
               জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও োর্ যাবলী 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, জ ৌলভীবাজার 

জজলা প্রশাসদকর োয়য়ত্ব ও কার্ যাবলী, ২০১১ 

১.  রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাাঃ 

 

          (১)   জজলার রাজস্ব অয়িসসমূদের কার্ যক্র  য়নয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ ; 

          (২)   ভূয়  উন্নয়ন কর য়নধ যারণ, আোয়,  ওকুি ও পুনাঃয়নধ যারণ; 

          (৩)   ভূয়  জরকর্ য রক্ষণা জবক্ষণ  এবাং োলনাগােকরণ; 

          (৪)   কৃয়ি ও অকৃয়ি খাস জয়  এবাং অন্যান্য সরকায়র সম্পয়ির বদদাবস্ত প্রোন; 

          (৫)   অয়ধগ্রেণকৃত য়কন্তু অব্যবহৃত জয়  পুনখযাসকরণ; 

          (৬)   সরকায়র কর বয়ের্ভ যত রাজস্ব আোয় এবাং এ সাংক্রান্ত য়েসাব য়ববরণী সরকাদরর কাদে জপ্ররণ; 

          (৭)   রাজস্ব  া লায় আয়পল শুনানী; 

          (৮)   রাজস্ব সাংক্রান্ত অয়ভদর্াগ তেন্ত; 

          (৯)   োটবাজার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন; 

          (১০)  োট বাজাদরর জপয়রদিয়র য়নধ যারণ; 

          (১১)  নতুন োট বাজার স্থাপন প্রয়ক্রয়াকরণ; 

          (১২)  সায়রাত  োলসে সরকাদরর অন্যান্য  োল ব্যবস্থাপনা; 

          (১৩)  চা বাগাদনর জয়  ব্যবস্থাপনা ও তোরয়ক; 

          (১৪)  জরকর্ য রু  ব্যবস্থাপনা; 

          (১৫)  সরকায়র েয়লল পত্রায়ের নকল সরবরাে; 

          (১৬)  অয়প যত, খাস, পয়রতযক্ত সম্পয়ি এবাং য়বয়ন য় সম্পয়ি ব্যবস্থাপনা; 

          (১৭)  সরকায়র স্বার্ য সাংয়িষ্ট জেওয়ায়ন  া লা পয়রচালনা তত্ত্বাবধান; 



          (১৮)  আন্তদজলা সী ান্ত য়বদরাধ  ী াাংসা; 

          (১৯)  য়সকয়স্ত জয় র জক্ষদত্র  এয়র্ লাইন োলনাগােকরণ এবাং পয়য়স্ত ভূয় র জক্ষদত্র চচ যা ম্যাপ প্রস্ত্িত; 

          (২০)  ভূয়  জরকর্ য ও জয়রপ অয়ধেপ্তদরর সাধারণ ভূয়  জয়রপ ক যসূয়চদক সোয়তা প্রোন: 

          (২২)  ভূয়  জরকর্ য ও জয়রপ অয়ধেপ্তদরর য়র্য়জটাল ভূয়  জয়রপ ক যসূয়চদক সোয়তা প্রোন; 

          (২৩)  ইউয়নয়ন ভূয়  অয়িস সৃজন; 

          (২৪)  রাজস্ব য়বিয়ক য়রদপাট য ও য়রটান য সরকার বরাবর জপ্ররণ; 

          (২৫)  সরকায়র স্বার্ য সাংয়িষ্ট ভূয়  জর্দক অববধ েখলোর উদেে ও খাসজয়  পুনরুদ্ধার; 

          (২৬)  বন আইন অনুর্ায়ী বনভূয়  ব্যবস্থাপনা; 

          (২৭)  জজলায় রাজস্ব সদেলন আদয়াজন; 

          (২৮)  কৃয়ি ও অকৃয়ি খাসজয়  ব্যবস্থাপনা নীয়ত ালা বাস্তবায়ন; 

        (২৯)  েয়রদ্র এবাং ভূয় েীনদের জন্য সরকাদরর পুনব যাসন ক যসূয়চ জর্ ন আশ্রয়ণ, আবাসন, আেশ য গ্রা ,গুেগ্রা  এবাং জলবায়ু দুগ যত  ানুদির 

পুনব যাসন  প্রকদের বাস্তবায়ন ও তোরয়ক; 

          (৩০)  সরকাদরর ভূয়  সাংস্কার নীয়ত ালা বাস্তবায়ন; 

          (৩১)  য়বজ্ঞ আোলদতর য়নদে যশ জ াতাদবক প্রদসস জায়র এবাং জয়র ানা আোয়; 

          (৩২)  য়বজ্ঞ আোলদতর রায়/য়র্ক্রী/ আদেশ য়বিদয় কার্ যক্র  গ্রেণ; 

          (৩৩)  অকৃয়ি কার্ যক্রদ র সম্প্রসারণ জর্দক মূল্যবান কৃয়ি জয়  রক্ষায় ববয়শষ্টযয়ভয়িক ভূয়  য়বভয়ক্ত পদ্ধয়ত প্রবতযদনর উদযাগ গ্রেণ; 

          (৩৪)  ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর  ায়লকানাধীন সম্পয়ির য়বয়ক্র/ েস্তান্তদরর জক্ষদত্র অনাপয়ি সনে প্রোন; 

          (৩৫)  জজলার রাজস্ব আোলত ও অয়িস পয়রেশ যন; 

          (৩৬)  জজনাদরল সার্ট যয়িদকট অয়িসাদরর জকাট য পয়রেশ যন; 

          (৩৭)  ভূয়  জরয়জদেশন ম্যানুদয়ল এবাং প্রাসয়িক য়বয়ধয়বধান অনুসরদণ অবমূল্যায়য়ত (ইম্পাউন্ড)  া লার য়নষ্পয়ি; 

          (৩৮)  জপৌরসভা এলাকার বাইদর সায়রাত  োল/োটবাজাদরর জটাল য়নধ যারণ; 

          (৩৯)  পাব যতয জজলাত্রদয়র ভূয়  য়নবন্ধন; 

           (৪০)  ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান প্রণয়ন ও বাসত্মবায়দন সেদর্ায়গতা প্রোন; 

           (৪১)  প্রাকৃয়তক সম্পদের ব্যবস্থাপনা; 

           (৪২)  জকাট য অব ওয়ার্ যস সম্পয়কযত কার্ যাবয়ল; এবাং 



           (৪৩)  রাজস্ব প্রশাসদনর ক যকতযা ও ক যচায়রদের সাংস্থাপন য়বিয়ায়ে। 

২.  জজলা ম্যায়জদেয়স ও য়নব যােী ম্যায়জদেয়সাঃ 

            (১)  ১৮৬০ সাদলর েন্ডয়বয়ধ ও ১৮৯৮ সাদলর জিৌজোরী কার্ যয়বয়ধ অনুর্ায়ী জজলা ম্যায়জদেয়স ও য়নব যােী ম্যায়জদেয়স সম্পয়কযত র্াবতীয় 

ক্ষ তা  প্রদয়াগ এবাং োয়য়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

            (২)  ১৮৬১ সাদলর পুয়লশ আইন ও ১৯৪৩ সাদলর পুয়লশ জরগুদলশনস্ অনর্ায়ী জজলা ম্যায়জদেয়স ও য়নব যােী ম্যায়জদেয়স সম্পয়কযত র্াবতীয় 

ক্ষ তা প্রদয়াগ এবাং োয়য়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

            (৩)  জজলা জকার্ অনুর্ায়ী জজলা ম্যায়জদেয়স ও য়নব যােী ম্যায়জদেয়স সম্পয়কযত র্াবতীয় ক্ষ তা প্রদয়াগ এবাং োয়য়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

            (৪)  জ াবাইল জকাট য আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা; 

            (৫)  য়বদশি ক্ষ তা  আইন, ১৯৭৪ অনর্ায়ী সান্ধয আইন জায়রর ক্ষ তা; 

            (৬)  সকল  াইনর  এযাক্ট অনুর্ায়ী ক্ষ তা প্রদয়াগ এবাং োয়য়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

            (৭)  অয়তয়রক্ত জজলা ম্যায়জদেট ও য়নব যােী ম্যায়জদেটদের ম্যায়জদেয়রয়াল কার্ যাবয়ল তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ; 

            (৮)  য়নব যােী ম্যায়জদেয়স সম্পয়কযত প্রয়তদবেন সরকাদরর কাদে জপ্ররণ; 

            (৯)  রাজবনয়তক ও েয়রায়নমূলক  া লা প্রতযাোর সাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

            (১০) অয়তয়রক্ত জজলা ম্যায়জদেট ও য়নব যােী ম্যায়জদেটদের আোলত পয়রেশ যন/েশ যন; 

            (১১) জজলখানা পয়রেশ যন/েশ যন; 

            (১২) র্ানা পয়রেশ যন/ের্শন; 

            (১৩) য়জয়প, জেশাল য়জয়প, য়ভয়প-য়জয়প, এয়জয়প, য়পয়প, জেশাল য়পয়প, এয়পয়প য়নদয়াদগর জন্য সুপায়রশ জপ্ররণ; এবাং 

            (১৪) য়জয়প, জেশাল য়জয়প, য়ভয়প-য়জয়প, এয়জয়প, য়পয়প, জেশাল য়পয়প, এয়পয়প সম্পয়কযত প্রশাসয়নক ও সাংস্থাপন য়বিয়ায়ে। 

৩. জনশৃঙ্খলা ও জনয়নরাপিাাঃ 

            (১)  োিা, েরতাল, রাজবনয়তক উদিজনা, শ্রয় ক অসদন্তাি ইতযায়ে জরুয়র পয়রয়স্থয়তর স য় জনশৃঙ্খলা য়বধান; 

            (২)  য়ববাে ান পদক্ষর  দে শায়ন্ত শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১৮৯৮ সাদলর জিৌজোরী কার্ যয়বয়ধর ১৪৪ ধারা দত ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৩)  গুন্ডা, টাউট, সন্ত্রাস ে ন এবাং জচারাকারবার,  ােকব্যবসা ইতযায়ে য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৪)  ১৯৭৪ সাদলর য়বদশি ক্ষ তা আইন জ াতাদবক আটকাদেশ প্রোন; 

            (৫)  সরকায়র সম্পয়ির (জ াজয় , োলান জকাঠা ইতযায়ে) েখল পুনরুদ্ধার সাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

            (৬)  এয়সদর্র অপব্যবোর জরাধ; 

            (৭)   ােকদ্রদব্যর অপব্যবোর য়নয়ন্ত্রণ; 



            (৮)  নারী ও য়শশু য়নর্ যাতন জরাধ; 

            (৯)  বাল্যয়ববাে জরাধ; 

            (১০) জর্ৌতুক য়নদরাধ; 

            (১১) জিীবাে ে ন; 

            (১২) নারী ও য়শশু পাচার জরাধ; 

            (১৩) জচারাচালান প্রয়তদরাধ; 

            (১৪) হুয়ন্ড ব্যবসা য়নয়ন্ত্রণ; 

            (১৫)  জালদনাট প্রচলন জরাধ; এবাং 

            (১৬) জর্ৌন েয়রানী (ঈে-র্টয়জাং) প্রয়তদরাধ। 

৪.  আইন শৃঙ্খলাাঃ 

            (১)  ১৮৬১ সাদলর পুয়লশ আইন ও ১৯৪৩ সাদলর পুয়লশ জরগুদলশনস অনুর্ায়ী অপরাধ ে ন কার্ যক্রদ  পুয়লশ য়বভাদগর উপর সাধারণ 

                 য়নয়ন্ত্রণ; 

            (২)  জজলা আইন-শৃঙ্খলা কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

            (৩)  অপরাধ প্রবণতা হ্রাদস কার্ যকর উদযাগ গ্রেণ; 

            (৪)  গুরুতর অপরাধ ে দন কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৫)  জজলার সায়ব যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব যক জনজীবদন স্বয়স্ত আনয়ন; 

