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উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

উপেজলা শাসন, বািনয়াচং বাংলােদশ সরকােরর পক ২০২১ বাবায়েনর লে অিপ ত সকল দািয় ুভােব পালন কের যাে। এরই
অংশ িহেসেব উপেজলার আইন-ংখলা রা, পাবিলক পরীা পিরচালনা, িম বাপনা, দির জনেগাীর কম সংােনর েযাগ ি,
সামািজক িনরাপা কায ম বাবায়ন, সমাজকাণ ও উয়ন কম কাসহ সব েে উপেজলা শাসন অণী িমকা পালন করেছ। সকল
কার  পাবিলক  পরীা  ুভােব  পিরচালনার  িনিমে  এিিকউভ  ািজেট  এর  দািয়  পালন  করা  হেয়েছ।  মা  হার  েদ  নারী
িশার সার এবং ভিবত জেক ু  ও সবল নাগিরক গেড় তালার লে এউপেজলােক বািববাহে ঘাষনা করা হেয়েছ। অ
উপেজলার সার ও বীজ মিনটিরং কিমর যথাযথ তদারকীর মােম ািক ষকেদর মে সময়মত সার ও বীজ পৗেছ দয়ার মােম
২০২০-২১ অথ  বছের এ উপেজলার ৫৫১৫০ ম। টন চািহদার িবপরীেত ১৮১৬০০ ম টন চাল উৎপাদন সব হেয়েছ। যা বতমান সমেয়
দাির িবেমাচেন রণ  িমকা পালন করেছ। বতমান সরকােরর উোগ ঘের ঘের িবৎ এলমাােক সামেন রেখ ায় ৫০০০ হাজার
পিরবার, ২০০ মসিজদ, ১০০ মাাসা, ৫০ মির ১৫ বাজার ও উপেজলার িবিভ ণ  ােন ালার ােনর াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

হাওর বিত বািনয়াচং উপেজলায় ণল পয ােয় সরকাির সবা পৗেছ দওয়ার ে অত আ:ইউিনয়ন যাগােযাগ বা এক বড়
বাধা। তাছাড়া উপেজলা শাসেন িক সীমাবতা রেয়েছ।আইিস িশণা দ ও পয া জনবেলর ঘাটিত থাকায় সবা দােন সমা
হে। সাব িণক ও তগিতর ইারেনট সবা না থাকায় কায ম াহত হে। এছাড়া ইউিনয়ন িম অিফসসেহ বহারেযা ভৗত
অবকাঠােমা ও জনবেলর তা রেয়েছ। যার ফেল িম িবষয়ক সবা দােন দীঘ  িতার ি হে।

ভিবৎ পিরকনা:

জনসাধারণেক সহেজ, কমসমেয় ও নিত উপােয় সবা দােনর জ উপেজলা শাসন বশ িক পিরকনা হণ কেরেছ। তে (ক)
উপেজলা  িডিজটাল  সার  ও  হেডেক  One  Stop  Service  পেয়  এ  পার  করা।  (খ)  অংশীজনেদর  সৃ  কের  িবিভ
অিভেযাগ ত িনি ও সমা সমাধােনর জ ণ  িেদর ডাটােবইজ তির করা (গ) সফটওয়ার বহার কের সমিত প
রিজার বাপনার মােম কায ম/বাবায়ন তদারিক করা (ঘ) সকল াথিমক, মািমক িবালয় ও কেলজসেহ মািিমিডয়া
াসম শতভাগ চা করেণর িনিম মিনটিরং কায ম জারদার করা; (ঙ) ভিবত জেক সমাজ ও রাের উপ নাগিরক িহেসেব
গেড় তালার জ এউপেজলাক শতভাগ াউং িনিত করা। (চ) এউপেজলায় ায় ১০০০ িভকেক ন:বাসেনর বা করা। (ছ) দ
মানবসদ উয়েন উপেজলা শাসেনর কম কতা ও কম চারীেদর ডাটােবইজ তরী করা; (জ) এউপেজলার দশ নীয় ানসেহ পয টন ক
িহেসেব পার করা। (ঞ) সফটওয়ার বহােরর মােম িভিপ সি নবায়ন ও সা িফেকট মামলা বাপনা ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ায় ২৩০০  হতদির পিরবারেক কম জন কম িচর আওতায় কম সংান িনিত করন।
ায় ১০০০ িভেকর ন:বাসন।
সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের ায় 7000 চারা িবতরণ।
িবিভ পিরবােরর মে ায় ৭.০০ একর িষ খাসজিম বোব দান করা হেব।
সরকাির ও বসরকাির সহেযািগতায় সকল িবালেয় মািিমিডয়া াসম াপন।
নাগিরক সবা সহজীকরেণর লে উপেজলায় ০৬  ইেনােভশন ক হণ।
সামািজক িিতশীলতা িতায় সােহর িত ধবার গণনানী অােনর কম চী চলমান রেয়েছ।
উপেজলার সকল িশা িতানেক শতভাগ াউং এর আওতায় িনেয় আসা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, বািনয়াচং

