
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

উপদজলা পন্ত্ররেশ শন প্রন্ত্রতদবেন 
 

 

১ .০০ পন্ত্ররেশশনকারী কমশকতশা ও পন্ত্ররেশশন সাংক্রান্ত  তথ্য:       

১.০১ পন্ত্ররেশশনকারী কমশকতশার নাম ও পেন্ত্রব:   

১.০২ পন্ত্ররেশশদনর তান্ত্ররখ:                                                    

১.০৩ সব শদশষ পন্ত্ররেশশনকারী কমশকতশার নাম ও পেন্ত্রব:                     

১.০৪ সব শদশষ পন্ত্ররেশশদনর  তান্ত্ররখ:  

১.০৫ সর্ বশেষ পরিদেবন-মন্তশেি ওপি গৃহীত ের্স্থা:     

২.০০ উপদজলার তথ্য:                                                                                                                        

২.০১ উপদজলার নাম:    ২.০২ জজলার নাম:      

২.০৩ উপদজলার আয়তন:    ২.০৪ জলাকসাংখ্যা:      পুরুষ:            মরহলা:  

২.০৫ জপৌরসভার সাংখ্যা:     ২.০৬    ইউন্ত্রনয়দনর সাংখ্যা:  

২.০৭     ডাক বাাংদলার অবস্থা:    (ক) ভ ৌত অর্কাঠাশমা:                                       (খ) ের্স্থাপনা:   

             

২.০৮ অন্য জকান উন্নতমাদনর জরস্ট হাউজ (সিকারি/ভর্সিকারি)   থাকদল তার বণ শনা: (ক) ভ ৌত অর্কাঠাশমা:          (খ) ের্স্থাপনা:  

২.০৯ জজলা সের জথদক উপদজলা সেদরর দূরত্ব  (ন্ত্রক.ন্ত্রম.):                                                 

২.১০ যাতায়াত ব্যবস্থা এবাং সচরাচর ব্যবহৃত যাদন যাতায়াদতর সময়: 

৩.০০ এলাকার সাংসে সেদের নাম:    

৪.০০ উপদজলা পন্ত্ররষে জচয়ারম্যাদনর নাম:         

৫ .০০ উপদজলার ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ন্ত্রবভাগসমূদহ কমশরত কমশকতশাগণ এবাং অরিশস কন্ত্রিউটার ও ইন্টািশনট ব্যবহার সিন্ত্রকশত তথ্য: 

ক্রন্ত্রমক কমশকতশার পেন্ত্রব কমশকতশার নাম, 

ন্ত্রনজ 

জজলা, কমশস্থদল 

জযাগোদনর 

তান্ত্ররখ 

কমশকতশা ন্ত্রনদজ 

কমশস্থদল বসবাস 

কদরন ন্ত্রকনা, না 

করদল জকাথায় 

বসবাস কদরন 

পন্ত্ররবার-পন্ত্ররজনসহ 

কমশকতশা কমশস্থদল 

বসবাস কদরন ন্ত্রকনা, না 

করদল পন্ত্ররবার পন্ত্ররজন 

জকাথায় বাস কদরন 

ব্যবহৃত 

কন্ত্রিউটাদরর 

সাংখ্যা 

ই-জমইল/ 

ইন্টারদনট 

সাংদযাদগর 

মাধ্যম 

মন্তে 
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১. উপদজলা ন্ত্রনব শাহী কমশকতশা       

২. সহকারী কন্ত্রমশনার (ভূন্ত্রম)       

৩. উপদজলা স্বাস্থয ও পন্ত্ররবার 

পন্ত্ররকল্পনা কমশকতশা 

      



