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উপ  িবষেয় ে র ি েত জানােনা যাে  য, উ াবন কম পিরক না ণয়ন ও ায়ন িনেদ িশকা ২০১৫ এর আেলােক 
ছক মাতােবক নামগ  জলার বাৎসিরক (২০১৬ সেনর) উ াবন কম পিরক না ণয়ন কের মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  এ সােথ রণ করা হেলা :  
 

.নং 
ািবত িবষয় 

( হীত  কােজর নাম) 

বা বায়নকাল 
(  ও 
সমাি র 
তািরখ) 

দািয় া  কম কত া ( য 
কম কত ার ন ে  
স ািদত হেব তার নাম 
ও পদবী) 

ত ািশত ফলাফল (কাজ  স  হেল 
ণগত বা পিরমানগত কী পিরবতন আসেব?) 

পিরমাপ 
( ত ািশত 
ফলাফল 
তির হেয়েছ 

িক না তা 
পিরমােপর 
মানদ ) 

১ িডিজটাল কােল েরট 
ােনজেম  িসে ম 

অে াবর 
২০১৬ 

১। শখ রিফ ল ইসলাম 
জলা শাসক, 
নামগ  

২। উ াবক ও ধান 
সম য়ক:  
মন র মাহা দ 
শাহিরয়ার, অিতির  
জলা শাসক (সািব ক, 

িশ া ও ত ি ), 
নামগ  

৩। সহকারী সম য়ক: 
হা দ মন র উি ন 

সহকারী কিমশনার 
নামগ  

৪। সহকারী সম য়ক: 
িনজাম উি ন আহেমদ 
সহকারী কিমশনার 
নামগ  

১। জলার সকল কম কতা ও কম চারীর 
যথাসমেয় অিফেস আগমন িনি তকরণ 
২। কম চারীগেণর সকল ত সহ অেটােমেটড 

েডশন তািলকা াি   
৩। ি গত তে র উপর িভি  কের 
কম কত া-কম চারীগেণর সহজ ায়ন  
৪। যথাসমেয় উপেজলা হেত সকল িরেপাট  
াি  িনি তকরণ  

৫। যথাসমেয় উপেজলা পয ােয় সকল সভা 
অ ান ও কায িববরণী রণ ও অনলাইেন 
াপেকর িনকট রণ িনি তকরণ  

৬। জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল 
কায েমর ছিবসহ ত  অনলাইেন সংর ণ  
৭। িরত িরেপােট র িভি েত িবিভ  
উপেজলার য়ংি য় লনা লক িচ   
৮। উপেজলা পয ােয় কম কত াগেণর 
দশ ন/পিরদশ েনর লনা লক িচ    
৯। জলার সকল কম কতা-কম চারীগেণর 
মাবাইল ন র ডাটােবস  

১০। ডাটােবেসর মা েম িবিভ  লাইেসে র 
ত  ি য়াকরণ  
১১। যেকান সময় উপেজলা অিফেসর ত  
াি  ও কায ম পয েব ণ  

 

২ বা  িববাহ  জলা 
ঘাষনা 

অে াবর 
২০১৬ 

১। শখ রিফ ল ইসলাম 
জলা শাসক, 
নামগ  

২। উপেজলা িনব াহী  
অিফসার (সকল), 
নামগ । 

১। ইিতমে  িব র র ও ছাতক 
উপেজলােক বা িববাহ  উপেজলা ঘাষণা 
করা হেয়েছ এবং স ক পিরক নার মা েম 
আগামী অে াবর এর মে  এ জলােক বা  
িববাহ  জলা িহেসেব িতি ত করা হেব। 
২। উপেজলা, ইউিনয়ন ও ওয়াড  পয ােয় 
কিম  গঠন কের সেচতনতা লক সভার 
মা েম বা  িববাহ বে  জনগনেক উ ু  
করা। 
৩। জলার িত  িশ া িত ােনর 

 



িশ াথ েদর ও তােদর অিভভাবকেদর জ  
সেচতনতা লক সভা করা। পয ায় েম জলার 
সকল পয ােয়র সকল িশ া িত ােন মােস 
অ ত এক  উ ু করণ সভা আেয়াজন।  