            (৬)  য়বদশি আইন-শৃঙ্খলা পয়রয়স্থয়তয়র উদ্ভদবর জক্ষদত্র সাংয়িষ্ট ক যকতযা এবাং য়বয়শষ্ট ব্যয়ক্তবদগ যর   

                 স ন্বদয় সম্প্রসায়রত আইন-শৃঙ্খলা কয় র্টর সভা অনুষ্ঠান এবাং কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৭)  আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাদর্ য  নতুন র্ানা, তেন্ত জকন্দ্র, পুয়লশ িাঁয়ি স্থাপদনর প্রস্তাব জপ্ররণ; এবাং 

            (৮)  আইন শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত য়বদশি পয়রয়স্থয়ত, প্রাণোয়ন, দুর্ যটনা, দুদর্ যাগ ইতযায়ে য়বিদয় সরকাদরর আশু 

                 দৃয়ষ্ট আকি যণ কদর তাৎক্ষয়ণক প্রয়তদবেন জপ্ররণ। 

 

৫.  জজলখানাাঃ 

            (১)  জজলা জকার্ অনুর্ায়ী জজলাখানার ক যকাদন্ডর তত্ত্বাবধান; 

            (২)  জজলখানা য়নয়য় ত পয়রেশ যন ও েশ যন; 



            (৩)  জবসরকায়র জজল য়ভয়জটর য়নদয়াদগর প্রস্তাব প্রয়ক্রয়াকরণ; 

            (৪)  সাজাপ্রাপ্ত বদী এবাং য়বচারাধীন আসা ীদের জজলাখানায় য়র্য়ভশন  ঞ্জুর; 

            (৫)  কারা বদীদের প্রাপ্যতা অনুর্ায়ী খাবার প্রোন য়নয়িতকরণ; 

            (৬)  বদী কল্যাণ য়বিদয় পেদক্ষপ গ্রেণ; এবাং 

            (৭)  য়র্দটনশদন র্াকা ব্যয়ক্তদের সাদর্ সাক্ষাদতর অনু য়ত প্রোন। 

৬.  পর্ যটনাঃ 

            (১)  য়বয ান পর্ যটন েটগুদলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রেণ; 

            (২)  য়বয ান পর্ যটন েটগুদলার নাদয়নক জসৌদর্ য বজায় রাখাসে পয়রদবশ সাংরক্ষদণ উদযাগ গ্রেণ; 

            (৩)  য়বয ান পর্ যটন েটগুদলাদত আগত পর্ যটকদের য়নরাপিা য়বধাদন উদযাগ গ্রেণ; 

            (৪)  প্রাকৃয়তক পয়রদবশদক কাদজ লায়গদয় জজলায় স্থানীয়ভাদব পর্ যটদনর সুদর্াগ সুয়বধা সৃয়ষ্ট; 

            (৫)  পর্ যটন খাদত য়বয়নদয়াদগ জবসরকায়র উদযাক্তাদের উদু্বদ্ধকরণ; এবাং 

            (৬)  পর্ যটন সুয়বধা সৃয়ষ্টর জন্য সরকাদরর য়নকট প্রস্তাব জপ্ররণ। 

৭.  আদেয়াস্ত্র য়নয়ন্ত্রণাঃ 

            (১)  ১৮৭৮ সাদলর আদেয়াস্ত্র আইন অনুর্ায়ী কার্ যক্র  গ্রেণ; 

            (২)  সকল ধরদণর আদেয়াদস্ত্রর লাইদসন্স প্রোন, নবায়ন, বায়তল ও পুনব যোল সম্পয়কযত র্াবতীয় কার্ যক্র  গ্রেণ; 

            (৩)  ববধ আদেয়াস্ত্র য়র্লার এবাং জোকান  ায়লকদের কয়ম্পউটারাইজর্ র্াটাদবজ প্রস্ত্িত ও োলনাগােকরণ;  এবাং 

            (৪)  সকল ধরদণর ববধ আদেয়াদস্ত্রর লাইদসন্সধারীদের/স্বত্বায়ধকারীদের কয়ম্পউটারাইজর্ র্াটাদবজ প্রস্ত্িত ও য়নয়য় ত োলনাগােকরণ। 

৮.  রাষ্ট্রীয় জগাপনীয় য়বিয়ায়োঃ   

            (১)   ো ান্য রাষ্ট্রপয়ত এবাং  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর য়নরাপি সাংক্রান্ত কার্ যায়ে; 

            (২)  স র পুয়স্তকা সাংক্রান্ত কার্ যায়ে; 

            (৩)  সাইিার ও য়র্-সাইিার সম্পয়কযত পুস্তকায়ের সাংরক্ষণ এবাং প্রাপ্ত সাইিার বাতযা অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৪)  জগাননীয় পুস্তকায়ের য়নরাপে জেিাজত সম্পয়কযত প্রয়তদবেন জপ্ররণ; 

            (৫)  ১৯২৩ সাদলর অয়িয়সয়াল য়সদক্রক্টস এযাক্ট অনুর্ায়ী অতীব জগাপনীয় য়বিয়ায়ে প্রয়ক্রয়াকরণ; এবাং 

            (৬)  KPI সমূদের য়নরাপিা তোরয়ক। 

৯.  জগাপনীয় প্রয়তদবেনাঃ 



            (১)  জজলার সায়ব যক অবস্থার উপর পায়ক্ষক জগাপনীয় প্রয়তদবেন সরকাদরর কাদে জপ্ররণ; 

            (২)  য়বদশি রাজবনয়তক পয়রয়স্থয়তর উপর জগাপনীয় প্রয়তদবেন সরকাদরর কাদে জপ্ররণ; 

            (৩)  য়বদশি গুরুত্বপূণ য র্টনার জগাপনীয় প্রয়তদবেন জপ্ররণ;  এবাং 

            (৪)  য়বদশি আইন-শৃাংখলা পয়রয়স্থয়তর উপর জগাপনীয় প্রয়তদবেন জপ্ররণ। 

১০.  জেজারী ও স্ট্যাম্পাঃ 

            (১)  ১৯৫৭  সাদল প্রণীত জেজায়র রুলস এবাং সাবয়সয়র্য়ায়র রুলস অনুর্ায়ী জেজায়রর কার্ যক্র  পয়রচালনা; 

            (২)  য়নয়য় ত  জেজায়র জভয়রয়িদকশন করা; 

            (৩)  পাবয়লক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, জগাপনীয় কাগজপত্র, অয়ত মূল্যবান ও েশ যকাতর এবাং প্রত্নতায়ত্ত্বক য়নেশ যন ইতযায়ে সা য়গ্রর সা য়য়ক 

                  জেিাজত; 

            (৪)  ১৮৯৯ সাদলর স্ট্যাম্প এযাক্ট অনুর্ায়ী স্ট্যাম্প ব্যবস্থাপনা; 

            (৫)  স্ট্যাম্প, জভন্ডার লাইদসন্স  ঞ্জুর, নবায়ন ও বায়তল সম্পয়কযত কার্ যক্র ; 

            (৬)  সরকার জর্দক প্রাপ্ত স্ট্যাম্প  ওজুে ও য়বয়ক্রর ব্যবস্থাকরণ; 

            (৭)  সরকার জর্দক প্রাপ্ত র্াক র্টদকট ও অন্যান্য র্টদকট/স্ট্যাম্প  ওজুে এবাং য়বয়ক্রর ব্যবস্থাকরণ; 

            (৮)  স্ট্যাম্প ও র্াক র্টদকদটর  ওজুে ও য়বয়ক্র সম্পয়কযত প্রয়তদবেন জপ্ররণ;  এবাং 

            (৯)  অপ্রচয়লত ও বায়তল স্ট্যাম্প এবাং র্াক র্টদকট য়বনষ্টকরদণর উদযাগ  গ্রেণ। 

১১.  দুনীয়ত ে নাঃ 

            (১)  দুনীয়ত প্রয়তদরাদধ দুনীয়ত ে ন কয় শনদক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

            (২)  জনগণ কর্তযক দুনীয়তর য়বিদয় োয়খলকৃত অয়ভদর্াদগর প্রয়ক্রয়াকরণ;   এবাং 

            (৩)  দুনীয়ত প্রয়তদরাদধ গণসদচতনতা সৃয়ষ্টর উদযাগ গ্রেণ। 

১২.   জন উদু্বদ্ধকরণাঃ 

            (১)  য়বয়ভন্ন সা ায়জক স স্যা জর্ ন- জর্ৌন েয়রানী, নারী য়নর্ যাতন,  ােক জসবন, জর্ৌতুক, বাল্যয়ববাে ইতযায়ে য়নরসদন সা ায়জক সদচতনতা 

                  বৃয়দ্ধর লদক্ষয  জনসাধারদণর সাদর্  ত য়বয়ন য় এবাং সা ায়জক প্রয়তদরাধ গদি তুলদত জনসাধারণদক উদু্বদ্ধকরণ; 

            (২)  জনগণদক সম্পকৃ্ত কদর স্থানীয়ভাদব উন্নয়ন প্রকে গ্রেণ ও বাস্তবায়ন;  এবাং 

            (৩)  সরকায়র নতুন ক যসূয়চ সম্পদকয সনসাধারণদক অবয়েতকরণ এবাং ক যসূয়চ বাস্তবায়দনর লদক্ষয জনসাধারণদক উদু্বদ্ধকরণ। 

১৩.  লাইদসন্স : 



            (১)  জভাগ্যপণ্য এবাং য়সআই শীট, য়সদ ন্ট, য়সগাদরট, স্বণ য, আয়রন, স্ট্ীল ইতযায়ের য়র্য়লাং লাইদসন্স প্রোন, নবায়ন ও বায়তলকরণ; 

            (২)  য়বিাক্ত দ্রব্য, য়বদফারক দ্রব্য,  ােক দ্রব্য এবাং  ে,  ায়ন জলয়ন্ডাং, ইটভাটা, জ াটর ড্রাইয়ভাং, য়সদন া েল, জোদটল এবাং জরস্টুদরন্ট 

                  ইতযায়ের লাইদসন্স প্রোন, নবায়ন ও বায়তলকরণ; 

            (৩)  য়বয়ভন্ন সাংস্থার প্রদয়াজনীয়  ‘অনাপয়ি সনে’  প্রোন; 

            (৪)  সরাই এযাক্ট, এয়সর্ (স্থানান্তর, সাংরক্ষণ এবাং য়বপণন) এযাদক্টর আওতায় লাইদসন্স প্রোন, নবায়ন ও বায়তলকরণ; 

            (৫)  য়নতয প্রদয়াজনীয় পণ্যসা গ্রী জর্ ন য়চয়ন, লবণ ইতযায়ের লাইদসন্স প্রোন, নবায়ন এবাং বায়তলকরণ;  এবাং 

            (৬)  প্রদয়াজদন র্টয়সয়বসে অন্যান্য য়র্লার য়নদয়াগ। 

১৪.  মুয়ক্তযুদ্ধ য়বিয়ক : 

            (১)  মুয়ক্তদর্াদ্ধাদের তায়লকার্ভয়ক্তকরদণ সেদর্ায়গতা প্রোন; 

            (২)  শেীে মুয়ক্তদর্াদ্ধা পয়রবাদরর সেস্যদের কল্যাণ; 

            (৩)  যুদ্ধােত মুয়ক্তদর্াদ্ধাসে অন্যান্য মুয়ক্তদর্াদ্ধা ও তাদের পয়রবাদরর সযদের কল্যাণ; 

            (৪)  মুয়ক্তদর্াদ্ধাদের রাষ্ট্রীয়  র্ যাোয় োিন/দশিকৃতয অনুষ্ঠাদন সরকাদরর প্রয়তয়নয়ধর উপয়স্থয়ত য়নয়িতকরণ, প্রদয়াজদন আয়র্ যক সেদর্ায়গতা 

                  প্রোন; 

