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ন র ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮.৫০৪ তািরখ 
২২ িডেস র ২০২২

৭ পৗষ ১৪২৯

না শ

িবষয:়   উ য়নউ য়ন   কায মকায ম   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   িবষয়কিবষয়ক  সভাসভা   আেয়াজনআেয়াজন   সংেগসংেগ।।

          বািষক কমস াদন ি , ২০২১-২২ এর অ  সংেযাজনী ৫ এর আওতায় ""আিশরআিশর   দশেকদশেক  ণ ীতণ ীত   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  ওও
রং ররং র   িবভােগরিবভােগর   িব িভিবিভ   উপেজলারউপেজলার   িমিম   বহ ারবহ ার   পিরক নারপিরক নার   কিপকিপ   িড িজটালিডিজটাল   ওও  সহজলভসহজলভ   করণকরণ " " িবষয়ক এক  
উ য়ন পিরক না হণ করা হেয়েছ। উ   উ য়ন পিরক না বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা অ  ২২/১২/২০২২
তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ কায় িসিনয়র ানােরর কে  অ ি ত হেব। সংি  সকলেক উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত থাকার জ
িনেদশ দান করা হল।

          সভার আেলাচ  চীঃ
          ১। উ   উ য়ন পিরক না বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং পদে পস হ।

২২-১২-২০ ২২

মাঃ ফখ ল ইসলাম
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০ ২৫৮৮ ৮৬২৫২৬
ইেমইল: spr@udd.gov.bd

িবতরণঃ 
১) সহকারী তথা িহসাব র ক, িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
২) কি উটার া িরক, িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৩) জনাব মাঃ েবল হােসন, সােভয়ার, নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৪) জনাব মাঃ রমজান আলী, রখাকার, নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৫) জনাব মাঃ মাহ ব হােসন, রখাকার, নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৬) জনাব িব ব মার, সােভয়ার, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী
৭) অিফস কিপ
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 উ য়ন কায ম বা বায়ন িবষয়ক সভার কাযিববরণীঃ

সভাপিত মাঃ ফখ ল ইসলাম 
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ২২/১২/২০২২
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা।

ান িসিনয়র ানার এর ক
উপি িত সং  ‘ক’

১১ । । ার ি কারি ক  আেলাচনাঃআেলাচনাঃ  সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভা  কেরন।

২২ । । আেলাচআেলাচ   িবষয়ঃিবষয়ঃ  বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২২ এর অ গত সংেযাজনী ৫ (ই-গভ া  ও উ াবন
কমপিরক না, ২০২১-২২) এর আওতায়  উ য়ন পিরক না িহেসেব িহত ""আিশরআিশর   দশেকদশেক  ণ ীতণ ীত   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  ওও
রং ররং র   িবভােগরিবভােগর   িব িভিবিভ   উপেজলারউপেজলার   িমিম   বহ ারবহ ার   পিরক নারপিরক নার   কিপকিপ   িড িজটালিডিজটাল   ওও  সহজলভসহজলভ   করণকরণ " " এর
বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা।

৩৩। । আেলাচনারআেলাচনার   স ারসার   সংে পঃসংে পঃ
আেলাচনার েত সভাপিত বেলন, ত  ি  বহােরর মা েম সরকাির সবাস হ  সমেয় জনগেণর িনকট ৗেছ
িদেত হেব, যােত চািহবা মা  সবা দান িনি ত হয়। এর ফেল তা ও জবাব িদিহতা িনি ত হেব, ন িত াস পােব
এবং ই-গভেন  িতি ত হেব। আিশর দশেক নগর উ য়ন অিধদ র রাজশাহী ও রং র িবভােগর িবিভ  উপেজলার
মা ার ান বা িম বহার মহাপিরক না ণয়ন কেরেছন। স সব মা ার ান বা িম বহার মহাপিরক না েলা
সাধারণ জনগণ যােত ব সহেজ সং হ করেত বা বহার করেত পােরন সজ  মা ার ানগেলার ান করা কিপ অ
দ েরর ওেয়ব পাটােল (http://udd.rajshahidiv.gov.bd) কাশ করা হেয়েছ।

আেলাচনায়, উে খ করা হয় য, রাজশাহী িবভােগ মাট ৬৭ (সাতষি )  উপেজলার মে  ৪৮ (আটচি শ)  উপেজলার
(ইেতা েব ণয়ন ত) মা ার ান বা িম বহার মহাপিরক নার ান কিপ ওেয়বেপাটােল আপেলাড করা হেয়েছ।
রং র িবভােগর ৫৮ (আটা )  মাট উপেজলার মে  (ইেতা েব ণয়ন ত) ৪৭ (সাতচি শ)  উপেজলার মা ার

ান বা িম বহার মহাপিরক নার ান করা কিপ ওেয়ব পাটােল আপেলাড করা হেয়েছ।

আরও উে খ করা হয় য, রাজশাহী িবভােগর অবিশ  ১৯ (ঊিনশ)  উপেজলা (রাজশাহী জলায় ০২ ঃ পবা, তােনার,
পাবনা জলায় ০২ ঃ পাবনা সদর, বড়া, জয় রহাট জলায় ০১ ঃ জয় রহাট সদর, াপাইনবাবগ  জলায় ০২ ঃ
াপাইনবাবগ  সদর, িশবগ , িসরাজগ  জলায় ০৪ ঃ িসরাজগ  সদর, রায়গ , তাড়াশ, শাহজাদ র, নও া জলায়

০৩ ঃ নও া সদর, মহােদব র, প ীতলা, ব ড়া জলায় ০৩ ঃ ব ড়া সদর, শর র, শাহাজান র, নােটার জলায়
০২ ঃ নােটার সদর, নলডা া) এবং রং র িবভােগর অবিশ  ১১ (এগার)  উপেজলাসহ (রং র জলায় ০১ ঃ রং র

১



সদর, িদনাজ র জলায় ০১ ঃ িদনাজ র সদর, নীলফামারী জলায় ০১ ঃ নীলফামারী সদর, গাইবা া জলায় ০১ ঃ
গািব গ , লালমিনরহাট জলায় ০১ ঃ লালমিনরহাট সদর, ঠা র াও জলায় ০৩ ঃ পীরগ , রানীশংৈকল, ঠা র াও
সদর, িড় াম জলায় ০২ ঃ িড় াম সদর, উিল র, প গড় জলায় ০১ ঃ প গড় সদর) সবেমাট ি শ  উপেজলার
মা ার ান বা িম বহার মহাপিরক নার ান করা কিপ রাজশাহী আ িলক অিফেসর সং েহ নই। উে খ য, উ
ি শ  মা ার ােনর কিপ ধান কাযালেয়র ওেয়বেপাটােলও আপেলাড করা হয়িন।

৪৪। । িস া ঃিস া ঃ   উ য়ন কায ম যথাযথভােব স  করেণর িনিমে  অবিশ  ি শ  উপেজলার মা ার ান বা িম
বহার মহাপিরক নার কিপ ধান কাযালয় হেত সংর েণর লে  এক  প  রণ করা যেত পাের।

৫৫। । সমাপনীঃসমাপনীঃ  সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকেলর সািবক ম ল কামনা কের সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

মাঃ ফখ ল ইসলাম 
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ারক ন র: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮.৫২১ তািরখ: 
২৮ িডেস র ২০২২

১৩ পৗষ ১৪২৯

সদয় অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
২) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী (সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) াট িলিপকার (িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) অিফস কিপ।
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ক্ষুদ্র উন্নয়ন কায যক্রম বাস্তবায়ন ববষয়ক সভার  বিরবিত্রঃ 

 

 

 