৩ িম ব াপনায় 
নামগ  সদর মেডল 

অ  সকল উপেজলায় 
বা বায়ন 

সে র 
২০১৬ 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার ও সহকারী 
কিমশনার ( িম),   
অিধে ে  

সবা হীতার ভাগাি  কমেব। 
সবািনেকতেনর ওয়ান প সািভ েসর মা েম 
ত সবা দয়া যােব। 

 

৪ জলা শহেরর পির ার-
পির তা র ােথ  
কিম  গঠন 

এি ল ২০১৬ শখ রিফ ল ইসলাম 
জলা শাসক, 
নামগ  

 

নামগ  জলা শহেরর পির ার পির তা 
র ােথ  িত  পাড়া/মহ ায় এক  কের ম 
গঠন করা হেব। উ  ম িত স ােহ 
পির তা অিভযান পিরচালনা করেব। িত  
রা ার মােড় াি েকর ডা িবন াপন করা 
হেব। 

 

৫ িশ া িত ােন 
িডিজটাল এেটে  ও 
মাবাইল এসএমএস এর 

মা েম না শ রণ 

সে র 
২০১৬ 

শখ রিফ ল ইসলাম 
জলা শাসক, 
নামগ  

 

ইিতমে  জলা সদেরর  সরকারী েল 
পাইল ং করা হেয়েছ। পয ায় েম সকল ল 
ও কেলেজ চা  করা হেব। ফেল িশ াথ েদর 

ােস উপি িত িনি ত হেব। ফলাফলসহ 
অ া  ত ািদ এসএমএস এর মা েম রণ 
করা যােব। 

 

৬ কাব াউট জলা ঘাষনা নেভ র 
২০১৬ 

১। শখ রিফ ল ইসলাম 
জলা শাসক, 
নামগ  

২। মন র মাহা দ 
শাহিরয়ার, অিতির  
জলা শাসক (সািব ক, 

িশ া ও ত  ি ), 
নামগ  

জলার সকল িশ া িত ােন কাবদল ও 
াউট দল গঠন কের নামগ েক 

বাংলােদেশর াউট জলা ঘাষনা করা। 

 

7 মাদক  জলা ঘাষণা নেভ র 
২০১৬ 

১। শখ রিফ ল ইসলাম 
জলা শাসক, 
নামগ  

২। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার (সকল), 
নামগ । 

ত ণেদর মােঝ নশার িতকর িদক েল 
ধের ও মাদক িবেরাধী চারণার মা েম এ 
বছরই নামগ  জলােক মাদক  জলা 
িহেসেব িতি ত করা। ইিতমে  জলা 
সদরেক মাদক  ঘাষণা করা হেয়েছ। 

 

8 বেদ জনেগা ীর 
জীবনমান উ য়ন 

অে াবর 
২০১৬ 

মন র মাহা দ 
শাহিরয়ার, অিতির  
জলা শাসক (সািব ক) 
নামগ  

বেদ জনেগা ীর মােঝ া , িশ া ও 
ািনেটশন িবষেয় সেচতনতা তরী করা 

হেব। উ ত জীবন গঠেন Motivation 
দয়া হেব। 

 

9 মা িমক পয ােয়র 
িশ াথ েদর স ক 
বানান ও এেস লীর 
সময় ( রাজ সমােবেশ) 

 উ ারেণ জাতীয় 
সংগীত িশখন ও 
পিরেবশনা 

নেভ র 
২০১৬ 

মন র মাহা দ 
শাহিরয়ার 
অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক, িশ া ও ত  

ি ), নামগ  

 ওেয় লািন ং কিমউিনেকশেনর মা েম 
িশ াথ রা অিত সহেজ  উ ারেন জাতীয় 
সংগীত িশখন ও পিরেবশনা করেত পারেবন। 

 

10 াথিমক িব ালেয়র 
িশ াথ েদর স ক 
বানান, রবণ  ও 

নবণ  এর  
উ ারণ িশখােনা  

নেভ র 
২০১৬ 

মন র মাহা দ 
শাহিরয়ার 
অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক, িশ া ও ত  