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
উপেজলা অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সবাসহ
আেরা সহজলভ ও জনবাব করা এবং মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন;
২. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;
৩. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
৪. রাজ শাসন ও বাপনা গিতশীলতা আনয়ন;
৫. উপেজলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানউপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর
িতত কসহ সহ উপেজলার ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;মীর িতত কসহ
সহ উপেজলার ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন;
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. উপেজলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার
সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনা আওতায় অিভেযাগ িনি;
৯. িবিভ সামািজক সমা, যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১.  বাসীেদর  ডাটােবজ  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/দশ ন;
১৩. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, উপেজলা
ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] উপেজলা
পয ােয় সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায সেহর
কায কর
সময়সাধন;

১৭

[১.১] উপেজলা উয়ন
সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৩ ৮০ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮৫ ৯০

[১.১.২] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ৯ ১৫ ১৬

[১.২] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ৩৬ ৩৭ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪১ ৩৬ ৪২ ৪৩

[১.২.২] বাবািয়ত
পািরশ

সমি % ২ ৭৫ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ০ ৮৫

[১.৩] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৩.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৩.২] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০ ৮৫

[১.৪] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৪.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ১০ ৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৩

[১.৫] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন;

[১.৫.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ২ ১১ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১০ ১১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] েয াগ
বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ;

১৫

[২.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা
সিকত সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[২.১.২] িসা
বাবায়ন

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ০০

[২.২] অনাবাদী জিম
বহার

[২.২.১] চােষর
আওতায় আনয়নত
জিম

গড় হর ২ ৩০ ৩৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.৩] ামীণ অবকাঠােমা
িনম াণ ক পিরদশ ন

[২.৩.১]
পিরদশ ন/দশ নত

সমি িকেলািমটার ১ ১৪ ১৩ ১৫ ১৪ ১৩.৫০ ১৩ ৬ ৮ ৮

[২.৪] পাহাড় কাটা ও অৈবধ
বা উোলন রােধ
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

গড় সংা ৩ ৭০ ৭৬ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫২ ৫৬

[২.৫] সরকাির দর ও
লসহ ছাদিষর
আওতায় আনয়ন

[২.৫.১] ছাদিষর
আওতায় আনয়নত
দালােনর সংা

গড় সংা ১ ০ ১৬ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২৩০ ২৬০

[২.৬] েরাপেনর জ
জনগণেকউুকরণ মলা
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.৭] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ

[২.৭.১] িবতরণত
চারা

সমি
সংা
(হাজার)

১ ২.০০ ২.০০ ৪.০০ ৩.৫০ ২.০০ ১.৫০ ১.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[২.৮] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.৮.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ৮০ ৮০ ৯৬ ৯২ ৮৮ ৮৪ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৫

[৩.১] সামািজক িনরাপা
লক কের
বাবায়নপিরবীণ

[৩.১.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] িতবীেদর িশা
ও অা কাণলক
কােজ সহায়তা দান

