
চাঁদপুয জজরায ৫০টি ইননানবন ংক্রান্ত তথ্য 

  

1. ননয়নভত বা অনুনিত নে। 

2.  গৃীত নদ্ধান্তমূ ম যায়ক্রনভ ফাস্তফায়ন কযা নে। 

3.  ইনতাভনে ম্পন্ন উনযাগমূ পনরাআ/ ভননটনযং কযা নে। 

4.  যকানয জফা গ্রনেয জেনে জনগনেয Time, Cost, Visit (TCV) কনভনয় জনগনেয 

জদাযনগাড়ায় জফা  দ্রুত জ ৌঁছাননায উনযাগ জনয়া নয়নছ।  

5. জজরা প্রানকয কাম যারনয়য “নাগনযক জফা নদ” প্রেয়ন কযা নয়নছ। 

6. 61টি দপ্তনযয 804টি জফা নননয় ভনিত নাগনযক নদ প্রেয়ন ও Citizen Help Desk নাভক 

জভাফাইর এ্যা ততযী। 

7. চাঁদপুয জজরায ৮টি উনজরায ভূনভ অনপন অনটানভন ব্যফস্থা চালু কযা নয়নছ। 

8.  জজরা ভানকযটিং অনপানযয তত্ত্বাফধানন রাইনন্স গ্রেকাযী কর ব্যফায়ীনদয ডাটানফইজ ততনয কযা 

নয়নছ। 

9. উ-নযচারক, স্থানীয় যকায নফবাগ ও উনজরা ননফ যাী অনপায (কর), চাঁদপুয এ্য তত্ত্বাফধানন 

গ্রাভ পুনরনয ডাটানফইজ ততনয কযা নয়নছ। 

10. জজরা ভৎস্য কভ যকতযা, চাঁদপুয এ্য জনতৃনে এ্ জজরায 46000 ভৎস্য চালীয ডাটানফইজ ততনয কযা 

নয়নছ। 

11. জজরা ভফায় কভ যকতযা, চাঁদপুয এ্য জনতৃনে এ্ জজরায  3044 টি ভফায় নভনতয 2 রে 75 াজায 

500 জন ভফায়ীয ডাটানফইজ ততনয কযা নয়নছ। 

12. জজরা নযয পুযান ফাজানয ননতয প্রনয়াজনীয় নেয মূল্যতানরকায এ্কটি নডনজটার এ্রইনড ভননটনযং 

জফাড য স্থান কযা নয়নছ। 

13. অনতনযক্ত জজরা প্রাক (নো ও আইনটি) ও কাযী কনভনায, আইনটি াখা এ্য জনতৃনে এ্ 

জজরায ২8 টি দপ্তনয ই-এ্নটননডন্স ফা নডনজটার ানজযা চালু কযা নয়নছ। 

14. জজরা প্রানকয কাম যারনয়য কর াখায বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযায জনতৃনে নফনবন্ন নফবানগয নচঠি 

ে/জনাটি জানয কযায নযফনতয 100% ই-জভইনর জপ্রযে কযা নে। 

15. dcceservice.com এ্য ভােনভ 8টি জফানক অনরাইনন প্রদান কযা নে। 

16. ইউনডন নত ই-জরথ ানব য গ্রে কযা নয়নছ। 



17. চাঁদপুয যনক ম যটন ফান্ধফ কযায রনেয নযকনিতবানফ নযয যাস্তায ব্যফস্থানা, ট্রানপক 

ব্যফস্থানা ও মানফান ননয়ন্ত্রে, উন্নয়ন ও ংস্কায কানম যয উনযাগ জনয়া নয়নছ। 

18.  102টি নি Wi-Fi জজান প্রনতিা কযা নয়নছ। এ্ জজানগুনরা নত প্রনতনদন প্রায় 2000 জন ব্যনক্ত 

ইন্টাযননট সুনফধা গ্রে কযনছ। 

19. উনজরা ননফ যাী অনপায (কর), চাঁদপুয এ্য জনতৃনে ইউনডনয আধুননকায়ন কযা নয়নছ। 

20.  জজরা প্রানকয জনতৃনে কর দপ্তনযয ানথ skype-এ্য ভােনভ জনট নভটিং চালুকযায কাম যক্রভ 

গৃীত নয়নছ। 

21. কর কভ যকতযানক আইনটি ফান্ধফ কযায উনযাগ গ্রে কযা নয়নছ। 

22. জজরা প্রানকয কাম যারনয় এ্কটি আইনটি প্রনেে জকন্দ্র স্থান কযা নয়নছ। 

23.  জজরা প্রাক ও কাযী কনভনায, আইনটি াখা এ্য জনতৃনে কর যকানয দপ্তযনক জাশ্যার 

নভনডয়া (জপবুক গ্রুন) অন্তভূ যক্ত কযা নে| 

24. জজরা তথ্য অনপায, চাঁদপুয এ্য জনতৃনে উঠান তফঠনকয ভয় নবনডও কনপানযনন্সং এ্য ভােনভ 

াধাযে জনগনেয ভানঝ যকানয তথ্য জ ৌঁনছ জদয়া নে। 

25.   নফনলজ্ঞ ডাক্তানযয ভিনয় যকানযবানফ ৪০টি জভনডনকর কযানম্পয আনয়াজন কযা নয়নছ এ্ফং 