ি ), নামগ  

জলা শহেরর মে  অবি ত াথিমক 
িব ালেয়র িশ াথ গণ অিত সহেজই 
স কভােব রবণ  ও নবেণ র বহার ও 

 উ ারণ িশখেত পারেব। 

 

১১ জলা শাসেকর দিনক 
কম চী ও সা াত াি  

ব াপনা সহজীকরণ 

ম ২০১৬ ১। হা দ মন র উি ন 
সহকারী কিমশনার 
২। িনজাম উি ন 
আহেমদ 

১। য কান ি  জলা শাসক মেহাদেয়র 
দিনক কম চী পাট াল, এপস ও এসএমএস 

এর  মা েম অবিহত হেবন। 
২। কম কতাগণ জলা শাসক মেহাদেয়র 

 



সহকারী কিমশনার 
৩। মা: িনজাম উি ন 
সহকারী া ামার 
জলা শাসেকর 

কায ালয়, নামগ । 

কম চী স েক আপ  ডট থাকেবন। 
৩। য কান ি  সহেজই পাট াল, এপস ও 
এসএমএস এর মা েম জলা শাসক 
মেহাদেয়র সা ােতর জ  আেবদন করেত 
পারেবন এবং এসএমএস এ অবিহত হেবন। 
৪। িত মােস সা াত লাভকারী ি গেণর 
তে র সামাির পাওয়া যােব। 
৫। জলা শাসক মেহাদয় িনেজই ত 
সা াত াথ গেণর ত  অবিহত থাকেবন। 
৬। সা াত াথ গেণর ভাগাি  াস পােব। 
৭। পরবত  অব ােন থাকা ি গেণর 
Audio/Video সা াত। 
৮। ফস ক অিফিসয়াল  পেজ দিনক 
কম িচ আপেলাড িডসে । 

১২ টা য়ার হাওেড় 
“কিমউিন  বইজড 

িরজম” চা র লে  
কম পিরক না নয়ন 

িডেস র 
২০১৬ 

১। মন র মাহা দ 
শাহিরয়ার, অিতির  
জলা শাসক (সািব ক, 

িশ া ও ত  ি ), 
নামগ  

২। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, তািহর র 

টা য়ার হাওেড়র উপর িনভ রশীল জনেগা ীর 
আ কম সং ান, হাওেড়র উপর িনভ রশীলতা 
াস এবং হাওড়পােড়র জনগেণর সািব ক 

জীবনমান উ ত হেব। পাশাপািশ এতদ েল 
আ জািতক মােনর এক  পয টন িশ  গেড় 
উঠেব। 

 

১৩ গবািদপ র িচিকৎসা ও 
রাগবালাই দমেন 
মাবাইল ফােনর 

মা েম পরামশ  দান 

নেভ র 
২০১৬ 

১। উপেজলা িষ 
অিফসার, িব র র 
২। উপেজলা মৎ  
অিফসার, িব র র 

ষকগণ অিত সহেজ মাবাইেল গবািদপ র 
েয়াজনীয় িচিকৎসা িনেত পারেব এবং 
রাগবালাই দমন করেত পারেব ও ভাগাি  

কমেব।  
 

 

১৪ াথিমক পয ােয় 
ছা /ছা ীেদর মে  

ি গত পির ার 
পির তা ও া  
িবষয়ক সেচতনতা তরী 
করা, থ াশ, থেপ , 
নইল কাটার সরবরাহ 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, জগ াথ র 

াথিমক েরর ছা /ছা ীেদর মে  া  
সেচতনতা িব মান থাকেল রাগ িধ াস 
পােব ও ভিব ত জ  রাগ  থাকেব। 

 

১৫ াথিমক ও মা িমক 
িব ালেয়র ছা / ছা ী 
দর িমড ড িমেলর 
ব া িনি ত করা 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, জগ াথ র 

মধার িবকাশ ঘটেব এবং ি হীনতা র হেব 
এবং িব ালেয় শতভাগ উপি িত িনি ত 
হেব ও ঝের পড়ার হার াস পােব। 

 

