
সরকাররর বিবিন্ন সসিা বিবিটাল প্রযুবির সাহারযে িনগরের কারে সহরি স  ৌঁরে বিরে ২৩ িনু ২০১৪ বরিঃ চাল ু

হরেরে িাাংলারিশ িােীে েথ্ে িাোেন। গেপ্রিােন্ত্রী িাাংলারিশ সরকাররর মাননীে প্রধানমন্ত্রীর েথ্েপ্রযুবিবিষেক উ রিষ্টা 

িনাি সিীি ওোরিি িে আন্তিজাবেক িনরসিা বিিরস িাাংলারিশ িােীে েথ্ে িাোেন স াটজারলর উরবাধন কররন। শুরুরে 

এবট ২৫ হািার ওরেিসাইরটর সমন্বরে তেবর করা একবট ওরেি স াটজাল হরলও িেজমারন  মন্ত্রোলে হরে ইউবনেন  যজাে  যজন্ত 

সরকাবর ওরেিসাইরটর সাংখ্ো ৩৩ হািার ১৬৮ বট; যা সারা বিরে বিরল একবট স াটজাল। িৃবষ্টনন্দন এ স াটজারল িনগরের 

িরকাবর েথ্েরক কীিারি আররাও িেিহার উ রযাগী করা যাে, েরথ্ে আররাও সমৃদ্ধ করা যাে এিাং বনেবমে হালনাগািকরে 

বিষরে বিনিো ী এ অনলাইন প্রবশ্ষণে কমজশালার আরোিনিঃ  

 

      সরকাররর ইরে হরলা সিরশর নাগবররকরা কৃবষ, বশ্ষণা, স্বাস্থ্ে, আইন,  যজটন ইেোবি েথ্ে  াওোর িনে িােীে েথ্ে 

িাোেনরক ‘ওোন স্ট  সাবিজস’ বহরসরি িেিহার কররি। িলা হরে বশ্ষণাপ্রবেষ্ঠারনর বিজ্ঞবি, সগরিট, ই-সসিা, সরকাবর 

ফমজসমূহ, বসবটরিন চাটজার, বিবিন্ন সরকাবর প্রবেষ্ঠারনর কমজকেজারির োবলকা, সাে লারখ্র সিবশ ই-বিররক্টবর, মুবিরযাদ্ধারির 

োবলকা, সরকাররর উন্নেন কমজকাণ্ড, িনপ্রবেবনবধরির নাম, বিকানা, সফান নম্বর ইেোবি সি েথ্েই ‘িাাংলারিশ িােীে েথ্ে 

িাোেন’-এ  াওো যারি। ইউবনেন  যজারের ৪,৫৮৮, উ রিলা  যজারের ২১,১৬৭ সিলা  যজারের ৫৮৮৮, বিিাগ  যজারের 

৭১৭, সিলা  বরষি  যজারের ৬৪, উ রিলা  বরষি  যজারের ৪৮৮, মন্ত্রোলে-বিিাগ  যজারের ৭৮, অবধিির  যজারের ৭৩০ 

এিাং বসবট করর াররশন ও স  রসিা  যজারের ৪১৪বট ওরেিসাইটরক একসূরে সগৌঁরথ্ িােীে েথ্ে িাোেন তেবর করা হরেরে। 

এমনবক িাাংলারিশরক বিে িরিারর  বরচে কবররে বিরে এর একবট ইাংররবি সাংস্করেও আরে, যা প্রশাংসার সযাগে। েরি েথ্ে 

প্রিারনর স্ষণরে িাাংলা ও ইাংররবি সাংস্কররে গরবমল ররেরে।  

 

  যবি সবিক েথ্ে না থ্ারক োহরল এবট িেিহার কররে বগরে অরনক ধররনর সমসোে  ি়রে হে। কারে, বনেবমে 

আ রিট না হিার ফরল  ূরিজর অরনক িুল েথ্ে ও উ াত্ত সথ্রক যাে। আর একিন িেিহারকারী যখ্ন একিার একটা িুল েথ্ে 