            (৫)  মুয়ক্তদর্াদ্ধাদের সোনী ভাতা য়বতরণ কার্ যক্র  তোরয়ক; 

            (৬)  মুয়ক্তদর্াদ্ধাদের স্মৃয়ত য়বজয়িত স্থানসমূে য়চয়িতকরণ ও সাংরক্ষদণ কার্ যক্র  গ্রেণ;  এবাং 

            (৭)  মুয়ক্তদর্াদ্ধা ক ান্ড কাউয়ন্সল য়নব যাচদন সেদর্ায়গতাকরণ। 

১৫.  সম্পয়ি অয়ধগ্রেণ এবাং হুকু  েখল : 

            (১)  জনস্বাদর্ য ভূয় , ভবন, র্ানবােন ইতযায়ে অয়ধগ্রেণ ও হুকু  েখল সম্পয়কযত কার্ যায়ে; 

            (২)  জজলা ভূয়  বরাদ্দ কয় র্টর কার্ যায়ে; 

            (৩)  জজলা সাইট য়সদলকশন কয় র্টর কার্ যায়ে; 

            (৪)  অয়ধগ্রেণকৃত সম্পয়ির ক্ষয়তপূরদণর অর্ য পয়রদশাধ সাংক্রান্ত কার্ যায়ে; 

            (৫)  অয়ধগ্রেণকৃত অর্চ অব্যবহৃত ভূয়  পুনাঃগ্রেণ সাংক্রান্ত কার্ যায়ে;   এবাং 

            (৬)  জনস্বাদর্ য হুকু  েখলকৃত সম্পয়ি অবমুক্তকরণ। 

১৬.  সাংবাে এবাং প্রকাশনা : 

            (১)  সাংবােপত্র, সা য়য়কী ইতযায়ে প্রকাদশর অনু য়ত প্রোন; 



            (২)  য়প্রয়ন্টাং জপ্রস স্থাপদনর র্র্ার্ যতা র্াচাই পূব যক অনু য়ত প্রোন; 

            (৩)  সাংবােপত্র, সা য়য়কী ইতযায়ে প্রকাদশর জন্য অনু য়ত/দর্ািণা বায়তল; 

            (৪)  প্রকাশনা য়নয়িদ্ধকরণ/সা য়য়ক স্থয়গতকরণ; 

            (৫)  সাংবােপত্র, সা য়য়কী ইতযায়ের এবাং য়প্রয়ন্টাং জপ্রস এর  ায়লকানা অনুদ ােন;  এবাং 

            (৬)  ১৯৭৩  সাদলর য়প্রয়ন্টাং জপ্রস এযান্ড পাবয়লদকশন এযাক্ট অনর্ায়ী অন্যান্য কার্ যক্র  গ্রেণ। 

১৭.   য়নব যাচনাঃ 

            (১)  য়নব যাচন কয় শদনর য়নদে যশনা জ াতাদবক জাতীয় সাংসে ও স্থানীয় সরকার প্রয়তষ্ঠানসমূদের য়নব যাচন অনুষ্ঠাদন অয়প যত োয়য়ত্ব পালন; 

            (২)  জভাটার তায়লকা প্রণয়ন ও োলনাগােকরণ তত্ত্বাবধান; 

            (৩)  জাতীয় পয়রচয়পত্র প্রণয়ন ও োলনাগােকরণ তত্ত্বাবধান; 

            (৪)  সরকায়র য়নদে যশনা অনুর্ায়ী য়নব যাচন এলাকা য়নধ যারণ ও পুনাঃয়নধ যারণ; 

            (৫)  জাতীয় সাংসে য়নব যাচন ও স্থানীয় সরকার প্রয়তষ্ঠানসমূদের য়নব যাচন সুষ্ঠূভাদব অনুষ্ঠাদনর য়নয় দি য়নব যাচন অপরাধ ে দন য়নব যােী 

                  ম্যায়জদেট য়নদয়াগ এবাং তাদের য়েক য়নদে যশনা প্রোন;  এবাং 

            (৬)  য়নব যাচন কয় শন কর্তযক স য় স য় অয়প যত অন্য জর্ জকান োয়য়ত্ব পালন। 

১৮.  সী ান্ত য়বিয়ায়ে : 

            (১)  য়বওয়প ও জচক জপাস্ট্ পয়রেশ যন এবাং সী ান্ত এলাকার ক যকান্ড তত্ত্বাবধান; 

            (২)  আন্তজযায়তক সী ানা য়পলার সাংরক্ষণ ও সাংস্কাদর কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রেণ; 

            (৩)  সরকার কর্তযক সী াদন্তর য়নয়ে যষ্ট এলাকার  দে কয়তপয় অর্ যবনয়তক ও সা ায়জক ক যকান্ড য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৪)  সী ান্ত এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের অনুপ্রদবশ বদন্ধ কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৫)  সী ান্ত এলাকায় জচারাচালান য়নদরাধ অয়ভর্ান পয়রচালনায় কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৬)  জজলা জচারাচালান প্রয়তদরাধ টাস্কদিাস য কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন এবাং জচারাচালান জরাদধ কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৭)  জজলা জচারাচালান প্রয়তদরাধ স ন্বয় কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন এবাং জচারাচালান অপরাধ ে দন কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৮)  সী ান্তবতী জেদশর সাংয়িষ্ট প্রয়তপদক্ষর সাদর্ প্রদয়াজদন জর্াগাদর্াগ করা; 

            (৯)  জর্ৌর্ সী ান্ত সদেলন আদয়াজদনর উদযাগ কগ্রেণ এবাং েলদনতা য়েদসদব সদেলদন অাংশগ্রেণ; 

                 এবাং 

            (১০)  য়নধ যায়রত সী ান্ত োট  পয়রচালনা ও ব্যবস্থাপনা। 



১৯.  পয়রসাংখ্যানাঃ 

            (১)  আে শু ারী সুষ্ঠু ও সঠিকভাদব সম্পােদন প্রদয়াজনীয় সেদর্ায়গতা প্রোন; এবাং 

            (২)  য়বদশিশু ারী জর্ ন-কৃয়িশু ারী, স্বাস্থযশু ারী,য়শক্ষাশু ারী, সা ায়জক য়নরাপিা জবস্ট্নীশু ারী ইতযায়ে সুষ্ঠু ও সঠিকভাদব সম্পােদন 

                 প্রদয়াজনীয় সেদর্ায়গতা প্রোন। 

২০.  দুদর্ যাগ ব্যবস্থাপনা : 

            (১)  দুয়ভ যক্ষ জকার্, দুদর্ যাগ সাংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবয়ল (Standing Orders on Disaster) ও নীয়ত ালা এবাং য়বয়ভন্ন স দয় 

জায়রকৃত 

                  প্রজ্ঞাপন, পয়রপত্র, আদেশ, স্মাকর ইতযায়ের  ােদ  প্রেি য়নদে যশনা অনুর্ায়ী দুদর্ যাগপূব য, দুদর্ যাগকালীন ও দুদর্ যাদগাির স দয় দুদর্ যাগ 

                  ব্যবস্থাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব যাসন কার্ যক্র  গ্রেণ; 

            (২)  ত্রাণ ও পুনব যাসন এবাং দুদর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সম্পয়কযত জজলা কয় র্টগুদলাদত সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

            (৩)  দুদর্ যাগ ক্ষয়তগ্রস্ত এলাকা দুদর্ যাদগাির তাৎক্ষয়ণক েশ যন/পয়রেশ যন; 

            (৪)  সাধারণ (খায ও নগে)  ত্রাণ পয়রচালনা ও জটস্ট্ য়রয়লি প্রোন; 

            (৫)  কায়বখা/কাবটা/গ্রা ীণ অবকাঠাদ া রক্ষণঅদবক্ষণ ক যসূয়চর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন; 

            (৬)  য়ভয়জএি/য়ভয়জয়র্ ক যসূয়চর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন; 

            (৭)  অয়ত েয়রদ্রদের জন্য ক যসৃজন ক যসূয়চর বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ; এবাং 

            (৮)  স য় স য় সরকার কর্তযক গৃেীত অন্য জর্ জকান ত্রাণ ও পনব যাসন এবাং দুদর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সম্পয়কযত সা ায়জক য়নরাপিা ক যসূয়চ 

                  তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ। 

২১.  খায  : 

            (১)  খাযশস্য সাংগ্রদে সেদর্ায়গতা প্রোন; 

            (২)  খাযশস্য গুো জাতকরদণ সোয়তা; 

            (৩)  খাযশদস্যর মূল্য য়স্থয়তশীল রাখায় প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রেণ; 

            (৪)  খায য়নরাপিা গদি তুলদত সেদর্ায়গত  প্রোন; 

            (৫)  খায গুোদ র বায়ি যক জভয়রয়িদকশন এবাং প্রদয়াজন অনুর্ায়ী  য়নব যােী ম্যায়জদেট য়নদয়াগ; 

            (৬)  অতযাবযকীকীয় খায সা গ্রীর লাইদসন্স প্রোন; 

            (৭)  খাদয জভজাল প্রয়তদরাদধ জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা;   এবাং 



            (৮)  জখালা বাজাদর খায য়বক্রয় ক যসূয়চ (ওএ এস)  এবাং জিয়ার প্রাইস কাদর্ যর  ােদ  খাযশস্য য়বক্রদয়র য়র্লার য়নদয়াগ ও খাযশস্য য়বক্রয় 

                  কার্ যক্র  তোরয়ক ও পয়রবীক্ষণ। 

২২.  আনসার ও য়ভয়র্য়প : 

            (১)  আনসার ও য়ভয়র্য়প’র কার্ যায়ে স ন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান; 

            (২)  আনসার দ্বারা গুরুত্বপূণ য স্থাপনার য়নরাপিা ব্যবস্থা করা; 

            (৩)  সায়ব যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রদয়াজনানুর্ায়ী আনসার য়নদয়াদগর উদযাগ গ্রেণ; 

            (৪)  গ্রা  আনসার (পুরুি  ও   য়েলা)  েলদক গ্রাদ র আইন-শৃঙ্খলা, সা ায়জক কল্যাণ, দুদর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ক যকাদন্ড য়নদয়ায়জত  

                  করার উদযাগ গ্রেণ;  এবাং 

            (৫)  দুদর্ যাগপূব য, দুদর্ যাগকালীণ ও দুদর্ যাদগাির স দয় জনয়নরাপিা য়বধাদন আনসার য়নদয়াদগর উদযাগ গ্রেণ। 

২৩.  য়সয়ভল য়র্দিন্স : 

            (১)  রাষ্ট্রীয় জরুয়র পয়রয়স্থয়তদত য়সয়ভল য়র্দিন্স কদরালরু  স্থাপন; 

            (২)  স্বাভায়বক পয়রয়স্থয়তদত ওয়যাদর্ন জপাস্ট্স তত্ত্বাবধান; 

            (৩)  য়নয়য় ত য়সয়ভল য়র্দিন্স প্রয়শক্ষণ কার্ যক্র  পয়রচালনার ব্যবস্থা গ্রেণ;  এবাং 

            (৪)  প্রয়ত বের য়সয়ভল য়র্দিন্স সপ্তাে উদ র্াপন। 

২৪.  শ্র   য়বিয়ক : 

            (১)  শ্র  আইন অনুর্ায়ী শৃয় কদের কল্যাদণ ব্যবস্থা  গ্রেণ; 

            (২)  ক যরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী/আেত শ্রয় কদের ক্ষয়তপূরণ আোদয় ভূয় কা রাখা; 

            (৩)  শ্রয় ক অসদন্তাি প্রশ ন ও য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৪)  য়শোঞ্চল ও অন্যান্য য়শে প্রয়তষ্ঠাদন শ্রয় ক/বয়েরাগত কর্তযক শায়ন্তভদির য়বরুদদ্ধ প্রয়তদরাধমূলক ব্যবস্থা গ্রেণ; 