৪. উপদজলা কৃন্ত্রষ কমশকতশা        

৫. উপদজলা পন্ত্ররবার পন্ত্ররকল্পনা কমশকতশা       

৬. উপদজলা প্রান্ত্রণ সিে  কমশকতশা       

৭. উপদজলা মৎে কমশকতশা       

৮. উপদজলা প্রদকৌশলী       

৯. উপদজলা ন্ত্রশক্ষা কমশকতশা       

১০. উপদজলা ন্ত্রহসাব রক্ষণ কমশকতশা       

১১. উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কমশকতশা       

১২. সাব-জরন্ত্রজস্ট্রার       

১৩. উপদজলা যুব উন্নয়ন কমশকতশা       

১৪. উপদজলা সমাজ জসবা কমশকতশা       

১৫. অরিসাি ইনচার্ব, থানা       

১৬. উপদজলা পন্ত্ররসাংখ্যান কমশকতশা       

১৭. উপদজলা সমবায় কমশকতশা       

১৮. উপদজলা মন্ত্রহলা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রবষয়ক 

কমশকতশা 

      

১৯. উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমশকতশা       

২০. উপদজলা আনসার ও ন্ত্রভন্ত্রডন্ত্রপ 

কমশকতশা 

      

২১. উপ-সহকারী প্রদকৌশলী (জনস্বাস্থয)       

২২. উপদজলা খাদ্য ন্ত্রনয়ন্ত্রক       

২৩. উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা কমশকতশা       

২৪. উপদজলা ন্ত্রনব শাচন অন্ত্রিসার       

 

৬.০০ উপদজলায় জমাট শূন্য পদের ন্ত্রববরণ: 

ক্রন্ত্রমক অরিশসি নাম পদের জেন্ত্রণ  মঞ্জুন্ত্ররকৃত পদের সাংখ্যা শূন্য পদের সাংখ্যা জরুন্ত্রর ন্ত্রভন্ত্রিদত 

পূরণদযাগ্য পদের নাম 

১.  প্রথম    

২.  ন্ত্রিতীয়    

৩.  তৃতীয়    

৪.  চতুথ শ    



       জমাট    

  

৭.০০ উপদজলা সিদকশ সাধারণ তথ্য: 

৭.০১ উপদজলাি নেী/শাখানেীসমূদহর নাম:           

৭.০২ পানীয় জল সাংক্রান্ত তথ্যান্ত্রে:  

 (ক) আশসবরনকমুক্ত টিউর্ওশেশলি সংখ্যা:       (খ) আশসবরনকযুক্ত টিউর্ওশেশলি সংখ্যা:      (গ) অন্যান্য সুশপে পারনি ের্স্থা: 

৭.০৩ স্যারনশটেন সংক্রান্ত তথ্য (স্যারনশটেন ক াশিশর্ি হাি): 

৭.০৪ উপদজলায় কমশরত এনন্ত্রজও’র সাংখ্যা ও গুরুত্বপূণ শ এনন্ত্রজও’র নাম:  

 (ক) উপদজলা এনরর্ও রর্ষেক করমটিি স া হে রকনা:                   (খ) ত্রৈমারসক রিশপাট ব ভেিণ কিা হে রকনা: 

৭.০৫ উপদজলা পরিষশদি আে-েে (গত রতন র্ছশিি তথ্য): 

বছর সরকান্ত্ররভাদব প্রাপ্ত উন্নয়ন 

বরাদের পন্ত্ররমাণ 

উপদজলার ন্ত্রনজস্ব আয় হদত প্রাপ্ত 

অদথ শর পন্ত্ররমাণ 

উন্নয়ন খাদত ব্যদয়র পন্ত্ররমাণ রাজস্ব খাদত ব্যদয়র 

পন্ত্ররমাণ 
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৭.০৬ আইন-শৃঙ্খলা পন্ত্ররন্ত্রস্থন্ত্রত:  

(ক)  উপদজলা আইন-শৃঙ্খলা কন্ত্রমটির মারসক সভা ন্ত্রনয়ন্ত্রমত হয় ন্ত্রকনা:                                না হশল তাি কািণ: 

(খ)  উপশর্লাে ভমাট থানাি (পুরলে ভেেন)/পুরলে িাঁরি/তদন্ত ভকশেি সংখ্যা:                   হার্তখানাি অর্স্থা:  

 পৃথক মরহলা হার্তখানা আশছ রকনা: 

(গ)  অপরাধ সাংক্রান্ত তথ্য (চলন্ত্রত বছরসহ গত এক বছদরর তথ্য): 

