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Dc‡Rjv cÖkvmb, সাাঁনিয়া, পাবিা Gi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ
(Overview of the Performance of Upazila Administration Santhia,Pabna)

সাম্প্রনতক অজবি, িযাদলঞ্জ এবাং ভনবষ্যত পনরকল্পিা
সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাি অজবিসমূহিঃ
নিনজটাল বাাংলাদেশ নবনিম বাদি নভশি ২০২১ বাস্তবায়দি cvebv †Rjvi muvw_qv Dc‡Rjv ¸iæZ¦c~Y© ভূনমকা পালি কদর আসদছ। ‡cÖi‡Y MÖæc
এসএমএস িালু করার মােদম সরকাদরর জেমি ব্যয় কদমদছ জতমনি জবদেদছ সভায় উপনিনতর হার। নশক্ষািীদের কাদছ তাদের পাঠ্যবইদক
ব কদর উপিাপি করদত এবাং জেণীকদক্ষ পাঠ্োি পদ্ধনতদক যুদগাপদোগী করদত mvuw_qv Dc‡Rjv প্রশাসি নবদ্যালয় মাদ্রাসা পোদয়
ব এ
আকষণীয়
োবত সব বদমাট 68wU wkÿv cÖwZôv‡b মানিনমনিয়া ক্লাসরুম নিম বাণ কদরদছ। পাইলট প্রকল্প নহদসদব 01wU নবদ্যালদয় অিলাইি স্কুল ম্যাদিজদমন্ট
নসদেম (OSMS) িালুকরণ mvuw_qv Dcজজলা প্রশাসদির আদরাও একটি উদ্ভাবি, এদত নবদ্যালদয়র ছাত্রছাত্রীর উপনিনতর হার জবদেদছ mvuw_qv
উপদজলা cÖkvmb KZ©…K নবনভন্ন নবদ্যালদয় স্কুল জেস নবতরণ করা হদয়দছ। এদত নবদ্যালয়গুদলাদত উপনিনতর হার জবদেদছ এবাং সুনবধাবনিত
ছাত্রছাত্রীরা পোদলখারর সুদোগ পাদে। Dc‡Rjv cwil`‡K wmwm K¨v‡givi AvIZvq Avbv n‡q‡Q| Dc‡Rjvi mKj wfÿzK‡K cybe©vmb K‡i
Dc‡Rjv‡K wfÿzKgy³ †Nvlbv Kiv n‡q‡Q|

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ
নিনজটাল বাাংলাদেশ নবনিম বাদি Dc‡Rjv প্রশাসি নিরলসভাদব কাজ কদর োদে। অিলাইদির মােদম জিসাধারদণর জোর জগাোয় জসবা জপ াঁছাদিার
ব বরাদ্দকৃত ইন্টারদিট ব্যান্ডউইি বতবমাি সমদয়র জন্য েদিষ্ট িয়। সমদয়র পনরক্রমায় Dc‡Rjv
প্রধাি মােম হল ইন্টারদিট। Dc‡Rjv পোদয়
প্রশাসদি কাদজর ব্যাপকতা অনুোয়ী কম বরত কম বকতবা ও কম বিারীর সাংখ্যার অপ্রতুলতা রদয়দছ। তাই অনতনরি কাজ জবনশ সমদয় সম্পন্ন করদত হয়।
এদত অদিক সময় কাজ সুিারুভাদব করা সম্ভব হয় িা। mve©ÿwbK we`y¨¨r cÖevn mPj bv _vKvq Ges B›Uvi‡b‡Ui ¯úxW Kg _vKvq Riæix
wPwVcÎ A‡bK mgq B‡jKUªwbK c×wZ‡Z Av`vq cÖ`v‡b mgm¨vi m…wó nq| wewfbœ Lv‡Z ev‡R‡Ui m¦íZv| 3q †kÖwYi Kg©Pvix‡`i ch©vß
cÖwkÿ‡Yi Afve D‡jøL‡hvM¨|