            (৫)  য়শশুশ্র  ও অন্যান্য অববধ শ্র  বদন্ধ প্রয়তকারমূলক ব্যবস্থা গ্রেণ;  এবাং 

            (৬)   ায়লক ও শ্রয় ক উভয় পদক্ষর  দে পারেয়রক আস্থা ও য়বশ্বাস বৃয়দ্ধদত ভূয় কা রাখা। 

২৫.  সা ায়জক য়নরাপিা জবস্ট্নী : 

            (১)  মুয়ক্তদর্াদ্ধা, প্রয়তবন্ধী, য়বধবা/স্বা ী পয়রতযাক্তা, বয়স্ক ইতযায়ে ভাতা য়বতরণ কার্ যক্র  তোরয়ক ও স ন্বয়; 

            (২)  সরকায়র ও জবসরকায়র এয়ত খানা, য়শশু সেন, য়শশুয়নবাস ইতযায়ের এবাং োসপাতাল জরাগী কল্যাণ সম্পয়কযত য়বয়ভন্ন কয় র্টদত সভাপয়তর 

                  োয়য়ত্ব পালন, কার্ যক্র  তোরয়ক ও স ন্বয়; 



            (৩)  প্রবীণ য়েবস পালন এবাং প্রবীণদের কল্যাদণ য়বয়ভন্ন কার্ যক্র  গ্রেণ; 

            (৪)  প্রয়তবন্ধীদের য়শক্ষার সম্প্রসারণ এবাং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাদজ সোয়তা প্রোন; 

            (৫)  অর্টয়স্ট্ক য়শশুদের জন্য য়শক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্ যক্র  গ্রেণ; 

            (৬)  স াজ সদচতনতা বৃয়দ্ধদত এবাং য়বয়ভন্ন সা ায়জক ক যকাদন্ডর সিলতায়/সোয়তায় প্রোন অনুোন প্রাপ্তদের বাোই ও য়বতরণ কার্ যক্র  

                  তোরয়ক ও স ন্বয়; 

            (৭)  এয়সর্ সন্ত্রাদসর য়শকার নারী ও পুরুিদের  দে অনুোন/সোয়তা প্রোন; 

            (৮)  শেরাঞ্চদলর জন্য গৃেীত উন্নয়ন ক যসূয়চর সভাপয়ত য়েদসদব োয়য়ত্ব পালন; 

            (৯)  জজলার এয়ত খানায় ভয়তয কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; এবাং 

            (১০)  সা ায়জক য়নরাপিা ও োয়রদ্র য়বদ াচদন উন্নয়ন/অনুন্নয়ন খাত েদত য়বয়ভন্ন  ন্ত্রণালয়/য়বভাগ (বতয াদন ২১ র্ট)  কর্তযক গৃেীত য়বয়ভন্ন 

                  সা ায়জক য়নরাপিা য়বস্ট্নী ক যসূয়চ বাস্তবায়দন সোয়তা প্রোন। 

২৬.  পয়রবার পয়রকেনা : 

            (১)  জজলা পয়রবার পয়রকেনা কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

            (২)   ার্ত ও য়শশু স্বাস্থয-দকদন্দ্রর কার্ যাবয়ল তত্ত্বাবধান ও স ন্বয় সাধন; 

            (৩)  পয়রবার পয়রকেনা গ্রেদণ উদু্বদ্ধকরণ ক যসূয়চ বাস্তবায়দন সোয়তা; 

            (৪)  পয়রবার কল্যাণ জকন্দ্র য়ন যাদণ সোয়তা এবাং  ানসেত পয়রবার কল্যাণ জকন্দ্র য়ন যাণ য়নিতকরদণ য়ন যাণাধীন জকন্দ্র পয়রেশ যন;  এবাং 

            (৫)  পয়রবার কল্যাণ জকদন্দ্রর ক যকান্ড বাস্তবায়দন সোয়তা। 

২৭.  জপনশন ও পায়রদতায়িক : 

            (১)  অবসরপ্রাপ্ত ক যচায়রদের জপনশন ও পায়রদতায়িক দ্রুত প্রয়ক্রয়াকরণ; 

            (২)  মৃত ক যচায়রদের জর্ৌর্বী া ও কল্যাণ তেয়বদলর আদবেন দ্রুত প্রয়ত্রয়াকরণ; 

            (৩)  ক যরত ক যচায়রদের য়চয়কৎসাজয়নত ব্যদয়র য়বপরীদত আয়র্ যক সোয়তার প্রায়প্তর আদবেন প্রয়ক্রয়াকরণ;  এবাং 

            (৪)  বি যপয়ির প্রর্দ  [ Post Retirement Leave (PRL) ]  য়পআরএল গ নকারী ক যচায়রদের বত্র ায়সক (জানুয়ায়র- াচ য,  

                 এয়প্রল-জুন, জুলাই-দসদেম্বর  ও  অদক্টাবর-য়র্দসম্বর)  তায়লকা প্রস্ত্িতকরণ এবাং জস দত য়নধ যায়রত স দয় য়পআরএল অনুদ ােন। 

২৮.  রাষ্ট্রাচার : 

            (১)  য়ভয়ভআইয়প  ও য়ভআইয়পগদণর সির স ন্বয়; 

            (২)  য়ভয়ভআইয়প  ও  য়ভআইয়পগদণর জজলা সিদরর স য় অভযর্ যনা,  আবাসন ও র্ানবােদনর ব্যবস্থাকরণ; 



            (৩)  য়ভয়ভআইয়প  ও  য়ভআইয়পগদণর জজলা সিদরর স দয় য়নরাপিা, োউজ গার্ য ও পুয়লশ এস্কট য ব্যবস্থার স ন্বয়; 

            (৪)  য়ভয়ভআইয়প ও  য়ভআইয়পগদণর  সভার আদয়াজন করা; 

            (৫)  য়ভয়ভআইয়প  ও  য়ভআইয়পগদণর রায়ত্রৎকালীন অবস্থাদনর জন্য সায়কযট োইজ, র্াকবাাংদলা, জরষ্ট োউজ ইতযায়ে সাংরক্ষণ ও সায়কযট োউজ 

                  ব্যবস্থাপনা;  এবাং 

            (৬)  য়ভয়ভআইয়প  ও য়ভআইয়পগদণর ভ্র দণর জন্য য়ব ান, জরল, য়স্ট্ ার, লঞ্চ, বাস ইতযায়ের র্টদকট সাংরক্ষণ স ন্বয়। 

২৯.  পয়রবেন ও জর্াগাদর্াগ : 

            (১)  জনস্বাদর্ য সরকায়র ও জবসরকায়র র্ানবােন অয়ধর্াচন; 

            (২)  প্রদয়াজদন জপ্রদোয়লয়া , ওদয়ল এবাং লুয়িদকন্ট য়বক্রয় জরশয়নাং/য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৩)  প্রদয়াজদন গ্যাস (য়সএনয়জ) জস্ট্শন েদত গ্যাস য়বক্রয় জরশয়নাং/য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৪)  আঞ্চয়লক পয়রবেন কর্তযপদক্ষর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন এবাং এর কার্ যায়ে সম্পােন; 

            (৫)  আঞ্চয়লক পয়রবেন কর্তযপদক্ষর আওতায় জজলার  দে র্ানবােন চলাচদলর জন্য রুট পারয় ট ইসুয অনুদ ােন; 

            (৬)  আঞ্চয়লক পয়রবেন কর্তযপদক্ষর আওতায় ড্রাইয়ভাং লাইদসন্স ইসুয অনুদ ােন; 

            (৭)  ১৯৮৩ সাদলর জ াটরর্ান অোদেশ অনুর্ায়ী জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা;  এবাং 

            (৮)  য়নরাপে সিক  য়নদিতকরণ। 

৩০.  জজলা পয়রবেন পুল : 

            (১)  জজলা পুদলর র্ানবােন রক্ষণাদবক্ষণ; 

            (২)  জজলা পুদল ক যরত ক যচায়রদের সাংস্থাপন; 

            (৩)  য়লয়খত অনুদরাধ এবাং জ্বালানী ও অন্যান্য আনুিাংয়গক খরচ য়নব যাে সাদপদক্ষ অন্যান্য সরকায়র/ আধাসরকায়র/ স্বায়ত্ত্বশায়সত সাংস্থাদক 

                  অয়ধর্াচন কদর জনস্বাদর্ য র্ানবােন সরবরাে;  এবাং 

            (৪)  অতীব  জরুয়র প্রদয়াজন জর্ ন- দুদর্ যাগ,  ো ারী, বি ধরদণর দুর্ যটনা ইতযায়ে জক্ষদত্র সাংয়িষ্ট কর্তযপক্ষদক অয়ধর্াচন কদর র্ানবােন 

                  সরবরাে। 

৩১.  য়শক্ষাাঃ 

            ক.  প্রার্য় ক ও গণয়শক্ষাাঃ 

            (১)  য়বযালদয় গ ন উপদর্াগী সকল য়শশুর প্রার্য় ক য়বযালদয় ভয়তযর কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান; 

            (২)  য়বয়ভন্ন সরকায়র ও জবসরকায়র য়বযালদয় প্রার্য় ক স্তদরর সুষ্ঠু ভয়তয পরীক্ষা গ্রেণ তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 



            (৩)  প্রার্য় ক য়বযালদয় ভয়তযকৃত োত্র-োত্রীদের ঝদরপিা জরাধ কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (৪)  প্রার্য় ক স্তদরর য়শক্ষার্ীদের  াদঝ য়নধ যায়রত স দয়র  দে য়বনামূদল্যর পাঠ্যবই য়বতরণ ক যসূয়চ তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (৫)  ৫  জশ্রণীর স াপনী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাদব অনুষ্ঠান, তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (৬)  প্রার্য় ক য়বযালয় পয়রেশ যন ও সরকার বরাবর প্রয়তদবেন জপ্ররণ; 

            (৭)  Note-Book (Prohibition)  Act, 1980  অনুর্ায়ী প্রার্য় ক স্তদরর পাঠ্য বইদয়র জনাট বই/ গাইর্ বই মুদ্রণ, প্রকাল ও 

য়বয়ক্রর 

                 য়বরুদদ্ধ জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা; 

            (৮)  প্রার্য় ক য়বযালদয়র োত্র-োত্রীদের উপবৃয়ির সুষ্ঠু বতরণ তত্ত্বাবধান; 

            (৯)  জজলার জশ্রষ্ঠ প্রার্য় ক য়শক্ষক, জশ্রষ্ঠ  প্রার্য় ক য়বযালয় ইতযায়ে কযাটাগরীদত য়নব যাচন কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

            (১০) সরকায়র প্রার্য় ক য়বযালদয়র য়শক্ষক য়নদয়াগ সম্পয়কযত সরকার প্রেি োয়য়ত্ব পালন; 

            (১১) সকল প্রার্য় ক য়বযালদয় কাব েল গঠন কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান ও স ন্বয় সাধন; 

            (১২) গণয়শক্ষা ও বয়স্ক য়শক্ষা কার্ যক্রদ র  ােদ  য়নরক্ষরতা ূররীকরণ কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান; 

            (১৩) প্রার্য় ক য়বযালদয়র য়ন যাণ, জ রা ত, সাংস্কার ইতযায়ে কার্ যক্রদ র সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান; 

            (১৪) অনগ্রসর এলাকায় নতুন প্রার্য় ক য়বযালয় স্থাপদন উদু্বদ্ধকরণ ও উদযাগ গ্রেণ;  এবাং 

            (১৫) প্রদয়াজদন  নতুন পরীক্ষা জকন্দ্র স্থপদনর উদযাগ  গ্রেণ। 

            খ.  ােয় ক : 

            (১)  য়বয়ভন্ন সরকায়র ও জবসরকায়র  ােয় ক য়বযালদয় ভয়তয পরীক্ষা গ্রেণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (২)   ােয় ক য়বযালদয় ভয়তযকৃত োত্র-োত্রীদের ঝদরপিা জরাদধর কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান; 

