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জজলা প্রশাসদকর কার্ িালয়, ঠাকুরগাঁও এর কি িসম্পােদনর সাবব িক বিত্র 

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

সাম্প্রবতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং ভববষ্যৎ পবরকল্পনা:  

 সাম্প্রবতক বছদরর (৩ বছদরর) প্রধান অজিনসমূহ: 

ফ্রন্ট জেস্ক এবাং ই-জসবা জকন্দ্র স্থাপদনর িােদি জসবা গ্রহীতাদেরদক জসবা সম্পদকি প্রদয়াজনীয় ধারণা প্রোনসহ বনধ িাবরত সিয় সীিার 

িদে জসবা জেওয়া হদে। নাগবরক সনে প্রণয়ন কদর প্রবতটি জসবা বনধ িাবরত সিদয় জনগণদক প্রোন করা হদে। জজলা ও উপদজলা 

ওদয়ব জপার্ িাল স্থাপদনর িােদি জজলার আর্ ি-সািাবজক, মুবিযুদদ্ধর ইবতহাস, প্রত্নতাবিক বনেশ িন, েশ িনীয় স্থান, পর্ ির্ন, গুরুত্বপূণ ি 

ব্যবিত্ব ও প্রাকৃবতক সম্পেসমূদহর তথ্যাবলী তুদল ধরা হদয়দছ। পাশাপাবশ সরকাবর-জবসরকাবর েপ্তরসমূদহর জসবা ও গুরুত্বপূন ি 

তথ্যাবলী আপদলাে করা হদয়দছ। সািাবজক ও জভৌত অবকাঠাদিার অভূতপূব ি উন্নয়ন সাবধত হদয়দছ। বশক্ষা, স্বাস্থয ও তথ্য প্রযুবির 

সম্প্রসারণসহ িানব সম্পে উন্নয়দন জজলা প্রশাসদনর ভূবিকা অনবদ্য। জানিাদলর বনরাপত্তা ববধানকদল্প জিাবাইল জকার্ ি ও অন্যান্য 

যুদগাপদর্াগী পেদক্ষপ গ্রহণ কদর আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত স্বাভাববক রাখা হদয়দছ। ইউবনয়ন বেবজর্াল জসন্টাদরর িােদি তৃণমূল 

পর্ িাদয় সরকাবর জসবা জনগদণর জোরদগাড়ায় জপৌৌঁদছ জেয়া হদে এবাং উদদ্যািা ততবর করার িােদি জবকারত্ব লাঘব ও নারীর 

ক্ষিতায়ন করা হদয়দছ। িাবিবিবেয়া ক্লাসরুি স্থাপনসহ বববভন্ন সহপাঠ্য কার্ িক্রি িালু কদর বশক্ষা  িাদনান্নয়ন করা হদয়দছ। গত 

বছদর জাতীয় পর্ িাদয় জসরা িােবিক ববদ্যালদয়র স্বীকৃবত এবাং প্রার্বিক বশক্ষায় রাংপুর ববভাদগর জেষ্ঠ জজলা প্রশাসদকর স্বীকৃবত 

জজলা প্রশাসদনর অন্যতি জেষ্ঠ অজিন। পর্ ির্ন বশদল্পর ববকাদশ বববভন্ন ঐবতহাবসক ও প্রত্নতাবিক অবকাঠাদিা সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদয়দছ। ঠাকুরগাঁও জজলা পবরণত হদয়দছ শাবির জনপদে। 
 

 সিস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ :  

ববরবতহীন ইন্টারদনর্ সাংদর্াদগর অভাদব সরকাবর জসবাসমূহ জনগদণর জোরদগাড়ায় স্বল্প সিদয় জপৌৌঁদছ বেদত প্রায়শঃই সিস্যায় 

পড়দত হয়। সরকাবর-জবসরকাবর েপ্তরসমূদহর কি িকতিা-কি িিাবর ও জসবাগ্রহীতাদের িদে ইবতবািক দৃবিভবির অভাব প্রায়শঃই 

লক্ষয করা র্ায়। বববভন্ন সরকাবর-জবসরকাবর েপ্তদরর িদে তদথ্যর অবাধ প্রবাদহর গবত কাবঙ্খতিাদন এখদনা জপৌদছবন। এ জজলার 

