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চাঁদপুয জজরো ইরনোরবন টিরভয 2018 োররয ফোৎরযক প্ররতরফদন 

  

      2018 োরর চাঁদপুয জজরো ইরনোরবন টিরভয বো রনয়রভত অনুরিত রয়রে। উক্ত বোমূর 

TCV (Time, Cost, Visit)  করভরয় জফো জীকযরণয রফলরয় রফরল গুরুত্বোরযো করয 

রফরবন্ন ইরনোরবটিব উরযোগ োরত জনয়ো য়। মো ফোস্তফোয়রনয পরর  যকোরয দপ্তরয জফো গ্ররণয 

রফলরয় ভোনুরলয ভরন ভ্রোন্ত ধোযণো দূয রয় আগ্র , উদ্দীনো  আস্থো বৃরি জরয়রে।  চাঁদপুয জজরো 

ইরনোরবন টিভ জফো জীকযরণয জন্য জম কর উদ্ভোফনী উরযোগ গ্রণ করযরে মোয পরশ্রুরতরত 

জফোমূ জনগরণয রনকর্ জরবয রয়রে তো রনম্নরূঃ 

  

1।One-Stop HelpDesk/জফোরকন্দ্র স্থোনঃ 

ভধ্যস্বত্বরবোগী  অবযন্তযীণ চক্র জথরক প্ররতকোয জদয়োয ররযয োযোরস্ত উরজরো  ভূরভ অরপর 

একটি স্বয়াংম্পূণ ট জফোরকন্দ্র ( Help Desk) মো অরনকর্ো  One-stop Serviceএয 

আদরর গরে জতোরো রয়রে। ম্পূণ ট আকল টণীয়  দৃরিনন্দন জ্জোয় এই জকন্দ্রটিরত যকোয রনধ টোরযত 

পভ ট েোোরনো, এয স্ট্যোম্প রপ  আনুলরিক কোগজত্র   জনগণরক যফযো কযো য়। এেোেো 

 জম জকোন ভোভরো জভোকদ্দভো , আরফদন দোরয়রযয িরত ম্পরকট রফস্তোরযত জোনোরনো য়। প্ররয়োজরন 

আরফদনকোযীয অনুরযোরধ তোয আরফদন ফো াংরিি কোগজত্র করম্পোজ করয যফযো কযো য়। 

এরত োধোযণ ভোনুল এই Help Desk রতই ফধযরণয আরফদন , যোভ ট, রমোরগতো জরত 



অবযস্ত রয় উঠরেন। পরর স্ববোফতই অন্য জকোন ব্যরক্তয উয রনব টযতো কভরে। পরর আরফদনকোযী 

জরভয ভোররকরক অরধকমূল্য ব্যরয়য জবোগোরন্ত ফন কযরত য় নো।  

2। ভূরভ অরপরয  Application Software based একটি পৃথক রয়ফোইরর্য 

ভোধ্যরভ নোভজোরযয পুণ টোি িরতটি পৃথক ডোর্ো জফইরজযভোধ্যরভ ৪৫ রদরনয রযফরতট ২৫ 

কভ টরদফরয ভরধ্য ভোপ্তকযণ: 

চাঁদপুয জজরোয কর উরজরো ভূরভ অরপর Application Software based 

একটি পৃথক রয়ফোইরর্য ভোধ্যরভ   অনরোইন নোভজোরয কোম টক্রভ গ্রণ কযো রয়রে। পৃথক 

রয়ফোইরর্ অনরোইরন নোভজোরযয আরফদন গ্রণ এফাং মথোরনয়রভ তো রনষ্পরি কযো য়। এ 

িরতরত নোভজোরযয আরফদন রনস্পরিয পরর নোভজোরযয প্ররতযকটি ধোর আরফদনকোযীগরণয   

রনকর্ জভোফোইর জভরজ জ ৌঁেোয কোযরন আরফদনকোযীগণ তোরদয নোভজোরযয আরফদরনয ফ টরল 

অফস্থো ম্পরকট জোনরত োরযন।অনরোইরন  নোভজোরয প্ররক্রয়ো চোলুকযরণয পরর আরফদনকোযীগণ 

স্বল্প ভরয় (ভোত্র ২৫ রদরনয ভরধ্য) তোয নোভজোরয খরতয়োরনয কর গ্রণ কযরেন। এই 

Applicationএয পরর জফো জীকযণ রয়রে এফাং জনগরণয জবোগোরন্ত অরনকোাংর কভোরনো 

ম্ভফ রয়রে।   

পূরফ ট একটি নোভজোরয কোম টক্রভ ম্পন্ন কযরত ৬০-৯০রদন রোগত মো এখন ভোত্র ২৫ রদরনয ভরধ্যই 

