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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সািতক বছর সেহর (৩ বছর ) ধান অজন সহ (২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ বছর)
বাংলােদশ এলিডিস পয ােয় উরেনর াপেট এবং মবিধ  জনসংার াণীজ আিমেষর (ধ, িডম ও মাংস) চািহদা মটােত উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা িেত িবমান ািণসেদর সংরণ, সসারণ ও জাত উয়ন ে ময়মনিসংহ িবভােগ অভাবনীয় অগিত সািধত
হেয়েছ।
• সািতক অথ বছরসেহ গবািদপর জাত উয়েন যথােম ৪.০৭, ৩.৪৪৩৮ ও ৩.৪৭৬৮ ল জননম গাভী/ বকনােক িম
জনেনর  আওতায়  আনা  হেয়েছ।  উৎপািদত  সংকর  জােতর  বােরর  সংা  যথােম  ১.১৫,  ১.২৯৮০  ও  ১.২৯৯৮  ল।
• িবমান  ািণসেদর সংরণ ও সসারেণ  যথােম ১.৮৮,  ২.০৬০ ও ২.১৪৭৯ কা গবািদপ-পািখেক কা  দান  করা  হেয়েছ
এবং যথােম ১.০০৯৬, ১.১৩৯৬ ও ১.২২৩৩ কা গবািদপ-পািখেক িচিকৎসা দান করা হেয়েছ।
•  খামািরর  সমতাি,  খামার  বাপনার  উয়ন  ও  খামার  সসারেণ  যথােম  ০.১৭০১,  ০.১৭৬৮৪  ও  ০.২৩৩৪১  ল  খামািরেক
িশণ দানসহ যথােম ২৫০৪, ২৫০২ ও ২৬৬৩  উঠান বঠক পিরচালনা করা হেয়েছ।
• িনরাপদ ও মানসত াণীজ আিমষ উৎপাদেন যথােম ৩৬৩০, ৪১৬৬ ও ৪৩৬১  খামার/িফডিমল/ হাচাির পিরদশ ন, ৮০৫, ১৫১২ ও
১৪৭০ জন মাংস িয়াজাতকারী ( কসাই) িশণ এবং ২৫, ও ৫৫ ও ৫১ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

গবািদপর ণগত মানস খাের অলতা, আিবভাবেযা রাগ াভাব, ু সংরণ ও িবপণন বার অভাব, লাগসই ির
ঘাটিত, েণাদনালক ও সংেযাজনকারী উেেগর ঘাটিত, উৎপাদন সামীর উ, জলবা পিরবতেনর ভাব, খামািরর সেচতনতা ও
বাপনাগত ােনর ঘাটিত, সীিমত জনবল ও বােজট বরা াি ািণসদ উয়েন অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

খা  িনরাপা  িনিতকরেণ  বাজার  বার  সংেযাগ  জারদারকরণ,  পেরবখীকরণ,  িনরাপদ  ও  মানসত উৎপাদন  বার  চলন
করা হেব। গবািদপ-পািখর রাগ িনয়ণ, নজরদাির, িচিকৎসা সবার মান উয়ন এবং রাগ অসান গেবষণাগার আিনকীকরণ করা হেব।
ধ ও মাংস উৎপাদন িেত িম জনন ির সসারণ অাহত রাখা হেব। ািণি উয়েন উত জােতর ঘাস চাষ সসারণ,
খা িয়াজাতকরণ ির সার, এমআর ির চলন, ঘােসর বাজার সসারণ ও পখাের মান িনিতকরেণ ননা পরীা
কায ম জারদার করা হেব। খামািরর সমতা িেত িশণ ও উঠান বঠক কায ম জারদারসহ ািণসদ সিকত আইন , িবিধ ও
নীিতমালার অসরণ মাবাইল কােট র আওতা ি করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• গবািদপ- পািখর রাগ িতেরােধ ২.১৯ কা মাা কা েয়ােগর মােম ভাকিসেনশন কায েমর সসারণ ঘটােনা হেব ও
নজরদাির বা জারদাের ৬৯০  িডিজজ সািভ েল পিরচালনা করা হেব।
• খামািরর সমতা ি,খামার বাপনার উয়ন ও খামার সসারেণ ০.১৭ ল খামািরেক িশণ দান ও ২৬৬০  উঠান
বঠক পিরচালনা করা হেব।
• িনরাপদ ও মানসত ািণজ আিমষ উৎপাদেন ৩৭৩৫  খামার/িফডিমল/ হাচাির পিরদশ ন, ১৪৪৭ জন মাংস িয়াজাতকারী
(কসাই) িশণ এবং ৫৫  মাবাইল কাট  বাবায়ন করা হেব।
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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-