সিখ্রে  ান, েখ্ন স্বািাবিকিারিই অনোনে েথ্ে বনরে মরন প্রশ্ন িারগ।  

অিাধ েথ্ে প্রিারহর লর্ষণে সরকার অনলাইনবিবত্তক িােীে ওরেি স াটজারলর মাধেরম েথ্ে প্রকারশর িেিস্থ্াসহ নানা 

উরিোগ গ্রহে করররে। বকন্তু এ উরিোগসমূরহর  ূেজাঙ্গ সুফল িনগে এখ্নও  ারে না। ওরেি স াটজারলর মাধেরম িনগরের 

প্ররোিনীে েরথ্ের সুফল  াওোর স্ষণরে েথ্ে হালনাগািসহ িনসরচেনার লর্ষণে কাযজকর প্রচারো অেেন্ত গুরুত্ব ূেজ। ইরোমরধে 

মেমনবসাংরহর মাননীে বিিাগীে কবমশনার িনাি সমা. কামরুল হাসান এনবিবস বিষেবট উ লবি করর গে ১০ সসরেম্বর 

২০২০ োবররখ্ অনুবষ্ঠে বিিাগীে  যজারের েথ্ে অবধকার িাস্তিােরন অরি্ষণে (সু ারবিশন) ও  বরিী্ষণে কবমবটর সিাে 

আরলাচনা কররন এিাং সস সমাোরিক মেমনবসাংহ বিিারগর সকল সিলার সকল িিররর ওরেি স াটজাল বনেবমে 

হালনাগািকররের বনরিজশনা প্রিান কররন। প্রকৃে অরথ্জ কাযজকর েথ্ে প্রকাশ ও প্রচার িেিস্থ্া অবনেম ও দুনজীবে হ্রাস করার 

মাধেরম িনগরের হেরাবন প্রবেররাধসহ সসিাখ্ােসমূরহ সুশাসন বনবিে কররে  ারর। এই ল্ষণেরক সামরন সররখ্ সরচেন 

নাগবরক কবমবট (সনাক) মেমনবসাংহ বিিারগর অধীরন বিিেমান সরকাবর প্রবেষ্ঠানসমূরহর ওরেি স াটজালগুরলার িেজমান অিস্থ্া 

 যজরি্ষণে কাযজক্রমবট  বরচালনা করর।  

মেমনবসাংরহর মাননীে বিিাগীে কবমশনার মরহািরের কাযজালরে গে ১০ সসরেম্বর ২০২০ োবররখ্ অনুবষ্ঠে বিিাগীে 

 যজারের েথ্ে অবধকার িাস্তিােরন অরি্ষণে (সু ারবিশন) ও  বরিী্ষণে কবমবটর সিার আরলাচনা ও বসদ্ধান্ত সমাোরিক িােীে 

েথ্ে িাোেরনর অন্তজিুি মেমনবসাংহ সিলার ওরেি স াটজারলর (www.mymensingh.gov.bd) অধীরন সনাক-

মেমনবসাংহ এর  ্ষণ হরে ৮৪বট কাযজালেসমূরহর েথ্ে  যজরি্ষণে করার উরিোগ সনো হে। স াটজালগুরলারে প্রবেষ্ঠানবিবত্তক েথ্ে 

প্রকারশর ধররনর সযমন বিন্নো ররেরে সেমবন েথ্ে প্রকারশর বকে ু সাধারে বিষে ররেরে, সযগুরলা সকল ওরেি স াটজারলই 

বিিেমান। সযমন: সনাবটশ সিািজ, খ্ির, অবফস প্রধারনর েথ্ে, কমজকেজা/কমজচারীর েথ্ে, সসিাসমূরহর েথ্ে, িাবেত্বপ্রাি কমজকেজা 

(বিও) সাংক্রান্ত েথ্ে ও সযাগারযাগ। এসকল সাধারে েথ্েগুরলা  যজরি্ষণরের আওোিুি হরেরে।  যজরি্ষণেবট প্রবেষ্ঠানসমূরহর 