[৩.২.১] সহায়তা দ সমি টাকা (কা) ১ ১০.৪৫ ৬ ৬ ৫.৪০ ৪.৮০ ৪.২০ ৩.৬০ ৬.৫০ ৭.০০

[৩.৩] কেরানা মহামাির
সংমণ িতেরােধ
সেচতনতা িেত চােরর
বা

[৩.৩.১] সংমণ
িতেরােধ সেচতনতা
িেত চারত

সমি সংা ২ ২০ ২৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ২৫ ২৫

[৩.৪] াক াথিমেক
শতভাগ ভিত িনিতকরণ

[৩.৪.১] ছা-ছাী
ভিতত

গড় % ২ ৯৯.৪৫ ৯৯.৭ ৯৯.৬৫ ৯৯.৬০ ৯৯.৫৫ ৯৯.৫০ ৯৯.৭৫ ৯৯.৭৫

[৩.৫] ইেনােভশন কায ম
দশ ন

[৩.৫.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১৩ ১২ ১২

[৩.৬] মািমক পরীায়
পােশর হার ি

[৩.৬.১] পআউট হার
াসত

গড় % ১ ৯.২৫ ৮.২৫ ৫.৫ ৭.৭৫ ৯ ৮.২৫ ৮

[৩.৭] াথিমক ের ঝেড়
পড়ার (পআউট) হার াস

[৩.৭.১] দশ নত
ইেনােভশন কায ম

সমি % ১ ৯.২৫ ৮.২৫ ৮.৫ ৮.৭৫ ৯ ৮.৫০ ৮.২৫

[৩.৮] ল পিরদশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ নত
ল

সমি সংা ১ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৬ ৩০

[৩.৮.২] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮৫ ৯০

[৩.৯] অনলাইন ােসর
মােনায়েন িডিজটাল
িডও াপন

[৩.৯.১] িডিজটাল
িডও াপনত

সমি সংা ১ ০ ১৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৪ ১৮

[৩.১০] অিতদিরেদর জ
কম জন কের আওতায়
কম সংান ি

[৩.১০.১] কম সংান
িজত

সমি সংা ২ ১৩৩৬৮ ১৩৩৬৫ ১৩০০০ ১২৮০০ ১২৭০০ ১২৬০০ ১২৫০০ ১৪১০০ ১৪২০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] রাজ শাসন
ও বাপনা
গিতশীলতা
আনয়ন;

১৩

[৪.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সা ২ ১০ ১০ ১০ ১২ ১২

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সা ১ ১২ ১৪ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ২৪ ২৪

[৪.৩] িষ খাস জিম
বোব দান

[৪.৩.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সা ১ ৫০ ১৭৫ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৪৩২ ৪৩২

[৪.৪] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৪.৪.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়ার হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৫] িম উয়ন কর
আদায় তদারিক করা

[৪.৫.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি টাকা (ল) ১ ৪৯.৮ ৫৩.৮ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৫৫ ৫৬

[৪.৬] সায়রাত মহাল
বোব দান

[৪.৬.১] আদায়ত
ইজারা

সমি টাকা (ল) ১ ৫৫.৫৩ ৪৪.৫৮ ৫০.২৩ ৫০.২১ ৫০.১৯ ৫০.১৭ ৫০.১৫ ৫৫.৫৫ ৫৫.৫৫

[৪.৭] রাজ মামলা িনি
[৪.৭.১] মামলা
িনির হার

গড় % ১ ৫৮ ৭০ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৮ ৮০

[৪.৮] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এস.এফ িব
আদালেত রণ

[৪.৮.১] বোব
দানত জিম

সমি ১০ একর ১ ২০ ৩০ .০৫ ০.০৩ ০.০২ .০১ ০ ০.০৮ ০.১০

[৪.৯] সা িফেকট মামলা
িনি

[৪.৯.১] িনিত
মামলা

সমি সা ১ ৩৫ ৫৭ ৬৫ ৬৩ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৬৭ ৭০

[৪.১০] সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[৪.১০.১] উারত
িম

সমি একর ১ ৩.৪৫ ২০.০০ ৩.৭০ ৩.৫০ ৩.২০ ৩.০০ ৩.২০ ৪.৫০ ০.৮৯

[৪.১১] অা সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৪.১১.১] কর
আদায়ত

