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জজরা প্রাদকয কাম িারয়, ঠাকুযগাঁ এয কভ িম্পাদদনয াবফ িক বিত্র 

(Overview of the Performance of the Office of the Deputy Commissioner, Thakurgaon) 

াম্প্রবতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎ বযকল্পনা:  

 াম্প্রবতক ফছদযয (৩ ফছদযয) প্রধান অজিনমূ: 

ঠাকুযগাঁ জজরা প্রান জজরায আইন শৃঙ্খরা, বক্ষা  স্বাস্থয জফায উন্নয়ন, কৃবল প্রদণাদনা, কভ িাংস্থান সৃবি আথ ি-

াভাবজক উন্নয়দন যকাদযয প্রবতশ্রুবত জভাতাদফক াবফ িক কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযদছ। জল্প জডস্ক  ইউবনয়ন ম িাদয় ইউবনয়ন 

বডবজটার জন্টায স্থাদনয ভােদভ জফা গ্রীতাদদযদক জফা ম্পদকি প্রদয়াজনীয় ধাযণা প্রদান বনধ িাবযত ভয় ীভায ভদে 

জফা জদয়া দে। নাগবযক নদ প্রণয়ন কদয প্রবতটি জফা বনধ িাবযত ভদয় জনগণদক প্রদান কযা দে। জজরা  উদজরা দয়ফ 

জাট িার স্থাদনয ভােদভ জজরায আথ ি-াভাবজক,  ভান মুবিমৄদদ্ধয ইবতা, প্রত্নতাবিক বনদ িন, দ িনীয় স্থান, ম িটন, 

গুরুত্বপূণ ি ব্যবিত্ব  প্রাকৃবতক ম্পদমূদয তথ্যাফরী তুদর ধযা দয়দছ। াাাব যকাবয-জফযকাবয দপ্তযমূদয জফা  

গুরুত্বপূণ ি তথ্যাফরী বন্নদফ এফাং ারনাগাদ কযা দে। াভাবজক  জবৌত অফকাঠাদভায কাবঙ্খত উন্নয়ন াবধত দয়দছ। 

বক্ষা, স্বাস্থয  তথ্য প্রমৄবিয ম্প্রাযণ ভানফ ম্পদ উন্নয়দন জজরা প্রাদনয ভূবভকা অনফদ্য। জানভাদরয বনযাত্তা 

বফধানকদল্প ভ্রাম্যভাণ আদারত  অন্যান্য মৄদগাদমাগী দদক্ষ গ্রণ কদয আইন-শৃঙ্খরা বযবস্থবত স্বাবাবফক যাখা দয়দছ। 

ইউবনয়ন বডবজটার জন্টাদযয ভােদভ তৃণমূর ম িাদয় যকাবয জফা জনগদণয জদাযদগাড়ায় জৌৌঁদছ জদয়া দে এফাং উদদ্যািা 

ততবয কযায ভােদভ জফকাযত্ব রাঘফ  নাযীয ক্ষভতায়ন কযা দয়দছ। ভাবিবভবডয়া ক্লারুভ স্থান বফববন্ন াঠ্য কাম িক্রভ 

িালু কদয বক্ষায ভাদনান্নয়ন কযা দয়দছ। এছাড়া তথ্য  জমাগাদমাগ প্রমৄবি অবধদপ্তদযয ‘াযাদদদয বক্ষা প্রবতষ্ঠাদন 

কবম্পউটায  বালা প্রবক্ষণ ল্যাফ স্থান প্রকল্প’ এয ভােদভ ঠাকুযগাঁ জজরায় ভােবভক বফদ্যারদয় ‘জখ যাদর বডবজটার 

ল্যাফ’  প্রাথবভক বফদ্যারদয় ‘জখ যাদর বডবজটার ক্লারুভ’ স্থান কযা দয়দছ। ম িটন বদল্পয বফকাদ বফববন্ন ঐবতাবক  