ওরেি সাইরট প্রিবশজে েথ্ে হালনাগারির অিস্থ্া সরাসবর যাচাইরের মাধেরম সম্পন্ন করা হরেরে। প্রবেরিিনবট তেরীর িনে গে 

১৯ ও ২০ সসেম্বর ২০২০ োবররখ্ ওরেি স াটজাল  যজরি্ষণে ও েথ্ে সাংগ্রহ করা হরেরে এিাং ২৩ সসরেম্বর ২০২০ দু ুর ১২টা 

 যজন্ত সাংগৃহীে েথ্ে যাচাই ও প্রবেিিন প্রস্তুে কাযজক্রম  বরচালনা করা হরেরে 



সিলার ওরেি স াটজাল  যজরি্ষণরে সিখ্া যাে, সনাবটশ সিািজ, খ্ির, অবফস প্রধারনর েথ্ে, কমজকেজা/কমজচারীর েথ্ে, 

সসিাসমরূহর েথ্ে, িাবেত্বপ্রাি কমজকেজা (বিও) সাংক্রান্ত েথ্ে ও সযাগারযাগ- এ বিষেগুরলার আরলারক মেমনবসাংহ সিলার ৮৪বট 

কাযজালরের ওরেি স াটজাল সচবকাং/যাচাই করর িিররর ওরেি স াটজারলর মরধে মাে ২বট িিররর শেিাগ েথ্ে হালনাগাি  াওো 

সগরলও ৪বট িিররর ৮৬%; ৮বট প্রবেষ্ঠারনর ৭১% এিাং ২৪বট প্রবেষ্ঠারনর অরধজরকর সিবশ ৫৭% েথ্ে হালনাগাি  াওো বগরেরে। 

বকন্তু ওরেি স াটজারল উবিবখ্ে বিষেসমরূহর অবধকাাংশ েথ্ে  াওো যােবন ২৬বট িিরররই, অথ্জাৎ এসকল িিররর মাে ৪৩% েথ্ে 

হালনাগাি ররেরে। সিলার ১৮বট গুরুত্ব েূজ প্রবেষ্ঠান ওেি স াটজারল যিু নে। এ সকল প্রবেষ্ঠারনর সকান েথ্ে সিলার ওরেি 

স াটজারল আলািািারি  াওো যােবন। আিার অবধকাাংশ স্ষণরে আাংবশক েথ্ে  াওো বগরেরে, সযমন: বকেু প্রবেষ্ঠারনর 

কমজকেজা/কমজচারীর নাম,  িিী আরে বকন্তু সমািাইল, ই-সমইল সনই। এোড়াও েরথ্ের বিনোরসর স্ষণরেও োরেমে ররেরে। 

উিাহরে বহরসরি িলা যাে, েথ্ে প্রিানকারী িাবেত্বপ্রাি কমজকেজার েথ্ে সুবনবিজষ্ট স্থ্ারন না সিো। বিরশষ করর খ্ির  বররিশনাে 

েথ্ে প্রিারনর হারও খ্িুই হোশািনক মাে ৫% হালনাগাি েথ্ে ররেরে। ওরেি স াটজারলর সহামর রি বিিেমান সনাবটশ স্থ্ারন 

অবধকাাংশ স্ষণরে হালনাগাি েথ্ে সনই অথ্জাৎ মাে ১৫% হালনাগাি ররেরে। 

 

  িনগরের সিাররগাি়াে সরকাবর সসিা স  ৌঁরে বিরে সরকাবর প্ররচষ্টার অাংশ বহরসরি িাাংলারিরশ বিরের সিরচরে িি় 

ওরেি স াটজাল চালু করা হরেরে। আমারির প্রেোশা, সিার বমবলে সচষ্টাে বনিেই একবিন িােীে েথ্ে িাোেন উৎকৃষ্টমারনর 

একবট ওরেি স াটজারল  বরেে হরি, যার সাংখ্ো বনরে নে মান বনরে গিজ করা যারি। আর সাধারে মানুষ সহরি সি িরকাবর 

সসিা ও েথ্ে এ স াটজাল সথ্রক  ারি। 

 