            (৩)   ােয় ক স্তদরর য়শক্ষার্ীদের  াদঝ য়নধ যায়রত স দয়র  দে য়বনামূদল্যর পাঠ্যবই য়বতরণ ক যসূয়চ তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (৪)  জজএসয়স ও জজয়র্য়স এবাং এসএসয়স ও স  াদনর পরীক্ষা নকল ও দুনীয়তমুক্ত পয়রদবদশ সুষ্ঠুভাদব অনুষ্ঠান, তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (৫)   ােয় ক য়বযালয় পয়রেশ যন ও সরকার বরাবর প্রয়তদবেন জপ্ররণ; 

            (৬)  Note-Book (Prohibition) Act, 1980  অনুর্ায়ী  ােয় ক স্তদরর পাঠ্য বইদয়র জনাট বই/ গাইর্ বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও 

য়বয়ক্রর  

                  য়বরুদদ্ধ জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা; 

            (৭)   ােয় ক য়বযালদয়র োত্র-োত্রীদের  াদঝ উপবৃয়ির সুষ্ঠু য়বতরণ তত্ত্বাবধান; 

            (৮)  সকল  ােয় ক য়বযালদয় স্কাউট ও গাল যস গাইর্ েল গঠন কায়ক্র  তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 



            (৯)   ােয় ক য়বযালয়সমূদের য়ন যাণ, জ রা ত, সাংস্থার ইতযায়ে কার্ যক্রদ র সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান; 

            (১০) য়শক্ষার  ান উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রেণ; 

            (১১) য়বযালয়গুদলাদত সেপাঠ্য  কার্ যক্র  গ্রেদণ উদু্বদ্ধকরণ; 

            (১২) পরীক্ষা জকদন্দ্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা; 

            (১৩) বাাংলাদেশ  াদ্রাসা য়শক্ষা জবার্ য এর প্রয়বধান ালা অনুর্ায়ী জবসরকায়র োয়খল  াদ্রাসাসমূদের ব্যবস্থাপনা ও পয়রচালনা; 

            (১৪) য়বয়ভন্ন য়শক্ষা জবাদর্ যর প্রয়বধান ালা/দরগ্রদলশন্স অনুর্ায়ী জবসরকায়র য়নম্ন ােয় ক ও  ােয় ক য়শক্ষা প্রয়তষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পয়রচালনা; 

            (১৫) সরকায়র  ােয় ক য়বযালয় ও সরকায়র োয়খল  াদ্রাসাসমূদের কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (১৬) প্রদতযক  ােয় ক য়বযালদয় পাঠাগার স্থাপদন উৎসাে প্রোন এবাং য়বযা ান পাঠাগারসমূে ব্যবোদর কর্তযপক্ষ ও োত্র-োত্রীদের উৎসায়েত 

                   করা; 

            (১৭) সকল  ােয় ক সত্মদরর য়বযালয়/ াদ্রাসায়  ােক য়বদরাধী কয় র্ট গঠন এবাং  ােদকর কুিল সম্পদকয োত্র/ োত্রীদের অবয়েত রাখা; 

            (১৮) অনগ্রসর এলাকায় নতুন য়বযালয় স্থাপদন উদু্বদ্ধকরণ ও উদযাগ গ্রেণ;  এবাং 

            (১৯) প্রদয়াজদন নতুন পরীক্ষা জকন্দ্র স্থাপদনর উদযাগ গ্রেণ। 

            গ.  উচ্চ য়শক্ষাাঃ 

            (১)  য়বয়ভন্ন সরকায়র ও জবসরকায়র  োয়বযালদয় সুষ্ঠূ ভয়তয পরীক্ষা গ্রেণ তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (২)  নকল ও দুনীয়তমুক্ত পয়রদবদশ এইচএসয়স ও স  ান এবাং জাতীয় য়বশ্বয়বযালদয়ল অধীন স্নাতক, স্নাতক(সোন) ও স্নাতকদিার 

                 পরীক্ষাসমূে অনুষ্ঠান, তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (৩)  পরীক্ষা জকদন্দ্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা; 

            (৪)  Note-Book (Prohibition) Act, 1980  অনুর্ায়ী উচ্চ  ােয় ক স্তদরর পাঠ্য বইদয়র জনাট বই/ গাইর্ বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও 

                 য়বয়ক্রর য়বরুদদ্ধ জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা; 

            (৫)  উচ্চ  ােয় ক স্তদরর য়শক্ষার্ীদের  াদঝ উপবৃয়ির সুষ্ঠু য়বতরণ তত্ত্বাবধান; 

            (৬)  য়শক্ষার  ান উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রেণ; 

            (৭)  বাাংলাদেশ  াদ্রাসা য়শক্ষা জবার্ য এর প্রয়বধান ালা অনুর্ায়ী জবসরকায়র আয়ল  ও তূরর্ধ্য পর্ যাদয়র  াদ্রাসাসমূদের ব্যবস্থাপনা ও পয়রচালনা; 

            (৮)  য়বয়ভন্ন য়শক্ষা জবাদর্ যর প্রয়বধান ালা/দরগুদলশন্স অনুর্ায়ী জবসরকায়র  োয়বযালয় সমূদের ব্যবস্থাপনা ও পয়রচালনা; 

            (৯)  সরকায়র  োয়বযালয় ও সরকায়র আয়ল  ও তূরর্ধ্য পর্ যাদয়র  াদ্রাসাসমূদের কার্ যক্র  স ন্বয়; 

            (১০)  োয়বযালয়গুদলাদত সেপাঠ্য কার্ যক্র  গ্রেদণ উদু্বদ্ধকরণ; 



            (১১) সকল  োয়বযালদয় য়বএনয়সয়স ও জরাভার স্কাউটস গঠন কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান ও স ন্বয়; 

            (১২) প্রদতযক  োয়বযালদয় পাঠাগার স্থাপদন উৎসাে প্রোন এবাং য়বয ান পাঠাগার ব্যবোদর কর্তযপক্ষ ও োত্র-োত্রীদের উৎসায়েত করা; 

            (১৩) জবসরকায়র য়বশ্বয়বযালয়সমূে সরকায়র আইন/য়বয়ধ ালা/নীয়ত ালা অনুর্ায়ী পয়রচায়লত না েদল জস য়বিদয় সরকার বরাবর প্রয়তদবেন 

                   জপ্ররণ; 

            (১৪) সকল য়বশ্বয়বযালয়/ োয়বযালয়/ াদ্রাসায়  ােক য়বদরাধী কয় র্ট গঠন এবাং  ােদকর কুিল সম্পদকয োত্র/োত্রীদের অবয়েত রাখা; 

            (১৫) য়শক্ষা প্রয়তষ্ঠাদন রাষ্ট্র য়বদরাধী জকান কার্ যক্র  জর্ন োনা বাঁধদত না পাদর জস য়বিদয় কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রেণ; 

            (১৬) অনগ্রেসর এলাকায় নতুন  োয়বযালয় স্থাপদন উদু্বদ্ধকরণ ও উদযাগ গ্রেণ;  এবাং 

            (১৭) প্রদয়াজদন নতুন পরীক্ষা জকন্দ্র স্থাপদনর উদযাগ গ্রেণ। 

৩২.  নাগয়রক য়বদনােনাঃ 

            (১)  ১৯১৮  সাদলর য়সদন াদটাগ্রাি এযাক্ট অনুর্ায়ী লাইদসন্স প্রোন ও প্রাসয়িক অন্যান্য কার্ যায়ে; 

            (২)  ১৯১৮ সাদলর য়সদন াদটাগ্রাি এযাক্ট অনুর্ায়ী জ াবাইল জকাট য পয়রচালনা; 

            (৩)  য়বদনােন করা পয়রোর প্রবণতা য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৪)  য়বয ান য়বদনােন স্থানসমূে পয়রেশ যন এবাং য়নরপে ও পয়রেন্ন য়বদনােন য়নয়িতকরদণ উদযাগ গ্রেণ; 

            (৫)  জনসাধারদণর জন্য নতুনভাদব য়নরাপে ও পয়রেন্ন য়বদনােদনর সুদর্াগ সৃয়ষ্ট; 

            (৬)  য়বয ান আইন/অোদেশ/য়বয়ধ/নীয়ত ালা/প্রজ্ঞাপন/পয়রপত্র অনুর্ায়ী শুধু জেশীয় সাংস্কৃয়তর সাদর্ সা িস্যপূণ য র্াত্রা, সাকযাস, 

                  প্রেশ যনী, নাটক ইতযায়ে অনুষ্ঠাদনর অনু য়ত প্রোন; 

            (৭)  য়বয ান আইন/য়বয়ধ/নীয়ত ালা/প্রজ্ঞাপন/পয়রপত্র অনুর্ায়ী কৃয়ি, বায়ণজয, য়শে ইতযায়ে জ লার অনু য়ত প্রোন; 

            (৮)  অপসাংস্কৃয়ত ও অিীল য়বদনােন কদঠারভাদব য়নয়ন্ত্রণ; 

            (৯)  জেশীয় সাংস্কৃয়ত ও সুস্থ য়বদনােদনর প্রসাদর সোয়তা প্রোন;  এবাং 

            (১০) কযাবল জটয়লয়ভশন জনটওয়াকয পয়রচালনা আইন-২০০৮ অনুর্ায়ী কযাবল র্টয়ভ পয়রচালনা য়নয়ন্ত্রণ,তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ। 

 

 

 

 

 



 

৩৩.  ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীাঃ_ 

 

            (১)  ক্ষুদ্র  নৃ-দগাষ্ঠীল কল্যাদণ সরকায়র নীয়ত ালা বাস্তবায়ন; 

 

            (২)  ক্ষুদ্র  নৃ-দগাষ্ঠীর জন্য সরকায়র উদযাদগ গৃেীত উন্নয়ন প্রকদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তোরয়ক ও স ন্বয়; 

 

            (৩)  পাব যতয চট্টগ্রা  প্রয়বধান ১৯০০ এবাং পাব যতয চট্টগ্রা  শাসন য়বয়ধ ালা ১৯০০ অনুর্ায়ী পাব যতয চট্টগ্রাদ  বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর উন্নয়ন 

                  ও কল্যাণ;  এবাং 

 

            (৪)  পাব যতয জজলাত্রয়সে ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর সনে প্রোন। 

 

৩৪.  আন্তাঃ য়বভাগীয় স ন্বয়াঃ 

            (১)  জজলার প্রধান স ন্বয়কারীর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  জজলার আন্তাঃয়বভাগীয় ক যকাদন্ডর স ন্বয়; এবাং 

 

            (৩)  সরকার কর্তযক গঠিত য়বয়ভন্ন আন্তাঃয়বভাগীয় কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন। 

 

৩৫.  জজলা প্রশাসদকর সাংস্থাপনাঃ 

 

            (১)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় এবাং অধীনস্থ অয়িসসমূদের ক যকতযা ও ক যচায়রদের সাংস্থাপন ও আয়র্ যক য়বিয়ায়ে প্রয়ক্রয়াকরণ, য়নষ্পয়ি ও 

                 প্রদয়াজদন উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বরাবর অগ্রায়ন; 

 

            (২)  ফ্রন্ট জর্স্ক স্থাপন; 

 

            (৩)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় এবাং অধীনস্থ অয়িসসমূদের ক যকতযা  ও  ক যচায়রদের য়বরুদদ্ধ প্রদয়াজদন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গেণ; 

 

            (৪)  ক যকতযাদের বায়ি যক জগাপনীয় অনুদবেন য়লখন; 

 

            (৫)  ক যকতযাগদণর  দে ক যবন্টন; 

 

            (৬)  সায়কযট োউজ ও সায়কযট োউজ প্রািন রক্ষণাদবক্ষণ  এবাং উন্নয়ন; 

 