১৬ মা িমক িব ালয় 
স েহ সমােবেশর 
মা েম এবং ইউিনয়ন 
পয ােয় িত  ওয়ােড  
বঠক কের বা  িববাহ 

ব  িবষেয় সেচতনতা 
ি  করা 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, জগ াথ র 

বা  িববাহ িতহত করা স ব হেব এবং 
িশ ার হার বাড়েব ও ঝের পড়ার হার াস 
পােব। 

 

১৭ মিজদ র ামেক িশ া, 
া , ািনেটশন 

যাগােযাগ িত ে  
উ য়েনর মা েম আদশ  
ােম পা র করা 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, জগ াথ র 

িশ ার হার ি  পােব , া  সবার মান 
ি  পােব, সািব কভােব জীবন মান উ ত 

হেব। 

 

১৮ মা িমক িব ালয় 
স েহ ছা েদর জ  
িব ালেয় সরকার 
িনধ ািরত নকশা 
মাতােবক ওয়াশ ক 

ন ২০১৬ ১। উপেজলা েকৗশলী 
২। উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফসার 
৩। উপ সহকারী 
েকৗশলী (জন া ) 

া  সেচতনতা ি  পােব এবং রাগ বালাই 
থেক    সমাজ গ ত হেব। 

 



ত করা জগ াথ র, নামগ  
 

১৯ াম পয ােয় িশি ত ব 
মিহলােদর কি উটার 
সলাই , কবা ক 

ইত ািদ িবষেয় 
িশ েণর ব া হণ 

ন ২০১৬ ১। উপেজলা িষ 
অিফসার 
২। উপেজলা ব উ য়ন 
অিফসার 
৩। উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কম কতা 
জগ াথ র, নামগ  

বকার  র ও আ কম সং ান ি র মা েম 
াবল ী এবং নারীর মতায়ন িনি ত হেব। 

 

২০ াথিমক িব ালেয় 
মাি িমিডয়া াস ম 

াপন করা 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, জগ াথ র 

ত  ি র বহােরর সােথ িশ াথ েদর 
পিরচয় ঘটার মা েম িডিজটাল বাংলােদশ 
গঠেন সহায়ক হেব। ছা ছা ীেদর িব ালেয় 
উপি িতর হার বাড়েব। ঝের পড়ার হার 
কমেব। 

 

২১ উপেজলা ও ইউিনয়ন 
িম অিফেসর সবা 

সহজীকরেণর লে  
হ েড  াপন, 
রকড ম িব করণ 

ন ২০১৬ 
 

১। সরহারী কিমশনার 
( িম) 
২। ইউিনয়ন িম 
সহকারী কম কত া 
জগ াথ র, নামগ  

জনগন িম সং া  সবাস হ সহেজ া  
হেব।  

 

২২ েরাপেণ উৎসাহ 
দান 

ন ২০১৬ টন খীসা, উপেজলা 
িনব াহী অিফসার, 
জামালগ  

েরাপেণ জনসাধারণেক উৎসাহ দােনর 
লে  উপেজলা পিরষেদর নাস ারী থেক 
জনসাধারণেক িবিভ  ধরেণর ফলজ ও বনজ 
চারা িবনা ে  সরবরাহ করা। 

 

২৩ িত  ইউিনয়েন এক  
কের আদশ  র িনম াণ 

সে র 
২০১৬ 

টন খীসা, উপেজলা 
িনব াহী অিফসার, 
জামালগ  

জামালগ  উপেজলায় ায় ৩০০  পিতত 
র হেত িত ইউিনয়েন এক  কের 
রেক আ িনক প িতেত মাছ চােষর 

আওতায় আনা। সকল র মািলকেদর 
ডাটােবস তরী কের তােদর মৎস িবষয়ক 
িশ েণর ব া করা। 

 

২৪ শ  িমউিজয়াম আগ  ২০১৬ টন খীসা, উপেজলা 
িনব াহী অিফসার, 
জামালগ  

উপেজলার পিতত জিমেত িবিভ  ধরেণর 
ফসল চােষর আওতায় আনার লে  
উপেজলার িবিভ  ােন পিতত জিমেত 
সব সাধারেণর দশ েনর জ  শ  িমউিজয়াম 
গেড় তালা। 

