
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

মাঠ শাসন শাখা

রাজশাহী িবভাগীয় জলা শাসক সে লন সে র, ২০২২ এর কাযিববরণী

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২২ সে র, ২০২২ ি .
সভার সময় বলা ১.১৫ টা

ান িবভাগীয় কিমশনােরর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
      
      সভার েত সভাপিত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অত:পর কাযপ  অ যায়ী সভার কাজ আর
করা হয়। সভায় িন প আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:-

িমকিমক   নংনং আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
০১। গতগত   সভারসভার  কায িববরণীকায িববরণী  অ েমাদনঅ েমাদন ::  

গত ১৬ আগ  ২০২২ তািরেখ অ ি ত িবভাগীয় জলা শাসক 
সে লেনর কাযিববরণীেত কান প সংেশাধনীর েয়াজনীয়তা আেছ 
িকনা তা সদ েদর িনকট জানেত চাওয়া হয়। উপি ত সদ গণ 
কাযিববরণী স কভােব িলিখত হেয়েছ মেম সভােক অবিহত কেরন।

গত ১৬ আগ  ২০২২ 
তািরেখ অ ি ত 
িবভাগীয় জলা শাসক 
সে লেনর 
কাযিববরণীেত কান 
সংেশাধনী না থাকায় 
সবস িত েম তা 
ঢ়ীকরণ করা হয়।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক), 
রাজশাহী 
িবভাগ

০২। িবগতিবগত   সভারসভার  িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   হারহার::
িবগত ১৬ আগ /২০২২ মােস অ ি ত িবভাগীয় জলা শাসক 
সে লেনর িস া  বা বায়ন হার পযােলাচনা করা হয়, যা িন প:
মােসর নাম হীত িস া  

সং া
বা বািয়ত িস া  

সং া
িস া  বা বায়ন 

হার
আগ ২৪ ২৩ ৯৬%

িস া  বা বায়ন হার পযােলাচনায় দখা যায় বািষক কমস াদন 
ি র িনেদশনা অ যায়ী িস া  বা বায়ন হার বিশ আেছ। 

সভাপিত ভিব েত শতভাগ িস া  বা বায়েনর জ  সকল জলা 
শাসকেক িনেদশনা দান কেরন। 

ভিব েত শতভাগ 
িস া  বা বায়েনর 
িবষেয় সেচ  হেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ
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০৩। িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   আইনআইন -- ল াল া  অপরাধঅপরাধ  িচিচ  ( ( জল াওয় ারীজল াওয় ারী) : ) : 
রাজশাহী িবভােগর ৮  জলায় লাই/২০২২ মােস সবেমাট ২৮৬২  
অপরাধ সংঘ ত হয়। আগ /২০২২ মােস সবেমাট ৩১৯১  অপরাধ 
সংঘ ত হয়। রাজশাহী িবভােগ লাই মােসর লনায় আগ /২০২২ 
মােস মাট সংঘ ত অপরাধ (সং া ৩২৯ ) ি  পেয়েছ। 
জলাওয়ারী অপরাধ িচ  পযােলাচনায় দখা যায়, লাই মােসর 
লনায় লাই মােস রাজশাহী জলায় ৫৯ , ব ড়া জলায় ১৫০ , 

নও া জলায় ৪৮ , নােটার জলায় ১ , পাবনা জলায় ৪২ , 
জয় রহাট জলায় ২১  ও িসরাজগ  জলায় ৮  অপরাধ ি  
পেয়েছ ((প িরিশপ িরিশ --খখ)) । িবষয়  িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা 

করা হয়। সংি  জলা শাসকগণ জানান য, সকল জলার 
আইন- লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ।

(ক) আইন- লা 
র ােথ অপরাধ িনয় েণ 
তদারিক জারদার 
করেত হেব।
(খ) জলা কার কিম র 
সভায় জলার সািবক 
আইন- লা পিরি িত 
পযােলাচনা কের 

েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব।

১। জলা 
ািজে ট 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

২। িলশ 
পার 

(সকল) 
রাজশাহী র

০৪। মাবাইলমাবাইল   কাটকাট   প িরচালন াপ িরচালন া  সং াসং া ::
সভায় রাজশাহী িবভােগর মাবাইল কাট পিরচালনা সং া  
কায ম পযােলাচনা করা হয়। লাই/২০২২ মােসর লনায় 
আগ /২০২২ মােস আদালত পিরচালনার সং া ৭২  ও মামলার 
সং া ৩১  ি  পেয়েছ ((প িরিশপ িরিশ --গগ )) । মাবাইল কাট 
পিরচালনার েব িব  অিতির  জলা ািজে ট ক ক 
এি িকউ ভ ািজে টগণেক আবি কভােব েয়াজনীয় িনেদশনা 
দয়ার িবষেয় সভাপিত সকল জলা ািজে টেক িনেদশনা দান 

কেরন। 

(ক) মি পিরষদ 
িবভােগর িনেদশনা 
অ যায়ী যথাযথ প িত 
অ সরণ বক মাবাইল 
কাট পিরচালনা 

অ াহত রাখেত হেব।
(খ) মাবাইল কাট 
পিরচালনার েব িব  
অিতির  জলা 

ািজে ট ক ক িব  
এি িকউ ভ 

ািজে টগণেক 
আবি কভােব 

েয়াজনীয় িনেদশনা 
দান করেত হেব।

জলা 
ািজে ট 

(সকল)
রাজশাহী 
িবভাগ

০৫। মাবাইলমাবাইল   কােটরকােটর  আওত ায়আওত ায়   দ ােয়র তদ ােয়র ত   আিপলআিপল   মামল ামামল া  
সং াসং া   ত িচত িচ ::
সভায় অবিহত করা হয় য, আগ /২০২২ মােস অিতির  জলা 

ািজে ট আদালেত মাবাইল কাট সং া  দােয়র ত আিপল 
মামলার সং া ১০৩  ও িন ি ত আিপল মামলার সং া ৮৪ । 
আগ /২০২২ মােস রাজশাহী িবভােগর সকল জলায় িনধািরত 

মাপ অিজত হেয়েছ ((প িরিশপ িরিশ --ঘঘ )) । এছাড়া মামলা িন ি র হার 
ি র িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। অিতির  জলা ািজে ট 

আদালেত মি পিরষদ িবভাগ ক ক িনধািরত মাপ অজেনর 
িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়।

মামলা দােয়েরর 
লনায় মামলা 

িন ি র হার ি  
করেত হেব।

জলা 
ািজে ট 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

০৬। অিত িরঅিত ির   জল াজল া  ািজে টািজে ট   আদ াল েতআদাল েত   চলমানচলমান   মামল ামামল া  
পয ােল াচন াপয ােল াচন া::
সভায় অিতির  জলা ািজে ট আদালেতর মামলা সং া  
কায ম পযােলাচনা করা হয়। মামলা িন ি র মাপ গত মােসর 
অিন  মামলার ১০%। আগ /২০২২ মােস অিতির  জলা 

ািজে ট আদালেত দােয়র ত মামলার সং া ৫৫২  ও 
িন ি ত মামলার সং া ৪৯৭ । আগ /২০২২ মােস এ িবভােগর 
সকল জলায় অিতির  জলা ািজে ট আদালত এর মাপ 
অিজত হেয়েছ ((প িরিশপ িরিশ --ঙঙ)) । 

মামলা দােয়েরর 
লনায় মামলা 

িন ি র হার ি  
করেত হেব।

জলা 
ািজে ট 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ
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০৭। এি িকউ ভএি িকউ ভ   ািজে টািজে ট   আদ াল েতআদাল েত   চলমানচলমান   মামল ামামল া  
পয ােল াচন াপয ােল াচন া::
সভায় এি িকউ ভ ািজে ট আদালেতর মামলা সং া  কায ম 
পযােলাচনা করা হয়। মামলা িন ি র মাপ গত মােসর অিন  
মামলার ১২%। আগ /২০২২ মােস এি িকউ ভ ািজে ট 
আদালেত দােয়র ত মামলার সং া ১১৬৪  ও িন ি ত 
মামলার সং া ১২২৯ । আগ /২০২২ মােস এ িবভােগর সকল 
জলায় এি িকউ ভ ািজে ট আদালত এর মামলা িন ি র 
মাপ অিজত হেয়েছ ((প িরিশপ িরিশ -- চচ )) ।

