
 
 

গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 

েজলা পিরদশ র্ন পৰ্িতেবদন 
েজলা: .................................. 

 

অধয্ায়-ক 
 

(পৰ্িতেবদেনর এ অংশিট সংিশ্লষ্ট দপ্তেরর পৰ্েয়াজনীয় তথয্ািদর িভিত্তেত েজলা পৰ্শাসন কতৃর্ক পূরণ করেত হেব-পিরসংখয্ানগত অংশ) 
 

১.০ পিরদশ র্ন সংকৰ্ান্ত:       

১.১ পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্ার নাম ও পদিব:   

১.২ পিরদশ র্েনর তািরখ:                                                    

১.৩ সব র্েশষ পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্ার নাম ও পদিব:                     

১.৪ সব র্েশষ পিরদশ র্েনর  তািরখ:  

১.৫ সব র্েশষ পিরদশ র্েনর বক্ষমান জবাব েপৰ্রণ করা হেয়েছ িক না?     

২.০ েজলার সাধারণ তথয্ািদ:                                                                                                                        

২.১ েজলার আয়তন ও জনসংখয্া: 

২.২ ক) ইউিনয়েনর সংখয্া  খ) েপৗরসভার সংখয্া:  গ) উপেজলার সংখয্া:  

 ঘ) িসিট কেপ র্ােরশেনর সংখয্া (যিদ থােক):   ঙ) থানার সংখয্া:    

           চ) েমেটৰ্াপিলটন থানার সংখয্া (যিদ থােক): 

৩.০ সািকর্ট হাউজ সংকৰ্ান্ত: 

৩.১ ভবেনর সংখয্া (েফ্লার উেল্লখসহ):   ৩.২ শয়নকেক্ষর সংখয্া: 

৩.৩ িভআইিপ কেক্ষর সংখয্া:    ৩.৪ গত এক মােস আগত অিতিথর সংখয্া: 

৩.৫      জনবল: 
   

৪.০ েজলার িবিভন্ন দপ্তেরর তথয্: 

৪.১ েজলায় অবিস্থত সরকাির দপ্তর/সংস্থা/পৰ্িতষ্ঠান-পৰ্ধােনর পদ দীঘ র্িদন শূনয্ থাকেল তার িববরণ: 

কৰ্িমক 
নমব্র 

কম র্কতর্ার পদিব েয তািরখ েথেক পদিট শূনয্ আেছ 

১ ২ ৩ 

   
 

৪.২ েজলায় অবিস্থত েকান সরকাির দপ্তর/সংস্থা/পৰ্িতষ্ঠান-পৰ্ধান কম র্স্থেল িনয়িমতভােব বসবাস না কের থাকেল তার 
িববরণ: 

কৰ্িমক কম র্কতর্ার নাম/পদিব দপ্তর/সংস্থা/পৰ্িতষ্ঠান 
১ ২ ৩ 

   
 

৫.০ েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালয় সংকৰ্ান্ত তথয্: 

৫.১ েজলা পৰ্শাসেকর নাম:  

৫.২ বতর্মান কম র্স্থেল েযাগদােনর তািরখ:  
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৫.৩ পূব র্বত� েজলা পৰ্শাসেকর নাম: 

৬.০ েজলা পৰ্শাসেনর কম র্কতর্াগেণর তথয্: 

৬.১ েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালেয়র কম র্কতর্াগেণর তথয্: 
 

কৰ্িমক কম র্কতর্ার নাম, পদিব ও িনজ 
েজলা 

েযাগদােনর 
তািরখ 

সপিরবার কম র্স্থেল বসবাস কেরন িক না/না 
করেল পিরবার পিরজন েকাথায় বাস কেরন? 

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

৬.২ েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালেয় শূনয্পদ সংকৰ্ান্ত তথয্ািদ:  

৬.৩ উপেজলা িনব র্াহী অিফসারগণ সম্পিকর্ত তথয্: 

কৰ্িমক উপেজলার 
নাম 

কম র্কতর্ার  
নাম ও িনজ েজলা 

েযাগদােনর 
তািরখ 

সপিরবার কম র্স্থেল বসবাস কেরন 
িক না/না করেল পিরবার পিরজন 

েকাথায় বাস কেরন? 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

৭.০ কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জনয্ েজলা পৰ্শাসক কতৃর্ক ‘ইন-হাউজ েটৰ্িনং’-এর বয্বস্থা করা হয় িক না?  

গত এক বছের পিরচািলত  ইন-হাউজ েটৰ্িনং সংকৰ্ান্ত তথয্: 

কৰ্িমক পৰ্িশক্ষেণর নাম েময়াদ অংশগৰ্হণকারী কম র্কতর্া/কম র্চািরর সংখয্া মন্তবয্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

৮.০ অন-দয্া-জব েটৰ্িনং সংকৰ্ান্ত: 

৮.১ িশক্ষানিবশ সহকারী কিমশনারেদর জনয্ ‘অন-দয্া-জব’ েটৰ্িনং এর আেয়াজন করা হয় িক না? 
৮.২ েজলা পৰ্শাসক িনেজ পৰ্িশক্ষণ কম র্সূিচ তদারিক/মূলয্ায়ন কেরন িক না? 
৮.৩ েজলা পৰ্শাসক পৰ্িত মােস একিদন পৰ্িশক্ষণাথ� কম র্কতর্ােদরেক আপয্ায়ন আমন্তৰ্েণর মাধয্েম 

পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান কেরন িক না? 
৮.৪ মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর পৰ্িতিনিধ/িবভাগীয় কিমশনার এবং েজলা-পয র্ােয়র অনয্ানয্ গুরুতব্পূণ র্ 

কম র্কতর্ােক সনদপতৰ্ িবতরণ অনুষ্ঠােন আমন্তৰ্ণ জানােনা হয় িক না? 
৮.৫ গত এক বছের সনদপৰ্াপ্ত পৰ্িশক্ষণাথ�র সংখয্া:  
 

৯.০ েজলা পিরবহন পুেল িবদয্মান যানবাহন সংকৰ্ান্ত তথয্: 

৯.১ যানবাহেনর সংখয্া: 

িজপ কার মাইেকৰ্াবাস জলযান অনয্ানয্ মন্তবয্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

১০.০ ফৰ্ন্ট-েডস্ক সম্পিকর্ত তথয্: 

১০.১ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার নাম ও পদিব 
১০.২ ফৰ্ন্ট-েডেস্ক িদনপৰ্িত েসবা গৰ্হীতার গড় সংখয্া: 
১০.৩ গত মােস েসবা গৰ্হীতার সংখয্া: 
১০.৪     েসবা পৰ্তয্াশীগেণর মতামত/মন্তবয্ িলিপবদ্ধকরেণর েকান বয্াবস্থা আেছ িকনা? 