 

২৫ মেডল খামার অে াবর 
২০১৬ 

টন খীসা, উপেজলা 
িনব াহী অিফসার, 
জামালগ  

এক  বািড় এক  খামার কে র আওতায় 
ইউিনয়ন পয ােয় অ ত এক  কের মেডল 
খামার গেড় তালা 

 

২৬ দির  িশ াথ  যাচাই-
বাছাই ক  

ম ২০১৬ উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফসার, 
নামগ  সদর, 
নামগ  

মা িমক, উ  মা িমক ও িড ী ের 
উপ ি  দােন দির  িশ াথ েদর যাচাই-
বাছাইকরণ। 

 

২৭ পিরেবশ বা ব খা  
উৎপাদেন সেচতনতা 

সে র 
২০১৬ 

উপেজলা িষ অিফসার, 
নামগ  সদর, নামগ  

পিরেবশ বা ব খা  উৎপাদন, সংর ন ও 
বাজারজাতকরেণ সেচতনতা ি  

 

২৮ িশ া িত ান পিরদশ ন 
অেটােমশান 

নেভ র 
২০১৬ 
 

উপেজলা াথিমক িশ া 
অিফসার, নামগ  
সদর, নামগ  

িশ ার মানউ য়েন উপেজলাধীন েত ক  
াথিমক িব ালয় পিরদশ ন সফটওয়াের 

অ  করণ। 

 

২৯ ািণস দ ব াপনায় 
দাড়েগাড়ায় িড-

ওয়ািম ং ও কা 
কায ম  

অে াবর 
২০১৬ 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কম কত া, ধম পাশা, 
নামগ  

ািণস দ এর ু ব াপনায় ও রাগ 
িব ার রােধ দাড়েগাড়ায় িড-ওয়ািম ং ও 

কা কায ম পিরচালনা 

 

৩০ গভ বতী মিহলােদর 
হালনাগাদ তািলকা 
তরী 

ন ২০১৬ উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কম কত া, ধম পাশা 
, নামগ  

গভ বতী মিহলােদর হালনাগাদ তািলকা তরী 
কের িত সবার মােনা য়ন ও  

 



 
৩১ উপেজলার সকল 

অিফেসর ওেয়ব পাট াল 
হালনাগাদ 

মাচ  ২০১৬ সকল কম কত া, িদরাই জনগেনর দারেগাড়ায় িডিজটাল ত েসবা 
পৗছােনা সহজতর হেব 

 

৩২ ফস ক পজ তরী ও 
ই ারএক ভ করা 
(৩০০০ লাইক এর 
টােগ ট) 

ফ য়াির 
২০১৬ 

১. ি য়বত রায়, 
উপেজলা সম য়কারী, 
এবাএখা ক , িদরাই 
২. বিবতা রানী দাস, 
টকিনিশয়ান, ইনেফা 

সরকার ক , িদরাই 

েত ক অিফেসর িবভাগীয় কায ম মান 
হেব 

 

৩৩ ইেনােভশান েমর 
কায ম 

কেহা ারেদর 
অবিহত করণ 

এি ল ২০১৬ ইেনােভশান ম, িদরাই সবা হীতা ও সবা দানকারীেদর মােঝ 
যাগােযাগ ও জনসেচতনতা ি  পােব 

 

৩৪ উপেজলা পিরষেদর 
১৭  ায়ী কিম র 

পািরশ ও ডাটােবজ 
তরী করা ১৭  
রিজ াের অ করণ 

ও িবিভ  দ েরর সােথ 
যাগােযাগ 

 

ফ য়াির 
২০১৬ 

উপেজলা পিরষেদর ায়ী 
কিম  / ভাইস 
চয়ার ান 

উপেজলা পিরষেদর ক স েহর িস া  হন 
ও বাছাই ি য়া ত ও সহজতর হেব 

 

৩৫ ২  ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ােরর মা েম ২  

ইউিনয়েনর সবা 
িহতােদর সে  

উপেজলা িনব াহী 
অিফসােরর গণ নানী 

ফ য়াির 
২০১৬- ১ম 

নানী ( িষ 
িবষয়ক), 
এি ল 
২০১৬- ২য় 

নানী ( া  
িবষয়ক), ন 
২০১৬- ৩য় 

নানী 
(আইন ংখলা 
িবষয়ক) 
 
