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                                          বাংলােদশ �জল এর Good Practice স�িক�ত ত�  

 

 
           

নং িবষয়ব� িব�ািরত কেব �থেক চা��ত কার উে�ােগ চা��ত ম�� 

1. অিভেযাগ/অ�েযাগ 
�বণ 

স�ােহ �সামবার ও �হ�িতবার কারা মহাপিরদশ �ক এর সােথ সকল 
��ণীর কম �কত�া-কম �চারীর  অিভেযাগ/অ�েযাগ �বণ ও সমাধােন 
তাৎ�িণক পদে�প �হণ। 

২০১৪ সাল �থেক কারা মহাপিরদশ �ক উে�খেযা�  

সাড়া রেয়েছ 

2. িব�� খাবার পািন কারা কম �কত�া ও কম �চারীেদর �িবধােথ � অিধদ�র ভবেনর �িত তলায় 
পািনর িফ�ার �াপন। 

২০১৪ সাল �থেক কারা মহাপিরদশ �ক  

3. আবাসন �ক� কারা কম �কত�া কম �চারীেদর জ� ৩কাঠা ও ৫ কাঠা িবিশ� �েটর 
আবাসন �ক� চা�করণ  

২০১৫ সাল �থেক কারা মহাপিরদশ �ক  

4. িনরাপ�া �ব�া 
আ�িনকীকরণ 

িনরাপ�া িনি�ত কে� কারা অিধদ�ের Turned Style 
Access Control �গট �াপন। 

২০১৭ সাল �থেক কারা মহাপিরদশ �ক  

5. �ীড়া �িতেযািগতার 
আেয়াজন 

কারা কম �কত�া-কম �চারী ও বি�েদর শারীিরক ও মানিসক উৎকষ � সাধেন 
কারাভ��েরর িভতের   �খলা�লার আেয়াজন এবং জাতীয় পযােয় অংশ 
�হণ। 

২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

6. শরীর চচ �ার আেয়াজন বি�েদর শারীিরক উৎকষ � সাধেন কারাভ��ের শরীর চচ �ার আেয়াজন । ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

7. সাং�িতক কম �কাে�র 
আেয়াজন 

বি�েদর িবেনাদেনর জ� কারাভ��ের সাং�িতক অ��ােনর আেয়াজন। ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

8. মাদকাস� বি�েদর 
কাউি�িলং 

বি�েদর মােঝ মাদক িবেরাধী �চারণা পিরচালনাসহ মাদকাস� 
বি�েদর কাউি�িলং। 

২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

9. কারা পাঠাগার �াপন। বি�েদর পড়ােশানা, মানিসক উৎকষ � সাধেন  কারাভ��ের পাঠাগার 
�াপন। 

২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

10. ডা�িবন �াপন কারাভ��ের পির�ার-পির��তা র�ার �িবধােথ � ডা�িবন �াপন । ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

11. ধম�য় িশ�া �দান কারাভ��ের িনর�র বি�েদর ধম�য় িশ�া �দােনর �ব�া গহণ। ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

12. িনর�র বি�েদর 
�া�র�ান �দান 

কারাভ��ের িনর�র বি�েদর �া�র�ান �দান। ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

13. �ড-�কয়ার �স�ার 
�িত�া 

কারাভ��ের মােয়র সােথ থাকা িশ�েদর জ� �ড-�কয়ার �স�ার �িত�া ২০১৪ সাল �থেক কারা মহাপিরদশ �ক  

14. �সলাই �িশ�ণ  মিহলা বি�েদর জ� �সলাই �িশ�ণ  �ব�াকরণ ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

15. ইেলকি�ক ও 
ইেলক�িনক িবষেয় 
�িশ�ণ 

��ষ বি�েদর ইেলকি�ক ও ইেলক�িনক িবষেয় �িশ�ণ আেয়াজন। ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

16. সা�াত কে� ফ�ােনর 
�ব�া 

বি�েদর সােথ আ�ীয়-�জেনর  সা�াতকে� পযা� বসার �ান এবং 
ফ�ােনর �ব�াকরণ। 

২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

17. বি�েদর আইন 
সহায়তা �দান 

দির�, অসহায় ও অ��ল বি�েদর আইন সহায়তা �দােনর �ব�া �হণ ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

18. দশ �নাথীেদর জ� 
টয়েলেটর �ব�াকরণ 

বি�েদর সােথ সা�াত�াথ� আ�ীয়-�জেনর জ� টয়েলেটর �ব�াকরণ ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

19. কারারি�েদর জ� 
�ীড়া সাম�ী �দান 

কারার�ীেদর জ� িবিভ�রকম �ীড়া সাম�ী �দােনর �ব�াকরণ ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 

 

20. ত� ও �সবােক� 
চা�করণ 

�সবা �হেণর �িবধােথ � ত� ও �সবােক� চা� করণ ২০১৪ সাল �থেক িসিনয়র �জল 
�পার/�জল �পার 
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