প্রত্নতাবিক অফকাঠাদভা াংযক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ। ঠাকুযগাঁ জজরা বযণত দয়দছ াবি, উন্নয়ন  মৃবদ্ধয 

জনদদ। 

 ভস্যা  িযাদরঞ্জমূ :  

বফযবতীন ইন্টাযদনট াংদমাদগয অবাদফ যকাবয জফামূ  জনগদণয জদাযদগাড়ায় স্বল্প ভদয় জৌৌঁদছ বদদত প্রায়ঃই ভস্যায় 

ড়দত য়। বফববন্ন যকাবয-জফযকাবয দপ্তদযয ভদে তদথ্যয অফাধ প্রফাদয গবত কাবঙ্খতভাদন এখদনা জৌদছবন। এ জজরায 

উদেখদমাগ্য ভস্যায ভদে যদয়দছ ফাল্যবফফা  ভাদদকয অব্যফায , জজরায অবধফাীদদয ভদে উচ্চ আত্নতযায ায ; জজরায 

প্রাবিক এফাং দবযদ্র জনদগাষ্ঠীয জীফনভাদনয াবফ িক উন্নয়ন , বনযাদ ড়ক বনবিতকযদণয ভােদভ ড়ক দুঘ িটনায ায কবভদয় 

আনা ইতযাবদ । বফদ্যভান ভস্যামূ বিবিত কদয তা ভাধাদন ঠাকুযগাঁদক একটি আদৄবনক সুখী  মৃদ্ধ জজরা বদদফ 

প্রবতবষ্ঠত কযা জজরা প্রাদনয প্রধানতভ িযাদরঞ্জ। 
 ববফষ্যৎ বযকল্পনা: 

জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর, ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি  নাগবযক নদ ফাস্তফায়দনয ভােদভ জজরা প্রাদনয কাম িক্রদভ দক্ষতা 

আনয়ন কযা দফ মায ভােদভ স্বেতা  জফাফবদবতা বনবিত কযা দফ। তথ্য প্রমৄবি ব্যফাদযয ভােদভ যকাবয জফা স্বল্পতভ 

ভদয় জনগদণয জদাড়দগাড়ায় জৌৌঁদছ জদয়া দফ। দিতনতা বৃবদ্ধ কদয আইনানুগবাদফ বফফা ড়াদনা বনবিতকযদণয ভােদভ 

ফাল্যবফফামুি জজরা জঘালণা কযা দফ। নাগবযদকয জানভাদরয বনযাত্তা বফধানকদল্প স্বাবাবফক আইনশৃঙ্খরা ফজায় যাখা দফ। 

বক্ষা উকযণ, বখন প্রণারী, াঠ্যক্রভ বনবিত কদয উবস্থবত বৃবদ্ধ এফাং ঝদয ড়া জযাধ কদয বক্ষায গুণগত ভান বনবিত 

কযা দফ। আত্মতযায ায কবভদয় আনায জন্য জনদিতনতা ততযী কযা দফ । ঠাকুযগাঁ জজরাদক ববক্ষুকমুি জজরা বদদফ 

গদড় জতারায জন্য বফস্তাবযত কভ িসূিী গ্রণ কযা দয়দছ । দফ িাবয জটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা  (SDG) ফাস্তফায়দন জজরা প্রান 

যকাদযয বনদদ িনা অনুমায়ী কর কাম িক্রভ গ্রণ কযদফ। 
২০১৮-২০১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ : 

