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 পুন:ব্যফায: আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, খুরনা ও এয লনয়ন্ত্রণাধীন কর কাম চারকয় কাগজ এয কফ চাত্তভ ব্যফায 

লনলিত কযা কয়কে। একটি কাগজ এয একলদক একফায ব্যফায কযা কয় গগকর যফতীকত গটি খড়া লিন্ট ও 

গরখায কাকজ পুনযায় ব্যফায কযা য়। একত কাগজ এয ব্যফায াশ্রয় কয়কে। গবকে মাওয়া ফারলত, ভগ, ঝুলড় 

ইতযালদ দ্রব্যালদ পুনযায় গাে রালগকয় ব্যফায কযা য়। লফলবন্ন কক্ষ ও লফশ্রাভাগাকযয দ চা ও লফেনায চাদয 

গধারাইকয়য ভয় খুকর গনওয়া কর পুযাকনা দ চা, লফোনায চাদয ইতযালদ (মা অকককজা ফা লযতযাক্ত না গঘালণা ককয 

গধারাই ককয গযকখ গদওয়া য়) যফতীকত পুনযায় ব্যফায কযা য়। িত্নতালিক খনন কযাম্প, মা ককয়ক ভাকয জন্য 

অস্থায়ীবাকফ স্থালত য়, গখাকনও পুযাতন দ চা, আফাফত্র নানাবাকফ পুন:ব্যফায কযা কয় থাকক। পুযাতন 

আফাফত্র গভযাভত ককয ফেকযয য ফেয ব্যফায কযা কে। মা কাগজ ও লফলবন্ন ধযকনয দ্রব্যালদয পুন:ব্যফায এয 

াাাল ব্যয় াশ্রকয়ও ায়তা ককয। একই াকথ লযকফ সুযক্ষায় অফদান যাকখ। 

 লযস্কায-লযেন্নতা কাম চক্রভ গ্রণ: কর কভ চকতচা/ কভ চচাযী’গক জীফনব্যাী লযেন্নতা গফাধ ও অবযা গকড় গতারায 

কাম চক্রভ গ্রণ কযা কয়কে। আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, খুরনা ও ফলযার লফবাকগয কর অলপমূ স্ব-স্ব 

কক্ষ লনয়লভত লযস্কায লযেন্ন যাকখ। কর কভ চকতচা/ কভ চচাযীকক তায লনজ গেস্ক, য যাক, কযালফকন  ও গাককজ 

লনয়লভত লযস্কায লযেন্ন ককয ালজকয় যাখা। আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, খুরনা ও ফলযার লফবাকগয 

লনয়ন্ত্রণাধীন কর কাম চারয় মূকয ভকথে গথকক লযস্কায-লযেন্নতা কাম চক্রকভ কফ চাৎকৃষ্ট কাম চারয় ফাোই কযা এফং 

তা ভকের আকাকয অন্যান্য কাম চারকয় ফাস্তফায়ন কযা। 

 জন্লদকনয শুকবো িদান: আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, খুরনা ও এয লনয়ন্ত্রণাধীন কাম চারয়মূকয কর কভ চকতচা 

কভ চচাযীকদয জন্লদকন গ লরকপাকন/ব্যলক্তগতবাকফ/াভালজক গমাগাকমাগ ভাথেকভ শুকবো িদান কযা য়। আফায 

কাকযা লফকয় কর অথফা ন্তান কর শুকবো িদান কযা য় কর কভ চকতচা/কভ চচাযীয ক্ষ গথকক। এয পকর লফলবন্ন 

গগ্রকেয কভ চচাযীকদয ভকথে বাকরারাগায ভকনাবাফ ততলয কয়কে। গম িলতষ্ঠাকন গ লদকনয ৮/১০ ঘণ্টা থাকক ও কাজ 

ককয, গখানকায কর্তচক্ষ তাঁয জন্লদন ভকন যাখাকক ফড় িালি ফকর ভকন কযকে। 

 প্লালষ্টক ও গভরাভাইকনয ব্যফায হ্রাকযণ: আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, খুরনা ও এয লনয়ন্ত্রণাধীন কর 