উদেখদর্াগ্য সিস্যার িদে রদয়দছ বাল্যবববাহ ও িােদকর অপব্যবহার, জজলার অবধবাসীদের িদে উচ্চ আত্নহতযার হার; জজলার 

প্রাবিক এবাং েবরদ্র জনদগাষ্ঠীর জীবনিাদনর সাবব িক উন্নয়ন, বনরাপে সড়ক বনবিতকরদণর িােদি সড়ক দুঘ ির্নার হার কবিদয় আনা 

ইতযাবে। ঠাকুরগাঁও জজলায় ববদ্যিান সিস্যাসমূহ বিবিত কদর তা সিাধাদন ঠাকুরগাঁওদক একটি আধুবনক সুখী ও সমৃদ্ধ জজলা 

বহদসদব প্রবতবষ্ঠত করা জজলা প্রশাসদনর প্রধানতি িযাদলঞ্জ। 

 ভববষ্যৎ পবরকল্পনা: 

নাগবরক সনে বাস্তবায়দনর িােদি জজলা প্রশাসদনর কার্ িক্রদি েক্ষতা আনয়ন করা হদব র্ার িােদি স্বেতা ও জবাববেবহতা বনবিত 

করা হদব। তথ্য প্রযুবি ব্যবহাদরর িােদি সরকাবর জসবা স্বল্পতি সিদয় জনগদণর জোড়দগাড়ায় জপৌৌঁদছ জেয়া হদব। সদিতনতা বৃবদ্ধ 

কদর আইনানুগভাদব বববাহ পড়াদনা বনবিতকরদণর িােদি বাল্যবববাহমুি জজলা জঘাষণা করা হদব। নাগবরদকর জানিাদলর বনরাপত্তা 

ববধানকদল্প স্বাভাববক আইনশৃাংখলা বজায় রাখা হদব। বশক্ষা উপকরণ, বশখণ প্রণালী, সহঃপাঠ্যক্রি বনবিত কদর উপবস্থবত বৃবদ্ধ এবাং 

ঝদড় পড়া জরাধ কদর বশক্ষার গুণগত িান বনবিত করা হদব। আত্মহতযার হার কবিদয় আনার জন্য জনসদিতনতা ততরী করা হদব। 

ঠাকুরগাঁও জজলাদক বভক্ষুকমুি জজলা বহদসদব গদড় জতালার জন্য ববস্তাবরত কি িসূিী গ্রহণ করা হদয়দছ। সদব িাপবর জর্কসই উন্নয়ন 

লক্ষযিাত্রা (SDG) বাস্তবায়দন জজলা প্রশাসন সরকাদরর বনদে িশনা অনুর্ায়ী সকল কার্ িক্রি গ্রহণ করদব। 

 

২০১৭-২০১৮ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ : 

 েক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গদড় তুদল নাগবরক জসবা সহজীকরণ 

 ঠাকুরগাঁও জজলাদক বাল্যবববাহ মুি জজলা জঘাষণা   

 ঠাকুরগাঁও জজলায় িােদকর অপব্যবহার জরাধ   

 ঠাকুরগাঁও জজলার অবধবাসীদের িদে উচ্চ আত্নহতযার প্রবণতা হ্রাস 

 তথ্য প্রযুবির ব্যবহার সম্প্রসারণ  

 বনরাপে সড়ক বনবিতকরদণর িােদি সড়ক দুঘ ির্নার হার কবিদয় আনা 

 বশক্ষার িাদনান্নয়ন  

 ঠাকুরগাঁও জজলাদক কাববাং জজলা জঘাষণা 

 ঠাকুরগাঁও জজলাদক স্কাউর্ জজলা জঘাষণা 

 ঠাকুরগাঁও জজলার প্রাবিক এবাং েবরদ্র জনদগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়ন 

 আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবতর অবধকতর উন্নয়ন সাধন 

 ঠাকুরগাঁও জজলাদক বভক্ষুকমুি জজলা জঘাষণা 
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উপক্রিবণকা (Preamble) 

 

miKvwi `ßi/ms¯’vmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯^”QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, mykvmb 

msnZKiY, Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 Gi h_vh_ 

ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ - 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও  

 

এবাং 

 

ববভাগীয় কবিশনার, রাংপুর এর িদে 2017 mv‡ji RyjvB gv‡mi 19 Zvwi‡L GB evwm©K Kg©m¤úv`b Pzw³ স্বাক্ষবরত 

nj| 

 

 