১১.০ তথয্ পৰ্যুিক্ত সংকৰ্ান্ত তথয্ািদ: 

১১.১ পৰ্িতমােস েজলা আইিসিট কিমিটর সভা করা হয় িক না:       
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১১.২ েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালেয়র েমাট কিম্পউটােরর (েডস্কটপ, লয্াপটপ, টয্াবেলট) সংখয্া: 

১১.৩ সকল কিম্পউটাের Wi-Fi/ইন্টারেনট সংেযাগ রেয়েছ িক না: 

১২.০ েজলা তথয্-বাতায়ন সংকৰ্ান্ত: 

১২.১ েজলা তথয্-বাতায়েন পৰ্েয়াজনীয় সকল তথয্ সিন্নেবিশত রেয়েছ িক না: 

১২.২ েজলা তথয্-বাতায়ন িনয়িমতভােব  হালনাগাদ করা হয় িক না: 

১২.৩ েজলা তথয্-বাতায়ন হালনাগাদ করার জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার নাম ও পদিব: 

১২.৪ েজলার সংবাদ/িবজ্ঞিপ্ত/গুরুতব্পূণ র্ তথয্ তথয্-বাতায়েনর মাধয্েম পৰ্চার করা হয় িক না: 

১২.৫ েজলার অনয্ানয্ দপ্তেরর সেঙ্গ েজলা তথয্ বাতায়েনর সংেযাগ রেয়েছ িক না: 

১৩.০ েজলা ই-েসবা সংকৰ্ান্ত: 

১৩.১ গত মােস েজলা ই-েসবা েকেন্দৰ্র মাধয্েম গৃহীত েমাট পেতৰ্র সংখয্া:    

১৩.২ গত এক বছের িনষ্পিত্তকৃত পেতৰ্র সংখয্া:        

১৩.৩ েজলা ই-েসবা েকেন্দৰ্র মাধয্েম ৈতিরকৃত েমাট নিথর সংখয্া:      

১৩.৪ েজলা ই-েসবা েকেন্দৰ্র মাধয্েম জািরকৃত েমাট পেতৰ্র সংখয্া:   

১৩.৫ ডয্াশেবাড র্ অনুযায়ী অিনষ্পিত্তকৃত পেতৰ্র সংখয্া: 

১৪.০ ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টার সংকৰ্ান্ত: 

১৪.১ েজলায় ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টার-এর সংখয্া: 

১৪.২ ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টােরর গত সপ্তােহর সব র্িনম্ন আয়: 

১৪.৩ ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টােরর গত সপ্তােহর সেব র্াচ্চ আয়: 

১৪.৪ গত সপ্তােহ িনিষ্কৰ্য় ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টােরর সংখয্া: 

১৪.৫ ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টােরর মাধয্েম কী কী ধরেনর েসবার আেবদন গৰ্হণ বা পৰ্দান করা হয়: 

১৫.০ তথয্ অিধকার আইন সংকৰ্ান্ত 

১৫.১ েজলা উপেদষ্টা কিমিটর সভা িনয়িমতভােব হয় িক না:     

১৫.২ তথয্ সংরক্ষণ ও পৰ্কাশ করার জনয্ েকান কম র্কতর্া িনেয়াগ করা হেয়েছ িক না: 

১৫.৩ গত মােস পৰ্াপ্ত আেবদেনর সংখয্া ও আেবদন িনষ্পিত্তর সংখয্া: 

১৬.০ এিক্সিকউিটভ ময্ািজেস্টৰ্ট আদালত সংকৰ্ান্ত: 

১৬.১ সকল এিক্সিকউিটভ ময্ািজেস্টৰ্ট ই-েমাবাইল সম্পেকর্ পৰ্িশক্ষণ পৰ্াপ্ত িক না; 

১৬.২ সকল েমাবাইল েকাট র্ ই-েমাবাইল েকাট র্ পদ্ধিতেত সম্পন্ন হেচ্ছ িক না; 

১৬.৩ েফৗজদাির কায র্িবিধর আওতায় দােয়রকৃত মামলার পৰ্মাপ অিজর্ত হেয়েছ িক না; 

১৬.৪ অিতিরক্ত েজলা ময্ািজেস্টৰ্েটর পৰ্মাপ অিজর্ত হেয়েছ িক না; 
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১৬.৫ এিক্সিকউিটভ ময্ািজেস্টৰ্ট আদালেতর মামলার তথয্: 

কৰ্িমক ময্ািজেস্টৰ্েটর 
নাম 

গত মাস হেত 
আগত মামলার 

সংখয্া 

এ মােস পৰ্াপ্ত 
মামলার সংখয্া 

েমাট 
মামলার 
সংখয্া 

গত মােস িনষ্পিত্তকৃত 
মামলার সংখয্া 

অিনষ্পন্ন 
মামলার 
সংখয্া 

পৰ্মাপ 
অিজর্ত 
হেয়েছ 
িকনা 

মন্তবয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         
 

 

১৬.৬  গত.................. মােস েজলায় ভৰ্াময্মাণ আদালত পিরচালনা সংকৰ্ান্ত তথয্: 

কৰ্িমক েমাবাইল 
েকােট র্র সংখয্া 

মামলার 
সংখয্া 

দিণ্ডত 
বয্িক্তর 
সংখয্া 

অথ র্দণ্ড কারাদণ্ড অথ র্দণ্ড 
অনাদােয় 
কারাদন্ড 

আিপেলর 
সংখয্া  

(যিদ থােক) 

কতিট আইেন 
েমাবাইল েকাট র্ 
করা হেয়েছ 

েজলার পৰ্মাপ 
অিজর্ত হেয়েছ 

িকনা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          
 

১৭.০ আইনশৃঙ্খলা সংকৰ্ান্ত: 

১৭.১ গত.............মােস রুজুকৃত েমাট মামলার সংখয্া: 

১৭.২ গত মােসর পূব র্বত� মােসর তুলনায় গত............মােস মামলার হৰ্াস/বৃিদ্ধর সংখয্া: 

১৭.৩ েজলা আইনশৃঙ্খলা কিমিটর সভায় পূেব র্র িসদ্ধান্তসমূেহর বাস্তবায়ন অগৰ্গিতর পয র্ােলাচনা হয় িক না: 

১৭.৪ গত িতন মােস গুরুতব্পূণ র্ সদসয্গণ সভায় উপিস্থত িছেলন িক না: 