ম্পন্ন রে। জোনুয়োরয ২০১৬-জভ২০১৬ ম টন্ত৯৬০৭টি নোভজোরয ২৫ রদরনয ভরধ্য ম্পন্ন রয়রে।  

৩।DC Office Chandpur জপবুক জইজঃ 

DC Office Chandpur জপবুক জইজ চাঁদপুয জজরো প্রোরনয অনরোইন মুখোত্র 

রররফ কোজ করয আরে। এ জজরোয রফরবন্ন উন্নয়ন , অগ্রগরত, াংস্কোরযয তথ্য এফাং োধোযণ 

ভোনুরলয সুখ-দঃরখয জকন্দ্র রফন্দু রররফ রযনত রয়রে এই জইজটি। মোযো যোরয জজরো 

প্রোরকয রনকর্ আরত োরযন নো রকাংফো জনগুরুত্বপূ Y© জকোন তথ্য জম জকউ ইেো কযররই 

উক্ত জপবুক জইরজ করভন্ট রকাংফো ইনফক্স করয জজরো প্রোরনয দৃরি AvKl©Y Ki‡Qb| †Rjv 

cÖkvmb D³ Z_¨ hvPvB K‡i ZvrÿwYK Zv mgvav‡bi e¨e¯’v Ki‡Q| 



4। রর টিরব ভরনর্রযাং 

 জজরো প্রোরকয কোম টোরয় , ফোবফন, োরকটর্ োউ জজরো ম টোরয়য প্রোয় কর অরপ এফাং 

উরজরো রযলদ উরজরো রনফ টোী অরপোরযয কোম টোরয় , উরজরো ভূরভ অরপ  কর 

থোনোরত রর টিরব রোগোরনো রয়রে।মোয ভোধ্যরভ অরপমূর রনযোিো রনরিত রে।  

  

৫। WiFi zone : 

জজরো প্রোন চাঁদপুয এয ৩ফেযব্যোীরযকল্পনোযপ্রথভফেরযএরজরোয়৬টিয়োইপোই জজোন  প্ররতিো 

কযোয রযযভোত্রো রনধ টোযণ কযো য়।ইরতোভরধ্য ১৪টি প্ররতিোরন য়োইপোই জজোনপ্ররতিোকযোরয়রে। 

এেোেো ৫০ টি রযো প্ররতিোরন স্বল্পরযরয WiFi zone চোলু কযো রয়রে। 

৬। আশ্রয়ণ প্রকরল্পয উকোযরবোগী কর দরেয ডোর্োরফইজ রয়ফোইরর্ প্রদ টন: 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয রডরজর্োর ফোাংরোরদ এয স্বপ্ন ফোস্তফোয়রনয ররযযস্বেতো  জফোফরদরতো 

প্ররতিোকরল্প আশ্রয়ণ প্রকরল্প উকোযরবোগী কর দরেয ডোর্োরফইজ রয়ফোইরর্ প্রদ টন কযো 

রে। চাঁদপুয দয উরজরোয ৮টি আশ্রয়ণ প্রকরল্পয ৯৮১ জন এফাং ভতরফ উিয উরজরোয ৪ টি 

আশ্রয়ণ প্রকরল্পয৩৮০ জন উকোযরবোগীরদয ডোর্োরফইজ রয়ফোইরর্ প্রদর টত রে।  

৭।রজরোয কর ফীয মুরক্তরমোিোরদয ডোর্োরফ ততরযকযো রয়রে এফাং তো মথোমথবোরফ াংযযণ 

কযো রে। 

৮। জজরো ভররো রফলয়ক অরধদপ্তরযয অধীরন রবরজরড উকোযরবোগীরদয ডোর্োরফ ততরয কযো 

রয়রে এফাং তো মথোমথবোরফ াংযযণ কযো রে। 

৯। ইউর রচফরদয জফতন বোতো প্ররত ভোরয 01-03 তোরযরখয ভরধ্য তোরদয রনজ রনজ ব্যোাংক 

রোরফ প্রদোন কযো রে। 

১০। ১৬ নরবম্বয - ১৫ রডরম্বযক্রীেো ভো/ 2015 রররফ উদ মোরনয জন্য ১৩টি ক্রীেো ইরবন্ট 

রনধ টোযণ করয স্থোনীয়বোরফ ফোস্তফোয়ন কযো রয়রে  

1১। রডরম্বয/২০১৫ ভোরক  োাংস্কৃরতকভোরররফউদ মোন কযো রয়রে। 



1২। আরফদরনয য রত ১১তভ কভ টরদফরয ভরধ্য জজরো ভোরকটটিাং অরপোরযয তত্ত্বোফধোরন 

ভোরকটটিাং রোইরন্স ইসুয কযো রে। 

  