কাম চারয়মূকয কর কভ চকতচা/কভ চচাযীকদয প্লালষ্টক এয গফাতকর ালন খাওয়া গথকক শুরু ককয লফলবন্ন কাম চক্রকভ 

প্লালষ্টক ও গভরাভাইকনয দ্রব্যালদ এয ব্যফায হ্রাকযকণ উৎালত কযা য়। িলক্ষণ লফলবন্ন বায় কাঁচ ও লিকরয 

জগ,ভগ, গপ্ল , গ্লা, চাভচ ব্যফাকযয িয়া গ্রণ কযা কয়কে। 

 কভ চকারীন িলক্ষণ আকয়াজন: ফালল চক কভ চম্পাদন চুলক্ত ও জাতীয় শুদ্ধাচায গকৌর ফাস্তফায়ন, ২০২০-২০২১ 

অনুমায়ী দক্ষতা, তনলতকতায উন্নয়ন ও লফলবন্ন লফলয়মূকয উয িলক্ষণ সূলচ িণয়ন কযা কয়কে। 

কভ চকতচা/কভ চচাযীকদয গাগত দক্ষতা বৃলদ্ধ এফং লনকজকদয ভকয়াকমাগী ককয গকড় গতারায রকক্ষয কভ চকারীন 

িলক্ষণ ব্যফস্থা চালু কযা কয়কে। আঞ্চলরক লযচারক কাম চারয়, খুরনা ও ফলযার লফবাকগয কর গগ্রকেয 

কভ চচাযীকদয িত্নতি লফলকয় ধাযণা িদান ম্পলকচত জ্ঞান বৃলদ্ধয জন্য িত্নতালিক লনদ চকনয অনুন্ধান, জলয, খনন, 

সুযক্ষা, ংস্কায-ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা ংক্রান্ত লফলকয়য উয িলক্ষণাথীকদয জ্ঞান বৃলদ্ধয রকক্ষয িলতটি িলক্ষণ 

গকাক চ ক্লা অন্তর্ভ চক্ত কযা কয়কে। 
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 লটিকজন চা চায: নাগলযক গফা িদাকনয রকক্ষয      লটিকজন চা চায আঞ্চলরক লযচারক কাম চারয়, খুরনায 

ওকয়ফাইক  িদল চত কে। যকাযী গফা িদানকাযী িলতষ্ঠান লককফ নাগলযক গফা লনলিতককে িলতটি 

াই অলপমূক ম চায়ক্রকভ অনুকভালদত লটিকজন চা চায িলতস্থান কযা কফ। 
 

 লফদ্যযৎ াশ্রয়ী দকক্ষ গ্রণ: লফদ্যযৎ াশ্রয় ও তফদ্যযলতক লনযাত্তা লফধাকনয রকক্ষয কর কভ চকতচা/কভ চচাযী অলপ 

ককক্ষ অনুলস্থত ভকয় পযান, রাই  ও অন্যান্য তফদ্যযলতক যঞ্জাভালদ ফন্ধ যাকখন এফং তা লনলিতকযকণয রকক্ষয  

দািলযকবাকফ তদাযলক কযা য়। জ্বারানী াশ্রয়ী ও কফ চাত্তভ ব্যফায লনলিত কযায রকক্ষয লযকেনা গ্রণ কযা 

কয়কে।  

 নফায়নকমাগ্য জ্বারানীয ব্যফায: নফায়নকমাগ্য জ্বারানী ব্যফাকযয ভাথেকভ লযকফ সুযক্ষা ও ব্যয় াশ্রকয় এ কাম চারয় 

ও এয লনয়ন্ত্রণাধীন কর কাম চারকয় দকক্ষ গ্রণ কযা কয়কে। লফবাগীয় জাদ্যঘয, খুরনা, কুয়াকা ায় িস্তালফত গনৌকা/ 