১৭.৫ সন্তৰ্াস, জিঙ্গবাদ িবষেয় আইন-শৃঙ্খলা কিমিটর সভায় আেলাচনা করা হয় িক না: 

১৭.৬ েযৗন হয়রািন সংকৰ্ান্ত িবষয় সভায় িনয়িমতভােব আেলাচনা করা হয় িক না: 

১৭.৭ চাঞ্চলয্কর মামলা সংকৰ্ান্ত মিনটিরং কিমিটর সভা িনয়িমতভােব হয় িক না: 

১৭.৮ েজলা মাদকদৰ্বয্ িনয়ন্তৰ্ণ কিমিটর সভা িনয়িমতভােব হয় িক না: 

১৭.৯ নারী িনয র্াতন পৰ্িতেরাধ কিমিটর সভা িনয়িমতভােব হয় িক না: 

১৭.১০ েজলা ময্ািজেস্টৰ্ট িনয়িমতভােব থানা পিরদশ র্ন কেরন িক না: 

১৮.০ আেগ্নয়াস্তৰ্ সংকৰ্ান্ত তথয্: 

১৮.১ লাইেসন্সকৃত েমাট অেস্তৰ্র সংখয্া:   (ক) এসিবিবএল:   (খ) িডিবিবএল:   (গ) ক্ষুদৰ্াস্তৰ্: 

১৮.২  গত ......................সেন নবায়নকৃত অেস্তৰ্র সংখয্া: 

১৮.৩  অনবায়নকৃত অেস্তৰ্র সংখয্া: 

১৮.৪  বািতলকৃত লাইেসেন্সর সংখয্া: 

১৮.৫  লাইেসন্স নবায়ন না করায় চলিত বছেরর ১ জানুয়াির েথেক পিরদশ র্ন তািরখ পয র্ন্ত জব্দকৃত অেস্তৰ্র সংখয্া: 

১৯.০  কারাগার সম্পিকর্ত তথয্: 

১৯.১  েজলা কারাগার ও হাজিত/কেয়িদ সংকৰ্ান্ত: 

(ক) কারাগার স্থাপেনর সন: (খ) বিন্দধারণ-ক্ষমতা: 
(গ) মিহলা হাজিত/কেয়িদ রাখার বয্বস্থা রেয়েছ িক না: (ঘ) পিরদশ র্েনর তািরেখ েমাট বিন্দর সংখয্া: 
(ঙ) সাজাপৰ্াপ্ত কেয়িদর সংখয্া: (চ) হাজিত কেয়িদর সংখয্া: 
(ছ) ১৬ বছেরর িনেচ িশশু-িকেশােরর সংখয্া: (জ) ১৬-১৮ বছেরর মেধয্ িশশু-িকেশােরর সংখয্া: 
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(ঝ) িশশু-িকেশারেদর মুিক্তর লেক্ষয্ েজলা পৰ্শাসক কতৃর্ক 
গৃহীত বয্বস্থা: 

(ঞ) কারাগাের আটক িকেশার-িকেশারীেদর মুিক্তর 
িবষেয় েজলা টাস্কেফাস র্ কিমিটর সভা িনয়িমত 
হয় িক না: 

 

১৯.২ কারাগাের িবচারাধীন হাজিতর সংখয্া (হাজত বােসর সময় অনুসাের): 

১-২ বছর পয র্ন্ত ২-৩ বছর পয র্ন্ত ৩ বছেরর অিধক েমাট 
১ ২ ৩ ৪ 

    
 

১৯.৩ আদালেত হািজর করা হয়িন এরূপ হাজিতর সংখয্া: 

১৫িদন-৬ মাস  পয র্ন্ত ৬ মাস-১ বছর পয র্ন্ত ১-২ বছর  মন্তবয্ 
১ ২ ৩ ৪ 

    
 
 

১৯.৪ ৩ মাস বা তদূধব্র্ সমেয় আদালেত হািজর করা হয়িন এরূপ আসািমেদর তািলকা: 

কৰ্িমক আসািমর নাম মামলার নাম হাজেত েপৰ্রেণর তািরখ মন্তবয্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

 

২০.০ ভূিম রাজসব্ পৰ্শাসন সংকৰ্ান্ত তথয্: 

২০.১ রাজসব্ আদায়: 

দািব ও আদায় সাধারণ সংস্থা েমাট মন্তবয্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বতর্মান অথ র্-বছেরর দািব     
এ যাবৎ আদায়     
এ যাবৎ আদােয়র হার     
গত অথ র্-বছের এ সমেয়র আদায়     
গত অথ র্-বছের এ সমেয় আদােয়র হার     
গত অথ র্-বছেরর (-----------) আদায়     

 

২০.২ নামজাির সংকৰ্ান্ত তথয্: 

(১) েজলায় অিনষ্পন্ন নামজাির মামলার সংখয্া: 
(২) ৪৫ কায র্িদবেসর মেধয্ িনষ্পিত্ত হেয়েছ এমন মামলার সংখয্া: 
(৩) ৪৫ কায র্িদবেসর অিধককাল যাবৎ অিনষ্পন্ন নামজাির মামলার সংখয্া: 
(৪) নামজাির মামলা অিনষ্পন্ন থাকার সম্ভাবয্ কারণ: 

  

২০.৩ েরিজেষ্টৰ্শন সংকৰ্ান্ত তথয্: 

(১) েজলা পৰ্শাসক কতৃর্ক েজলা েরিজস্টােরর কায র্ালয় পিরদশ র্ন করা হয় িক না? 
 

২০.৪ সািট র্িফেকট মামলা সংকৰ্ান্ত: 

(১) েজনােরল সািট র্িফেকট অিফসােরর নাম:  
(২) েযাগদােনর তািরখ (পদ শূনয্ থাকেল কেব েথেক শূনয্ আেছ):  
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(৩) অিনষ্পন্ন সািট র্িফেকট মামলার সংখয্া: দািবকৃত েমাট টাকার পিরমাণ: 
(৪) গত ৬ মােস িনষ্পিত্তকৃত েমাট মামলার সংখয্া: 
(৫) ৈদবচয়েনর িভিত্তেত িনব র্ািচত একিট মামলার বতর্মান অবস্থা পয র্ােলাচনা: 

 

 

২০.৫ িবিবধ: 