 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, িদরাই, 
উপেজলা িষ অিফসার, 
িদরাই, একজন 
মিডক াল অিফসার, 

িদরাই,  অিফসার 
ইনচাজ, িদরাই 

জনগন, কম কত া ও িমিডয়া কম েদর সােথ 
সম য় ি  পােব 

 

৩৬ উপেজলা িম অিফেসর 
রকড েমর 

বছরিভি ক ডাটােবস 
নয়ণ 

সে র 
২০১৬ 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

সমেয় হয়রািন ভােব জনগনেক সবা 
দান িনি ত হেব এবং রকড স েহর 

যথাযথ সংর ন হেব 

 

৩৭ উপেজলা িম অিফেসর 
নামজারী রিজ ার-৯ 
িডিজটালী সংর ণ ও 
সংি  কম কত া ক ক 
অনলাইন পারিভশন 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

নামজারী আেবদনস হ যথাযথভােব িন ি  
হে  িকনা তা সংি  উ তন ক প  
সহেজই পারিভশন করেত পারেবন 

 

৩৮ উপেজলা পিরষেদ ত  
ও অিভেযাগ ক  

াপন, আেবদন হণ, ও 
এর অ গিত মাবাইল 
এসএমএস এর মা েম 
আেবদনকারীর িনকট 

রণ 
 
 

মাচ  ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

উপেজলা পিরষদ ও শাসেনর িবিভ  দ র 
হেত জনগেণর সবার মান িনি ত হেব এবং 
মা েষর হয়রািন ব  হেব 

 



৩৯ গািব গ - সেদরগাও 
ইউিনয়েনর অনাবাদী 
জিমর মািলকেদর 
ডাটােবস তরী ও 
মাবাইল এসএমএস এর 

মা েম উ ু করণ  

আগ  ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

অনাবাদী জিমেক আবােদর আওতায় আনয়েন 
জিমর মািলকেক সহেজই উ ু  করা যােব 
এবং দীঘ িদেনর অনাবাদী জিম আবােদর 
আওতায় আসেব 

 

৪০ উপেজলা শাসেনর 
ওেয়বসাইট, 
ওেয়বেপাট াল ও 
ফস েক সরাসির 

জনগেনর িনকট হেত 
অিভেযাগ হণ 

এি ল ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

তাৎ িনকভােব িবিভ  অিভেযাগ স েক 
অবিহত হওয়া স ব এবং এে ে  িতকার 
িনি তকরা স ব হেব 

 

৪১ িম অিফেস রি ত 
৬নং রিজ ােরর 
ডাটােবস তরী 

অে াবর 
২০১৬ 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

খাসজিমসহ সরকাির াথ  সংি  জিমর 
র ণােব ন সহজতর হেব 

 

৪২ িভিপ ‘ক’ তািলক  
লীজ স ি র ডাটােবস 
করণ ও মাবাইেলর 
মা েম লীজমািনর ত  
লীজ িহতােক জানােনা 

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

লীজমািন আদায় সহজতর হেব। 
ম েভাগীেদর দৗরা  কমেব 

 

৪৩ বা িববাহ িতেরােধ 
াম, ওয়াড, ইউিনয়ন, 
পৗরসভা ও উপেজলা 

পয ােয় ােসবী 
সংগঠেনর ডাটােবজ 
তরী। মাবাইল এবং 
ফস েক এসএমএস এর 

মা েম ত  সং হ 

লাই ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ছাতক 

বা  িববাহ িতেরােধর ত  সং হ সহজতর 
হেব। এে ে  িতকার লক ব া হণ করা 
স বপর হেব এবং মা েষর মােঝ সেচতনতা 
ি  পােব 

 

৪৪ সকল েরর বা  
িববাহ িতেরাধ 
কিম র সদ , ানীয় 
জন িতিনিধ, এনিজও 
কম , সংবাদকম , 
িববাহ িনব ক, 
ইমাম/ েরািহত, সকল 
িশ া িত ান ধান ও 
সরকারী কম কত াগেণর 
সম েয় বা  িববাহ 