গড় একর ১ ৩.৫০ ৭.০১ ৩.৮৫ ৩.৪৬ ৩.০৮ ২.৬৯ ২.৩১ ৩.৯০ ৪.০০

[৪.১২] ই-িমউেটশন ও
রকড  হালনাগাদকরণ

[৪.১২.১]
হালনাগাদত

সমি একর ১ ৩.৪৫ ৪.০০ ৩.৭০ ৩.৫০ ৩.২০ ৩.০০ ৩.২০ ৪.৫০ ০.৮৯



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] উপেজলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ;

১০

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৩৮ ৪২ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫০ ৫০

[৫.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৩] উপেজলা আইন
লা কিমর সভা
অান

[৫.৩.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৫ ১৫

[৫.৪] চাকর ও
লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৫.৪.১] ২৪ ঘার
মে গাচের আনীত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৫] উপেজলা আইন
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.৫.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় সা ২ ৮০ ১০০ ৯০ ৯২ ৮৮ ৮৪ ৮৪ ১০০ ১০০

[৫.৬] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৬.১] িরত
িতেবদন

গড় সা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, বািনয়াচং, জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, হিবগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, বািনয়াচং-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

উপেজলা িনব াহী অিফসার
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, বািনয়াচং

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ উিডিসিস উপেজলা উয়ন সময় কিম

৩ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ এনিজও নন গভনেম অগ ানাইেজশন

৫ এসএফ টা অব ফাস

৬ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৭ িজআর সাস া

৮ আর ট িরিলফ

৯ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১০ িভআইিপ ভির ইমপরটা পাস ন

১১ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১২ সায়রাত মহল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম
কম সাদন
চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] উপেজলা উয়ন
সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] িসা
বাবািয়ত

সদেদর মতামেতর আেলােক িসা বাবািয়ত হয়। কায প ও কায িববরণী

[১.১.২] অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় িত মােস িবভাগীয় কম কতােদর সমেয় সভার আেয়াজন করা
হয়।

সভার কায িববরণী ত ও বন

[১.২] িবিভ
উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
ক

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পিরদশ ন করা হয়। পিরদশ ন িতেবদন ত

[১.২.২] বাবািয়ত
পািরশ

পিরদশ ন িতেবদেনর পািরেশর িভিেত পদেপ হণ করা হয়। পািরশ অযায়ী বা হণ ও মাণক সংরণ

[১.৩] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৩.১] সভা অিত সংি সরকাির কম চারী ও এনিজও িতিনিধেদর সমেয় সভার আেয়াজন করা হয়। সভার কায িববরণী ত ও বন

[১.৩.২] িসা
বাবািয়ত

সদেদর মতামেতর আেলােক িসা বাবািয়ত হয়। কায প ও কায িববরণী

[১.৪] এনিজওেদর
অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[১.৪.১]
পিরবীণত
এনিজও

নীিতমালার আেলােক উপেজলা িনব াহী অিফসার কক ছাড়ত অথ  পিরবীণ কেরন। তত পিরবীণ িতেবদন

[১.৫] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন;

[১.৫.১]
পিরদশ ন/দশ ন

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক  ঋণ কায ম পিরদশ ন কেরন। পািরশ অযায়ী বা হণ ও মাণক সংরণ

[২.১] াণ ও নব াসন
এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভা অান

[২.১.১] অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসার িত ০৩ মাস অর িবভাগীয় কম কতােদর সমেয় সভার আেয়াজন করা
হয়। এছাড়াও েয াগকালীন সমেয় তাৎিণক কিমর সদেদর সমেয় িবেশষ সভা আেয়াজন করা
হয়।