(১) বেন্দাবস্তেযাগয্ কৃিষ খাস জিমর পিরমাণ: 
(২) গত এক বছের অনুেমািদত কৃিষ খাস জিম বেন্দাবস্ত সংকৰ্ান্ত মামলার সংখয্া:            উপকারেভাগীর সংখয্া: 
(৩) কবুিলয়ত সম্পাদেনর সংখয্া: 
(৪) েজলার েমাট গুচ্ছ গৰ্ােমর সংখয্া: 
(৫) গুচ্ছ গৰ্ােম বাস করা পিরবােরর সংখয্া: 
(৬) েজলার আশৰ্য়ণ পৰ্কেল্পর সংখয্া: 
(৭) আশৰ্য়ণ পৰ্কেল্প বাস করা পিরবােরর সংখয্া : 
(৮) েজলার েমাট সায়রাতমহােলর সংখয্া: 
(৯) সায়রাতমহালসমূেহর ইজারা পৰ্দান সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম িনয়িমত/হালনাগাদ রেয়েছ িক না: 
(১০) সায়রাতমহাল সংকৰ্ান্ত উেল্লখেযাগয্ েকান িবেরাধ/মামলা অিনষ্পন্ন রেয়েছ িক না (থাকেল িনষ্পন্ন না হওয়ার কারণ): 
(১১) েদওয়ািন মামলার সংখয্া: 

 

 (ক) েদওয়ািন মামলাসমূেহ িনয়িমত/যথাযথভােব সরকার পক্ষ সমথ র্েনর উেদয্াগ গৰ্হণ করা হয় িক না: 
 (খ) গত মােস িনষ্পিত্তকৃত েদওয়ািন মামলার সংখয্া: 

 

       সরকােরর িবপেক্ষ--------------------------------। 
       সরকােরর পেক্ষ-----------------------------------। 
(১২)  রােয়র িবরুেদ্ধ গৃহীত মামলার সংখয্া: 
(১৩)  েজলায় সব র্েশষ কেব জিরপ কায র্কৰ্ম পিরচািলত হেয়েছ: 
(১৪)  জিরপ সমাপ্ত হেয় থাকেল কয়িট েমৗজার জিরপ চূড়ান্ত করা হেয়েছ: 
(১৫)  চূড়ান্তকৃত েরকড র্ অব রাইট্স েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালেয় সরবরাহ করা হেয়েছ িক না: 

 
২১.০  ভূিম হুকুম দখল/অিধগৰ্হণ সংকৰ্ান্ত েকান সমসয্া (েযমন: সরকােরর উন্নয়নমূলক কম র্কােণ্ডর জনয্ ভূিম হুকুম 

দখল/অিধগৰ্হেণর দীঘ র্সূিতৰ্তা ইতয্ািদ) রেয়েছ িক না? 
 

২২.০ অিডট আপিত্ত সংকৰ্ান্ত তথয্: 

২২.১ অিডট আপিত্তর িববরণ: 

অিডট আপিত্তর সংখয্া আপিত্তকৃত অেথ র্র পিরমাণ েকান সােলর 
আপিত্ত 

িনষ্পিত্তর জনয্ গৃহীত 
বয্বস্থার িববরণ 

মন্তবয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

২৩.০ েজলার গুরুতব্পূণ র্ পৰ্কেল্পর অগৰ্গিতর পৰ্িতেবদন: 

২৩.১  েজলায় গুরুতব্পূণ র্ পৰ্কল্প: 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ পৰ্কেল্পর সংখয্া: (খ) বাস্তবায়নাধীন পৰ্কেল্পর অগৰ্গিতর হার: 
(গ) বাস্তবায়ন-িবলিমব্ত পৰ্কেল্পর তািলকা:   

 

২৩.২  মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর অগৰ্ািধকার পৰ্কল্প: 

(ক) মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর অগৰ্ািধকার পৰ্কেল্পর সংখয্া: (খ) চলমান পৰ্কেল্পর সংখয্া: 
(গ) বাস্তবায়ন-িবলিমব্ত পৰ্কেল্পর তািলকা:   
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২৩.৩ মানীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতশৰ্ুত পৰ্কল্প: 

(ক) মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতশৰ্ুত পৰ্কেল্পর সংখয্া: (খ) চলমান পৰ্কেল্পর সংখয্া: 
(গ) বাস্তবায়ন-িবলিমব্ত পৰ্কেল্পর তািলকা:   

 

২৪.  েজলা পৰ্শাসেনর সেঙ্গ িনিবড়ভােব সম্পৃক্ত কিতপয় গুরুতব্পূণ র্/েসবা পৰ্দানকারী দপ্তর/সম্পিকর্ত তথয্: 

২৪.১ সব্াস্থয্ িবভাগ: 

(ক)  েজলায় কম র্রত সরকাির িচিকৎসেকর সংখয্া: 
(খ)  েজলায় সরকাির হাসপাতােলর সংখয্া: 
(গ)  েজলায় েবসরকাির হাসপাতােলর সংখয্া: 
(ঘ)  সরকাির হাসপাতােল িচিকৎসক ও নাস র্েদর শূনয্ পেদর সংখয্া : 
(ঙ) িসিভল সাজর্ন সপিরবার কম র্স্থেল অবস্থান কেরন িক না: 
(চ)  কিমউিনিট িক্লিনেকর সংখয্া: 
(ছ) কিমউিনিট িক্লিনক সিকৰ্য় িক না: 
(জ)  েজলা-সদেরর উেল্লখেযাগয্ সরকাির/েবসরকাির হাসপাতালসমূেহর িববরণ: 

 

কৰ্িমক হাসপাতােলর 
নাম ও অবস্থান 

হাসপাতােলর ধরন 
(সরকাির/েবসকাির) 

েবেডর 
সংখয্া 

ইনেডাের েসবাপৰ্র্াপ্ত 
েরাগীর সংখয্া 
(মািসক গড়) 

আউটেডাের েসবাপৰ্াপ্ত 
েরাগীর সংখয্া  
(মািসক গড়) 

পৰ্দত্ত েসবার  
মান সম্পেকর্ 

মন্তবয্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       
 

 

 
২৪.২  িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান সংকৰ্ান্ত তথয্: 

(ক) পৰ্াথিমক িশক্ষা: 

পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র সংখয্া 
সরকাির েরিজস্টাড র্ েবসরকাির কিমউিনিট অনয্ানয্ 

১ ২ ৩ ৪ 

    
 
 

 পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় ভিতর্র হার: 

 ঝের পড়ার হার: 

 িমড-েড িমল চালুকৃত পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র সংখয্া: 

(খ) মাধয্িমক, উচ্চমাধয্িমক ও উচ্চিশক্ষা সংকৰ্ান্ত: 