মামলা দােয়েরর 
লনায় মামলা 

িন ি র হার ি  
করেত হেব।

জলা 
ািজে ট 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

০৮। য ৗনয ৗন   হয়রািনহয়রািন //ইভইভ   িজংিজং ( (দ িবিধদ িবিধ   ৫০৯৫০৯  ধারাধারা)  :)  :
সভায় অবিহত করা হয় য, আগ /২০২২ মােস রাজশাহী িবভােগ 
যৗন হয়রািন িতেরােধ ১  মাবাইল কাট পিরচালনা কের ১  

মামলায় ১ জনেক কারাদ  দয়া হেয়েছ ( (প িরিশপ িরিশ --ছছ )) । সভাপিত 
সভায় িশ া িত ােন যৗন হয়রািন িতেরােধর িবষেয় 
সেচতনতা লক কায ম জারদার করার ওপর ােরাপ কেরন।

(ক) িত  জলায় যৗন 
হয়রািন/ইভ িজং 

িতেরােধ িনয়িমত 
অিভযান পিরচালনা 
করেত হেব।

(খ) সকল িশ া 
িত ােন যৗন হয়রািন 
িতেরােধর িবষেয় 

সেচতনতা লক 
কায ম জারদার 
করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

০৯। কারাগ ােরকারাগ াের  আটকআটক   ওও  িি   াা   িশিশ -- িকেশ ারেদরিকেশ ারেদর  
প িরসং ানপ িরসং ান : : 
রাজশাহী িবভােগ বতমােন কান অপরাধী িশ  কারাগাের আটক 
নই। িবগত মােস জলখানা হেত অব  িশ র সং া ১৩ জন 

এবং সফ হাম হেত অব  িশ র সং া ১৭ জন। টা েফাস 
গঠেনর পর থেক মাট অব  িশ র সং া ৪৭৪৭ জন। টা েফাস 
গঠেনর পর থেক েবশেন িরত মাট িশ র সং া ১২৭৪ জন 
((প িরিশপ িরিশ --জজ)) । সভায় অপরাধী িশ েদর কারাগাের না রেখ সফ 
হােম রেণর েয়াজনীয় ব া হণ করার উপর ােরাপ করা 

হয়।

(ক) কারাগাের আটক 
থাকা অপরাধী িশ েদর 
কারাগাের না রেখ সফ 
হােম রেণর 
েয়াজনীয় ব া হণ 

করেত হেব। 
(খ) িশ  পিরবার, সফ 
হাম, এসওএস িশ  

প ী দশন/পিরদশন 
অ াহত রাখেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

১০। ইই --ন িথন িথ   িবষয়কিবষয়ক   আেল াচন াআেল াচন া::
সভায় ই-নিথর এিপএ িরেপাট ম  হেত রাজশাহী িবভােগর 
আগ /২০২২ মােসর জলা িভি ক ত  উপ াপন করা হয়। 
িরেপাট পযােলাচনায় দখা যায় য, আগ /২০২২ মােস ব ড়া 
জলায় ৫৬৯ , নােটার জলায় ৪২১ , নও া জলায় ২৯৩ , 
াপাইনবাবগ  জলায় ২০৭ , পাবনা জলায় ২০৬ , জয় রহাট 
জলায় ১২৬ , িসরাজগ  জলায় ১৪  ও রাজশাহী জলায় ১৩  

প  ই-নিথর মা েম জাির করা হেয়েছ ((প িরিশপ িরিশ --ঝঝ)) । সভায় জলা 
শাসেকর কাযালেয় া  িচ প  অনলাইেন এি  কের শতভাগ ই-

ফাইিলং কায ম বা বায়েনর েয়াজনীয় ব া হেণর উপর 
ােরাপ করা হয়।

জলা শাসেকর 
কাযালেয় া  
িচ প  অনলাইেন এি  
কের ১০০% (শতভাগ) 
ই-ফাইিলং কায ম 
বা বায়েনর েয়াজনীয় 

ব া হণ করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ
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১১। িশ ািশ া  িত ানিত ান   দশনদশন //প িরদশনপ িরদশন   সং াসং া   ত িচত িচ  : :
আগ /২০২২ মােস জলা শাসক ক ক দশন হেয়েছ ১৪  ও 
পিরদশন হেয়েছ ১১ , অিত: জলা শাসক ক ক দশন হেয়েছ 
২৯  ও পিরদশন হেয়েছ ৫২ , উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক 
দশন হেয়েছ ১৮৬  ও পিরদশন হেয়েছ ১৬১  ((প িরিশপ িরিশ --ঞঞ )) । 
সভায় অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ) ক ক িশ া 