ভনবষ্যৎ কম বপনরকল্পিা
ব
ব বাস্তবায়দি জক শল নহদসদব mvuw_qv Dc‡Rjvq One Office One Idea
সরকাদরর ইদিাদভশি ইি নসনভল সানভ বস কােক্রমদক
মাঠ্ পোদয়
ব শুরু হদয়দছ। এ কােক্রদমর
ব
কােক্রম
মােদম mvuw_qv Dc‡Rjvi 30 টি সরকানর অনিস তাদের প্রদতযক অনিস হদত একটি কদর ইদিাদভশি
ব শুরু কদরদছ। ভনবষ্যদত Dc‡Rjvi ইদিাদভশি কােক্রমদক
ব
কােক্রম
আদরাও গনতশীল করার উদদ্যাগ জিয়া হদয়দছ। Dc‡Rjvi প্রদতযক প্রািনমক,
মােনমক নবদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কদলদজ অন্তত একটি মানিনমনিয়া ক্লাসরুম িাপি করা হদব। অিলাইি স্কুল ম্যাদিজদমন্ট নসদেমদক (OSMS)
সমগ্র Dc‡Rjvq নবস্তৃত করা হদব। mvuw_qv Dc‡Rjvi সকল ইউনিয়ি পনরষদে পিবানষকব ও বানষকব পনরকল্পিা প্রণয়ি ও উন্মুি বাদজট জ াষিা
ব সম্পন্ন করা হদব। mvuw_qv Dc‡Rjv‡K gv`Kgy³ I evj¨ weevngy³ Kiv n‡e|
নিনিত করা হদব। শতভাগ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কােক্রম
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২০১৬-১৭ অি ববছদরর প্রধাি অজবিসমূহt
২০১৬ সাদল শুরু হওয়া ই-জমাবাইল জকাদটরব মােদম মামলা নিষ্পনির হার শতভাগ। Online School Management System এর মােদম
ব
কােকরভাদব
1টি স্কুদল নশক্ষক ও ছাত্র- ছাত্রীদের উপনিনত তোরনক করা হদে, আগামী বছদর জজলার অনধকাাংশ স্কুদল এ নসদেম িালু করা হদব।
mvuw_qv Dc‡Rjvaxb 68 টি নবনভন্ন ধরদণর wkÿv প্রনতষ্ঠাদি ইদতামদে মানিনমনিয়া ক্লাস রুম প্রনতষ্ঠা করা হদয়দছ বানক প্রনতষ্ঠািগুদলাদত আগামী
বছদরর মদে মানিনমনিয়া ক্লাস রুম প্রনতষ্ঠা করা হদব। GQvov Dc‡Rjv cwil‡` wmwm K¨v‡giv ¯’vcb, Dc‡Rjv cwil‡` wWwRUvj G¨v‡Ub‡WÝ
wm‡÷g ¯’vcb, wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b j¨vcUc, cÖ‡R±i, w¯Œb, wcÖ›Uvi Ges wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b wkÿv_©x‡`i g‡a¨ ¯‹zj †Wªm I wkÿv
DcKiY weZiY, wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b wd« IqvBdvB KiY Ges Voice Call Gi gva¨‡g gwnjv‡`i Mf©Kvjxb I Mf©‡Ëvi †mev cÖKí
ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|

4

উপক্রমনণকা (Preamble)
উপদজলার নিব বাহী অনিসার, mvuw_qv,cvebv।
এবাং
জজলা প্রশাসক,cvebv