মাধয্িমক িবদয্ালেয়র সংখয্া মহািবদয্ালেয়র কেলেজর সংখয্া িডিগৰ্ কেলেজর সংখয্া অনয্ানয্ 
সরকাির েবসরকাির সরকাির েবসরকাির সরকাির েবসরকাির  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       
 

 িমড-েড চালুকৃত মাধয্িমক িবদয্ালেয়র সংখয্া: 

(গ) মাদৰ্াসা িশক্ষা সংকৰ্ান্ত: 

মাদৰ্াসার সংখয্া 
১ ২ ৩ 

উচ্চতর (দািখল, আিলম, ফািজল, কািমল) এবেতদািয় অনয্ানয্ 
 

(ঘ) েজলায় িবশব্িবদয্ালেয়র সংখয্া:  সব্ায়তব্শািসত: েবসরকাির: 
(ঙ) েজলায় সাক্ষরতার হার: 
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(i) পুরুষ:   (ii)  মিহলা:  (iii)   েমাট: 
 

২৪.৩  কৃিষ িবভাগ সংকৰ্ান্ত তথয্: 

২৪.৩.১  জিম ও ফসল: 

(ক)  েজলার উৎপািদত পৰ্ধান কৃিষ পণয্সমূহ: 
(খ) েজলায় রফতািনেযাগয্ েকান কৃিষ পণয্ রেয়েছ িকনা ? (যিদ থােক তার নাম) 
(গ) পিরদশ র্নকােল েজলায় খাদয্ ঘাটিত িকংবা আসন্ন কেয়ক মােস বড় ধরেনর খাদয্ ঘাটিতর েকান আশঙ্কা 

রেয়েছ িক না: 
(ঘ)  েজলায় মৎসয্ খামােরর সংখয্া:              সরকাির:                        েবসরকাির: 
(ঙ)  েজলায় েপািল্টৰ্ খামােরর সংখয্া:             সরকাির:                        েবসরকাির: 
(চ)  েজলায় অনুেমািদত সার িডলােরর সংখয্া: 

 

২৪.৪ একিট বািড় একিট খামার সংকৰ্ান্ত তথয্: 
 
২৫.০  েজলার উেল্লখেযাগয্ অিত গুরুতব্পূণ র্ েভৗত অবকাঠােমা/স্থাপনাসমূহ: 
 
২৬.০  েজলার উেল্লখেযাগয্ ঐিতহািসক দশ র্নীয় স্থানসমূহ: 
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অধয্ায়∑ খ 

েমাট নমব্র ২০০ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

শতকরা হার  
অধয্ায়-ক েত পৰ্াপ্ত তথয্ািদর িভিত্তেত 

 
(পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্া কতৃর্ক পূরণীয়- পিরমাণগত অংশ) 

 
পৰ্েশ্নর উত্তর ইিতবাচক হেল আয়তাকার ≥ েক্ষেতৰ্ ∙ িদন। এেক্ষেতৰ্ পৰ্িতিট ∙ িচেহ্নর মান ১; িটক িচহ্ন না থাকেল শূনয্ নমব্র গণয্ করা 
হেব। পৰ্েশ্নর উত্তের িচহ্ন থাকেল েয েকান একিট িবকল্প িনব র্াচন করুন; এেক্ষেতৰ্ িবকেল্পর পােশ মান উেল্লখ করা আেছ। 

েমাট নমব্র ২৬ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

১। সািকর্ট হাউজ  

১.১. অভয্থ র্নার মান 
অভয্থ র্না েডস্ক ∑≥  অভয্থ র্নাকারীর উপিস্থিত ∑≥    আন্তিরকতা ∑≥ 

১.২. ভাড়ার তািলকা ও খাদয্মূলয্ তািলকা পৰ্দশ র্ন 
ভাড়ার তািলকা∑≥  খাদয্মূলয্ তািলকা∑≥  দৃশয্মান স্থােন পৰ্দিশ র্ত∑≥ 

১.৩. কেক্ষর অবস্থা 
িবছানা ও কক্ষ পিরচ্ছন্ন∑≥  আসবাব মানসম্মত∑≥  বাথরুম পিরচ্ছন্ন∑≥ 

১.৪. কম র্চারী-সংকৰ্ান্ত 
ইউিনফম র্ পিরিহত ∑≥   েপাশাক-পিরচ্ছদ পিরচ্ছন্ন ∑≥   িশষ্টাচার জ্ঞানসম্পন্ন∑≥   কম র্তৎপর ∑≥ 

১.৫. ইন্টারেনেটর পৰ্াপয্তা ও মান 
Wi-Fi আেছ ∑≥   িনরবিচ্ছন্ন ইন্টারেনট∑≥ 

১.৬. ডাইিনং 

পিরচ্ছন্ন∑≥  রান্না মানসম্মত∑≥   পিরেবশনা মানসম্মত∑≥   ৈতজসপতৰ্ ও আসবাব মানসম্পন্ন ∑≥ 

১.৭. বাগান/আিঙ্গনা বয্বস্থাপনা 

সুসিজ্জত ∑≥  ৈবিচতৰ্য্পূণ র্ ∑≥ 

১.৮. সালািম মঞ্চ ও পয্ােরড গৰ্াউেন্ডর মান 
সুসিজ্জত সালািম মঞ্চ∑≥  সুসিজ্জত পয্ােরড গৰ্াউন্ড∑≥ 

১.৯. অবকাঠােমাগত অবস্থা 
ভবেনর রক্ষণােবক্ষণ ভাল ∑≥  সীমানা েদওয়াল মানসম্মত ∑≥  েভতেরর রাস্তা মানসম্মত ∑≥  

 

েমাট নমব্র ১৭ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

২। ফৰ্ন্ট েডস্ক ও িসিটেজন্ স চাট র্ার 

২.১. ফৰ্ন্ট েডস্ক ও ই-েসবা েকন্দৰ্ 
কায র্ালেয়র পৰ্েবশমুেখ অবিস্থত∑≥  গুরুতব্পূণ র্ স্থােন েসবােকেন্দৰ্র িদক িনেদ র্শনা িচহ্ন রেয়েছ∑≥  পৰ্েদয় েসবার তািলকা 
আেছ∑≥  েসবাগৰ্হীতােদর বসার সুবয্বস্থা∑≥  পৰ্ািপ্ত সব্ীকার রিশদ পৰ্দান∑≥  েসবাগৰ্হীতাগেণর মতামত বক্স∑≥ 
েসবাপৰ্দায়কগেণর েসৗজনয্েবাধ ও দক্ষতা∑≥  পয র্াপ্ত কিম্পউটার, িপৰ্ন্টার, স্কয্ানার ও পস িপৰ্ন্টার∑≥ 

