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১. উদ্ভাফন বফফযণ: 

 

১.১. নাভ: গণশুনানী-াফবরক হয়াবযিং 
 

১.২. উজজরা: হফাযানউবিন, হজরা: হবারা, বফবাগ: ফবযার 

 

১.৩. উদ্ভাফনটিয িংবিপ্ত বফফযণ:  বডবজটার প্রযুবিয ভাধ্যজভ জনগজণয হদায হগাড়ায় যকাবয হফা স্বল্প ভজয় 

এফিং বফনাভজে হ ৌঁজছ হদয়ায রজিে উজজরা বনফ বাী অবপায, হফাযানউবিন এয কাম বারজয় গণশুনানীয বফববন্ন 

অববজমাগ গ্রজণয জন্য আরাদা ই-হভইর এফিং ট রাইন হ ারা জয়জছ। মায পজর তৃণভর ম বাজয়য হমজকাজনা 

জনাধাযণ ই-হভইর, ট রাইজন ক্ষুজদ ফাতবা (এএভএ), অববজমাগ ফক্স স্থাজনয ভাধ্যজভ অত্র কাম বারজয় অববজমাগ 

হপ্রযণ কযজত াযজফন। 

  

 প্রাবথ বত প্রবতকাযভ বনম্নরূ: 

 

 (ক)  ফাে বফফা; 

 ( )  ইবটিবজিং; 

 (গ)  নাযী বনম বাতন ও হম তুক (বযণ-হালণ, তারাক, একাবধক বফফা, বফনা হনাটিজ তারাক,  

  াবযফাবযক কজর ও ভাযাভাবয ইতোবদ); 

 (ঘ)  চাকবয অথফা অজথ বয প্রজরাবন হদব জয় নাযী াচায িংক্রান্ত অযাধ; 

 (ঙ)  বশুয প্রবত বিংতা (বশু শ্রভ, বশুজক স্কুজর হমজত না হদওয়া, গৃ-বযচাবরকায কাজজ  

  বনজয়াবজত, বশুজদয প্রবত অভানবফক আচযণ ইতোবদ); 

 (চ)  াবযফাবযক বফজযাধ (ভা-ফাফায াজথ অদাচযণ, বৃদ্ধ ভা-ফাফায হ োঁজ না যা া, বযণ-হালণ না 

  হদওয়া, বাই-হফাজনয ভাজঝ কজর ইতোবদ); 

 (ছ)  ভাদক (গোঁজা, ইয়াফা ও হদীয় হচারাই ভদ হফন ও বফক্রয়);  

 (জ)  জুয়া (জুয়ায আয ফাজনা, হভরায নাজভ অননুজভাবদতবাজফ রটাবয ফা বাগ্যকুন বফবক্রয ভাধ্যজভ 

  অথ ব আত্মাৎ ইতোবদ); 

 (ঝ)   াদ্য হবজার ও বযভাজণ কভ হদয়া (ভাছ ও ভািংজ ওজন কভ হদয়া, পর-ভর, াক-ফবজজত 

  িবতকয হকবভকোর বভাজনা); 

 (ঞ)  প্রতাযণা (জভাফাইর হপাজন বফববন্ন বযচজয় টাকা চাওয়া, বজজনয ফাদা হজজ অথ ব াবতজয় হনয়া 

  ইতোবদ); 

 (ট)  বনবলদ্ধ ভজয় ভৎস্য আযণ (ভা-ইবর যিা অববমান, জাটকা বনধন অববমান, হযনু হানা আযণ 

  বনবলদ্ধ িংক্রান্ত); 

 (ঠ)  যকাবয  া ও ববব ম্পবি অবফধ দ র;  

 (ড)  াওনা টাকা আদায় (আদভ ব্যাফা, অিংবদাবযত্ব ব্যাফা) 
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 (ঢ)  াভাবজক হজায জফযদবি (গাজছয চাযা হকজট হপরা, োঁ-ভৄযবগ এফিং গফাদী শু হভজয হপরা  

  ইতোবদ); 

 (ণ)  যকাবয অবপভজ দারারজদয হদ যাত্ম (াধাযণ ভানুজলয হফা প্রাবপ্তজত ফাধা সৃবি কযা, টাকা 

  াবতজয় হনয়া); 

 (ত)  াভাবজক বফজযাধ (জগাষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ফা হক জরণ্য); 

 (থ) ভাযাভাবয/বিংতা;  

 (দ)  জায়গা জবভ িংক্রান্ত হছাট- াট বফজযাধ (থ অফরুদ্ধ কযা, টিউওজয়র ব্যফায বনজয় বফজযাধ,  

  হঘয/পুকুয, নারা, কফযস্থান প্রভৃবত বনজয় বফজযাধ); 

 (ধ)  পুকুয ফা  ার-বফজর ভৎস্য চাল বনজয় বফজযাধ;  