িত ান দশন/পিরদশেনর উপর িবেশষ ােরাপ করা হয়।

(ক) মাপ অ যায়ী 
িশ া িত ান 
দশন/পিরদশন অ াহত 
রাখেত হেব। 
(খ) অিতির  জলা 

শাসক (িশ া ও 
আইিস ) ক ক িশ া 

িত ান দশন/পিরদশন 
ি  করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

১২। িজববষিজববষ   উ পলেউ পলে   হহীন েদরহহীন েদর  হহ   িনমাণিনমাণ   কক   
দশনদশন //প িরদশনপ িরদশন   সং াসং া   ত িচত িচ  : :
রাজশাহী িবভােগ আগ /২০২২ মােস জলা শাসক ক ক হ 
িনমাণ ক  দশন হেয়েছ ২০  ও পিরদশন হেয়েছ ১১ । 
উপপিরচালক, ানীয় সরকার ক ক হ িনমাণ ক  দশন হেয়েছ 
৪২  এবং পিরদশন হেয়েছ ১২ । অিতির  জলা শাসক ক ক 

হ িনমাণ ক  দশন হেয়েছ ৩৮  ও পিরদশন হেয়েছ ১৯  
((প িরিশপ িরিশ --টট)) । িরেপাট পযােলাচনায় দখা যায় িডিডএলিজ, নও া 
ও াপাইনবাবগ  ক ক আগ /২০২২ মােস িজববষ উপলে  

হহীনেদর হ িনমাণ ক  পিরদশন করা হয়িন। সভায় এ িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

(ক) জলা শাসক, 
অিতির  জলা শাসক 
ও উপপিরচালক, ানীয় 
সরকারেক   িজববেষর 

হ িনমাণ কায ম 
িনয়িমত দশেনর 
পাশাপািশ পিরদশন 
করেত হেব।
(খ) িজববেষর হ 
িনমাণ নকশা ও 

িসিফেকশন অ যায়ী 
িনি ত করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

১৩। জন শ াসনজন শ াসন   ম ণাল েয়রম ণাল েয়র  অধীনঅধীন   মাঠমাঠ   পয ােয়পয ােয়   জল াওয় ািরজল াওয় াির   
অিড টঅিড ট  আপ িআপ ি ::
রাজশাহী িবভােগ আগ /২০২২ মাস শেষ মাট অিডট আপি র 
সং া ১৪১  ((প িরিশপ িরিশ -- ঠঠ )) । িরেপাট পযােলাচনায় দখা যায় 
িসরাজগ  জলায় অিডট আপি র সং া ৯২ । এ িবষেয় জলা 

শাসক, িসরাজগ  জানান য, এ সং া  ি প ীয় সভা অ ি ত 
হেয়েছ এবং ৫২  অিডট আপি  ব শী ই িন ি  হেয় যােব। 
অিডট আপি স হ িন ি র লে  জন শাসন ম ণালেয়র 
িনেদশনা অ যায়ী িস আর যাচাই বক ডিশট জবাব রণ ও 
ি প ীয় বঠক আেয়াজেনর ওপর সভায় ােরাপ করা হয়।

(ক) অিন  অিডট 
আপি  িন ি র 

েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব।
(খ) িস আর 
যাচাই বক অিডট 
আপি র ডিশট জবাব 
যথাযথভােব ত কের 

রণ করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

১৪। অনল াইনঅনল াইন   িড িলংিড িলং  ল াই েসল াই েস   সং াসং া ::
সভায় আগ /২০২২ মােস এ িবভােগর সকল জলা শাসেকর 
কাযালয় হেত িরত অনলাইন িডিলং লাইেস  সং া  ত  
পযােলাচনা করা হয়। সভায় অবিহত করা হয় য, আগ /২০২২ 
মােস এ িবভােগ আেবদন ত অনলাইন িডিলং লাইেস  এর সং া 
২৭  ও অ েমাদন ত অনলাইন িডিলং লাইেস  এর সং া ২৬  
(প িরিশপ িরিশ --ডড )) । আগ /২০২২ মােস াপাইনবাবগ  ও িসরাজগ  
জলায় অনলাইেনর মা েম কান িডিলং লাইেস  অ েমাদন করা 

