
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

সাধারণ শাখা

শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ আেয়ািজত ২য় মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ১৮/১২/২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০টা

ান িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী’র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক'
     সভাপিত সভার েত সভায় উপি ত সকলেক াগত জানান। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  িবভাগীয় কিমশনার
(সািবক) সভার কায ম  কেরন। িতিন জানান য, এ কাযালেয়র ২০২২-২৩ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি ’র
 সংেযাজনী-৪ এ উি িখত জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না’র ১.৩ চক অ যায়ী শাসন িত ার িনিম
অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ মািসক সভা আহবােনর িবষয়  অ  রেয়েছ। িতিন গত সভার
িস া  স হ ও বা বায়ন অ গিত স েক উপি ত সকলেক অবিহত কেরন। সভাপিত শাসন িত ার িনিম  এ
কাযালয় ও আওতাধীন জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র দ  সবাস েহর কাযকর িমকা ও
সবা হেণর ে  সবা হীতাগণ িক ধরেণর িতব কতার স ুখীন হে ন স িবষেয় সভায় উপি ত সকলেক িচি ত
ও গঠন লক মতামত দােনর জ  অ েরাধ কেরন। 

েতই জনাব আকবা ল হাসান িম াত, স াদক, দিনক সানার দশ আইেনর শাসন িত ায় সরকাির দ রস েহর
হীত পদে প এবং কায ম সংেগ বেলন য, দেশর আথ-সামািজক াপট িতিনয়ত পিরবিতত হে । সরকাির

দ রস েহ শাসন িত ার ে  দ  েণািদত সবা ও হীত িতেরাধ লক ব া ণ িমকা পালন করেছ।
িবিভ  দ েরর উ  পযােয়র কমকতােদর আচরণগত উৎকষ সাধন হেলও িন  পযােয়র কমচারীেদর আচরণগত সম ার
জ  অেনক ে ই সবা ত ািশরা ভাগাি র িশকার হে ন।  সবা বি ত  সকল ি র অিভেযাগ দােয়র করার
স মতা নই বেলও িতিন জানান। এে ে  সরকাির দ রস হেক আরও সি য় িমকা পালেনর জ  অ েরাধ কেরন।
িতিন অিভেযাগ িতকার ব ায় ায়েনর িবষেয় জানেত চাইেল অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) জানান য,
GRS ওেয়বসাইেটর মা েম অিভেযাগকারীসহ এ কাযালেয়র উ তন ক প  অিভেযাগ িন ি র অ গিত পিরবী ণ ও

ায়ন করেত পােরন। 
জনাব মা: আয়নাল হক, িসিনয়র িরেপাটার, বাংলােদশ সংবাদ সং া বেলন য,  শাসন িত ায় সরকােরর ৫  লস
রেয়েছ। তার মে  সবা দান িত িত এক । িক  এই সবা দান িত িতর িবষেয় সবা হীতােদর মােঝ

াপকভােব চার হয়িন।  তাই সরকাির অিফস েলােত দালাল চে র দৗরা  বেড়েছ। এজ  িতিন সবা দান
িত িতসহ শাসন িত ার অ া  লস ও সবাস হ জনগেণর মােঝ াপক চােরর জ  অ েরাধ কেরন যােত

সবা হীতাগণ দালাল ণীর খ ের না পেড়ন। এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয় কিমশনার(সািবক) বেলন য, সরকাির
দ েরর সবাস হ জনগেণর মােঝ পৗেছ দয়ার ে ও জনসেচতনতা ি েত শীল সমােজর িতিনিধ ও
জন িতিনিধ  স ব ন িহেসেব কাজ করেত পােরন। 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী হেত দ  সবা স েক অিভমত জানেত চাইেল অিতির  িডআইজ
(অপােরশন), বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র  শাসন িত ায় এ কাযালেয়র কায ম স েক সে াষ কাশ কেরন।
একই সােথ িতিন জানান য, উপমহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র  এর কাযালেয় শাসন িত ার
জ  অিভেযাগ িতকার ব াপনা কিম  আেছ । উপেজলা পযােয় অিফসার ইন চাজ ও জলা পযােয় িলশ পার
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অিভেযাগ িন ি  কেরন। উপেজলা ও জলা পযােয় অিভেযােগর িতকার না পেল সং  ি  উপমহা িলশ
পিরদশেকর কাযালয় থেক িতকার পেত পােরন।  অিভেযাগ করার ে  বা ায় িবচার না পেল কান দালাল চে র
সরনাপ  না হেয় সরাসির দািয় শীল কমকতার িনকট যাগােযাগ করার জ  সকেলর িনকট অ েরাধ জানান। এছাড়া
থানা িলেত িলশ সদ েদর আচরণগত পিরবতেনর জ  িনয়িমত িশ ণ দান করা হে  বেল জানান।  

ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী উ য়ন ক প  এ কাযালেয়র দ  সবা স েক অিভমত  কেরন। িবভাগীয়
কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী লত এ িবভােগর সকল দ েরর কায ম সম য় কের থােকন। িতিন িত  অিফেসর

শাসন িত ার লস েলােক অংশ হণ লক,  ও জবাবিদিহতার আওতায় আনার জ  ােরাপ কেরন। এখেনা
িত  দ ের জনবল কম এবং ি  িনভর সবার তা রেয়েছ। িতিন জনবা ব সবা দােনর ে  সকল দ রেক

জবাবিদিহতার আওতায় আনা এবং কমচারীেদর মানিসকতা পিরবতেনর উপর ােরাপ কেরন।  
জলা শাসক, রাজশাহীর িতিনিধ বেলন য, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী’র সােথ জলা শাসন
রাজশাহীর সকল কায ম ু সম েয়র মা েম স  হে । িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় হেত আওতাধীন দ রস হ
িনিদ  সমেয় ও ভাগাি িবহীনভােব সবা পাে । 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, চারঘাট, রাজশাহী বেলন য, সরকাির সকল দ েরর কায ম স েক াপক চার
চারণা েয়াজন। শাসন িত ায় সরকােরর উে াগ স েক িবভাগীয় পযায় থেক  কের ইউিনয়ন পিরষেদর সদ
েত েকর ওয়ািকবহাল থাকা েয়াজন। এছাড়া শাসন িত ায় ানীয় সরকার িত ান েলা িনরেপ  হেয় কাজ করেত

পারেছনা। ানীয় পযােয়র জন িতিনিধরা র অথ খরচ কের িনবাচেন িনবািচত হন। ফেল তারা িনয়ম-নীিতর তায়া া
না কের জন ীিত ও আ ীয়করেণর মা েম ানীয় পযােয় শাসন িত ায় িতব কতা ি  কের। এে ে  িতিন
জনগেণর মানিসকতা পিরবতেনর ওপর ােরাপ কেরন। উপেজলা পিরষেদর অিফস েলার মে  সম য়হীনতা ল
 করা যায় যা শাসন িত ায় অ রায় িহেসেব কাজ করেছ। এে ে  জন িতিনিধগণ ও শাসেনর সি িলত েচ া ও
জনগেণর স ৃ তা ি র মা েম সহেজই শাসন িত া করা স ব হেব বেল িতিন মেন কেরন। অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার (সািবক), রাজশাহী িবভাগ ানীয় পযােয় শাসন িনি ত করার ে  গণ নানীর উপর িবেশষভােব 

দােনর জ  উপি ত জন িতিনিধেদর অ েরাধ কেরন। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার, গা র, রাজশাহী বেলন য, সাধারণ জনগণ ‘৩৩৩’ ন ের কল কের সরকাির য কান ত
সবা, সামািজক সম ার িতকার এবং পযটন ও জলা স িকত ত  পাে ।িবেষশভােব কািভড মহামারী কালীন
সমেয় জনগণ ৩৩৩ ন ের কল কের খা  সহায়তা পেয়েছ। উপেজলা পযােয়র অ া  অিফস েলার সবা দান

িত িত মান ােন দিশত হে  না। িতিন আরও বেলন, জনগেনর সবা াি র িবধােথ সকল দ েরই হ  ড
াপন করা েয়াজন। িবিভ  সরকাির ভাতা দােনর ে  একই ি র একািধক ভাতা াি  রাধ করার জ  এক