 (ন)  আফাদী জবভয পর বনজয় বফজযাধ (গরু, ভবর, ছাগর, োঁ-ভৄযগীদ্বাযা পজরয িবত এফিং গাজছয 

  ছোঁয়া দ্বাযা পজরয িবতাধন;  

 ()  জবিফাদ ফা ন্ত্রফাদ ম্পবকবত তথ্য; 

 (প) বিা প্রবতষ্ঠান িংক্রান্ত (ম্পবি, অনুবস্থবত, ছাত্র উ-বৃবি আত্মাৎ, ইবটিবজিং, হম ন য়যবন 

  ইতোবদ)।  

 

১.৪. অিংীদর ও সুবফধাজবাগীজদয িংবিপ্ত বফফযণ:  হফাযানউবিন উজজরায প্রতেন্ত অঞ্চজর ফফাকাযী গবযফ 

      ও অায় জনাধাযণজক বফনাভজে ন্যায় বফচায বনবিত 

      কযা। বফগত ০৬ (ছয়) ভাজ বনম্নস্বািযকাযী গণশুনানীয 

      ভাধ্যজভ বনজভণাি ছজক ফবণ বত অববজমাগ বনষ্পবি কজযজছন।  

ক্র: নিং  ভাজয নাভ  প্রাপ্ত 

অববজমাজগয 

িংখ্যা  

বনষ্পবিকৃত 

অববজমাজগয 

িংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত অববজমাজগয বফফযণী  ভন্তব্য 

০১ হভ-২০১৬ ০৯  ০৩ জায়গা জবভ িংক্রান্ত 

বফজযাধ-৩ 

০৬টি অববজমাগ প্রজয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রজণয জন্য িংবিি 

দপ্তজয হপ্রযণ কযা জয়জছ। 

০২ জুন-২০১৬ ৪৭  ৪১ বিা-০৫ 

ভবজদ-০৩ 

জায়গা জবভ িংক্রান্ত -১০  

অথ ব বফতযণ-০২ 

ফীয ভৄবিজমাদ্ধাজদয ম্মাবন-০১ 

ভবিয বািংচুয-০১ 

অতোচায, বনম বাতন ও অন্যান্য -১৯ 

০৬টি অববজমাগ প্রজয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রজণয জন্য িংবিি 

দপ্তজয হপ্রযণ কযা জয়জছ। 

০৩ জুরাই-২০১৬ ১৯ ০৯ ইবটিবজিং-০২ 

উজেদ-০১ 

জায়গা জবভ িংক্রান্ত -০৪ 

অন্যান্য-০২ 

ফাবক অববজমাজগয কাম বক্রভ 

চরভান। 

০৪ আগস্ট-২০১৬ ৩৭ ১১ জায়গা জবভ িংক্রান্ত -০৩ 

অতোচায ও বনম বাতন-০৩ 

ফাবক অববজমাজগয কাম বক্রভ 

চরভান।  
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অন্যান্য-০২ 

০৫ হজেম্বয-২০১৬ ৬৯ ৩৩ জায়গা জবভ িংক্রান্ত -০২ 

অতোচায ও বনম বাতন-১৩ 

অন্যান্য-১৫ 

ফাবক অববজমাজগয কাম বক্রভ 

চরভান। 

০৬ অজটাফয-২০১৬ 

(২০.১০.২০১৬ 

ম বভত্ম) 

৫০ ৬৩ জায়গা জবভ-০২ 

অতোচায ও বনম বাতন-২০ 

অন্যান্য-৪১ 

ভূবভ িংক্রান্ত  অববজমাগ 

কাযী কবভনায (ভূবভ)-এয 

অনুকূজর হপ্রযণ কযা জয়জছ। 

অববজমাজগয কাম বক্রভ চরভান। 

 

১.৫. দ্ধবতগত বদক:   বফজযাধ বনষ্পবিয ভাধ্যজভ তাৎিবনক, স্বল্প হভয়াদী, স্থায়ী পরাপর াওয়া বগজয়জছ। 

 

১.৬. হম বিকতা:   অযাধ প্রবতজযাজধয ভাধ্যজভ জনগজণয ন্যায় বফচায াওয়ায ািংবফধাবনক অবধকায,  

   আইজনয  ান প্রবতষ্ঠা ও আইজনয প্রবত শ্রদ্ধাীর ওয়া বনবিতকযণ। 

১.৭. উদ্ভাফনীটিয প্রবাফ:  

 

 (ক) আইন শৃঙ্খরা বযবস্থবতয উন্নবত  

 ( ) বিা প্রবতষ্ঠাজনয বিক ও বিাথীজদয উবস্থবত বনয়বভতকযণ 

 (গ) াভাবজক অফকাঠাজভায উন্নয়ন 

 (ঘ) াভাবজক সুবফচায বনবিতকযণ 

 (ঙ) ভাভরা-হভাকিভায ভাধ্যজভ জনাধাযজণয অথ ব অচয় হযাধ কজয গ্রাভীণ অথ বনীবতয বস্থবতীরতা ফজায় 