পিরচালক, িবভাগীয় ািণসদ দর, ময়মনিসংহ

এবং

মহাপিরচালক,  ািণসদ  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ পয া, িনরাপদ ও মানসত ািণজ আিমষ সরবরাহকরণ

১.২ অিভল (Mission)
ািণসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি এবং  সংেযাজেনর (Value addition) মােম াণীজআিমেষর চািহদা
রণ

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. গবািদপ-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
২. মানবসদ উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি
৩. িনরাপদ ািণজাত প (ধ, মাংস ও িডম) উৎপাদন ও রািন িেত সহায়তা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ধ, মাংস ও িডেমর উৎপাদন ি
২. গবািদপ-পািখ ও পাষা াণীর িচিকৎসা দান
৩. কা দান, িডিজজ সািভ েল, ননা পরীার বা হণ ও ি ভেটিরনাির কা পিরচালনার মােম রাগ
িতেরাধ ও িনয়ণ
৪. গবািদপর ি উয়েন ায়ী ঘাস চাষ সসারণ
৫. ািণসেদর সসারণ ও খামার বাপনার উয়েন উঠান বঠক আেয়াজন ও িশণ দান
৬. মাংস িয়াজাতকারী িশণ, খামার/িফডিমল/হাচাির পিরদশ ন, বািণিজক খামার রিজেশন ও নবায়ন এবং
মাবাইল কাট  বাবায়েনর মােম মানসত াণীজ আিমষ উৎপাদন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ধ উৎপাদন ি জনিত েধর াতা পিরমাণ (িমিল/িদন) ১৭৯.৯২ ২০১ ২১৪ ২২৫ ২৩৫ িমিভটা, উয়ন সহেযাগী সংা
আওতাধীন জলা ািণসদ
দরসেহর িতেবদন

মাংস উৎপাদন ি জনিত মাংেসর াতা পিরমাণ (াম/িদন) ১৫৮.০৬ ১৫৬ ১৫১ ১৫৯ ১৬৬ উয়ন সহেযাগী সংা
আওতাধীন জলা ািণসদ
দরসেহর িতেবদন

িডম উৎপাদন ি জনিত িডেমর াতা পিরমাণ (সংা/বছর) ১৭২.৬০ ১৬০ ১৬০ ১৬৮ ১৭৬ উয়ন সহেযাগী সংা
আওতাধীন জলা ািণসদ
দরসেহর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] গবািদপ-
পািখর িচিকৎসা,
রাগ িতেরাধ ও
িনয়ণ

৩৯

[১.১] গবািদপর কা
দান

[১.১.১] কা েয়াগত
গবািদপ

মিত
সংা
(কা)

৫ ০.১৩১৪ ০.১৫৪০ ০.১৫ ০.১৩৫ ০.১২ ০.১০৫ ০.০৯ ০.১৫৭৫ ০.১৬৫

[১.২] হস-রিগর কা
দান

[১.২.১] কা েয়াগত
হস-রিগ

মিত
সংা
(কা)

৫ ১.৯২৯০ ১.৯৯৪০ ২.০৪ ১.৮৩৬ ১.৬৩২ ১.৪২৮ ১.২২৪ ২.১৪২ ২.২৪৪

[১.৩] গবািদপর
িচিকৎসা দান

[১.৩.১] িচিকৎসাত
গবািদপ

মিত
সংা
(কা)

৭ ০.০৮৬৮ ০.০৯৮৯ ০.০৯ ০.০৮১ ০.০৭২ ০.০৬৩ ০.০৫৪ ০.০৯৫ ০.০৯৯

[১.৪] হস-রিগর
িচিকৎসা দান

[১.৪.১] িচকৎসাত
হস-রিগ

মিত
সংা
(কা)