২.২. ফৰ্ন্ট েডস্ক েথেক িসিটেজন্ স চাট র্াের বিণ র্ত সকল েসবার আেবদন গৰ্হণ ও েসবাপৰ্দােনর হার 
৭৫% এর েবিশ∑৩ ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৪% ∑০ 
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২.৩. িসিটেজন্ স চাট র্ার 
দৃশয্মান স্থােন পৰ্দিশ র্ত∑≥  হালনাগাদকৃত ∑≥  পয র্াপ্ত তথয্ সিন্নেবিশত∑≥ 

২.৪.     তথয্ অিধকার আইেনর আওতায় দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া ও আিপল কম র্কতর্ার তথয্ সিন্নেবিশত∑≥ দৃশয্মান স্থােন 
পৰ্দিশ র্ত ∑≥ 

২.৫       তথয্ অিধকার আইেন সিঠক সমেয় তথয্ পৰ্দান ∑≥ 

েমাট নমব্র ২৬ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৩। েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালয় সংকৰ্ান্ত 

৩.১. ইন্টারেনেটর পৰ্াপয্তা ও মান 

Wi-Fi রেয়েছ∑≥ কায র্কর LAN∑≥ বয্ান্ডউইডথ ভাল∑≥   িনরবিচ্ছন্ন ইন্টারেনট∑≥ 
৩.২. অিফস-সজ্জা ও পিরচ্ছন্নতা 
পয র্াপ্ত আসবাব∑≥    সুসিজ্জত∑≥   পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন∑≥ 
৩.৩. টয়েলেটর অবস্থা 
সকেলর জনয্ পয র্াপ্ত টয়েলট∑≥  মিহলা কম র্কতর্ােদর জনয্ আলাদা টয়েলট ∑≥  মিহলা কম র্চারীেদর জনয্ আলাদা 
টয়েলট∑≥  েসবাগৰ্হীতােদর জনয্ পয র্াপ্ত টয়েলট∑≥ সকল টয়েলট পিরচ্ছন্ন ∑≥ 

৩.৪. অবকাঠােমাগত অবস্থা 
ভবেনর রক্ষণােবক্ষণ ভাল∑≥    সীমানা েদওয়াল মানসম্মত∑≥   েভতেরর রাস্তা মানসম্মত∑≥ 

৩.৫. গািড়র বয্বস্থা ও রক্ষণােবক্ষণ 

কিনষ্ঠ কম র্কতর্ােদর অিফেস যাতায়ােতর গািড়∑≥  েমাবাইল েকােট র্র উপযুক্ত গািড় ∑≥  রক্ষণােবক্ষণ ভাল ∑≥ 
৩.৬. বাগান/আিঙ্গনা বয্বস্থাপনা   

সুসিজ্জত∑≥   ৈবিচতৰ্য্পূণ র্ ∑≥ 

৩.৭. কনফােরন্স রুম 

সুসিজ্জত∑≥   পয র্াপ্ত আসন বয্বস্থা ∑≥   িভিডও কনফােরেন্সর সুিবধা ∑≥ 

৩.৮. লাইেবৰ্ির 

বইেয়র পয র্াপ্ত সংগৰ্হ∑≥   আসেনর পয র্াপ্ত বয্বস্থা ∑≥   কিম্পউটার ও ইন্টারেনট সংেযাগ∑≥ 

েমাট নমব্র ২৮ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৪। ই-েসবা 

৪.১. আগত ডাক ই-ফাইল িসেস্টেম এিন্টৰ্র হার 
৭৫% এর েবিশ ∑৩  ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৫% ∑০ 

৪.২. এিন্টৰ্কৃত ডােকর নিথেত উপস্থাপেনর হার 

৭৫% এর েবিশ∑৩  ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৫% ∑০ 

৪.৩. নিথেত উপস্থািপত পেতৰ্র পতৰ্জািরর হার 

৭৫% এর েবিশ∑৩  ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৫% ∑০ 

৪.৪. কত শতাংশ ইউিডিস েথেক েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালেয়র আেবদন গৃহীত ও েসবাপৰ্দান করা হয়? 

৭৫% এর েবিশ∑৩  ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৫% ∑০ 

৪.৫. ইউিডিস েথেক পৰ্াপ্ত আেবদেনর ওপর গৃহীত কায র্কৰ্ম 
৭৫% এর েবিশ∑৩  ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৫% ∑০ 
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৪.৬. ওেয়বসাইেট তথয্ হালনাগাদকরণ 
পয র্াপ্ত তথয্∑≥  িনয়িমত হালনগদকরণ∑≥  সকল কম র্কতর্ার তথয্ হালনাগাদকৃত∑≥  সাকুর্লার/অড র্ার িনয়িমত 
পৰ্কািশত∑≥ গুরুতব্পূণ র্ উন্নয়নমূলক খবর িনয়িমত পৰ্কািশত∑≥   ই-িডেরক্টির∑≥  সািকর্ট হাউজ-সংকৰ্ান্ত তথয্ পয র্াপ্ত 
∑≥    

অনয্ানয্ িলেঙ্ক তথয্ সিন্নেবিশত (ৈদবচয়েনর িভিত্তেত)∑≥ 

৪.৭. েসবা সহিজকরণ ও ই-সািভ র্স 

অন্তত দুইিট উেদয্াগ ∑৪  একিট উেদয্াগ ∑২  েকান উেদয্াগ েনই∑ ০ 

৪.৮.ই-েমইল 

ৈদিনক দুই বার েচক করা হয়∑১  িনয়িমত েচক করা হয় না∑০ 

েমাট নমব্র ৩২ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৫। েজলা পৰ্শাসেনর অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম 
৫.১. িভিডও কনফােরন্স আেয়াজন 

মােস একািধকবার∑ ২  মােস একবার∑ ১ আেয়াজন করা হয় না∑০ 

৫.২ িভিডও কনফােরেন্সর যন্তৰ্পািত সিকৰ্য় করার বয্বস্থাকরণ ∑≥ 

৫.৩. গত বছর পয র্ন্ত িবদয্মান অিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তর হার 
৭৫% এর েবিশ∑৩  ৫০% েথেক ৭৪%∑২  ২৫% েথেক ৪৯%∑ ১  ০% েথেক ২৫ ∑০ 

৫.৪. িবভাগীয় মামলা িনষ্পিত্তর অবস্থা 
ভাল ∑২  সাধারণ ∑ ১ দীঘ র্িদন অিনষ্পন্ন - ০ 