বছর খুন ধষ শণ ডাকান্ত্রত/রাহাজান্ত্রন অন্ত্রিসাংদযাগ অপহরণ এন্ত্রসড ন্ত্রনদক্ষপ অন্যান্য 
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(ঘ) মােকদ্রব্য অপব্যবহার সাংক্রান্ত সমো আদছ ন্ত্রকনা?    থাকদল সমোর প্রকৃন্ত্রত/ধরন এবাং প্রন্ত্রতদরাদধর জন্য গৃহীত পেদক্ষপ:     

(১) মতন্ত্রবন্ত্রনময়/উিুদ্ধকরণ সভার সাংখ্যা:  (২) অন্ত্রভযাদনর সাংখ্যা: (৩) উদ্ধারকৃত মােকদ্রদব্যর পন্ত্ররমাণ:  

(৪) আটককৃত ব্যন্ত্রির সাংখ্যা:   (৫) োদয়রকৃত মামলার সাংখ্যা: 

 

(ঙ) গত র্ছশি উপদজলায় ভ্রাম্যমাণ আোলত পন্ত্ররচালনা সাংক্রান্ত তথ্যান্ত্রে:  

কম বকতবাি নাম জমাবাইল 

জকাদট শর 

সাংখ্যা 

মামলার 

সাংখ্যা 

েরিত 

ব্যন্ত্রির 

সাংখ্যা 

অথশেন্ড কািাদি উ েদি 

 

অথশদি 

অনাোদয় 

কারােি 

আন্ত্রপদলর 

সাংখ্যা  

(যন্ত্রে 

থাদক) 

মন্তব্য 
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উপশর্লা রনর্ বাহী কমবকতবা          

সহকািী করমেনাি (ভূরম)          

 

৭.০৭ সার, বীজ ও জপদরান্ত্রলয়াম জাতীয় পোদথ শর মজুে পন্ত্ররন্ত্রস্থন্ত্রত 

ক্রন্ত্রমক  ন্ত্রবষয় প্রাপ্ত তথ্য 

১. সার, বীজ এবাং জপদরান্ত্রলয়াম সরবরাহ/মজুে সদন্তাষজনক ন্ত্রকনা  

২. উপদজলায় সাদরর অনুদমান্ত্রেত ন্ত্রডলাদরর সাংখ্যা  

৩. আগামী দুই মাদস উপদজলায় খাদ্য-দ্রব্য/সার/বীজ/দপদরান্ত্রলয়াম ন্ত্রকাংবা ন্ত্রনতয-ব্যবহায শ 

দ্রদব্যর সরবরাহ অথবা মূদের জক্ষদে বড় রকদমর জকান সমোর আশঙ্কা আদছ ন্ত্রকনা।  

 

  

৭.০৮ কৃন্ত্রষদক্ষদে লাগসই প্রযুন্ত্রি/উদ্ভাবন/সৃজনশীলতা/সম্ভাবনা ও সমো সিন্ত্রকশত তথ্য:  

৭.০৯ কৃন্ত্রষঋণ ন্ত্রবতরণ সিন্ত্রকশত তথ্য: লক্ষযমাো:             উপকারদভাগীর সাংখ্যা:  লক্ষযমাো অজশদনর শতকরা হার: 

৭.১০ কৃন্ত্রষখাদত ভতুশন্ত্রক সিন্ত্রকশত তথ্য: 

 বরােকৃত অদথ শর পন্ত্ররমাণ:              উপকারদভাগীর সাংখ্যা:   ব্যদয়র শতকরা হার: 

৭.১১ খাশে স্বেংসম্পূণ ব রকনা: 

৭.১২ রনতয েশোর্নীে দ্রোরদি অস্বা ারর্ক মূল্য র্া সংকট পরিলরিত হে রকনা:          হশে থাকশল তাি কািণ: 

৭.১৩ উপশর্লাে উৎপারদত রর্শেষ ধিশনি িসল/পশেি নাম: 

৭.১৪ নেী ভাঙ্গন, প্রাকৃন্ত্রতক দুদয শাদগর ঘটনা বা আশঙ্কা (যন্ত্রে থাদক): 

 

৮.০০ সামারর্ক রনিাপত্তাশর্ষ্টনী কমবসূরচি আওতাে উপশর্লাে েদানকৃত অথব ও উপকািশ াগীি সংখ্যা: 

ক্ররমক  দপ্তশিি নাম র্িাদ্দকৃত অশথবি পরিমাণ উপকািশ াগীি সংখ্যা মন্তে 

১.     