            (৭)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় ও অধীনস্থ অয়িসসমূদের ক যকতযা ও ক যচায়রদের কল্যাদণ পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (৮)  অয়র্ট আপয়িসমূে য়নষ্পয়ি;  এবাং 

 

            (৯)  অন্যান্য  ন্ত্রণালয়/য়বভাগ/সাাংয়বধায়নক কর্তযপক্ষ প্রেি য়বয়ভন্ন ক যকান্ড জর্ ন- পাসদপাট য, প্রবাসী কল্যাণ, য়নব যাচন, য়বয়সএস পরীক্ষা 

                 ইতযায়ে সম্পয়কযত কার্ যায়ে। 

 

৩৬.   ানব সম্পে উন্নয়নাঃ 

            (১)  য়বয়সএস (প্রশাসন)  কযার্াদরর য়শক্ষানয়বস ক যকতযাদের ইন-সায়ভ যস প্রয়শক্ষণ এবাং জকইস এযাদনাদটশন এর ব্যবস্থাকরণ; 

            (২)  য়বয়সএস (প্রশাসন)  কযার্াদরর ক যকতযাদের ক যেক্ষতা বৃয়দ্ধর লদক্ষয জেদশর য়বয়ভন্ন প্রয়শক্ষণ প্রয়তষ্ঠাদন কয়ম্পউটার প্রযুয়ক্তসে অন্যান্য 

                  প্রয়শক্ষণ প্রোদনর উদযাগ গ্রেণ; 

            (৩)  য়বয়সএস (প্রশাসন)  কযার্াদরর ক যকতযাদের জ্ঞাদনর পয়রয়ধ ও উৎকি য বৃয়দ্ধর লদক্ষয জেদশ ও য়বদেদশ উচ্চ য়শক্ষা গ্রেদণ উদু্বদ্ধকরণ; 

            (৪)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় এবাং অধীনস্থ অয়িসসমূদের ক যচায়রদের ক যেক্ষাতা বৃয়দ্ধর লদক্ষয য়বয়ভন্ন প্রয়শক্ষণ প্রয়তষ্ঠাদন কয়ম্পউটার 

                 প্রযুয়ক্তসে অন্যান্য প্রয়শক্ষণ প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রেণ;  এবাং 

 

            (৫)  জজলায় ক যরত অন্যান্য য়বভাদগর ক যকতযা ও ক যচায়রদের জন্য অনুরূপ প্রয়শক্ষণ প্রোন ও গ্রেদণ উদু্বদ্ধকরণ। 

 

৩৭.  অয়ভদর্াগ শ্রবণ এবাং তেন্তাঃ 



 

            (১)  সপ্তাদের একর্ট পূব য য়নধ যায়রত য়েদন স্থানীয় জনগদণর অয়ভদর্াগ শ্রবণ এবাং জস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রেণ; 

 

            (২)  আইনানুগ পদ্ধয়ত অনুসরদণ প্রাপ্ত য়লয়খত অয়ভদর্াগ অনুসন্ধান এবাং জস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রেণ; এবাং 

 

            (৩)  য়বয়ভন্ন  ন্ত্রণালয়/য়বভাগ প্রেি অয়ভদর্াদগর তে ত্ম পয়রচালনা এবাং প্রয়তদবেন জপ্ররণ। 

 

৩৮.  স্থানীয় সরকারাঃ 

 

            (১)  ইউয়নয়ন পয়রিে জচয়ারম্যানগদণর শপর্ পয়রচালনা; 

 

            (২)  ইউয়নয়ন পয়রিে জচয়ারম্যান ও সেস্যদের সোনী প্রোন; 

 

            (৩)  ইউয়নয়ন পয়রিে জচয়ারম্যান ও সেস্যদের য়বরুদদ্ধ উত্থায়পত অয়ভদর্াগ প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (৪)  ইউয়নয়ন পয়রিে জচয়ারম্যান ও সেস্যদের অপসারণ প্রস্তাব প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (৫)  ইউয়নয়ন পয়রিে সয়চব য়নদয়াগ; 

 

            (৬)  ইউয়নয়ন পয়রিে সয়চবদের সাংস্থাপন সম্পয়কযত র্াবতীয় কার্ যায়ে; 

 

            (৭)  ইউয়নয়ন পয়রিে ক যচায়রদের জবতদনর সরকায়র অাংশ প্রোন; 

 

            (৮)  ইউয়নয়ন পয়রিে  েিাোর ও জচৌয়কোরদের জপাশাক প্রোন; 

 

            (৯)  ইউয়নয়ন পয়রিে  বাদজট অনুদ ােন; 

 

            (১০) ইউয়নয়ন পয়রিে আয়কর প্রসত্মাব অনুদ ােন; 

 

            (১১) ইউয়নয়ন পয়রিে অয়র্ট আপয়ি য়নষ্পয়ি; তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ; 

 

            (১২) ইউয়নয়ন পয়রিে  জচয়ারম্যান, সেস্য ও ক যচায়রদের প্রয়শক্ষদণর ব্যবস্থাকরণ; 

 

            (১৩)  ইউয়নয়ন পয়রিে কার্ যায়ের সা য়গ্রক তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ; 

 

            (১৪)  ইউয়নয়ন ক দপ্ল্ক্স য়ন যাদণর সাইট য়সদলকশন প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (১৫)  আ ত্মাঃ ইউয়নয়ন সী ানা য়বদরাধ য়নষ্পয়ি; 

 

            (১৬)  ইউয়নয়ন পয়রিে ও জপৌরসভার জন্ম-মৃতুয য়নবন্ধন কার্ যক্র  তত্ত্বাবধান; 

 

            (১৭)  ইউয়নয়ন পয়রিে, উপদজলা পয়রিে ও জপৌরসভা পয়রেশ যন ও েশ যন; 

 

            (১৮)  জপৌরসভার জশ্রণী উন্নয়দনর প্রস্তাব প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (১৯)  জপৌর জ য়র ও কয় শনাগদণর য়বরুদদ্ধ উত্থায়পত অয়ভদর্াগ প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (২০)  ইউয়নয়ন, উপদজলা এবাং জপৌরসভার সী ানা জর্ািণা ও সাংদশাধন; 

 

            (২১)  জজলার স্থানীয় সরকার প্রয়তষ্ঠানসমূদের  দে সী ানা ও অন্যান্য য়বদরাধ য়নষ্পয়ি; 

 

            (২২)  জজলার স্থানীয় সরকার প্রয়তষ্ঠনসমূদের উন্নয়নমূলক ক যকাদন্ডর স ন্বয় সাধন; 



 

            (২৩)  নতুন স্থানীয় সরকার কর্তযপক্ষ জর্ ন-ইউয়নয়ন, উপদজলা ও জপৌরসভা সৃয়ষ্টর প্রস্তাব প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (২৪)  উপ-পয়রচালক, স্থানীয় সরকার এর  ােদ  স্থানীয় সরকার প্রয়তষ্ঠানসমূদের সায়ব যক কার্ যক্র  তোরয়ক, পয়রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; 

 

            (২৫)  উপদজলা পয়রিে সভায় জচয়ারম্যান  প্যাদনল প্রস্ত্িত করা সম্ভাবপর না েদল অর্বা প্যাদনলর্ভক্ত জচয়ারম্যানগণ োয়য়ত্ব পালদন অদর্াগ্য 

                   েদল/অসেয়ত জ্ঞাপন করদল জচয়ারম্যান প্যাদনল বতরীর প্রয়ক্রয়াকরণ;  এবাং 

 

            (২৬)  স্থানীয় সরকার প্রয়তষ্ঠানমূদের স স্যা ও সম্ভাবনা এবাং অন্য জর্ জকান ইসুয স্থানীয় সরকার য়বভাদগর জগাচরীভূত করা। 

 

৩৯.  যুব ও ক্রীিাাঃ 

 

 

            (১)  একুশ শতদকর চযাদলি জ াকাদবলায় সক্ষ  যুব সম্প্রোয় গদি তুলদত ভূয় কা রাখা; 

 

            (২)  প্রয়শয়ক্ষত জবকার যুবকদের স্বক য সাংস্থাদন উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৩)  যুব স বায় সয় য়তর  ােদ  সাংর্র্টত যুবকদের  াদঝ খাস পুকুর ইতযায়ে ইজারা প্রোন; 

 

            (৪)  য়বদেদশ ক যসাংস্থাদনর সুদর্াগ রদয়দে এ ন প্রয়শক্ষণ গ্রেদণ যুবকদের উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৫)  যুব স াদজ  ােকাসয়ক্ত জরাদধ প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (৬)  জজলা ক্রীিা সাংস্থার সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (৭)  স্থানীয় পর্ যাদয় য়নয়য় ত য়বয়ভন্ন জখলাধূলার আদয়াজন; 

 

            (৮)  জজলায়  য়েলাদের ক্রীিা উন্নয়দন পৃষ্ঠদপািকতা প্রোন; 

 

            (৯)  জজলা  য়েলা ক্রীিা সাংস্থাদক সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (১০) জাতীয় এবাং আন্তযজায়তক প্রয়তদর্ায়গতার আদয়াজন; 

 

            (১১) ন্যাশনাল সায়ভ যস ক যসূয়চর জজলা স ন্বয় কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; এবাং 

 

            (১২) ন্যাশনাল সায়ভ যস ক যসূয়চর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ। 

 

৪০.  নারী ও য়শশুাঃ 

 

            (১)  জজলা য়শশু একাদর্ ীর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  য়শশু একাদর্ ীর  ােদ  জেশীয় সুষ্ঠু সাংস্কৃয়ত য়বকাদশ উদযাগ গ্রেণ; 

 

            (৩)  য়শশুদের সুষ্ঠু য়বকাশ ও সুনাগয়রক য়েদসদব গদি জতালার লদক্ষয গৃেীত য়বয়ভন্ন ক যসূয়চদত উৎসাে প্রোন; 

 

            (৪)  জর্ৌন েয়রানী (ঈভ-র্টয়জাং) বদন্ধ কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (৫)  বাল্যয়ববাে জরাদধ কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (৬)  য়কদশার/ য়কদশারী উন্নয়ন/ সাংদশাধন জকদন্দ্রর সুষ্ঠু পয়রচালনায় ভূয় কা রাখা; 

 

            (৭)  জর্ৌতুক প্রোদনর য়বরুদদ্ধ জন ত সৃয়ষ্টদত উদযাগ গ্রেণ; 



 

            (৮)  নারী য়নর্ যাতন ও য়নপীিন জরাদধ জন ত সৃয়ষ্টদত ভূয় কা রাখা; 

 

            (৯)  নারী উন্নয়ন ও ক্ষ তায়দন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রেণ; এবাং 

 

            (১০)  জাতীয়  য়েলা সাংস্থাদক সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন। 

 

৪১.  কৃয়িাঃ 

 

            (১)  জজলা  সার ও বীজ  য়নটয়রাং কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  জজলা সার ও বীজ  য়নটয়রাং কয় র্টর  ােদ  র্র্াস দয় সার য়র্লার য়নদয়াগ প্রস্তাব প্রয়ক্রয়াকরণ; 

 

            (৩)  কৃিকদের  াদঝ র্র্াস দয় সার সরবরাে য়নয়িতকরণ এবাং সার পয়রয়স্থয়ত সম্পদকয সরকারদক অবয়েত রাখা; 

 

            (৪)  জজলা কৃয়িঋণ কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (৫)  জজলা কৃয়ি পুনব যাসন কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (৬)  দুদর্ যাদগাির কৃয়ি পুনব যাসন ক যসূয়চ বাস্তবায়ন স ন্বয় সাধন; 

 

            (৭)  য়বয়ভন্ন ধরদনর কৃয়ি উপকরদণর চায়েো এবাং সরবরাে পয়রবীক্ষণ; 

 

            (৮)  কৃয়িক পর্ যাদয় কৃয়ি পদণ্যর ন্যায্য মূল্য প্রায়প্তদত কৃয়ি পণ্য য়বপণদন ভূয় ক রাখা; 