৬ ১.০৫২৮ ১.১২৪৪ ০.৮৮ ০.৭৯২ ০.৭০৪ ০.৬১৬ ০.৫২৮ ০.৯২৪ ০.৯৬৮

[১.৫] পাষা াণীর
িচিকৎসা দান

[১.৫.১] িচিকৎসাত
পাষা াণী

মিত সংা ২ ১৫৩৬ ১৩৮৮ ৭৭৫ ৬৯৮ ৬২০ ৫৪৩ ৪৬৫ ৮১৪ ৮৫৩

[১.৬] গবািদপ-পািখর
রাগ অসােন ননা
সংহ ও গেবষণাগাের
রণ

[১.৬.১] িরত ননা মিত সংা ৫ ২৭২৩ ২৮৭১ ২৮৬২ ২৫৭৬ ২২৯০ ২০০৪ ১৭১৭ ৩০০৫ ৩১৪৮

[১.৭] গবািদপ-পািখর
িডিজজ সািভ েল

[১.৭.১] পিরচািলত
সািভ েল

মিত সংা ৫ ৬৯৪ ৭০০ ৬৯০ ৬২১ ৫৫২ ৪৮৩ ৪১৪ ৭২৫ ৭৫৯

[১.৮] ি ভেটিরনাির
মিডেকল কা াপন

[১.৮.১] াপনত
ভেটিরনাির কা

মিত সংা ৪ ২৫৫ ৩১৫ ৩০৯ ২৭৮ ২৪৭ ২১৬ ১৮৫ ৩২৪ ৩৪০

[২] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

১৯

[২.১] খামািরেদর
িশণ দান

[২.১.১] িশণা
খামাির

মিত
সংা
(ল)

৬ ০.১৭৬৮ ০.২৩৩৪ ০.১৭ ০.১৫৩ ০.১৩৬ ০.১১৯ ০.১০২ ০.১৭৮৫ ০.১৮৭

[২.২] মাংস
িযাজাতকারীেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশণা
মাংস িয়াজাতকারী

মিত সংা ৪ ১৫১২ ১৪৭০ ১৪৪৭ ১৩০২ ১১৫৮ ১০১৩ ৮৬৮ ১৫১৯ ১৫৯২

[২.৩] গবািদপ-পািখ
পালেন সমতা িেত
উঠান বঠক আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

মিত সংা ৪ ২৫০২ ২৬৬৩ ২৬৬০ ২৩৯৪ ২১২৮ ১৮৬২ ১৫৯৬ ২৭৯৩ ২৯২৬
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৪] ায়ী ঘাস চাষ
সসারণ

[২.৪.১] ায়ী ঘাস
চাষত জিম

মিত একর ৫ ৬১২.৩৫ ৬২৬.৪৮ ৬১৫ ৫৫৪ ৪৯২ ৪৩১ ৩৬৯ ৬৪৬ ৬৭৭

[৩] িনরাপদ
ািণজাত প
(ধ, মাংস ও
িডম) উৎপাদন ও
রািন িেত
সহায়তা

১২

[৩.১]
খামার/িফডিমল/হাচাির
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
খামার/িফডিমল/হাচাির

মিত সংা ৩ ৪১৬৬ ৪৩৬১ ৩৭৩৫ ৩৩৬২ ২৯৮৮ ২৬১৫ ২২৪১ ৩৯২২ ৪১০৯

[৩.২] পাি খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৩.২.১] রিজিত
পাি খামার

মিত সংা ২ ১০০ ১১০ ১২৭ ১১৪ ১০২ ৯০ ৭৬ ১৩৪ ১৪০

[৩.৩] গবািদপর খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৩.৩.১] রিজিত
গবািদপর খামার

মিত সংা ২ ২৮১ ৩১৬ ২৬০ ২৩৪ ২০৮ ১৮২ ১৫৬ ২৭৩ ২৮৬

[৩.৪] ািণসদ িবষয়ক
িবিভ আইন েয়ােগ
মাবাইল কাট  বাবায়ন
করা

[৩.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

মিত সংা ৫ ৫৫ ৫১ ৫৫ ৫০ ৪৪ ৩৯ ৩৩ ৫৮ ৬১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পিরচালক, িবভাগীয় ািণসদ দর, ময়মনিসংহ, মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  ািণসদ  অিধদর  িহসােব  পিরচালক,  িবভাগীয়  ািণসদ  দর,  ময়মনিসংহ-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
িবভাগীয় ািণসদ দর, ময়মনিসংহ