২.     

 

৯ .০০ েোসরনক সংস্কাি ও সুোসন সংক্রান্ত তথ্য: 

৯.০১ রসটিশর্ন্স-চাট বাি সংক্রান্ত: 

(ক) রসটিশর্ন্স-চাট বাি েণেন কিা হশেশছ রকনা:      (খ) রসটিশর্ন্স-চাট বাি দৃশ্যমান স্থাশন/ওশের্সাইশট েদেবন কিা হশেশছ রকনা: 

(গ) এ রর্ষশে কমবকতবা/কমবচারিশদি েরেিণ ভদওো হশেশছ রকনা:         (ঘ) েরেিণোপ্ত কমবকতবা/কমবচারিি সংখ্যা: 

৯.০২ ইশনাশ েন টিম সংক্রান্ত:      

 (ক) ইশনাশ েন টিম গঠন কিা হশেশছ রকনা: (খ) এ র্ছি ইশনাশ েন টিশমি কেটি স া অনুরিত হশেশছ: 

 (গ) স াে কতটি রসদ্ধান্ত গৃহীত হশেশছ:  (ঘ) গৃহীত রসদ্ধাশন্তি কতটি র্াস্তর্ারেত হশেশছ: 

 (ঙ) ইশনাশ েন সংক্রান্ত রর্ষোরদ উপশর্লা পরিষশদি সাধািণ স াি আশলাচযসূরচভুক্ত কিা হশেশছ রকনা: 

 (চ) উশেখশ াগ্য ভকান ইশনাশ েন থাকশল তা উশেখ কিা ভ শত পাশি: 

৯.০৩ গণশুনারন ও অর শ াগ েরতকাি সংক্রান্ত তথ্য: 

ক্ররমক গণশুনারন 

গ্রহণকািী 

কমবকতবাি পদরর্ 

গত মাশস কতটি 

শুনারন অনুরিত 

হশেশছ 

ভসর্া েতযােী/অর শ াগকািীি 

সংখ্যা 

কতর্শনি 

আশর্দন রনষ্পরত্ত 

হশেশছ 

আশর্দশনি 

রর্ষে 

(সংশিশপ) 

গৃহীত ের্স্থা 

(সংশিশপ) 

       
 

৯.০৪ ই-গ শন বন্স সম্প্রসািণ সংক্রান্ত তথ্য: 



(ক) ওশের্ ভপাট বাশলি ক াশিশর্ি েতকিা হাি:       (খ) ওশের্ ভপাট বাশলি তথ্য রনেরমত াশর্ হালনাগাদ কিা হে রকনা:   

(গ) দাপ্তরিক ই-ভমইল রনেরমত াশর্ ভচক কিা হে রকনা:    (ঘ) ইউরনশকাড ের্হাি কিা হে রকনা:     

৯.০৫ র্াতীে শুদ্ধাচাি ভকৌেল সংক্রান্ত তথ্য:     

(ক) র্াতীে শুদ্ধাচাি ভকৌেশলি রর্ষশে ভেকশহাল্ডািশদি রনশে অর্রহতকিণ/মতরর্রনমে স া অনুরিত হে রকনা:              

(খ) এ র্ছি আশোরর্ত অর্রহতকিণ/মতরর্রনমে স াি সংখ্যা:  

(গ) র্াতীে শুদ্ধাচাি র্াস্তর্ােন সংক্রান্ত কমব-পরিকল্পনা েণেণ কিা হশেশছ রকনা: 

(ঘ) কমবপরিকল্পনা র্াস্তর্ােন অগ্রগরতি তথ্য রনেরমত াশর্  থা থ কর্তবপশিি রনকট ভেিণ কিা হে রকনা: 

৯.০৬ তথ্য অরধকাি র্াস্তর্ােন সংক্রান্ত:     

 (ক) এ র্ছি োপ্ত আশর্দশনি সংখ্যা:    (খ) এ র্ছি রনষ্পন্ন আশর্দশনি সংখ্যা:   