ক ীয় ডাটােবজ তির করা েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক),
রাজশাহী িবভাগ বেলন য, িত  সরকাির অিফেস িস েজন চাটার থাকা বা তা লক এবং উপেজলা পযােয় উপেজলা
পিরষদ তা িনি ত করেব। িতিন িবিভ  ভাতা ভাগীর কাড িবতরেণ ততা রােধর জ  উপেজলা পযােয় এক
সফটওয় ার ডেভলপ করার পরামশ দন। 

শাসন িনি েত সরকাির দ রস েহর কায ম স েক আেলাচনায় উপ পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী
অ ল, রাজশাহী এর িতিনিধ বেলন য, িশ া িত ােন মান স ত িশ া িনি ত করার লে  িনয়িমত িব ালয়স হ
পিরদশন করা হে । কািভড পরবত  সমেয় িমড ড িমল নরায় চা র জ  উে াগ হণ করা হেয়েছ। অিতির
িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রাজশাহী িবভাগ বেলন য, িশ ার মােনা য়েনর জ  িশ াথ েদর অিভভাবেকর সােথ
িশ কেদর যাগােযাগ ও স ক বাড়ােত হেব। 
আ িলক খা  িনয় ক, রাজশাহী এর িতিনিধ সভােক জানান য, তার কাযালেয় সবা দান িত িত মান ােন
টা ােনা রেয়েছ। িতিন শাসন িনি তকরেণর ে  সবা হীতা ও সবা দাতার সম েয়র িত  দন। শাসন

িত ার অংশ িহেসেব তার দ েরর ওএমএস, খা  বা ব কম চীর ত  ও উপকারেভাগীর তািলকা আ িলক খা
িনয় ক, রাজশাহীর ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হয়। াচার িবষেয় কমচারীেদর িনয়িমত িশ ণ দয়া হে
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বেলও িতিন জানান। ষকেদর উৎপািদত ধান/গম া ে  েয়র জ  ‘ ষক অ াপ’ তির কেরেছন। ষক এ অ ােপর
মা েম আেবদন কের ধান/গম িব য় করেত পােরন। 
শখ মাহা দ রায়হান উি ন, উপপিরচালক, াথিমক িশ া জানান য, তার দ রেক িতিন ন িত  ও পির
অিফস িহেসেব ঘাষণা কেরেছন। সবা হীতােক সেবা  ০৩(িতন) িদেনর মে  সবা দান করা হে । কােনা কারেন
সবা দান করা স ব না হেল তা সবা ত াশীেক িলিখতভােব জািনেয় দয়া হে । 
উপ-আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার জানান য, মাঠ পযােয়র অিফসস েহর মা েম অিভেযাগ করার ি য়া
জনগেণর দারেগাড়ায় ৗছােনা যেত পাের। এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রাজশাহী িবভাগ জানান
য, জনগণ অনলাইেন ঘের বেসই GRS ওেয়বসাইট বহার কের অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। এছাড়া হাড কিপেত
ও ‘৩৩৩’ হটলাইন ন র বহার কেরও অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। 
সভাপিত, নািসব, রাজশাহী বেলন য, শাসন িত ার জ  শাসেনর িবেক ীকরণ জ ির। িতিন মেন কেরন য,
সরকাির িত ােনর পাশাপািশ বসরকাির সং াস হ শাসন িত ার জ  ভাল কাজ করেছ। লাইেসি ং ও রাজ
আদােয়র ে  শাসেনর সােথ বসরকাির সং াস হ সম য় কের কাজ করেছ। 
জনাব শামীম হােসন, পিরচালক, ইউেসপ, রাজশাহী জানান য, ইউেসেপর কািরগির ও ি লক িশ া কায েম

শাসন সি য় সহায়তা করেছ।
এিরয়া কা-অিডেনটর, িসইও, আইিব, রাজশাহী বেলন য, জনগেণর মােঝ ত ত সেচতনতা তিরর ে
বসরকাির চার মা েম চারণা চালােনা যেত পাের। ত  অিধকার আইন, ২০০৯ বা বায়ন ও অিভেযাগ িতকার
ব ায় সরকাির দ রস েহ ইিতবাচক অ গিত পিরলি ত হে  বেল িতিন জানান। 

সরকাির দ েরর সবা স েক বীর ি েযা া জনাব শাহা ল হক মা ার, জলা কমা ার, রাজশাহী বেলন য,
ি েযা ােদর সরকাির েযাগ িবধা পেত কান সম া হে  না। 