প্রায় 2500 জযাগীনক জফা জদয়া নয়নছ। 

26. যকানযবানফ ২০০ টি কবুতয ারন খাভায স্থাননয উনযাগ জনয়া নয়নছ। 

27.  জজরা প্রা নকয কাম যার য়, চাঁদপু নয কভ যযত কভ যকতযা ও কভ যচাযী এ্ফং নফ নবন্ন জফা ও ক নভ যয জন্য 

আগত াধাযে জরাকজননয জন্য নি সু নয়, ননযাদ ও নফশুদ্ধ া ননয ব্যফস্থা কযা নয়নছ। 

28.  চাঁদপুয জজরা ব্র্যানডং কযা নয়নছ । ২৮ জনেম্বয ২০১৬ ব্র্যানডং নেরন অনুনিত নয়নছ। 

29. এ্ জজরায প্রফাীনদয ডাটানফইজ কযায কাম যক্রভ চরভান যনয়নছ। এ্ ম যভত্ম ৭২ াজায প্রফাীয 

ডাটানফইজ ততনয কযা নয়নছ। 

30. জজরা প্রানকয কাম যারয়, চাঁদপুনয াখানবনিক নাগনযক নদ প্রদ যন কযা নে। 

31. দারার মুক্ত অনপ গঠনন প্রনতযক াখায াভনন কভ যকতযা ও কভ যচাযীনদয ছনফ নাভ টানাননা নয়নছ। 

32. কাইনজন ফাস্তফায়ননয ভােনভ অনপ, ানকযট াউজ ও জজরা প্রানকয ফাংনরায ভস্যা ভাধান 

কযা নে। 

33.  গেপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদ যকায কতৃযক “নটি অফ নরা ফা ইনরনয ফাড়ী চাঁদপুয” নানভ চাঁদপুয 

জজরানক ব্র্যানডং কযা নয়নছ। 



34. নাগনযক জফা নদ জজরা ওনয়ফ-জাট যানর প্রকা কযা নয়নছ। 

35. নাগনযক জফা নদ নডন অনপ চাঁদপুয জপইজবুনক প্রকা কযা নয়নছ। 

36. ২১৩টি অনপ ও নÿাা প্রনতিাননক ননটিনবয আওতায় আনা নয়নছ। 

37. বাভান খাঁচায় ভাছ চাল: চাঁদপুয জজরা প্রান ইনতভনে পরবানফ বাভান খাঁচায় ভাছ চানলয 

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থান কনযনছ। 

38. ফাল্যনফফা প্রনতনযানধ ডাটা ংগ্র কযা নে এ্ফং চাঁদপুয জজরানক ফাল্যনফফা মুক্ত কযনত কভ যসূনচ 

গৃীত নয়নছ। 

39. পুনর নফবানগয ভােনভ ভাদক মুক্ত জজরা গঠনন ক্রা জপ্রাগ্রাভ ানত জনয়া নয়নছ। 

40. নফফা ননফন্ধক ব্যনতত মুনরভ ধভ যাফরম্বীনদয মাযা নফনয় ড়ান, তানদয ডাটানফজ ততযী কযা নয়নছ। 

জভাট ংখ্যা- ১৬১৭ জন। 

41. নফফা ননফন্ধক ব্যনতত নাতন ধভ যাফরম্বীনদয মাযা নফনয় ড়ান তানদয ডাটানফজ ততযী কযা নয়নছ। 

জভাট ংখ্যা-  ৩০ জন। 

42. নফফা ননফন্ধক ব্যনতত নিষ্টান ধভ যাফরম্বীনদয মাযা নফনয় ড়ান তানদয ডাটানফজ ততযী কযা 

নয়নছ।নভাট ংখ্যা-      ১ জন। 

43. জজরা তথ্য অনপায, চাঁদপুয এ্য জনতৃনে উঠান তফঠনকয ভয় নবনডও কনপানযনন্সং এ্য ভােনভ 

াধাযে জনগনেয ভানঝ যকানয তথ্য জ ৌঁনছ জদয়া নে। 

44. chandpurilish.com/ নানভ অনরাইনন চাঁদপুনয ই-ইনর ফাজায প্রনতিা কযা নয়নছ। ২৩ 

ননবম্বয 2016 ইনর ফাজায উনবাধন কযা নয়নছ।   

45. ইনতাভনে ৩টি ইউননয়ন নযলনদ     ই-রাইনেযী প্রনতিা কযা নয়নছ। উক্ত রাইনেযী দুনটা জথনক 

প্তান প্রায় ৫০ জন ব্যনক্ত ফই ড়া এ্ফং অন্যান্য জফা গ্রে কযনছ। 

46. প্রায় ৩০০টি ভােনভক নফযারনয় স্থানীয় উনযানগ ৮০০টি কনম্পউটায ক্রয় কযা নয়নছ। 

47. চাঁদপুয জজরায জযনজস্টাড য নএ্ননজ অনটানযক্সা নচনিতকযে। 

48. তফাখ ভা জুনড় ানতয ও াংস্কৃনতক ভা চালুকযা নয়নছ। 

49. 15 ননবম্বয জথনক 15 নডনম্বয ক্রীড়া ভা চালু কযা নয়নছ। 

50. াযানস্ত উনজরা ননফ যাী অনপানযয কাম যারনয় কর জন্টায চালু কযা নয়নছ। 01719444444 

নাম্বানয জপান কনয তায নফনবন্ন ভস্যায দ্রুত ভাধান জনত ানয। 



  