(গ) তথ্য অরধকাি আইন অনু ােী েশোর্নীে তথ্যারদ স্বেশণারদত হশে ওশের্সাইশট র্া অন্য ভকান মাধ্যশম েকাে কিা হে রকনা: 

১০.০০ ইউন্ত্রনয়ন পন্ত্ররষে সাংক্রান্ত তথ্য: 

নবন্ত্রনন্ত্রমশত ইউন্ত্রপ ভবদনর 

সাংখ্যা 

রনমবাণাধীন ইউন্ত্রপ 

ভবদনর সাংখ্যা 

সদন্তাষজনক পুরাতন 

ইউন্ত্রপ ভবদনর সাংখ্যা 

জরাজীণ শ ইউন্ত্রপ ভবদনর 

সাংখ্যা 

ভবন জনই এরূপ ইউন্ত্রপ’র 

সাংখ্যা 

     

 

১০.০১ গত অথ শ বছদর ইউ.ন্ত্রপর সদব শাচ্চ ও সব শন্ত্রনম্ন আয়: 

(ক) সদব শাচ্চ :  ইউন্ত্রনয়দনর নাম-      আদয়র পন্ত্ররমাণ:  

(খ) সব শন্ত্রনম্ন  : ইউন্ত্রনয়দনর নাম-    আদয়র পন্ত্ররমাণ:  

১১ .০০ ইউ.ন্ত্রপ মহল্লাোর/গ্রাম পুন্ত্রলশ সাংক্রান্ত তথ্য: 

 গ্রাম পুন্ত্রলদশর সাংখ্যা প্যাদরড সাংক্রান্ত জবতন-ভাতার ইউন্ত্রপ  

অাংশ যথাসমদয়  

পন্ত্ররদশাধ করা হয় ন্ত্রকনা 

মঞ্জুন্ত্ররকৃত 

পে 

কমশরত শূন্য পশদি 

সংখ্যা 

সাপ্তান্ত্রহক প্যাদরদড ন্ত্রনয়ন্ত্রমত 

অাংশগ্রহণ কদর ন্ত্রকনা 

সব শদশষ প্যাদরদডর 

তান্ত্ররখ 

      

 

১২.০০ ইউন্ত্রনয়ন/দপৌর ন্ত্রডন্ত্রজটাল জসন্টার সাংক্রান্ত তথ্য:  

১২.০১ ইউন্ত্রডন্ত্রস’র সাংখ্যা: 

১২.০২ নািী উশোক্তাি সংখ্যা: 

১২.০৩ করিউটাি/ ন্ত্রপারত আশছ রকনা:  

১২.০৪ রর্দ্যযৎ/ভসালাি প্যাশনল আশছ রকনা:  

১২.০৫ গত মাশস আশেি পরিমাণ: 



১৩.০০ উপদজলার ন্ত্রশক্ষা প্রন্ত্রতষ্ঠান সাংক্রান্ত তথ্য: 

১৩.০১ প্রাথন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা: 

প্রাথন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালদয়র সাংখ্যা অন্যান্য 

সরকান্ত্রর জরন্ত্রজস্ট্রাড শ জবসরকান্ত্রর কন্ত্রমউন্ত্রনটি  

   

 

১৩.০২ প্রাথন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালদয় ভন্ত্রতশর হার:  

১৩.০৩ ঝদর পড়ার হার:  

১৩.০৪ ন্ত্রমড-জড ন্ত্রমল চালুকৃত প্রাথন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালদয়র সাংখ্যা:  

১৩.০৫ মাধ্যন্ত্রমক, উচ্চ মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা সাংক্রান্ত:  

 

মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালদয়র সাংখ্যা উচ্চ মাধ্যন্ত্রমক কদলদজর 

সাংখ্যা 

ন্ত্রডন্ত্রগ্র কদলদজর সাংখ্যা অন্যান্য 

সরকান্ত্রর জবসরকান্ত্রর সরকান্ত্রর জবসরকান্ত্রর সরকান্ত্রর জবসরকান্ত্রর  

      

 