িতেরাধ ও সেচতনতা 
ি েত এক  

এস.এম.এস িভি ক 
কেপ ােরট সািভ স 

িত া 

নেভ র 
২০১৬ 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, দায়ারাবাজার 

বা  িববাহ িতেরাধ সং া  সািভ স চা  
হেল একই সােথ সংি  ি গণ 
তাৎ িনকভােব বা  িববাহ সং া  ত , 
হীত পদে প এবং সেচতনতা লক বাত া 

পােবন। উে  য, এ সািভ স েক এক  
ায়ী প দয়ার জ  ইিতমে  সংি  
াি গেণর ডাটােবজ ত করা হেয়েছ। 

ফেল বা  িববাহ সংঘটেনর হার কেম যােব। 

 

৪৫ উপেজলা পিরষেদর 
মািসক সভাসহ সকল 

াি ং কিম র সভা 
এবং উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান ও উপেজলা 

িনব াহী অিফসার য 
সকল সভা 
িনয়িমতভােব আহবান 
কেরন স সকল সভার 
না শস হ সদ েদর 

িনকট তাৎ িনকভােব 

লাই ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, দায়ারাবাজার 

উপেজলা পয ােয়র সকল কিম র ত ক  
সদ েক সংি  সভার িবষয়  অবিহত করা 
স ব হেব। ফেল, সভাস হ অিধকতর 
অংশ হণ লক ও কায কর হেব। 

 



রেণর লে  এক  
এস.এম.এস িভি ক 
কেপ ােরট সািভ স 

িত া 
৪৬ উপেজলা পিরষদ ও 

ইউিনয়ন পিরষেদর 
িনব ািচত 
জন িতিনিধগণ ও 
সরকারী কম কত ােদর 
সােথ এক  কায কর ও 

ায়ী স লার 
যাগােযাগ নটওয়াক 

চা র িনিম  কেপ ােরট 
ােকজ সািভ স চা  

ন ২০১৬ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, দায়ারাবাজার 

উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ােয়র িনব ািচত 
জন িতিনিধ ও সরকারী কম কত াগেণর এক  
িনিদ  মাবাইল ন ের যাগােযাগ করার 
এক  ায়ী ও কায কর নটওয়াক িতি ত 
হেব। ফেল, জন িতিনিধ পিরবিতত হেল 
িকংবা কম কতা বদলী হেলও জনগেনর সােথ 
যাগােযাগ নটওয়াক  অপিরবিতত থাকেব। 

  

 

৪৭ ভিত  ি য়া সহজীকরণ ন ২০১৬ ১। মা: আ  ছাইদ শখ 
িশ ক 

২। মা: আলমগীর কিবর 
িশ ক(কি উটার) 
ব উ য়ন অিধদ র, 
নামগ  

৩। দীপ মার দব 
উপেজলা ব উ য়ন 
কম কত া, নামগ  

১। িব ি  চােরর জ  অেনক েলা 
যাগােযাগ মা েমর সহেযািগতায় যমন 
ফইস ক, ইটার, ভাইবার, ইেমা, 

অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট চািরত হেল অিত 
সহেজ াথ েদর িনকট পৗেছ যােব।  
২।  online এ ডাটা হেণর ফেল সময় 
সা য় হেব। 
৩। online এ ভিত িফ জমা হওয়ায় ফেল 
আলাদাভােব সরকারী কাষাগাের টাকা জমা 
িদেত হয় না। ফেল যথাসমেয় সরকারী 
কাষাগাের টাকা জমা হেব।  

 

৪৮ পািনর নগত মান 
মিনটিরং 

আগ  ২০১৬ ১। মা: আ ল কােসম, 
সহকারী েকৗশলী 
জন া  েকৗশল 
অিধদ র, নামগ  
২। মাহা দ লােয়ছ 
িময়া তা কদার, উপ 
সহকারী েকৗশলী 
জন া  েকৗশল 
অিধদ র, নামগ  সদর 
৩। মা: মা র রিশদ 
সরকার, উপ সহকারী 
েকৗশলী জন া  
েকৗশল অিধদ র, 