 জনফান্ধফ প্রান গদড় তুদর নাগবযক জফা জীকযণ 

 বফদল অথ িননবতক অঞ্চর প্রবতষ্ঠা 

 আইটি াকি স্থান 

 খাদ্য প্রবক্রয়াজাতকযণ অঞ্চর প্রবতষ্ঠা 

 বফশ্ববফদ্যারয় স্থান 

 কভ িজীফী ভবরা জাদের বনভ িাণ 

 ভদডর ভবজদ বনভ িাণ 

 ঢাকাগাভী আিঃনগয জযর জমাগাদমাগ িালুকযণ 

 উদজরায াদথ ৪ জরদনয ড়ক জমাগাদমাগ 

 জজরায় ভাদদকয অব্যফায জযাধ   

 অবধফাীদদয ভদে উচ্চ আত্নতযায প্রফণতা হ্রা 

 তথ্য প্রমৄবিয ব্যফায ম্প্রাযণ  

 জজরায প্রাবিক এফাং দবযদ্র জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন  

 আইন-শৃঙ্খরা বযবস্থবতয অবধকতয উন্নয়ন াধন 
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উক্রভবণকা (Preamble) 

 

 

 

রকারর দপ্তর/ংস্থামূহর প্রারিষ্ঠারিক দক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরিা জজারদার করা, সুলাি 

ংিকরণ এবং ম্পহদর যথাযথ ব্যবার রিরিিকরহণর মাধ্যহম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়হির 

হক্ষে - 

 

 

জজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁ  

 

এফাং 

 

বফবাগীয় কবভনায, যাংপুয বফবাগ, যাংপুয  এঁয ভদে ২০১৮ াদরয জুরাই ভাদয ..... তাবযদখ এই ফাবল িক 

কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র। 

 

 

এই চুরিহি স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বরণ িি রবয়মূহ ম্মি হি : 
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জকন ১ : রূকল্প (Vision), অববরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফবর 

 

১.১  রূকল্প (Vision) : দক্ষ, গবতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 
 

১.২  অববরক্ষয (Mission): প্রাবনক দক্ষতা  বৃবদ্ধ, তথ্যপ্রমৄবিয মথামথ ব্যফায  জফাদাতাদদয দৃবিববিয বযফতিন 

এফাং উদ্ভাফন িি িায ভােদভ ভয়াফদ্ধ  ভানম্মত জফা বনবিত কযা। 

১.৩  জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.   জজরা ম িাদয় যকাবয  জফযকাবয কর উন্নয়নমূরক কাম িক্রমূদয কাম িকয ভন্বয়াধন;  

২.  দুদম িাগ ব্যফস্ানা, ফনায়ন, জরফায়ু বযফতিন  বযদফ াংযক্ষণ জটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা  (SDG) অজিন 

ত্বযাবন্বতকযণ; 

৩.  াভাবজক বনযাত্তামূরক কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ; 

৪.   যাজস্ব প্রান  ব্যফস্ানায় গবতীরতা আনয়ন; 

৫.  জজরা ম্যাবজদেবয ভােদভ জনশৃঙ্খরা  জনবনযাত্তা াংতকযণ; 

৬.   জনদিতনতামূরক কাম িক্রদভ উদ্বুদ্ধকযণ  কভ িসূিী জজাযদাযকযণ; 

৭.   ভানফম্পদ উন্নয়ন  প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা বৃবদ্ধকযণ; 

৮.   ক্রীড়া, াংস্কৃবত  নাযী ক্ষভতায়ন ত্বযাবনতকযণ। 

 

১.৪  কাম িাফবর (Functions): 

১.  জজরায আি:বফবাগীয় কভ িকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত প্রকল্পমূ  ফাস্তফায়ন এফাং জজরায প্রধান উন্নয়ন 

কভ িকাে ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দাবয়ত্ব ারন; 

২.  যকায কতৃিক কৃবল, স্বাস্যদফা  জনস্বাস্য, বযফায বযকল্পনা, বল্পকরা, নাযী  বশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয কল্যাণ, 

প্রাথবভক  গণবক্ষা এফাং বক্ষা বফলয়ক গৃীত কর নীবতভারা  কভ িসূবিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তিাফধান, বযফীক্ষণ 

 ভন্বয়াধন; 