 যা া 

 (চ) বফচাবযক আদারজত ভাভরায জট হ্রাকযণ 

 (ছ) জন য়যাবন ফন্ধকযণ 

 (জ) ননযাজে হরা কজয াভাবজক াম্য প্রবতষ্ঠকযণ  

 (ঝ) দারারজদয হদ যাত্ম দূয কজয বফনাভজে যকাবয হফা গ্রজণ জনগণজক উৎাবত কযণ  

 (ঞ) তাৎিবণকবাজফ জনাধাযণজক যকাবয হফা প্রদান বনবিতকযণ   

 

১.৮. উদ্ভাফনটিয াপজেয উাদানভ:  

 

জনজচতনতা সৃবি (Public Awareness),  ন্যায় বফচায (Justice), তাৎিবণকবাজফ অববজমাগ আভজর 

হনয়া (Rapid Responsive), স্বেরতা (Transparency), জফাফবদবতা (Accountability), 

বনযজিতা (Impartiality) ফজায় যা া। 

  

 ১.৯. চোজরঞ্জ ও ফাধাভ:  

 

 (ক) জনফর িংকট ও আবথ বক ফযাি না থাকা 

 ( ) ভাজজয প্রবাফারী ব্যবিফগ ব কতৃবক ভাভরা স্থানাভত্ময কজয বফচাবযক আদারজত িান্তয 

 (গ) বডবজটার যঞ্জাভাবদয অবাফ 

 (ঘ) অববজমাগ দাজয়জযয হিজত্র বফববন্ন প্রবাফারী ব্যবি/জগাষ্ঠীয ফাধা/হুভবক অাযণ  
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১.১০. ব ন: জনগজণয ভাজঝ ািংবফধাবনক অবধকায ও আইজনয প্রবত  শ্রদ্ধাীরতা সৃবষ্ঠ জয়জছ।  

 

 

 

১.১১. স্থাবয়ত্বীরতা:  

 

 (ক) অববজমাগভ ও বনষ্পবিয বফফযণভজয ডাটা হফইজ নতযী কজয িংযিণ কযা  

 ( ) হক মাজত অমথা য়যাবনয বকায না য় তা বনবফযবাজফ ম বজফিণ কযা   

 (গ) অববজমাগ বনষ্পবিয বফফযণী উবয় জি বরব তবাজফ যফযা কযা   

 

১.১২. প্রবতফন্ধকতা ও উিযণ:  

 

 (ক)  প্রবাফারী ব্যবিফগ ব/স্থানীয় জনপ্রবতবনবধজদয বনকট এয সুপর ম্পজকব ধাযণা হদওয়া জয়জছ। তোঁযা 

  এয ইবতফাচক বদকটি উরবি কযজত স্বিভ জয়জছ। ফতবভাজন ভানীয় িংদ দস্য, হচয়াযম্যান 

  উজজরা বযলদ, হভয়য ও স্থানীয় জনপ্রবতবনবধ, যাজবনবতক ব্যবিফগ বও জনগণজক অববজমাগ বনজয় 

  সুাবয গণশুনানীজত হপ্রযণ কযজছন। ভাজঝ ভাজঝ এফ হনতৃস্থানীয় ব্যবিফগ ব গণশুনানীজত  

  যাবয উবস্থত হথজক কাম বক্রভ ম বজফিণ কযজছন।  

  

 ( )  কাম বক্রভ বযচারনায জন্য আরাদা ফাজজট ফযাি প্রদান আফশ্যক। 

 

 (গ)  প্রজয়াজনীয় জনফর বনজয়াগ কযায জন্য ইজতাভজধ্য উর্ধ্বতন কতৃবিজক অফবত কযা জয়জছ।  

 

১.১৩. উিংায:   

  উবিব ত অববজমাগভ গ্রাভ আদারজত বনষ্পবিজমাগ্য। বফচাবযক ভাধাজনয জন্য উর্ধ্বতন অবপজক 

  অফবত কযা জয়জছ। বকন্তু গ্রাভ আদারজতয ভাভরাগুজরা বনষ্পবি ওয়ায আজগই প্রবাফারীগণ 

  কতৃবক বফচাবযক আদারজত স্থানান্তবযত জয় থাজক। বফচাবযক আদারজতয দীঘ বসূবত্রতায কাযজণ গবযফ, 

  অায়  জনাধাযণ তাৎিবণকবাজফ বফচায প্রাবপ্ত জত ফবঞ্চত জে। তাই গ্রাভ আদারজতয আবর 

  ভাভরাগুজরা উজজরা বনফ বাী অবপায কতৃবক বযচাবরত গণশুনানীজত আীর কযায িভতা বণ 

  কযা জর গবযফ,অায় জনাধাযণ উকৃত জফ এফিং ন্যায় বফচায বনবিত কযা জতয জফ।  

 