 

GB Pzw³‡Z ¯̂vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 
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জসকশন ১ : রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাববল 
 

১.১  রূপকল্প (Vision) : েক্ষ, গবতশীল, উন্নয়ন সহায়ক এবাং জনবান্ধব প্রশাসন। 

 

১.২  অবভলক্ষয (Mission): প্রশাসবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, তথ্যপ্রযুবির র্র্ার্র্ ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃবিভবির পবরবতিন 

এবাং উদ্ভাবন িি িার িােদি সিয়াবদ্ধ ও িানসম্মত জসবা বনবিত করা। 

 

১.৩  জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.   জজলা পর্ িাদয় সরকাবর ও জবসরকাবর সকল উন্নয়নমূলক কার্ িক্রসমূদহর কার্ িকর সিন্বয়সাধন; 

২.  দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পবরবতিন ও পবরদবশ সাংরক্ষণসহ জর্কসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (SDG) অজিন 

ত্বরাবন্বতকরণ; 

৩.   সািাবজক বনরাপত্তামূলক কার্ িক্রি বাস্তবায়ন জজারোরকরণ; 

৪.   রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্হাপনায় গবতশীলতা আনয়ন; 

৫.  জজলা ম্যাবজদেবসর িােদি জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা সাংহতকরণ; 

৬.   জনসদিতনতামূলক কার্ িক্রদি উদু্বদ্ধকরণ কি িসূিী জজারোরকরণ; 

৭.   িানবসম্পে উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষিতা বৃবদ্ধকরণ; 

৮.   ক্রীড়া, সাংস্কৃবত ও নারী ক্ষিতায়ন ত্বরাবনতকরণ। 

 

১.৪  কার্ িাববল (Functions): 

 

১.  জজলার আি:ববভাগীয় কি িকাদের সিন্বয় এবাং প্রধানিন্ত্রীর প্রবতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ বাস্তবায়ন এবাং জজলার প্রধান 

উন্নয়ন কি িকাণ্ড বাস্তবায়দন সিন্বয়কারীর োবয়ত্ব পালন; 

২.  সরকার কতৃিক কৃবষ, স্বাস্হযদসবা ও জনস্বাস্হয, পবরবার পবরকল্পনা, নারী ও বশশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রার্বিক 

ও গণবশক্ষা এবাং বশক্ষা ববষয়ক গৃহীত সকল নীবতিালা ও কি িসূবির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তিাবধান, পবরবীক্ষণ ও 

সিন্বয়সাধন; 

৩.   দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রি গ্রহণ, বজআর, টিআর, কাববখা, কাববর্া, বভবজবে, বভবজএফ, 

অবত েবরদ্রদের জন্য কি িসৃজন ইতযাবে কার্ িক্রি বাস্তবায়ন, তিাবধান ও পবরবীক্ষণ; 

৪.  ভূ-প্রাকৃবতক তববশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পবরদবশ দূষদণর ফদল সৃি জলবায়ু পবরবতিদনর ববরূপ প্রভাব জিাকাদবলায় 

জনসদিতনতা সৃবি, বনায়ন, বববভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা করা এবাং সাবব িক সিন্বয় সাধন ও 

পবরবীক্ষণ; 

৫.  সািাবজক বনরাপত্তা ও োবরদ্রয ববদিািদন বববভন্ন িন্ত্রণালয়বববভাগ কতৃিক গৃহীত ন্যাশনাল সাবভ িস কি িসূবি, একটি 

বাড়ী একটি খািারসহ বববভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা প্রোন ও কার্ িকর সিন্বয় সাধন এবাং বভক্ষুকদের 

পুনব িাসদন কার্ িকর পেদক্ষপ গ্রহণ। 

৬.  জজলার রাজস্ব প্রশাসদনর সাবব িক বনয়ন্ত্রণ, তিাবধান এবাং পবরবীক্ষণ; 

৭.  জজলা ম্যাবজদেবস ও বনব িাহী ম্যাবজদেবস সম্পবকিত র্াবতীয় ক্ষিতা প্রদয়াগ, আইন অনুর্ায়ী জিাবাইল জকার্ ি 

পবরিালনা, জজলার সাবব িক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব িক জনজীবদন স্ববস্ত আনয়ন এবাং বভবভআইবপদের বনরাপত্তা 

সাংক্রাি কার্ িাববল; 