সভার কায িববরণী ত ও বন

[২.১.২] িসা
বাবায়ন

কায িববরণীর আেলােক বা হণ ব ক পরবত সভায় অবিহত করা হয়। িসা অযায়ী বা হণ এবং মাণক সংরণ

[২.২] অনাবাদী জিম
বহার

[২.২.১] চােষর
আওতায় আনয়নত
জিম

আমন মৗম শেষ অনাবাদী িম চােষর আওতায় আনয়ন করা হয়। তত িতেবদন

[২.৩] ামীণ
অবকাঠােমা িনম াণ
ক পিরদশ ন

[২.৩.১]
পিরদশ ন/দশ নত

ামীণ অবকাঠােমা িনম াণ ক সংি েজলা ও উপেজলা কিম কক িনয়িমত পিরদশ ন করা হয়। ক পিরদশ ন ও িতেবদন রণ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কায ম
কম সাদন
চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] পাহাড় কাটা ও
অৈবধ বা উোলন
রােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

পাহাড়কাটাও অৈবধ বা উোলনেরােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হয় এবং উপেজলা
আইনলা কিমর সভায় এ িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

মাবাইল কাট  িতেবদন ত ও রণ

[২.৫] সরকাির দর ও
লসহ ছাদিষর
আওতায় আনয়ন

[২.৫.১] ছাদিষর
আওতায় আনয়নত
দালােনর সংা

সরকাির দর ও লসহ ছাদিষর আওতায় আনয়ন করার কায ম হণ। তত িতেবদন

[২.৬] েরাপেনর জ
জনগণেকউুকরণ
মলা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
মলা

উপেজলা শাসন কক িত বছর এক  মলা আেয়াজন করা হয়।  মলা আেয়াজেনর ছিব ও অা মাণক

[২.৭] সামািজক
বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা
িবতরণ

[২.৭.১] িবতরণত
চারা

সামািজক বনায়েনর লে িবিভ কার ের চারা িবতরণ করা হয়। তত িতেবদন

[২.৮] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.৮.১] বাবািয়ত
িসা

কায িববরণীর আেলােক বা হণ ব ক পরবত সভায় অবিহত করা হয়। িসা অযায়ী বা হণ এবং কায প তত।

[৩.১] সামািজক
িনরাপা লক কের
বাবায়নপিরবীণ

[৩.১.১]
পিরবীণত ক

আর, কািবখা, অিতদিরেদর জ কম সংান কম িচ ও াণ সামী িবতরণ। মাারেরাল/াি ীকার হণ ও সংরণ।

[৩.২] িতবীেদর
িশা ও অা
কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৩.২.১] সহায়তা
দ

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান করা হয়। তত িতেবদন

[৩.৩] কেরানা মহামাির
সংমণ িতেরােধ
সেচতনতা িেত
চােরর বা

[৩.৩.১] সংমণ
িতেরােধ সেচতনতা
িেত চারত

কেরানা মহামাির সংমণ িতেরােধ সেচতনতা িেত চােরর বা হণ করা তত িতেবদন

[৩.৪] াক াথিমেক
শতভাগ ভিত
িনিতকরণ

[৩.৪.১] ছা-ছাী
ভিতত

াক াথিমেক শতভাগ ভিত িনিতকরেণর িনিম সংি েলর িশকগণ মােষর বািড় বািড়
যেয় ভিতর বা হণ কের থােকন।

উপেজলা াথিমক িশা অিফসার দ িতেবদন।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কায ম
কম সাদন
চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৫] ইেনােভশন
কায ম দশ ন

[৩.৫.১]
পিরবীণত ক

উপেজলা শাসক ইেনােভশন কায ম পিরদশ ন কের থােকন। দশ ন িতেবদন তত

[৩.৬] মািমক
পরীায় পােশর হার
ি

[৩.৬.১] পআউট
হার াসত

াথিমক ের ঝেড় পড়ার হার াসকে অপিত ছা-ছাীেদর বািড় বািড় িগেয় েল ফরত আনার
বা হণ করেছন।