৫.৫. িবিভন্ন ধরেনর লাইেসেন্সর আেবদন িনষ্পিত্তর অবস্থা 

খুব ভাল∑৩  ভাল ∑২  সাধারণ ∑ ১ 

৫.৬. গণশুনািনেত পৰ্াপ্ত আেবদন িনষ্পিত্তর হার 

৭৫% এর েবিশ∑৪  ৫০% - ৭৪% ∑৩   ২৫% েথেক ৪৯% ∑২ ২৪% - ০% ০ 

৫.৭. অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা-সংকৰ্ান্ত িনেদ র্িশকার আওতায় পৰ্াপ্ত আেবদন িনষ্পিত্তর হার 

৭৫% এর েবিশ∑৩  ৫০% - ৭৪% ∑২   ২৫% েথেক ৪৯% ∑১ ২৪% - ০% ০ 

৫.৮. কম র্সূিচ অনুযায়ী অন-দয্-জব-েটৰ্িনং কায র্কৰ্ম পিরচালনার অবস্থা 
খুব ভাল∑৩  ভাল∑২  সাধারণ∑ ১ 

৫.৯. ইন-হাউজ-েটৰ্িনং কায র্কৰ্ম পিরচালনার অবস্থা 

খুব ভাল∑৩  ভাল ∑২  সাধারণ ∑ ১ 

৫.১০. েটৰ্িনং-অন-ইেনােভশন কায র্কৰ্ম পিরচালনার অবস্থা 

খুব ভাল∑৩   ভাল∑২  সাধারণ∑ ১ 

৫.১১. েজলা পৰ্শাসক কতৃর্ক পিরদশ র্েনর পৰ্মাপ অজর্ন 

শাখা∑≥  উন্নয়নমূলক কাজ∑≥   অধঃস্তন অিফস∑≥    থানা∑≥    েজলা কারাগার∑≥ 
 

েমাট নমব্র ২৪ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৬। ভূিম বয্বস্থাপনা িবষয়ক 
 

৬.১. ভূিম রাজসব্ আদায় (বািষ র্ক দািবর চলিত মাস পয র্ন্ত লক্ষয্মাতৰ্ার অনুপােত) 

৭৫% এর েবিশ∑২  ৫০% এর েবিশ∑১  ০% েথেক ৪৯%∑০ 
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৬.২. নামজাির মামলা িনষ্পিত্তর অগৰ্গিত 
৩০ কায র্িদবেসর মেধয্ নামজাির িনষ্পিত্ত ∑৩  ৩০ েথেক ৪৫ কায র্িদবেসর মেধয্ নামজাির িনষ্পিত্ত ∑২  ৪৫ 
কায র্িদবেসর েবিশ সমেয় নামজাির িনষ্পিত্ত ∑০ 
৬.৩. েরকড র্ সংেশাধন 

৭৫% এর েবিশ∑২   ৫০% এর েবিশ∑১   ০% েথেক ৪৯%∑০ 

৬.৪. ভূিম-সংকৰ্ান্ত তথয্ বয্বস্থাপনার (েরিজস্টার হালনাগাদকরণ, ফাইল বয্বস্থাপনা ইতয্ািদ) মান 
খুব ভাল∑৩  ভাল∑২  সাধারণ∑১ 

৬.৫. ভূিমহীনেদর কৃিষ খাসজিম বেন্দাবস্ত পৰ্দান 

অনুেমািদত সকল েকেসর কবুিলয়ত সম্পাদন ও েরকড র্ হালনাগাদকরণ ∑৩ ৫০% পয র্ন্ত কবুিলয়ত সম্পাদন ও েরকড র্ 
হালনাগাদকরণ ∑২  ৫০% এর িনেচ কবুিলয়ত সম্পাদন ও েরকড র্ হালনাগাদকরণ ∑০ 

৬.৬. েরকড র্ রুেম নকেলর আেবদন িনষ্পিত্তর হার 

৭৫% এর েবিশ∑২  ৫০% এর েবিশ∑১  ০% েথেক ৪৯%∑০ 

৬.৭. অিনষ্পন্ন সািট র্িফেকট মামলা 
িতন বছেরর ঊেধব্র্ নাই∑২  চার বছেরর ঊেধব্র্ নাই∑১ পাঁচ বছেরর ঊেধব্র্ আেছ∑০ 

৬.৮. তািলকাভুক্ত ও মামলািবহীন সায়রাত মহাল ইজারা পৰ্দান সংকৰ্ান্ত 
৭৫% এর েবিশ ∑২  ৫০% এর েবিশ ∑১  ০% েথেক ৪৯% ∑০ 

৬.৯. েদওয়ািন মামলায় সরকােরর িবপেক্ষ রায় হেয় থাকেল আিপল দােয়র 
৭৫% এর েবিশ∑২   ৫০% এর েবিশ∑১   ০% েথেক ৪৯% ∑০ 

৬.১০. এলএ েকেসর ক্ষিতপূরণ পৰ্দােনর হার 
িনিদ র্ষ্ট সমেয়  ও ঘটনাস্থেল ∑৩  িনিদ র্ষ্ট সমেয়  তেব িডিস অিফেস ∑২  িবলেমব্ পৰ্দান ∑ ১ 

 

েমাট নমব্র ১৬ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৭। আইনশৃঙ্খলা 
৭.১. েমাবাইল েকাট র্ পিরচালনা 
পৰ্মাপ অজর্ন∑≥   ই-েকাট র্ বাস্তবায়ন∑≥ 

৭.২ এিক্সিকউিটভ ময্ািজেস্টৰ্ট আদালেতর পৰ্মাপ অজর্ন ∑≥ 

৭.৩ অিতিরক্ত েজলা ময্ািজেস্টৰ্ট আদালেতর পৰ্মাপ অজর্ন ∑≥ 

৭.৪. নারী ও িশশু িনয র্াতন েরােধ গৃহীত কায র্কৰ্ম 
খুব ভাল∑৩  ভাল ∑২   সাধারণ∑ ১   উেদয্াগ েনই ∑০ 

৭.৫. মাদক িনয়ন্তৰ্ণ েরােধ গৃহীত কায র্কৰ্ম 
খুব ভাল∑৩   ভাল ∑২   সাধারণ∑ ১   উেদয্াগ েনই ∑০ 

৭.৬. চাঞ্চলয্কর মামলা মিনটিরং-এর অবস্থা 
খুব ভাল∑৩  ভাল∑২  সাধারণ ∑১   উেদয্াগ েনই ∑০ 

৭.৭. আটক িশশু-িকেশারেদর মুিক্তর িবষেয় গৃহীত কায র্কৰ্ম 
খুব ভাল∑৩   ভাল∑২   সাধারণ∑ ১    উেদয্াগ েনই ∑০ 
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েমাট নমব্র ৫ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৮। বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়েন গৃহীত উেদয্াগ 
খুব ভাল∑৫   ভাল ∑৩   সাধারণ ∑ ১   উেদয্াগ পয র্াপ্ত নয় ∑০ 