বীর ি েযা া জনাব আওেরা েজব, কাজীহাটা, রাজশাহী কােনা কার হয়রািন/ ভাগাি র িশকার না হেয় সরকাির
েযাগ িবধা পাে ন বেল জানান। তেব পািরবািরক িনযাতেনর ে  িকভােব অিভেযাগ িতকার ব া করা যায় স

িবষেয় সকেলর ি  আকষণ কেরন। 
সভাপিত, আিদবাসী পিরষদ বেলন, সরকাির দ রস হ আেগর লনায় ভাল কাজ করেছ। তেব কান কান ে  সবা

াথ  দালােলর খ ের পেড় হয়রািনর িশকার হে । 
জনাব মা: আ ল হািকম সহকারী শাসিনক কমকতা(িপআরএল ভাগরত),  এ কাযালয় বেলন য, এ কাযালেয় সবা
পেত তােক কােনা বগ পেত হয়িন। িতিন সবা হীতা ও সবা দাতা উভয়েকই সবা হণ ও দােন আ িরক হেত হেব
বেল মেন কেরন।
সভাপিত ওেয়ব, রাজশাহী, বেলন য, িতিন সরকাির সকল দ র থেক েয়াজনীয় সহায়তা পাে ন। িবেশষভােব নারী
উে া ােদর িবিভ  ধরেনর  ঋণ পেত শাসন সহেযািগতা করেছ। কােল েরট মােঠ নারী উে া ারা প  দশনী
মলায় খেলায়াড়রা বাধা দয়। এজ  িতিন নারী উে া ােদর প  দশনী মলার জ  এক  মাঠ িনিদ  করার জ
অ েরাধ কেরন। 
সিচব, রাজশাহী িস  কেপােরশন উ ু  আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, কমচারীেদর আচরণগত মােনা য়েনর জ
িনয়িমত িশ ণ দান করা হয়। সবা দান িত িত হালনাগাদ করার উে াগ হণ করা হেয়েছ। অিফেসর পিরেবশ

র ও পির  করার জ  সেবা   দয়া হে । ি ন িস  িহেসেব রাজশাহী িস  কেপােরশেনর এক  ভাল ইেমজ
তির হেয়েছ। শাসন িত ার ে  জনগেণর স ৃ তা বাড়ােত হেব। সেবাপির িতিন সবা দােনর জ  সবার আেগ
িনেজেদর পিরবতন করা েয়াজন বেল মেন কেরন।  
অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী বেলন য, উ ত দশ গড়েত শাসেনর িবক  নই। িতিন
সরকাির ও বসরকাির উভয় দ রস েহই িনেজর দািয়  স েক সেচতনতা ও আ সমােলাচনার েয়াজন আেছ বেল মেন
কেরন। ম েভাগীেদর দৗরা  অবসােনর জ  তােদর সােথ অিফেসর কান কমচারীর স ৃ তা থাকেল তা েঁজ বর
কের িন ল করেত হেব। িতিন তার দ ের সবা াি  সহজ করার জ  লাইেসে র ধাপ কমােনা, হটলাইন চা  ও হ
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ড  াপনসহ সবা ত াশীেদর বসার জায়গা করা হেয়েছ বেল জানান। এছাড়া এ কাযালেয়র সােথ সম েয়র ে  তার
দ েরর কান সম া হে  না।
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), রাজশাহী িবভাগ জানান য, সরকার শাসন িত ায় িম সবা
িডিজটালাইেজশেনর জ  িবেশষ পিরক না হণ কেরেছ। রকড িডিজটালাইেজশন, ই-নামজারী, অনলাইেন িম উ য়ন
কর দান, ই-পচা, অ া  িডিজটালাইজড ও িম সবা দােনর ফেল দালাল চে র দৗরা  অেনকাংেশ কেমেছ বেল
িতিন সকলেক অবিহত কেরন। িম সবা িডিজটালাইেজশেনর কায ম স েক াপক চােরর মা েম জনগেণর কােছ
পৗেছ দয়ার জ  সকলেক অ েরাধ জানান।  
সমাপনী ব ে  িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী বেলন য, জনগেণর ত ািশত সরকাির সবা িনি ত করার জ ই
অংশীজেনর সম েয় সভা আেয়াজন করা হেয় থােক। সবা ত াশীরা যােত ভাগাি বীিহন সবা পেত পাের স াপাের
সকল দ রেক আেরা আ িরক ও সেচতন হবার পরামশ দান কেরন। এছাড়া িনজ িনজ দ েরর সবার মান উ য়েন
সকলেক আেরা সেচ  হওয়ার অ েরাধ কেরন। সবেশেষ জনবা ব ও মানস ত সবা দান িনি ত করার জ
কমকতােদর সততা ও আ িরকতার উপর ােরাপ কেরন।
িব া িরতিব া িরত   আেলাচনাআেলাচনা   শেষশেষ   িন িলিখতিন িলিখত   িস া স হিস া স হ   হ ীতহ ীত   হয়হয়  :