৩.   জজরা ম্যাবজদেব  বনফ িাী ম্যাবজদেব ম্পবকিত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, আইন  অনুমায়ী ভ্রাম্যভাণ আদারত 

বযিারনা, আদেয়াস্ত্র বনয়ন্ত্রণ, গুরুত্বপূণ ি স্থানামূদয বনযাত্তা বনবিদতয ভােদভ জজরায াবফ িক আইন-শৃঙ্খরা 

যক্ষাপূফ িক জনজীফদন স্ববস্ত আনয়ন এফাং ববববআইবদদয বনযাত্তা াংক্রাি কাম িাফবর; 

৪.  জনশৃঙ্খরা  জনবনযাত্তা বনবিত কযায ভােদভ বফববন্ন াভাবজক ভস্যা জমভন জমৌন য়যাবন, নাযী বনম িাতন, 

ভাদক জফন, জিাযািারান, জমৌতুক, দুনীবত প্রবতদযাধ, ফাল্যবফফা ইতযাবদ বফলদয় জনউদ্বুদ্ধকযণ প্রবতদযাধ  

বনযদন কাম িক্রভ গ্রণ; 

৫.  াভাবজক বনযাত্তা  দাবযদ্রয বফদভািদন বফববন্ন ভন্ত্রণারয়  বফবাগ কতৃিক গৃীত একটি ফাড়ী একটি খাভায 

বফববন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়দন াবফ িক ায়তা প্রদান  কাম িকয ভন্বয় াধন  এফাং ববক্ষুকদদয পুনফ িাদন কাম িকয 

দদক্ষ গ্রণ। 
৬.  জজরায যাজস্ব প্রান  ব্যফস্থানা সুষ্ঠুবাদফ বযিারনায ভােদভ াবফ িক বনয়ন্ত্রণ, তিাফধান এফাং বযফীক্ষণ; 

৭.  দুদম িাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ  পুনফ িান কাম িক্রভ গ্রণ, বজআয, টিআয, কাবফখা, কাবফটা, বববজবড, বববজএপ, 

অবত দবযদ্রদদয জন্য কভ িসৃজন ইতযাবদ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন, তিাফধান  বযফীক্ষণ; 

৮.  জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অববদমাগ বনষ্পবত্ত ব্যফস্ানায় আনীত অববদমাগ বনষ্পবত্তকযণ; 

৯.  ভূ-প্রাকৃবতক তফবিযমূ াংযক্ষণ বযদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু বযফতিদনয বফরূ প্রবাফ জভাকাদফরায় 

জনদিতনতা সৃবি, ফনায়ন, বফববন্ন প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দন াবফ িক ায়তা কযা এফাং াবফ িক ভন্বয় াধন  

বযফীক্ষণ; 

১০.  স্থানীয় যকায াংক্রাি কাম িক্রভ তদাযবক, বযফীক্ষণ  মূল্যায়ন; 

১১.  প্রফাীদদয তথ্যাফরী প্রস্তুত, বফদদগাভী ব্যবিদদয প্রতাযণা  য়যাবন প্রবতদযাধ এফাং  ভানফ ািায জযাধ প্রফাী 

কল্যাদণ মাফতীয় কাম িক্রভ গ্রণ; 

১২.  এনবজদদয কাম িক্রভ তদাযবক  ভন্বয়, এনবজ কাম িক্রদভয বাযল্যাবাং প্রবতদযাদধ কভ িদক্ষত্র বনধ িাযদণ ভতাভত 

প্রদান এফাং এনবজদদয অনুকূদর ছাড়কৃত অদথ িয বযফীক্ষণ  ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য কাম িক্রভ বযদ িন/দ িন; 

১৩.  জাতীয় ই-গবদন িন্স কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন; জফা দ্ধবত জীকযণ, জফা প্রদান প্রবতশ্রুবত অনুমায়ী জফা প্রদান, জজরা 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, জাস্যার বভবডয়া ব্যফায, এফাং বফববন্ন ম িাদয় তথ্য  জমাগাদমাগ প্রমৄবি অন্যান্য 