েমাট নমব্র ৫ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

৯। িতন বছর েময়ািদ কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন  

খুব ভাল∑৫   ভাল ∑৩   সাধারণ ∑ ১   উেদয্াগ পয র্াপ্ত নয় ∑০ 

েমাট নমব্র ৩ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

১০। সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টিন 

খুব ভাল∑৩   ভাল ∑২   সাধারণ ∑ ১  

েমাট নমব্র ১৪ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

১১। িশক্ষা 
১১.১. পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় ঝের পড়া েরােধ গৃহীত বয্বস্থা 
ভাল ∑১  উেদয্াগ েনই ∑০ 

১১.২. সরকাির পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়  িমড-েড িমল চালুকরেণ গৃহীত উেদয্াগ 

েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ১০০% েথেক ৭৫% ∑৫ েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ৭৪% েথেক ৫০% ∑৪ েমাট িশক্ষা 
পৰ্িতষ্ঠােনর ৪৯% েথেক ২৫% ∑৩ েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ২৪% েথেক ১০% ∑২ েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ১০% এর 
িনেম্ন ∑০ 
১১.৩. মািল্টিমিডয়া ক্লাসরুম চালুকরেণ গৃহীত উেদয্াগ 
েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ১০০% েথেক ৭৫% ∑৫ েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ৭৪% েথেক ৫০% ∑৪ েমাট িশক্ষা 
পৰ্িতষ্ঠােনর ৪৯% েথেক ২৫% ∑৩ েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ২৪% েথেক ১০% ∑২ েমাট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর ১০% এর 
িনেম্ন ∑০ 
১১.৪. মাদৰ্াসায় মানসম্মত িশক্ষা িনিশ্চতকরেণ গৃহীত উেদয্াগ 
খুব ভাল∑৩  ভাল∑২   সাধারণ ∑১    উেদয্াগ েনই∑০        

েমাট নমব্র ৪ 
পৰ্াপ্ত নমব্র  

১২। অনয্ানয্ 
১২.১. েজলা সদেরর সরকাির হাসপাতাল বয্বস্থাপনা 
েসবা মানসম্মত∑≥     সুেযাগ-সুিবধা পয র্াপ্ত ∑≥   পিরচ্ছন্ন∑≥    ডাক্তােরর িনয়িমত উপিস্থিত ∑≥ 

েসকশন েমাট নমব্র পৰ্াপ্ত নমব্র 
১ ২৬  
২ ১৭  
৩ ২৬  
৪ ২৮  
৫ ৩২  
৬ ২৪  
৭ ১৬  
৮ ৫  
৯ ৫  
১০ ৩  
১১ ১৪  
১২ ৪  

সব র্েমাট নমব্র ২০০  
               শতকরা হার (%)= 
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অধয্ায় ∑ গ 
(পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্া কতৃর্ক পূরণীয়- গুণগত অংশ) 

 

১। সািকর্ট হাউজ সম্পিকর্ত মতামত; 

২। েজলা পৰ্শাসেন নব িনেয়াগকৃত কম র্কতর্ােদর সক্ষমতা বৃিদ্ধেত সুপািরশ; 

৩। ই-েসবা/তথয্ বাতায়ন/ইউিডিস/ফৰ্ন্ট েডস্ক বা সংিশ্লষ্ট েকান িবষেয়র মােনান্নয়েন সুপািরশ; 

৪।  েজলার আইনশৃঙ্খলা পিরিস্থিত উন্নয়েন েকান সমসয্া, অজর্ন বা সুপািরশ; 

৫। ভূিম-সংকৰ্ান্ত েসবা ও রাজসব্ বয্বস্থাপনা উন্নয়েন গৃহীত পদেক্ষপ, সমসয্া বা সুপািরশ; 

৬। েজলা পৰ্শাসেকর কায র্ালেয় েকান গুরুতব্পূণ র্ সমসয্া পিরলিক্ষত হেয় থাকেল উত্তরেণ করণীয়; 

৭। সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনীর সুফল িনিশ্চতকরেণ পদেক্ষপ, সমসয্া বা সুপািরশ; 

৮। গুরুতব্পূণ র্ পৰ্কল্প বাস্তবায়েন পিরলিক্ষত সমসয্া, সুপািরশ বা মতামত; 

৯। েজলার সব্াস্থয্ খােতর েকান সমসয্া, অজর্ন বা মােনান্নয়েন মতামত; 

১০। েজলার িশক্ষা বয্বস্থার েকান সমসয্া, অজর্ন বা মােনান্নয়েন মতামত; 

১১। েজলার খাদয্, বীজ, সার ইতয্ািদ িবষেয় েকান গুরুতব্পূণ র্ সমসয্া বা অজর্েনর িববরণ; 

১২। েজলায় নদী ভাঙ্গন, পৰ্াকৃিতক দুেয র্াগ সম্পেকর্ মতামত; 

১৩। পয র্টন উৎসািহতকরেণ গৃহীত পদেক্ষপ, সমসয্া বা সুপািরশ; 

১৪। েজলার উদ্ভাবনী বা বয্িতকৰ্মী অথ র্ৈনিতক, সামািজক বা সাংস্কৃিতক কম র্কাণ্ডসমূহ; 

১৫।  বািষ র্ক  কম র্সম্পাদন  চুিক্ত বাস্তবায়েনর  িবষেয় সুপািরশ; 

১৬। অগৰ্ািধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পেকর্ মতামত; 
১৭। মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর অগৰ্ািধকার পৰ্কল্প বাস্তবায়েন অগৰ্গিত; 

১৮। মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতশৰ্ুত পৰ্কল্প বাস্তবায়েন অগৰ্গিত; 
১৯। েজলার সবেচেয় সম্ভাবনাময় িদক সম্পেকর্ আেলাকপাত;  

২০। েজলা পৰ্শাসন সম্পেকর্ পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্ার উেল্লখেযাগয্ মন্তবয্: 

 

 
পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্ার 

সব্াক্ষর ও িসল 
স্মারক নমব্র---------------                                                                                              তািরখ: --------- 
 
১। মিন্তৰ্পিরষদ সিচব, মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সিচব/সিচব------------------------মন্তৰ্াণালয়/িবভাগ। 
৩। কিমশনার -------------------------------------------িবভাগ। 
৪। েজলা পৰ্শাসক-----------------------------------------েজলা। 
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