১৩.০৬ মাদ্রাসা ন্ত্রশক্ষা সাংক্রান্ত: 

                   মাদ্রাসার সাংখ্যা 

উচ্চতর (োন্ত্রখল, আন্ত্রলম, িান্ত্রজল, কান্ত্রমল) এবদতোয়ী কওমী অন্যান্য 

    

 

১৩.০৭ কতটি উচ্চ রর্োলশে মারিরমরডোি সুরর্ধা আশছ: মারিরমরডোি ের্হাি হে রকনা: ের্হাি না হশল তাি কািণ: 

১৩.০৮: রর্োলে পরিদেবন সংক্রান্ত: 

 

গতমাশস পরিদেবনকািী কমবকতবাি 

সংখ্যা 

পরিদেবনকৃত রর্োলশেি 

সংখ্যা 

পরিদেবনকাশল কতটি সুপারিে কিা 

হশেশছ 

কতটি সুপারিে র্াস্তর্ারেত 

হশেশছ 

    

 

১৪.০০ উপদজলার প্রকল্প বাস্তবায়ন সিন্ত্রকশত তথ্য: 

১৪.০১ গৃহীত েকশল্পি সংখ্যা:              র্াস্তর্ারেত েকশল্পি সংখ্যা:    র্াস্তর্ােন-অগ্রগরতি হাি: 

১৪.০২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রান্ত্রধকারন্ত্রভন্ত্রিক প্রকদল্পর বাস্তবায়ন-অগ্রগন্ত্রতর প্রন্ত্রতদবেন (যন্ত্রে থাদক): 

১৪.০৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রন্ত্রতশ্রুত প্রকদল্পর অগ্রগন্ত্রতর প্রন্ত্রতদবেন (যন্ত্রে থাদক): 



১৫.০০ উপদজলা পরিষশদি সাধািণ সভা সাংক্রান্ত:   

(ক) উপদজলা পন্ত্ররষদের সাধারণ সভা ন্ত্রনয়ন্ত্রমতভাদব হয় ন্ত্রকনা:  খ) গত বছদর কতটি সভা অনুন্ত্রষ্ঠত হদয়দছ: 

(গ) সভা ন্ত্রনয়ন্ত্রমত না হদল তার কারণ: 

১৬.০০ ভূন্ত্রম রাজস্ব সাংক্রান্ত তথ্য: 

১৬.০১ োন্ত্রব আোয় সাংক্রান্ত:                                                                   

দারর্  সাধািণ সংস্থা ভমাট দারর্ ভমাট আদাে (পরিদেবন প বন্ত) আদাশেি েতকিা হাি 

গত অথ শ বছদর          

চলরত অথব র্ছশি       

ভমাট      

 

১৬.০২ নামজান্ত্রর সাংক্রান্ত তথ্য: (কমপদক্ষ একটি জকস পয শাদলাচনা করদত হদব) 

(১) উপদজলায় অন্ত্রনষ্পন্ন নামজান্ত্রর মামলার জমাট সাংখ্যা:  

(২) গত বছদর োদয়রকৃত মামলার সাংখ্যা:  

(৩) গত বছদর অন্ত্রনষ্পন্ন মামলার সাংখ্যা:  

(৪) ২৮ কায শন্ত্রেবদসর মদধ্য ন্ত্রনষ্পন্ন হয়ন্ত্রন, এমন মামলার সাংখ্যা:  

(৫) ন্ত্রতন মাদসর অন্ত্রধককাল যাবৎ অন্ত্রনষ্পন্ন নামজান্ত্রর মামলার সাংখ্যা:  

(৬) ছয় মাস বা তার অন্ত্রধককাল যাবৎ অন্ত্রনষ্পন্ন নামজান্ত্রর মামলার সাংখ্যা:  

(৭) নামজান্ত্রর মামলা অন্ত্রনষ্পন্ন থাকার কারণ:  

(৮) জরকডশ সাংদশাধন হদয়দছ ন্ত্রকনা: 

(৯) নামর্ারি কা বক্রম সঠিক াশর্ অনুসিণ কিা হে রকনা: 

১৬.০৩ খাসজন্ত্রম সাংক্রান্ত তথ্য: 