উপেজলা াথিমক িশা অিফসার দ িতেবদন।

[৩.৭] াথিমক ের
ঝেড় পড়ার (পআউট)
হার াস

[৩.৭.১] দশ নত
ইেনােভশন কায ম

াথিমক ের ঝেড় পড়ার হার াসকে অপিত ছা-ছাীেদর বািড় বািড় িগেয় েল ফরত আনার
বা হণ করেছন।

উপেজলা াথিমক িশা অিফসার দ িতেবদন।

[৩.৮] ল পিরদশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ নত
ল

উপেজলা িনব াহী অিফসার লপিরদশ নকেরন। পিরদশ ন িতেবদন ত

[৩.৮.২] বাবািয়ত
পািরশ

পিরদশ ন িতেবদেনর পািরেশর িভিেত পদেপ হণ করা হয়। পািরশ অযায়ী বা হণ ও মাণক সংরণ

[৩.৯] অনলাইন ােসর
মােনায়েন িডিজটাল
িডও াপন

[৩.৯.১] িডিজটাল
িডও াপনত

অনলাইন ােসর মােনায়েন িডিজটাল িডও াপেনর উোগ হণ করা হে। উপেজলা াথিমক িশা অিফসার দ িতেবদন।

[৩.১০] অিতদিরেদর
জ কম জন কের
আওতায় কম সংান
ি

[৩.১০.১] কম সংান
িজত

অিতদিরেদর জ কম জন কের আওতায় িত বছর কম সংান িক রা হয়। তত িতেবদন

[৪.১] উপেজলা িম
অিফস পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ নত
অিফস

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারীকিমশনার (িম) িনধ ািরত মাপ অযায়ী পিরদশ ন কেরন। পিরদশ ন িতেবদন ত ও রণ।

[৪.২] ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত
অিফস

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার (িম), কানেগা িনধ ািরত মাপ অযায়ী পিরদশ ন
কেরন।

পিরদশ ন িতেবদন ত ও রণ।

[৪.৩] িষ খাস জিম
বোব দান

[৪.৩.১] নব ািসত
পিরবার

খাস জিম িচিতকের িমহীনেদর মােঝ িতবছের ৪৮ পিরবারেক নব ািসত করা হয়। পািক/মািসক িরেপাট  ত ও রণ করা হয়।

[৪.৪] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৪.৪.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়ার হার

িরটান  ফম -৩ এর মােম অথ বছেরর েত সংি ইউএলওেদর মােম দাবীিনধ ারণ করা হয়। নীিতমালা মাতােবক। পািক/মািসক িরেপাট  ত ও রণ করা হয়।

[৪.৫] িম উয়ন কর
আদায় তদারিক করা

[৪.৫.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

িবিধ মাতােবক িম উয়ন কেরর দাবীিনধ ারণ ব ক সংি ইউএলএওেদর মােম ল- মাা
অযায়ী আদায় করা হয়।

পািক/মািসক িতেবদন উতন কপ বরাবের রণ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কায ম
কম সাদন
চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.৬] সায়রাত মহাল
বোব দান

[৪.৬.১] আদায়ত
ইজারা

সায়রাত মহালেলা নীিতমালা মাতােবক উপেজলা পয ায় িতবছেরর পেহলা বশাখ হেত ইজারা
দান করা হেয় থােক।

নীিতমালা মাতােবক। পািক/মািসক িরেপাট  ত ও রণ করা হয়।

[৪.৭] রাজ মামলা
িনি

[৪.৭.১] মামলা
িনির হার

সহকারী কিমশনার িম অিফেস নামজারী মামলার রােয় অস হেয় কউ আেবদন করেল িবেবচ
মামলা  করা হয়। উভয় পগণেক নাশ দান করা হয়। নানীঅে মামলা িনি করা হয়।