িব র র 

অিত ত সবা দয়া যােব। খরচ কম হেব 
ফেল জনগন উৎসাহী হেব ও ডাটােবস তরী 
হেব যা পরবত েত িবিভ  পািনর উৎস 
িনব াচেন সহায়ক হেব। 

 

৪৯ অিডট িফ ও সমবায় 
উ য়ন তহিবল আদায় 
সহজীকরণ 

এি ল ২০১৬ ১। মাহা দ মা দ 
আহমদ, উপেজলা 
সমবায় অিফসার, দি ণ 
নামগ । 

২। মাহা দ মিতউর 
রহমান, উপেজলা 
সমবায় অিফসার, 
নামগ  সদর। 

৩। মাহা দ জাহা ীর 
হােসন, সহকারী 

পিরদশ ক, উপেজলা 
সমবায় কায ালয়, 
িব র র 

১। সমবায়ীেদর ভাগাি  াস পােব। 
২। সময় ও অেথ র অপচয় রাধ পােব। 
৩। সরকারী রাজ  আদায় গিতশীল হেব। 
৪। িনধ ািরত সমেয় আদােয়র ল মা া 
অিজত হেব। 
৫। িহসাব সংর েণ তা আসেব। 
৬। দা িরক কােজ গিত স ার হেব। 

 

৫০ িবি ং র ণােব ণ 
কাজ ত করণ 

ম ২০১৬ ১। শা  মার চৗ রী 
সহকারী েকৗশলী 

১। লনা লকভােব সময় কম লাগেব। 
২। কােজর নগত মান ভাল হেব। 

 



২। মাহা দ আ ল 
ওয়া দ, উপ সহকারী 
েকৗশলী 

৩। েপশ চ  দাশ, উপ 
সহকারী েকৗশলী 
গণ ত  িবভাগ, নামগ  

৩। কাজ যথাসমেয় বা বায়ন করা স ব। 

৫১ াকার প িতেত ধান 
ফসল কতন সং া  
ত  সং হ 

 ১। মা: আ ল কালাম 
আজাদ, উপেজলা 
পিরসং ান কম কতা, 
নামগ  সদর 

২। মা: ইউ ছ আলী, 
উপপিরচালক, জলা 
পিরসং ান অিফস, 
নামগ  

 
 
 

িনিদ  া ােরর মাট ধান উৎপাদেনর 
পিরমাণ ি  পােব। 

 

৫২  Digital 
Content তির ও 

াি  িশ ণ 

মাচ  ২০১৬ ১। িব ব চ  দাস, 
পািরনেটনেড , 

িপ আই, নামগ  
২। িনম ল চ  শম া, 
ই া র, িপ আই, 
নামগ । 

৩। ি েসন থীমাম 
সহকারী িশ ক, 
িপ আই পরী ণ 
িব ালয়, নামগ  

১। নীিতমালা অ যায়ী িশ ক িনব াচন করা 
যােব এবং িনিদ  সমেয় িশ েণ উপি ত 
থাকেবন। 
২। দ  িশ ক িদেয় িশ ণ দান করা 
যােব। 
৩। িশ েণর মান ভাল হেব। 
৪। িশ ার নগত মান ি  পােব। 
৫। িশ রা  ICT ত উৎসাহী হেব। 
৬। মানস ত াথিমক িশ া িনি ত হেব। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
মি পিরষদ সিচব 
মি পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
 

ি  আকষ ণ : মাহ জা বগম 
                  িসিনয়র সহকারী সিচব 
                  ই-গভেন  শাখা। 
 

 
 
 
 

া িরত/ 
২৪/০২/২০১৬ 

( শখ রিফ ল ইসলাম) 
জলা শাসক 

নামগ  
ফান : ০৮৭১-৬২০০০। 

dcsunamganj@mopa.gov.bd 

অ িলিপ : সদয় অবগিতর জ । 
 
১। কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
২। মহাপিরচালক ( শাসন) ও ক  পিরচালক, এ আই া াম, ধানম ীর কায ালয়, তজগ ও, ঢাকা। 