(১) জমাট খাসজন্ত্রমর পন্ত্ররমাণ:  

(২) বদদাবস্তদযাগ্য কৃন্ত্রষ খাসজন্ত্রমর পন্ত্ররমাণ:  

(৩) বদদাবস্তকৃত কৃন্ত্রষ খাসজন্ত্রমর পন্ত্ররমাণ:  

(৪) উপকারদভাগী পন্ত্ররবাদরর সাংখ্যা:  

(৫) বদদাবস্তকৃত জন্ত্রমর কবুন্ত্রলয়ত সিােন, েখল হস্তান্তর ও নামজান্ত্রর হদয়দছ ন্ত্রকনা: 

(৬) সাংন্ত্রিষ্ট জরন্ত্রজস্টারসমূহ (দরন্ত্রজস্টার-১, ২, ৮, ১২) হালনাগাে করা হদয়দছ ন্ত্রকনা: 



(৭) উপযু শি কায শক্রম গৃহীত না হদল তার কারণ: 

১৬.০৪ সায়রাত মহালসমূদহর ইজারা প্রোন সাংক্রান্ত কায শক্রম:       

 (১) সায়রাত মহালসমূদহর জমাট সাংখ্যা:  

     হাট-বাজার:         জলমহাল:      বালুমহাল: পাথরমহাল:   বাঁশমহাল:         অন্যান্য(যন্ত্রে থাদক):   

 (২) সায়রাতমহালসমূহ ইজারা প্রোন করা হদয়দছ ন্ত্রকনা: 

             (৩) ইজারা প্রোন করা না হদয় থাকদল তার কারণ: 

(৪) আোয়কৃত টাকার পন্ত্ররমাণ:  

১৬.০৫ জজনাদরল সাটি শন্ত্রিদকট মামলা সিন্ত্রকশত (কমপদক্ষ একটি মামলা পয শাদলাচনা করদত হদব): 

 

মামলার সাংখ্যা োন্ত্রবর পন্ত্ররমাণ গত মাদস ন্ত্রনষ্পন্ত্রির সাংখ্যা আোয়কৃত টাকার পন্ত্ররমাণ মন্তব্য 

     

১৬.০৬ জরন্ট সাটি শন্ত্রিদকট মামলা সিন্ত্রকশত (কমপদক্ষ একটি মামলা পয শাদলাচনা করদত হদব): 

 

মামলার সাংখ্যা োন্ত্রবর পন্ত্ররমাণ গত মাদস ন্ত্রনষ্পন্ত্রির সাংখ্যা আোয়কৃত টাকার পন্ত্ররমাণ মন্তব্য 

     

 

১৬.০৭ ন্ত্রবন্ত্রবধ মামলা সাংক্রান্ত (কমপদক্ষ একটি মামলা পয শাদলাচনা করদত হদব): 

 

পূব শবতী মাস জথদক আগত  

মামলার সাংখ্যা 

চলন্ত্রত মাদস রুজুকৃত 

মামলার সাংখ্যা 

গত মাদস ন্ত্রনষ্পদন্নর সাংখ্যা জপন্ত্রন্ডাং সাংখ্যা মন্তব্য 

     

 

১৬.০৮ ইউন্ত্রনয়ন ভূন্ত্রম অন্ত্রিস সাংক্রান্ত (কমপদক্ষ একটি ইউন্ত্রনয়ন ভূন্ত্রম অন্ত্রিস সদরজন্ত্রমদন জেখদত হদব): 

(১) অবকাঠাদমা: 

(২) জরকডশ সাংরক্ষণ: 

(৩) প্রন্ত্রতদবেদনর জন্য প্রাপ্ত পে/মামলার সাংখ্যা: 

(৪) জপ্রন্ত্ররত প্রন্ত্রতদবেদনর সাংখ্যা: 

(৫) জসবা প্রোন পদ্ধন্ত্রত:    

(৬) মন্তব্য: 

১৬.০৯ ভূন্ত্রম রাজস্ব সিন্ত্রকশত জকান সমো/তথ্য/সুপান্ত্ররশ থাকদল উদল্লখ করদত হদব: 

১৭ .০০ স্বাস্থয ন্ত্রবভাগ সিন্ত্রকশত তথ্য: 