উদ্ভোফনী Kg©রযকল্পনো 2016 অনুমোয়ী জুন ভো  ch©šÍ wb¤œewY©Z D™¢vebx D‡`¨vMmg~n 

ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Qt 

1| ই-স্বোস্থয জফো 

 কর উরজরো স্বোস্থয কভরেক্স রত স্কোইর/রবরড কনপোরযরন্সাং এয ভোধ্যরভ যোরয 

UDC'য োয়তোয় প্রোরন্তক জনগণরক ই-স্বোস্থয জফো প্রদোন কযো রে।গৃীত দরযটি স্থোনীয় 

ম টোরয় ব্যোক োেো জপরররে এফাং ৩০৬২ জন জনগণ ইরতোভরধ্য এ িরতরত স্বোস্থয জফো গ্রণ 

করযরে। 

২। মূূ্ল্য তোররকোয রডরজর্োররডরে জফোড ট: 

 চাঁদপুয জজরোয রতন ফেরযয উন্নয়ন কভ টরযকল্পনোয অাং রররফ রনতয প্ররয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য 

নীয় ম টোরয় যোখোয ররযয জজরোয ঐরতযফোী পুযোন ফোজোরয একটি (৮ পৄর্ X২ পৄর্) এরইরড 

রডরজর্োর মূল্যতোররকো জফোড ট স্থোরনয উরযোগ জনয়ো রয়রের মো   গত ১৮/০৫/২০১৬ তোরযরখ স্থোন 

কযো য় এফাং ০৫/০৬/১৬ তোরযখ উরবোধন কযো য়। এই জফোরড ট প্ররতরদন রনতয প্ররয়োজনীয় রেয 

োরনোগোদ   মূল্যতোররকো প্রদ টণ কযো রে , পরর এরত একরদরক জমভন ফোজোয ভরনর্রযাং কযো 

জ রে জতভরন  জক্রতোযো ঠিক  ন্যোয্য মূরল্য ে ক্রয় কযরত োযরেন।   

3। যকোরযকরদপ্তরযই-এরর্নরডরন্সযব্যফস্থো 

জজরোপ্রোকভরোদরয়য৩ফেযব্যোীরযকল্পনোযপ্রথভফেরযএরজরোয২০টিদপ্তরযই-

এরর্নরডন্সফোরডরজর্োরোরজযোচোলুকযোযরযযভোত্রোরনধ টোযণকযোয়।ইরতোভরধ্য25 দপ্তরয ই-

এরর্নরডন্স চোলুকযোরয়রে। 

4।  অনরোইন রডররাং রোইরন্স এয আরফদনঃ 



জজরো প্রোরকয কোম টোরয় জথরক   রডররাং রোইরন্স প্রদোরনয রফলরয় অনরোইরন কোমক্রভ চোলু কযো 

রয়রে। আরফদনকোযী জম জকোন জোয়গো রত www.dcceservice.com রয়ফ োইরর্য 

ভোধ্যরভ যোরয আরফদন কযরত োরযন। ফতভোরন অনরোইরনয ভোধ্যরভ আরফদনকোযীযো আরফদন   

শুরু করযরেন। নতুন রডররাং রোইরন্স 07 রদরনয ভরধ্য  নফোয়নকৃত রোইরন্স 03 রদরনয ভরধ্য 

প্রদোন কযো য়। 

  

  

  

5। অনরোইন ইর্বোর্ো রোইরন্স এয আরফদনঃ 

ইর্বোর্োয রোইরন্স প্রদোরনয রফলরয় অনরোইরন কোমক্রভ চোলু কযো রয়রে। আরফদনকোযী জম জকোন 

জোয়গো জথরক   www.dcceservice.com রয়ফ োইরর্য ভোধ্যরভ যোরয আরফদন 

কযরত োরযন। ফতভোরন অনরোইরনয ভোধ্যরভ আরফদনকোযীযো আরফদন কযরত শুরু করযরেন। নতুন 

রোইরন্স প্রদোন কযো য় 15 রদরনয ভরধ্য  নফোয়ন কযো য় 07 রদরনয ভরধ্য।    

 