স্কুনায জাদ্যঘয, ফাকগযা  জাদ্যঘয, এভ.এভ. দত্তফাড়ী জাদ্যঘয ও বযত বায়না িত্নকককে ইকতাভকথেই লকছু লকছু 

গারায রাই  স্থান কযা  কয়কে।  

 লযদ চন: ংযলক্ষত িত্নস্থান ও জাদ্যঘযমুকয সুযক্ষা ও ব্যফস্থানা ভলন লযং কযায জন্য িলতষ্ঠাকনয আঞ্চলরক 

লযচারক লনয়লভতবাকফ লফলবন্ন াই  অলপমূ ও িত্নস্থর লযদ চন ককযন। লফলবন্ন িত্নস্থর লযদ চকনয য িধান 

কাম চারকয়য ংলিষ্ট াখাকক অফগত ককযন। এোড়াও াই  অলপমূকয িধানকদয সুযক্ষা ও ব্যফস্থানায উন্নলতয 

লফলকয় গভৌলখক ও লরলখতবাকফ লনকদ চনা গদওয়া য়। 

 উৎফালদ ারন: আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, িত্নতি অলধদিয খুরনা ও ফলযার লফবাকগয কর জাদ্যঘযমূক 

লনয়লভতবাকফ জাতীয় লদফমূ ারন কযা কয় থাকক। এোড়াও কভ চচাযীকদয ভকথে উদ্দীনা জাগ্রত কযায রকক্ষয 

করা তফাখ, নফান্ন উৎফ ও ফালল চক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আকয়াজন কযা কয় থাকক। লফলবন্ন গগ্রকেয কভ চচাযীকদয 

অংগ্রকণ গখরাধূরা, ংগীত ও আবৃলত্ত, লঠা ততযী, ভঞ্চজ্জা িভৃলত কাম চক্রভ আনন্দ ও উদ্দীনায সৃলষ্ট ককয। 

লফলবন্ন জাতীয় লদফক কাম চারকয়য কভ চচাযীযা লনজ াকত চভৎকায লেশরীয পুষ্পভাল্য ততযী ককযন।  

 অফযগাভী কভ চকতচা/কভ চচাযী’গদয ংফধ চনা িদান: জীফকনয দীঘ চভকয় যকাযী দিকয কাজ ককয অফযকারীন 

ভকয়য স্মৃলত ধাযণ ককয মাকত একজন কভ চচাযী কৃতজ্ঞতাফন্ধকন আফদ্ধ থাককন গ রকক্ষয অফযগাভী 

কভ চকতচা/কভ চচাযী’গদয ংফধ চনা িদাকনয কাম চক্রভ চরভান যাখা কয়কে। এ দিকযয কর ম চাকয়য কভ চচাযীককই 

আনুষ্ঠালনকবাকফ  ংফধ চনা গদয়া য়। 

 ফদরীগাভী কভ চকতচা/কভ চচাযী’গদয লফদায় িদান: একজন কভ চকতচা/কভ চচাযী এক কভ চস্থর গথকক অন্য কভ চস্থকর ফদরী 

কর তাকক আনুষ্ঠালনকবাকফ লফদায় গদয়া  য়। 

 গখরাধূরা ও ফইড়া: আঞ্চলরক লযচারককয কাম চারয়, িত্নতি অলধদিয খুরনা ও ফলযার লফবাকগয কর 

জাদ্যঘযমুক ভয় ভয় গখরাধূরায আকয়াজন কযা য়। গমভন ীতকাকর ব্যােলভন্টন, লক্রকক , ফু ফর িভৃলত  

গখরায আকয়াজন কযা য়। এ কাম চারকয়য কলযকোকয কাকঠয উঁচু গরাকনা গ লফকর িলতলদকনয খফকযয কাগজ ড়ায 

জন্য গদওয়া থাকক, মা কভ চচাযীকদয গদ লফকদকয খফয াকঠ উৎালত ককয। করককই ফইড়ায লফলকয় উৎালত 

কযা য়। 

 

 

 