৮.  জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন এবাং অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্হাপনায় আওতায় অবভদর্াগ; 

৯.  বববভন্ন সািাবজক সিস্যা জর্িন জর্ৌন হয়রাবন, নারী বনর্ িাতন, িােক জসবন, জিারািালান, জর্ৌতুক, বাল্যবববাহ 

ইতযাবে  প্রবতদরাধববনরসদন কার্ িক্রি গ্রহণ; 

১০.  স্থানীয় সরকার সাংক্রাি কার্ িক্রি; 

১১.  প্রবাসীদের োর্াদবস প্রস্তুত, ববদেশগািী ব্যবিদের প্রতারণা ও হয়রাবন প্রবতদরাধ এবাং  িানব পািার জরাধসহ 

প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীয় কার্ িক্রি গ্রহণ; 

১২.  এনবজওদের কার্ িক্রি তোরবক ও সিন্বয়, এনবজও কার্ িক্রদির ওভারল্যাবপাং প্রবতদরাদধ কি িদক্ষত্র বনধ িারদণ 

িতািত প্রোন এবাং এনবজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদর্ ির পবরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ িক্রি 

পবরেশ িনবেশ িন; 

১৩.  জাতীয় ই-গভদন িন্স ক কার্ িক্রি বাস্তবায়ন; জসবা পবদ্ধত সহজীকরণ, জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী জসবা প্রোন, জজলা 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ, জসাস্যাল বিবেয়া ব্যবহার, এবাং বববভন্ন পর্ িাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুবিসহ 

অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষণ কার্ িক্রি পবরিালনা ও তোরবক। 



6 

 

 

 

আবি, জজলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রাংপুর ববভাদগর ববভাগীয় কবিশনার এর বনকর্ 

অিীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন সদিি র্াকব। 

 

আবি, ববভাগীয় কবিশনার, রাংপুর ববভাগ জজলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও এর বনকর্ অিীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াবগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষবরত : 

 

 

 

            

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

(জিাঃ আব্দুল আওয়াল)       তাবরখ  

জজলা প্রশাসক 

ঠাকুরগাঁও। 

 

 

 

 

 

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

(কাজী হাসান আহদিে)       তাবরখ  

ববভাগীয় কবিশনার 

রাংপুর ববভাগ, রাংপুর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাংদর্াজনী-১ 
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শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রবিক 

নাং 

শব্দ সাংদক্ষপ বববরণ 

১ সায়রাত িহাল জলিহাল, বালুিহাল, পার্রিহাল, লবনিহাল, বিাংবড়িহাল 

ইতযাবে 

২ উবনঅ উপদজলা বনব িাহী অবফসার 

৩ ভূসদবা ভূবি সাংস্কার জবাে ি 

৪ এবস ল্যাে এবসস্ট্যান্ট কবিশনার ল্যাে 

৫ আরবেবস জরবভবনউ জেপুটি কাদলক্টর 

৬ এলএও ল্যাে অযাকুইবজশান অবফসার 

৭ এসএ জস্ট্র্ অযাকুইবজশান 

৮ ইউএলএও ইউবনয়ন ল্যাে এবসস্ট্যাে অবফসার 

৯ ইউএসএলএও ইউবনয়ন ল্যাে সাব-এবসস্ট্যাে অবফসার 

১০ এনবেবস জনজারত জেপুটি কাদলক্টর 

১১ অঃদজঃপ্রঃ অবতবরি জজলা প্রশাসক 

১২ বেআরআরও জজলা ত্রাণ ও পূনব িাসন কি িকতিা 

১৩ কাববখা কাদজর বববনিদয় খাদ্য 

১৪ কাববর্া কাদজর বববনিদয় র্াকা 

১৫ বববসএস বাাংলাদেশ বসবভল সাবভ িস 

১৬ বববজবব বে িার গাে ি বাাংলাদেশ 

১৭ বজআর খয়রাবত ত্রাণ 

১৮ আইবসটি (ICT) ইনফরদিশন এে কবিউবনদকশন জর্কদনালবজ 

১৯ ই-ফাইল (নবর্) ই-নবর্ ব্যবস্থাপনা 

২০ এনবজও (NGO) নন-গভণ িদিন্টাল অরগানাইদজশন 

২১ এসএফ জস্ট্র্দিন্ট অব ফযাক্টস 

 