িতমােস ঊতন কপ বরাবর িববরণী রণ করা হয়।

[৪.৮] িম িবেরাধ
িবষয়ক মামলার
এস.এফ িব আদালেত
রণ

[৪.৮.১] বোব
দানত জিম

এস এফ চেয় সহকারী কিমশনার (িম) বরাবর প রণ করা হয় এবং া এস এফ িব িজিপ
বরাবর রণ করা হয়।

িত মােস ঊতন কপ বরাবর িববরণী রণ করা হয়।

[৪.৯] সা িফেকট
মামলা িনি

[৪.৯.১] িনিত
মামলা

উপেজলা িম অিফেস সংঘত এ সংা কায ম তদারিক করা হয় এবং উিিখত অিফস থেক
ত পাওয়ার পর সময় কের িববরণী ঊতন কপ বরাবর রণ করা হয়।

িতমােস ঊতন কপ বরাবর িববরণী রণ করা হয়।

[৪.১০] সরকাির
সির অৈবধ দখল
উার

[৪.১০.১] উারত
িম

অৈবধভােব দখলত সরকাির জিম িচিত কের সংি আইন ও িবিধ মাতােবক সংি সহকারী
কিমশনার (িম) ও িব এিিকউভ ািজেটগণ উার কের থােকন।

উারত সির পািক/মািসক িরেপাট  ত ও রণ করা হয়।

[৪.১১] অা সরকাির
সির অৈবধ দখল
উার

[৪.১১.১] কর
আদায়ত

অৈবধভােব দখলত অা সরকাির সি িচিত কের সংি সংা/িবভােগর চািহদা মেত আইন
ও িবিধ মাতােবক সংি সহকারী কিমশনার (িম) ও িব এিিকউভ ািজেটগণ উার কের
থােকন।

উারত সির পািক/মািসক িরেপাট  ত ও রণ করা হয়।

[৪.১২] ই-িমউেটশন ও
রকড  হালনাগাদকরণ

[৪.১২.১]
হালনাগাদত

আেবদনকারীর আেবদন ও এলেনােশরমােমসংিসহকারীকিমশনার
(িম)গণিনধ ািরতেকাট িফআদায় ও
িনিদ সময়সীমারমেেরকড হালনাগাদকেরথােকনএবংসংিইউিনয়ন/উপেজলািমঅিফস ও
জলােরকড েমশতভাগেরকড হালনাগাদকরাহয়।

নীিতমালােমাতােবকেরকড হালনাগাদকরাহয়এবংপািক/মািসকিরেপাট ত ও
রণকরাহয়।

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

আইনলা রায় মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হয়। মাবাইল কাট  িতেবদন রণ

[৫.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা করা হয়। তত িতেবদন

[৫.৩] উপেজলা আইন
লা কিমর সভা
অান

[৫.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় মািসক আইন লা কিমর সভা অিত হয় । সভার কায িববরণী ত ও মণালেয় রণ

[৫.৪] চাকর ও
লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৫.৪.১] ২৪ ঘার
মে গাচের আনীত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

কায ম
কম সাদন
চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৫.৫] উপেজলা আইন
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.৫.১] িসা
বাবায়েনর হার

কায িববরণীর আেলােক বা হণ ব ক পরবত সভায় অবিহত করা হয়। পািরশ অযায়ী বা হণ ও মাণক সংরণ

[৫.৬] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৬.১] িরত
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট 
উপেজলা মৎ কম কতার কায ালয়, বািনয়াচং,
হিবগ।

মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  মাদক িনয়ণ অিধদর, হিবগ মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  অিফসার ইনচাজ, বািনয়াচং থানা, হিবগ । মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  বািনয়াচং থানা, হিবগ । মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  জলা মােকং অিফসােরর কায ালয়, হিবগ মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িবএসআই, হিবগ মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট 
উপেজলা া ও প.প কমকতার কায ালয়,
বািনয়াচং, হিবগ

মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  পিরেবশ অিধদর, িসেলট মাবাইল কাট  এর তপশীল আইেন সংি িতােনর িসিকউটেরর সহায়তায় মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