হয়িন। সভাপিত সকল জলায় অনলাইেন িডিলং লাইেস  এর 
আেবদন ততম সমেয় িন ি র জ  সকল জলা শাসকেক 
িনেদশনা দান কেরন।

সকল জলায় অনলাইন 
িডিলং লাইেস  
িসে েমর আওতায় 
লাইেসে র আেবদন 
ততম সমেয় িন ি র 
েয়াজনীয় ব া হণ 

করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ
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১৫। গণ ন ািনগণ ন ািন   সং াসং া ::
সভায় অবিহত করা হয় য, আগ /২০২২ মােস সবেমাট ৬০৮ িদন 
গণ নািন হীত হেয়েছ, সবা ত াশীর সং া ৫৬৪৬ জন এবং 
অিভেযাগ/ আেবদন িন ি  হেয়েছ ৫৫৫৭ জেনর ((প িরিশপ িরিশ -- ঢঢ )) । 
সভায় যথাযথ প িতেত গণ নািন হণ ও আেবদন/অিভেযাগ 
িন ি  করার উপর ােরাপ করা হয়। এছাড়া েযাজ  ে  
আইনা গ ব া হণ করার িবষেয় সভাপিত জলা শাসকগেণর 
ি  আকষণ কেরন।

(ক) আ িরকতার সােথ 
গণ নািন হণ ও 
আেবদন/অিভেযাগ 
িন ি  করেত হেব। 

(খ) জনগেণর েভাগ 
লাঘেব েযাজ  ে  
আইনা গ ব া হণ 
করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

১৬। জজ   ওও    িনব নিনব ন   সং াসং া ::
সভায় রাজশাহী িবভােগর সকল জলার জ  ও  িনব ন সং া  
ত  পযােলাচনা করা হয়। সভাপিত িত  জলায় ০-৪৫ িদন 
বয়সী সকল িশ র জ  িনব ন িনি ত করেত িনেদশনা দান 
কেরন। এছাড়া িত মােস অ ি ত জলা উ য়ন সম য় কিম র 
সভায় িবষয়  এেজ া  কের আেলাচনা করার িবষেয় সভায় 

ােরাপ করা হয়। 

(ক) িত  জলায় 
০-৪৫ িদন বয়সী সকল 
িশ র জ  িনব ন 
িনি ত করেত হেব।
(খ) িত মােস অ ি ত 
জলা উ য়ন সম য় 

কিম র সভায় জ  ও 
 িনব ন িবষয়  

এেজ া  করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

১৭। শ াসিনকশ াসিনক   কমকত ােদরকমকত ােদর  পদ ায়নপদ ায়ন   সং াসং া ::
সভায় জলা শাসেকর কাযালয় ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালেয় কমরত শাসিনক কমকতােদর পদায়ন ও বদিল িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। সভায় অবিহত করা হয় য, কান কান জলায় 

শাসিনক কমকতােদর সংি  শাখায় পদায়ন না কের অ  শাখায় 
পদায়ন করা হেয়েছ। সভাপিত শাসিনক কমকতার পদ জন 
সং া  জন শাসন ম ণালেয়র াপন মাতােবক সংি  
শাখািভি ক শাসিনক কমকতােদর দািয়  দােনর িনেদশনা 

দান কেরন। 

শাসিনক কমকতার 
পদ জন সং া  
জন শাসন ম ণালেয়র 

াপন মাতােবক য 
সকল শাখায় শাসিনক 
কমকতার পদ জন 
করা হেয়েছ স সকল 
শাখায় শাসিনক 
কমকতােদর পদায়ন 
করেত হেব।

জলা 
শাসক 

(সকল) 
রাজশাহী 
িবভাগ

পিরেশেষ, সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.৩০.০০৭.২২.৫৪৪ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২২

১১ আি ন ১৪২৯

সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৫) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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৬) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) সিচব, খা  ম ণালয়
৮) সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৯) মহাপিরচালক ( শাসন), ধানম ীর কাযালয় ও ক  পিরচালক, এ আই া াম
১০) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
১১) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
১২) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/ সহকারী কিমশনার (উ য়ন ও আইিস /িহসাব ও নজারত), এ কাযালয়
১৩) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব, রাজশাহী (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার
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