তািরখ

মহাপিরচালক
ািণসদ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআই (AI) িম জনন (Artificial Insemination)

২ এনিজও (NGO) বসরকাির সংা (Non Government Organization)

৩ এমওএফএল (MoFL)
মৎ ও ািণসদ মণালয় (Ministry of Fisheries and
Livestock)

৪ এসিডিজ (SDG) টকসই উয়ন অভী (Sustainable Development Goal)

৫ িজিডিপ (GDP) মাট দশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)

৬ এমআর (TMR) টাটাল িমড রশন (Total Mixed Ration)

৭ িডএলএস (DLS) ািণসদ অিধদর (Department of Livestock Services)

৮ িবিবএস (BBS) বাংলােদশ পিরসংান েরা(Bangladesh Bureau of Statistics)



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ১৮, ২০২২ ২২:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] গবািদপর কা দান [১.১.১] কা েয়াগত গবািদপ জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.২] হস-রিগর কা দান [১.২.১] কা েয়াগত হস-রিগ জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.৩] গবািদপর িচিকৎসা দান [১.৩.১] িচিকৎসাত গবািদপ জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.৪] হস-রিগর িচিকৎসা দান [১.৪.১] িচকৎসাত হস-রিগ জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.৫] পাষা াণীর িচিকৎসা দান [১.৫.১] িচিকৎসাত পাষা াণী জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.৬] গবািদপ-পািখর রাগ অসােন ননা সংহ ও গেবষণাগাের রণ [১.৬.১] িরত ননা জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.৭] গবািদপ-পািখর িডিজজ সািভ েল [১.৭.১] পিরচািলত সািভ েল জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[১.৮] ি ভেটিরনাির মিডেকল কা াপন [১.৮.১] াপনত ভেটিরনাির কা জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[২.১] খামািরেদর িশণ দান [২.১.১] িশণা খামাির জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[২.২] মাংস িযাজাতকারীেদর িশণ দান [২.২.১] িশণা মাংস িয়াজাতকারী জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[২.৩] গবািদপ-পািখ পালেন সমতা িেত উঠান বঠক আেয়াজন [২.৩.১] আেয়ািজত উঠান বঠক জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[২.৪] ায়ী ঘাস চাষ সসারণ [২.৪.১] ায়ী ঘাস চাষত জিম জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[৩.১] খামার/িফডিমল/হাচাির পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত খামার/িফডিমল/হাচাির জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[৩.২] পাি খামার রিজেশন ও নবায়ন [৩.২.১] রিজিত পাি খামার জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[৩.৩] গবািদপর খামার রিজেশন ও নবায়ন [৩.৩.১] রিজিত গবািদপর খামার জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন

[৩.৪] ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়ােগ মাবাইল কাট  বাবায়ন করা [৩.৪.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জলা ািণসদ দরসহ আওতাধীন জলা ািণসদ দরসেহর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়ােগ
মাবাইল কাট  বাবায়ন করা

পিরচািলত মাবাইল কাট  জনশাসন মণালয়
মাবাইল কাট  বাবায়েন শাসন ও জনিনরাপা িবভােগর সিয় সহেযািগতা আবক। কপের মৗিখক/িলিখত
আেবদেনর িেত ানীয় শাসন িনধ ািরত সমেয় মাবাইল কাট  পিরচালনা কের থােক

ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়ােগ
মাবাইল কাট  বাবায়ন করা

পিরচািলত মাবাইল কাট 
জনিনরাপা িবভাগ, রা
মণালয়

মাবাইল কাট  বাবায়েন শাসন ও জনিনরাপা িবভােগর সিয় সহেযািগতা আবক। কপের মৗিখক/িলিখত
আেবদেনর িেত ানীয় শাসন িনধ ািরত সমেয় মাবাইল কাট  পিরচালনা কের থােক
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