বফলদয় প্রবক্ষণ কাম িক্রভ বযিারনা  তদাযবক। 

১৪. ম িটন স্পটগুদরায নান্দবনক জৌন্দম ি বৃবদ্ধয াাাব বনযাত্তা বফধান জফযকাবয উদদ্যািাদদয উদ্বুদ্ধকযায ভােদভ 

ম িটদনয সুদমাগ সুবফধা সৃবি  নাগবযক বফদনাদদনয উদদ্যাগ গ্রণ। 

১৫. ভান মুবিমৄদদ্ধয স্মৃবত  ফীয মুবিদমাদ্ধাদদয কল্যাদণ াবফ িক দদক্ষ গ্রণ। 

১৬. বশুশ্রভ  অনফধ শ্রভ ফদন্ধয াাাব শ্রভ আইন অনুমায়ী শ্রবভকদদয কল্যাদণ ব্যফস্থা গ্রণ। 

১৭. খাদ্যস্য াংগ্র, গুদাভজাত, মূল্য বস্থবতীর  খাদ্য বনযাত্তা বনবিদতয াাাব ফাজাযমূল্য বযফীক্ষণ  

জবািা অবধকায াংযক্ষণ। 
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আবভ, জজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয যাংপুয বফবাদগয বফবাগীয় কবভনায এঁয বনকট 

অিীকায কযবছ জম, এ  চুবিদত ফবণ িত পরাপর অজিদন দিি থাকফ। 

 

আবভ, বফবাগীয় কবভনায, যাংপুয বফবাগ জজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁ এয বনকট অিীকায কযবছ জম, এ চুবিদত ফবণ িত 

পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষবযত : 

 

 

 

            

--------------------------------      -----------------------  

জমাোঃ আখিারুজ্জামাি       তাবযখ  

জজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁ। 
 

 

 

 

 

--------------------------------      -----------------------  

কাজী াান আদভদ       তাবযখ  

বফবাগীয় কবভনায 

যাংপুয বফবাগ, যাংপুয। 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রবভক নাং ব্দ াংদক্ষ বফফযণ 

১ ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফণভার, বিাংবড়ভার ইতযাবদ 

২ উবনঅ উদজরা বনফ িাী অবপায 

৩ ভূদফা ভূবভ াংস্কায জফাড ি 

৪ এব ল্যান্ড এবেযান্ট কবভনায ল্যান্ড 

৫ আযবডব জযবববনউ জডপুটি কাদরক্টয 

৬ এরএ ল্যান্ড অযাকুইবজান অবপায 

৭ এএ জেট অযাকুইবজান 

৮ ইউএরএ ইউবনয়ন ল্যান্ড এবেযান্ড অবপায 

৯ ইউএএরএ ইউবনয়ন ল্যান্ড াফ-এবেযান্ড অবপায 

১০ এনবডব জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয 

১১ অঃদজঃপ্রঃ অবতবযি জজরা প্রাক 

১২ বডআযআয জজরা ত্রাণ  পুনফ িান কভ িকতিা 

১৩ কাবফখা কাদজয বফবনভদয় খাদ্য 

১৪ কাবফটা কাদজয বফবনভদয় টাকা 

১৫ বফবএ ফাাংরাদদ বববর াবব ি 

১৬ বফবজবফ ফড িায গাড ি ফাাংরাদদ 

১৭ বজআয খয়যাবত ত্রাণ 

১৮ আইবটি (ICT) ইনপযদভন এন্ড কবভউবনদকন জটকদনারবজ 

১৯ ই-পাইর (নবথ) ই-নবথ ব্যফস্থানা 

২০ এনবজ (NGO) নন-গবন িদভন্টার অযগানাইদজন 

২১ এএপ জেটদভন্ট অফ পযাক্ট 

 