১৭.০১ উপদজলা স্বাস্থয কমদেদের তথ্যাবন্ত্রল: 



ভবদনর অবস্থা জবড 

সাংখ্যা 

জরাগীর সাংখ্যা 

(ন্ত্রভন্ত্রজদটর তান্ত্ররদখ) 

ডািাদরর 

অনুদমান্ত্রেত 

পে সাংখ্যা 

পোয়নকৃত 

ডািাদরর 

সাংখ্যা 

পন্ত্ররেশশদনর ন্ত্রেন 

কমশস্থদল উপন্ত্রস্থত 

ডািাদরর সাংখ্যা 

পন্ত্ররেশশদনর ন্ত্রেন 

কমশস্থদল অনুপন্ত্রস্থত 

ডািার সিরকবত তথ্য 

আউটদডার ইনদডার 

        

 

১৭.০২ রচরকৎসা ভসর্া সংক্রান্ত তথ্য: 

(১) হাসপাতাশলি ভমার্াইল নম্বশি ভসর্া েদান কিা হে রকনা: 

(২) জটন্ত্রলদমন্ত্রডন্ত্রসন কায শক্রম চালু আদছ ন্ত্রক না:  

(৩) সাধারণ যন্ত্রপান্ত্রতর অবস্থা:  

(৪) এে-জর জমন্ত্রশদনর অবস্থা:  

(৫) এমু্বদলদের অবস্থা:  

(৬) জজনাদরটদরর অবস্থা:  

১৭.০৩ উপদজলা স্বাস্থয কন্ত্রমটির সভা ন্ত্রনয়ন্ত্রমতভাদব হয় ন্ত্রকনা:      

১৭.০৪ ন্ত্রচন্ত্রকৎসা সাংক্রান্ত কায শক্রম সদন্তাষজনক ন্ত্রকনা:  

১৭.০৫ উপদজলায় কমশরত জবসরকান্ত্রর ন্ত্রচন্ত্রকৎসদকর সাংখ্যা:   

১৭.০৬ কন্ত্রমউন্ত্রনটি ন্ত্রিন্ত্রনদকর সাংখ্যা:  

১৭.০৭ জবসরকান্ত্রর ন্ত্রিন্ত্রনদকর সাংখ্যা:  

১৭.০৮ সরকারদক অবন্ত্রহত করার মত স্বাস্থয ন্ত্রবভাগ সিন্ত্রকশত জকান সমো/তথ্য/সুপান্ত্ররশ থাকদল তার বণ শনা: 

১৮.০০ অসাধারণ/অস্বাভান্ত্রবক ন্ত্রকছু দৃন্ত্রষ্টদগাচর হদল তার সাংন্ত্রক্ষপ্ত ন্ত্রববরণ (সামান্ত্রজক সমো/ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী/অথ শননন্ত্রতক ন্ত্রবদশষত্ব/প্রাকৃন্ত্রতক জসৌদয শ/অন্যান্য 

ন্ত্রবদশষত্ব উদল্লখ করা জযদত পাদর):  

১৯.০০ পরিদেবনকাশল রর্র ন্ন রর্ াশগি কমবকতবাগশণি মতামত/সুপারিশেি র রত্তশত সরকাদরর আশু দৃন্ত্রষ্ট আকষ শণদযাগ্য জকান ন্ত্রবষয়: 

২০.০০ উপদজলা এবাং উপদজলা প্রশাসন সিদকশ মতামত: 

 

 

 

পন্ত্ররেশশনকারী কমশকতশার স্বাক্ষর ও সীল 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে সন্ত্রচব 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

বাাংলাদেশ সন্ত্রচবালয়, ঢাকা। 



                                                                                                                                                        

 

স্মারক নম্বর-                                                                                                               তান্ত্ররখ:---------   

            

অনুন্ত্রলন্ত্রপ কায শাদথ শ: 

১। ন্ত্রবভাগীয় কন্ত্রমশনার 

------------------- 

২। জজলা প্রশাসক  

------------------------- 

৩। উপদজলা ন্ত্রনব শাহী অন্ত্রিসার 

 -------------------------   

 

 