 

            (৯)  কৃয়িদ লা আদয়াজদন সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (১০) পয়তত কৃয়িজয়  চাদির আওতায় আনার পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (১১) শতকরা ২ টাকা সুদে ব্যাাংক ঋদণর  ােদ  জতল, র্াল ও  সলা জাতীয় শস্য উৎপােদনর জন্য কৃিকদক উদু্বদ্ধকরকণ; 

 

            (১২)  ভূ-গভযস্থ ও ভূ-উপরস্থ পায়ন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবোর ও স ন্বয় সাধদনর উদযাগ গ্রেণ;  এবাং 

 

            (১৩)  কৃয়ি উন্নয়দন সরকার কর্তযক গৃেীত অন্য জর্ জকান ক যসূয়চ বাস্তবায়দন র্র্ার্র্ ভূয় কা পালন। 

 

 

৪২.  বাজার মূল্য পয়রবীক্ষণ এবাং জভাক্তা অয়ধকার সাংরক্ষণাঃ 

 

 

            (১)  জভাগ্যপণ্য এবাং য়নতযপ্রদয়াজনীয় দ্রদব্যর বাজার মূল্য পয়রবীক্ষণ; 

 

            (২)  জভাগ্যপণ্য ও য়নতয প্রদয়াজনীয় দ্রদব্যর অস্বাভায়বক মূল্য বৃয়দ্ধ জরাদধ জভাক্তা ও য়বদক্রতাদক সদচতন করা; 

 

            (৩)  য়নতয প্রদয়াজনীয় দ্রদব্যর  জুতোয়র প্রয়তদরাদধ পেদক্ষপ গ্রেন; 

 

            (৪)  জভাগ্যপণ্য  এবাং অন্যান্য দ্রদব্যর য়নয়ব যদে বাজাদর সরবরাে সুয়নয়িতকরণ; 

 

            (৫)  জজলা জভাক্তা অয়ধকার সাংরক্ষণ কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (৬)  জভাক্তা অয়ধকার সাংরক্ষদণর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রেণ;  এবাং 

 

            (৭)  জভাক্তা অয়ধকার সাংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর সাংয়িষ্ট অাংশ বাস্তবায়দন পেদক্ষপ গ্রেণ। 



 

 

৪৩.   ৎস্য  ও প্রায়ণসম্পোঃ 

 

            (১)   ৎস্য ও জলজসম্পে সাংরক্ষণ ও সম্প্রসারদণ পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (২)  জলাধার, োওি-বাওি, খাল-য়বল ও নেী সাংরক্ষদণ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রেণ; 

 

            (৩)  জলাধারসমূে সরকায়র য়নদে যশনা জ াতাদবক ইজারা প্রোন; 

 

            (৪)  উন্নয়ন প্রকদের  আওতায় েস্তান্তয়রত জল োদলর কার্ যক্র  পয়রবীক্ষণ; 

 

            (৫)  সরকায়র য়নদে যশানুর্ায়ী অপয়রণত  ৎস্য য়শকার ও য়বপণন কদঠারভাদব য়নয়ন্ত্রণ; 

 

            (৬)  প্রায়ণসম্পে  উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ প্রদয়াজনীয় সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৭)  জ ৌসু ী অয়তয়র্ পায়খ য়নধনদরাদধ পেদক্ষপ গ্রেণ ও গণসদচতনতা সৃয়ষ্ট;  এবাং 

 

            (৮)  প্রায়ণসম্পদের সাংক্রা ণ প্রয়তদরাধ ও ক্ষয়তগ্রস্থদের পুনব যাসদনর ব্যবস্থা গ্রেণ। 

 

 

৪৪.  ওয়াকি, জেদবাির এবাং োস্ট্ সম্পয়িাঃ 

 

            (১)  ওয়াকি এবাং জেদবাির সম্পয়ি পয়রচালনা, তত্ত্বাবধান ও পয়রবীক্ষণ; 

 

            (২)  জ াদতায়াল্লী এবাং জসবাদয়ত য়নদয়াদগর সুপায়রশ প্রোন; 

 

            (৩)  ওয়াকি ও জেদবাির সম্পয়ির অর্ যায়দন পয়রচায়লত য়শশু য়নবাস/ এয়ত খানার ব্যবস্থাপনা তোরয়ক;  এবাং 

 

            (৪)  োস্ট্ েয়লল অনুর্ায়ী োস্ট্ পয়রচালনা। 

 

৪৫.  ধ য  য়বিয়কাঃ 

            (১)  সকল ধদ যর অনুসারীদের ধ ীয় অয়ধকার য়নয়িতকরণ; 

 

            (২)  ঈে, পূজা, বিয়েন, জবৌদ্ধ পূয়ণ য া, ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর য়নজস্ব ধ ীয় অনুষ্ঠান ইতযায়ে ধ ীয় উৎসব র্র্ার্র্  র্ যাোয় পালদনর য়নিয়তা 

                 য়বধান; 

 

            (৩)  েজ্ব পালদন গ দনচ্ছু  ব্যয়ক্তদের েদজ্বর আরকান ও  আেকা  সম্পদকয প্রয়শক্ষদণ সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৪)  সরকায়র র্াকাত িাদন্ডর জন্য র্াকাত সাংগ্রদের পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (৫)  র্াকাত িান্ড েদত অনুোন পাওয়ার জর্াগ্য ব্যয়ক্তদের য়নব যাচন; 

 

            (৬)  জজলা চাঁে জেখা কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (৭)  ধ ীয় প্রয়তষ্ঠান সাংস্কাদরর জন্য  ঞ্জুয়রকৃত অনুোন য়বতরদণ সেদর্ায়গতা; 

 

            (৮)  ধ য য়বিয়ক  ন্ত্রণালয় েদত দুাঃস্থদের প্রেি অনুোন প্রাপকদক েস্তান্তদর সেদর্ায়গতা; 

 

            (৯)  ই া দের আর্ য-সা ায়জক ক যকাদন্ডর উপর প্রয়শক্ষণ প্রোদন সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (১০) ধদ যর নাদ  জয়িবাে প্রয়তদরাদধ গণসদচতনতা সৃয়ষ্ট; 



 

            (১১) জজলার জকন্দ্রীয় ঈেগাঁ  াদঠ সুষ্ঠু ঈে জা াদতর আদয়াজন;   এবাং 

 

            (১২) ইসলায় ক িাউদন্ডশন, য়েন্দু ধ ীয় কল্যাণ োস্ট্, জবৌদ্ধ ধ ীয় কল্যাণ োস্ট্, য়িষ্টান ধ ীয় কল্যাণ োস্ট্ এর ক যকান্ড পয়রচালনা এবাং 

                  োয়রদ্র য়বদ াচন ক যসূয়চ ও প্রার্য় ক ও গণয়শক্ষা কার্ যক্র  বাস্তবায়দন সেদর্ায়গতা প্রোন। 

 

৪৬.  পাসদপাট যাঃ 

 

            (১)  সাধারণ পাসদপাট য ইসুয, বায়তল ও নবায়ন; 

 

            (২)  সাধারণ পাসদপাদট য অন্যান্য য়বিয়ায়ে সাংদর্াজন ও য়বদয়াজন; 

 

            (৩)  জ য়শন য়রদর্বল পাসদপাদট যর আদবেন প্রয়ক্রয়াকরণ ও পাসদপাট য ইসুয করা; এবাং 

 

            (৪)  আঞ্চয়লক পাসদপাট য অয়িদসর কার্ যাবয়ল তোরয়ক। 

 

৪৭.   াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়তাঃ 

 

            (১)   াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়তর তায়লকা সাংরক্ষণ; 

 

            (২)   াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়তর বাস্তবায়ন অগ্রগয়ত পয়রবীক্ষণ;  এবাং 

 

            (৩)   াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়তর বাস্তবায়ন অগ্রগয়ত সরকারদক অবয়েতকরণ। 

 

৪৮.  স্থানীয় য়শদের উন্নয়নাঃ 

 

            (১)  স্থানীয়ভাদব য়শে প্রয়তষ্ঠান গদি তুলদত উদযাক্তাদের উদ্ধুদ্ধকরণ ও সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (২)  য়বয়সক য়শে নগরী কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন;  এবাং 

 

            (৩)  ক্ষুদ্র ও কুর্টর য়শে স্থাপদন উৎসাে ও সেদর্ায়গতা প্রোন। 

 

৪৯.  এনয়জও য়বিয়কাঃ 

 

            (১)  জজলা এনয়জও স ন্বয় কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  এনয়জওদের কার্ যক্র  তোরয়ক ও স ন্বয়; 

 

            (৩)  এনয়জও কার্ যক্রদ র ওভারল্যায়পাং প্রয়তদরাদধ ক যদক্ষত্র য়নধ যারদণ  তা ত প্রোন; 

 

            (৪)  এনয়জওদের অনুকূদল োিকৃত অদর্ যর র্র্ার্র্ ব্যয় পয়রবীক্ষণ; 

 

            (৫)  এনয়জওসমূদের ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্র সে অন্যান্য কার্ যক্র  পয়রেশ যন/েশ যন;  এবাং 

 

            (৬)  এনয়জওদের ক যেক্ষতা সনে ও অনাপয়ি সনে প্রোন। 

 

৫০.  য়শেকলাাঃ 

 

            (১)  জজলা য়শেকলা একাদর্ ীর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  জজলা য়শেকলা একাদর্ ীর প্রয়শক্ষণ পয়রচালনা ও অন্যান্য ক যসূয়চ বাস্তবায়দন সোয়তা করা; 

 



            (৩)  সুষ্ঠু ধারার জেশীয় সাংস্কৃয়ত য়বকাদশ উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৪)  জজলার সাাংস্কৃয়তক সাংগঠনসমূেদক পৃষ্ঠদপািকতা প্রোন; 

 

            (৫)  প্রত্নতায়ত্ত্বক য়নেশ যনসমূে সাংরক্ষদণ পেদক্ষপ গ্রেণ;  এবাং 

 

            (৬)  র্াদুর্র, সাংগ্রেশালা, আট যগ্যালারী ইতযায়ে প্রয়তষ্ঠায় উৎসাে প্রোন। 

 

৫১.  উন্নয়ন কার্ যক্রদ র স ন্বয়াঃ 

 

            (১)  জজলা উন্নয়ন স ন্বয় কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  জজলার উন্নয়ন ক যকাদন্ডর সিল বাসত্মবায়ন ও স ন্বয় সাধন;  এবাং 

 

            (৩)  জজলার সরকায়র, জবসরকায়র ও এনয়জও কার্ যক্রদ র স ন্বয় সাধন। 

 

৫২.  প্রার্য় ক স্বাস্থযদসবা এবাং জনস্বাস্থযাঃ 

 

 

            (১)  জজলা পায়ন এবাং স্যায়নদটশন কয় র্ট (ওয়াটসান)  এর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  য়নরাপে পায়ন পাদন জনসাধারণদক উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৩)  জজলায় পায়ন সরবরাদে য়নদয়ায়জত য়বয়ভন্ন সরকায়র ও স্বায়ত্ত্বশায়সত সাংস্থার কার্ যায়ের স ন্বয়; 

 

            (৪)  জজলার আদস যয়নক স স্যা য়চয়িতকরণ এবাং স াধাদনর উদযাগ গ্রেণ; 

 

            (৫)  সরকার জর্ায়িত স দয়র  দে জজলার সকল (শতভাগ)  জনসাধারণদক স্যায়নদটশদনর আওতায় আনার প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রেণ; 

 

            (৬)  পায়ন সরবরাে এবাং স্যায়নদটশন কার্ যক্রদ র অগ্রগয়ত য়নয়য় ত ওয়াটসন কয় র্টদত পর্ যাদলাচনা ও য়েকয়নদে যশনা প্রোন; 

 