এর মদে ২০১৭ সাদলর জুি মাদসর ................ তানরদখ এই বানষ বক কম ব সম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হদলা।
এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ wb¤œwjwLZ নবষয়সমূহ সম্মত হদলি।
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জসকশি ১:
১.১ রুপকল্প (Vision):
ব গনতশীল এবাং জিবান্ধব প্রশাসি।
েক্ষ,স্বে,কােকর,
১.২ অনভলক্ষয (Mission):
তথ্যপ্রযুনি ব্যবহার,উদ্ভাবিিিা ব ও প্রনতষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃনদ্ধর মােদম একটি েক্ষ,জসবামুখী ও মািসম্মত এবাং সমদয়াপদোগী
জিমুখী প্রশাসি গদে জতালা।
১.৩.১ জক শলগত উদদ্দশ্যসমূহ (Strategic Objectives):
ব সমন্বয় সাধি
১. সরকারী ও জবসরকারী সকল উন্নয়ি মূলক কাে বক্রম সমূদহর কােকর
২.আইি-শৃঙ্খলা সাংহতকরণ ও সন্ত্রাস, জাংগীবাে নিমূ বলকরণ
৩. ভুনমব্যবিাপিা ও রাজস্বসাংক্রান্ত
৪. জসবা প্রোদি তথ্য প্রযুনির ব্যবহার
৫ বাল্য নববাহ প্রনতদরাধ
৬. মািসম্মত নশক্ষা ব্যবিা জজারোরকরণ এবাং সামানজক সদিতিতা সৃনষ্ঠ
৭. দুদোগব ব্যবিাপিা,বিায়ি,জলবায়ু পনরবতবি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজবি ত্বরানন্বতকরণ
ব
৮. সামানজক নিরাপিামূলক কােক্রদমর
বাস্তবায়ি জজারোরকরি
১.৩.২ আবনশ্যক জক শলগত উদদ্দশ্য( Compulsary Strategic Objective)
১. েক্ষতার সদে বানষকব কম সম্পােি চুনিবাস্তবায়ি
২. েক্ষতা ও নিনতকতার উন্নয়ি
৩. তথ্যঅনধকার ও বােতামূলক তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি
৪. Kvh©পদ্ধনত ও জসবায় মাজিান্নয়ি
৫. Kg© পনরদবশ উন্নয়ি
৬. আনি বক ব্যবিাপিা উন্নয়ি
ব (Functions) :
১.৪ কাোবনল
১. উপদজলা উন্নয়ি কম বকাদন্ডর সমন্ময় এবাং প্রধাি মন্ত্রী প্রনতেত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলার উন্নয়িকম বকান্ড বাস্তবায়দির সমম্ময়কারীর
োনয়ত্বপালি
২.সরকার কতৃক কৃনষ, স্বািযদসবা ও জিস্বািয, পনরবার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু, ক্ষুদ্রনৃ-জগাষ্ঠীরকল্যাণ, প্রািনমক ও গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা
নবষয়ক গৃনহত সকল িীনতমালা ও কম বসূনির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি,তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ ও সমন্ময়সাধি:
ব গ্রহণ, নজআর, টি আর,কানবখা ,কানবটা , নভনজনি, নভনজএি, অনতেনরদদ্রর জন্য
৩.দুদোগব ব্যবিাপিা এবাং ত্রাণ ও পূণ ববাসি কােক্রম
ব বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ:
কম বসৃজি Bতযানে কােক্রম
৪. ভু- প্রাকৃনতক নবনশষ্ঠ সমূহসাংরক্ষিসহ পনরদবশ দূষদির িদলসৃষ্ঠ জলবায়ু পনরবতবি নবরুদপ প্রভাব জমাকাদবলায় জিসদিতিাসৃনষ্ঠ,
বিায়ি, নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি,তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ :
৫. সামানজকনিরাপি ও োনরদ্র নবদমািি weনভন্ন gš¿Yvjq/নবভাগ কতৃক গৃহীত ন্যাশিাল সানভ বস কম বসূনি, একটি বােী একটি খামারসহ
ব
নবনভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়দি সহায়তা প্রোিও কােকরপনরবীক্ষণ
ও সমন্ময় সাধি:
৬. উপদজলার রাজস্ব প্রশাসদির সানব বক নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধাি এবাং পনরবীক্ষণ:
৭. জাতীয় শুদ্ধািার জক শলবাস্তবায়ি এবাং অনভদোগ নিষ্পনিব্যব িাপিার আওতায় অনভদো গনিস্পনি:
ব
ব
৮.নবনভন্ন সামানজক সমস্যা জেমি জে ি হয়রানি, িারী নিোতি,
মােকদসবি, জে তুক, বাল্য নববাহ ইতযানে প্রনতদরাধ/ নিরসদি কােক্রম
গ্রহণ্:
ব
৯. িািীয় সরকার সাংক্রান্ত কােক্রম:
ব
১০. এিনজওদের কােক্রদমর
সমন্ময় সাধি:
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১১. উপদজলা ক্রীো সাংিার সভাপনত নহসাদব নবনভন্ন ক্রীো প্রনতদোগীতার আদয়াজি করা।
১২. উপদজলার নবনভন্ন কম বকতবা কম বিারী ছাোও জেদকি ব্যানি বা প্রনতষ্ঠাদির নবরুদদ্ধ আনিত অনভদোদগর তেন্ত কাে ব পনরিালিা
১৩. কনতপয় নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি ও অনিদসর কম বিারী নিদয়াগ প্রনক্রয়া পনরিালিা করা।
ব পনরিালিা
১৪. উপদজলা নিব বাহী অনিসার নহদসদব অনপ বত সম্পনি ব্যবিাপিা তোরনক িাটাদবজ নতনর এবাং ইজারা সাংক্রান্ত কােক্রম
করা।