: : ন ংনং িস ািস া বা বায়নবা বায়ন
০১. কমকতা-কমচারীেদর আচরণগত মােনা য়ন ও াচার িবষেয় িনয়িমত

িশ ণ আেয়াজন করেত হেব। 
১। িবভাগীয় পযােয়র সকল অিফেসর
দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী
িবভাগ

০২. িস েজন চাটার হালনাগাদ করেত হেব এবং ওেয়বসাইেট দশন ও
মান ােন টা ােনার ব া করেত হেব।

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল অিফেসর
দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল),  রাজশাহী
িবভাগ

০৩. ালানী, িব ৎ ও পািন বহাের সা য়ী হেত হেব। ১। িবভাগীয় পযােয়র সকল
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী
িবভাগ

০৪. সবার মান উ য়েনর জ  সবা দান কায ম মিনটিরং করেত হেব এবং
সবার মান ি র উে াগ হণ করেত হেব।  

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল),  রাজশাহী
িবভাগ

০৫. শাসন িত া ও জনগেণর স ৃ তা ি র ে  সরকােরর হীত
পদে প েলা জনগেণর মােঝ াপক চােরর ব া করেত হেব।

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী
িবভাগ

পিরেশেষ দা িরক কােজ াচার চচা িনি ত কের দ  সবার মান মাগত ি র অ েরাধ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা করা হয়।
   

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১৪২০ তািরখ: ৬ পৗষ ১৪২৯
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২১ িডেস র ২০২২
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) উপমহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র , রাজশাহী
৪) িলশ কিমশনার, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৬) পিরচালক, া , রাজশাহী িবভাগ
৭) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৮) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৯) ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী উ য়ন ক প
১০) সিচব, রাজশাহী িস  কেপােরশন
১১) িনবাহী েকৗশলী, িবএমিডএ, রাজশাহী
১২) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৪) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
১৫) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
১৬) উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
১৭) উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, চারঘাট, রাজশাহী
১৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গা র, রাজশাহী
১৯) ময়র, িশবগ  পৗরসভা, রাজশাহী
২০) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী
২১) জনাব মা: মিন ল হক, এিরয়া কা-অিডেনটর, িস ই ও, আইিব রাজশাহী
২২) বীর ◌্ি েযা া জনাব শাহা ল হক মা ার , রাজশাহী
২৩) বীর ি েযা া জনাব আওেরা েজব, কাজীহাটা, রাজশাহী
২৪) সভাপিত , রাজশাহী স াব
২৫) স াদক, দিনক সানার দশ
২৬) সভাপিত, নািসব, রাজশাহী
২৭) সভাপিত, জাতীয় আিদবাসী পিরষদ, রাজশাহী
২৮) জনাব মা: আইনাল হক, িসিনয়র িরেপাটার, বাংলােদশ সংবাদ সং া
২৯) জনাব মা: আ ল হািকম, সহকারী শাসিনক কমকতা (িপআরএল ভাগরত), এ কাযালয়, রাজশাহী
৩০) িডি ক ােনজার, আশা, ১৪৮/৩ , উপশহর, রাজশাহী
৩১) সভাপিত, ওেয়ব, রাজশাহী
৩২) ােনজার, ইউেসপ, রাজশাহী
৩৩) জলা সম য়ক, াক, রাজশাহী

 

মাঃ মিহ ল হক 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

. ৫