            (৭)  স্যায়নদটশন কার্ যক্রদ  জজলার য়বয়ভন্ন সরকায়র ও জবসরকায়র উদযাদগর স ন্বয় সাধন; 

 

            (৮)  এইর্স, এইচআইয়ভ, কুষ্ঠ, র্ক্ষা ইতযায়ে প্রয়তদরাদধ গৃেীত জনসদচতনতামূলক কার্ যক্রদ  সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৯)  এয়ভদয়ন ইনফ্লুদয়িা, জসায়াইন ফ্লু, অযানথ্রাক্স ইতযায়ে জর্ন  ো ায়র আকার ধারণ করদত না পাদর তার প্রয়তদরাধমূলক ব্যবস্থা গ্রেদণ 

                  সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (১০)  ইয়পআই ক যসূয়চ পালদন সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (১১)  প্রার্য় ক স্বাস্থয পয়রচর্ যা ক যসূয়চসমূে বাস্তবায়দন সেদর্ায়গতা প্রোন;  এবাং 

 

            (১২)  দুদর্ যাগকালীন এবাং  ো ারীর স য় জ য়র্দকল র্টদ র সাদর্ স ন্বয় সাধন। 

 

 

 

৫৩.  জজলার সরকায়র আবাসনাঃ 

 

            (১)  জজলা বাসা বরাদ্দ কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন; 

 

            (২)  সরকায়র ক যচায়রদের আবাসন বরাদ্দকরণ;  এবাং 

 



            (৩)  সরকায়র অয়িস বরাদ্দ সাংক্রান্ত কার্ যায়ে। 

 

৫৪.  জাতীয় এবাং আন্তজযায়তক য়েবসাঃ 

 

            (১)  য়বয়ভন্ন জাতীয় ও আন্তজযায়তক য়েবস এবাং সপ্তােসমূে উের্াপন;  এবাং 

 

            (২)  য়বয়ভন্ন জাতীয় এবাং আন্তজযায়তক য়েবস ও সপ্তােসমূদের ক যসূয়চ গ্রেদণ সেদর্ায়গতা প্রোন। 

 

৫৫.  উন্নয়ন লক্ষয াত্রা অজযনাঃ 

 

            (১)  সরকাদরর উন্নয়ন পয়রকেনার লক্ষয অজযদন কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রেণ; 

 

            (২)  জাতীয় োয়বদ্র য়নরসন জকৌশল পদত্রর লক্ষয অজযদন পেদক্ষপ গ্রেণ এবাং সাংয়িষ্টদের লক্ষযয াত্রা অজযদন সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৩)  পঞ্চবায়ি যক পয়রকেনার লক্ষযয অজযদন পেদক্ষপ গ্রেণ এবাং সাংয়িষ্টদের লক্ষয াত্রা অজযদন সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৪)  জজলায় বায়ি যক উন্নয়ন পয়রকেনার আওতায় গৃেীত উন্নয়ন প্রকেসমূে বাস্তবায়দন সাংয়শস্নষ্টদের সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৫)  সেস্রাদের উন্নয়ন লক্ষয াত্রা (এ য়র্য়জ)  অজযদন পেদক্ষপ গ্রেণ এবাং সাংয়িষ্টদের লক্ষয াত্রা অজযদন সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন; 

 

            (৬)  সরকাদরর উন্নয়ন পয়রকেনায় গৃেীত ক যসূয়চ বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রেণ, তোরয়ক ও স ন্বয় সাধনসে প্রদয়াজনীয় কার্ যকর 

                  ব্যবস্থা গ্রেণ। 

 

৫৬.  য়সর্টদজন চাট যারাঃ 

 

            (১)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় য়সর্টদজন চাট যার প্রণয়ন, প্রেশ যন, োলনাগােকরণ এবাং জর্ায়িত 

য়সর্টদজন চাট যার অনুর্ায়ী জসবা প্রোন য়নয়িতকরণ; 

 

            (২)  অধীনস্থ অয়িসসমূদের য়সর্টদজন চাট যার প্রণয়ন/সাংদশাধন, প্রেশ যন এবাং জর্ায়িত য়সর্টদজন চাট যার 

                 অনুর্ায়ী জসবা প্রোন য়নয়িতকরণ;  এবাং 

 

            (৩)  জর্ায়িত য়সর্টদজন চাট যার অনুর্ায়ী জজলার অন্যান্য অয়িসসমূদের জসবা প্রোন কার্ যক্র  পয়রবীক্ষণ। 

 

৫৭.  তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুয়ক্তাঃ 

 

            (১)  অয়িদসর ক যকাদন্ড ইনিরদ শন কয় উয়নদকশন জটকদনালয়জ (আইয়সর্ট)  ও  ইনিরদ শন 

                জটকদনালয়জ (আইর্ট)  এর সদব যাি  ব্যবোর; 

 

            (২)  সকল ক যকতযা এবাং ক যচায়রর কয়ম্পউটার েক্ষতা য়নয়িতকরণ; 

 

            (৩)  য়ভয়র্ও কনিাদরদন্সর আদয়াজন; 

 

            (৪)  জজলা তথ্য বাতায়ন সাংরক্ষণ ও য়নয়য় ত োলনাগােকরণ; 

 

            (৫)  ই-গভদন যন্স এবাং ই-য়রদপার্ট যাং বাস্তবায়ন; 

 

            (৬)  তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুয়ক্ত ব্যবোদর জনগণদক উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৭)  জজলা, উপদজলা ও ইউয়নয়ন পর্ যাদয় স্থায়পত/স্থায়পতব্য ই-দসবা জকন্দ্রসমূদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও 

                 পয়রচালনা য়নয়িতকরণ; 

 

            (৮)  তথ্য  ও জর্াগাদর্াগ প্রযুয়ক্ত ব্যবোদরর  ােদ  জনগদণর জোরদগািায় জসবা জপৌৌঁদে জেয়ার কার্ যক্র  



                 স ন্বয়, তোরয়ক ও পয়রবীক্ষণ;  এবাং 

 

            (৯)  জজলা তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুয়ক্ত কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন। 

 

৫৮.  তথ্য  অয়ধকারাঃ 

 

            (১)  তথ্য অয়ধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী  ‘োয়য়ত্ব প্রাপ্ত ক যকতযা’  য়নদয়াগ এবাং আগ্রেী ব্যয়ক্তদেরদক 

                 তথ্য সরবরাে করা; 

 

            (২)  য়নয়য় ত সরকায়র ই-দ ইল পরীক্ষাকরণ এবাং জনগদণর কাে জর্দক প্রাপ্ত ই-দ ইদলর প্রায়প্ত 

                 স্বীকারসে প্রয়তউির প্রোন; 

 

            (৩)  জনগণদক জসবা প্রোদনর য়নয় দি তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুয়ক্ত সুয়বধাসে ফ্রন্ট জর্স্ক স্থাপন; এবাং 

                 ফ্রন্ট জর্দস্কর তথ্য োলনাগােকরণ; এবাং 

 

            (৪)  জজলা তথ্য বাতায়দন জজলার গুরুত্বপূণ য তথ্যায়ে প্রকাশ। 

 

 

৫৯.  জলবায়ু পয়রবতযন ও পয়রদবশ সাংরক্ষণাঃ 

 

            (১)  পয়রদবশ ূরিদণর িদল সৃষ্ট জলবায়ু পয়রবতযদনর য়বরূপ প্রভাব জ াকাদবলায় পেদক্ষপ গ্রেণ এবাং 

                 এদক্ষদত্র অন্যান্যদের গৃেীত ক যসূয়চ বাস্তবায়দন সায়ব যক সেদর্ায়গতা প্রোন ও স ন্বয় সাধন; 

 

            (২)  পয়রদবশ ূরিণদরাদধ উদ্ভায়বত জেশীয় লাগসই প্রযুয়ক্তর প্রচার ও ব্যবোদর উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৩)  য়বশ্ব উষ্ণায়দনর ক্ষয়তকর প্রভাব এবাং পয়তকাদরর উপায় সম্পদকয জনগদণর  দে সদচতনতা 

                 সৃয়ষ্ট; 

 

            (৪)  ভূ-প্রাকৃয়তক ববয়শষ্টযসমূে সাংরক্ষদণ কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

 

            (৫)  জজলা পয়রদবশ কয় র্টর সভাপয়তর োয়য়ত্ব পালন;  এবাং 

 

            (৬)  জলবায়ু পয়রবতযন য়বিয়ক োয়স্ট্ জবার্ য কর্তযক অনুদ ায়েত প্রকে / ক যসূয়চর বাস্তবায়ন, স ন্বয় ও 

                পয়রবীক্ষণ। 

 

৬০.  বনায়নাঃ 

 

            (১)  বৃক্ষদরাপদণ জনগণদক উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (২)  বৃক্ষ য়নধদনর অপকায়রতা ও পয়রদবদশর উপর এর য়বরূপ প্রভাব সম্পদকয জনসাধারণদক সদচতন 

                 করা; 

 

            (৩)  সা ায়জক বনায়ন ক যসূয়চদত  অাংশগ্রেদণর জন্য জনগণদক উদু্বদ্ধকরণ; 

 

            (৪)  রাস্তার্াট, বাঁধ, অয়িস, য়শক্ষা প্রয়তষ্ঠান এবাং অন্যান্য প্রয়তষ্ঠান প্রািদন বনায়দন উদু্বদ্ধকরণ ও 

                 সেদর্ায়গতা প্রোন;  এবাং 

 

            (৫)  বন আইন অনুর্ায়ী বন সাংরক্ষণ ও সম্প্রসারদণ ভূয় কা রাখা। 

 

৬১.  প্রবাসী কল্যাণাঃ 

 

            (১)  জজলার প্রবাসীদের র্াটাদবজ ও তায়লকা প্রস্ত্িত; 



 

            (২)   ানব পাচার জরাদধ ব্যবস্থা গ্রেণ; 

 

            (৩)  য়বদেশগা ী ব্যয়ক্তদের প্রতারণা ও েয়রানীর োত জর্দক রক্ষা করা; 

 

            (৪)  প্রবাসী কল্যাণ সাংক্রান্ত অন্যান্য কার্ যক্র ;  এবাং 

 

            (৫)  য়বদেদশ চাকুয়র গ্রেদণ আগ্রেী ব্যয়ক্তদেরদক সরকায়র ব্যবস্থাপনায় য়বদেশ গ দন উদু্বদ্ধকরণ। 

 

৬২.  অন্যান্য কার্ যক্র াঃ 

 

            (১)  উপদর জকার্াও উদল্লখ জনই য়কন্তু সরকায়র আইন, অোদেশ, য়বয়ধ ালা, প্রজ্ঞাপন, পয়রপত্র, 

                 আদেশ, স্মারক, েয়লল েস্তাদবজ ইতযায়েদত উদল্লখ আদে এ ন য়নব যােী কার্ যক্র ; 

 

            (২)  উপদর জকার্াও উদল্লখ জনই য়কন্তু সরকায়র আইন, অোদেশ, য়বয়ধ ালা, প্রজ্ঞাপন, পয়রপত্র, 

                 আদেশ, স্মারক, েয়লল েস্তাদবজ ইতযায়েদত উদল্লখ আদে এ ন উন্নয়ন কার্ যক্র ; 

 

            (৩)  উপদর জকার্াও উদল্লখ জনই য়কন্তু সরকায়র আইন, অোদেশ, য়বয়ধ ালা, প্রজ্ঞাপন, েয়লল েস্তাদবজ 

                ইতযায়েদত উদল্লখ আদে এ ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

 

            (৪)  উপদর জকার্াও উদল্লখ জনই য়কন্তু আইন/অোদেশ ইতযায়েদত উদল্লখ আদে এ ন য়নব যােী 

                ম্যায়জদেট এর কার্ যক্র ;  এবাং 

 

            (৫)  সরকার কর্তযক স দয় স দয় অয়প যত জর্ জকান কার্ যক্র । 

 


