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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বতমান সরকােরর কৗশলগত ল পক-২০২১, িভশন-২০৪১, টকসই উয়ন অভী এবং বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০
বাবায়েনর লে সরকার কক হীত কায মসহ মাঠ পয ােয় বাবায়েন জলা শাসন কবাজার কাজ কের যাে। উ জাতীয়
পিরকনাসেহর  উপর  িভি  কের  কবাজার  জলােক  এক  আিনক  িবধা  সিলত,  জনবাব  ও  ত  িেত  স  করেত  এবং
সরকারী সবা জনগেনর দারেগাড়ায় পৗঁছােনার জে িহত কায েমর অিধকাংশই ইেতামে স হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণ জলার ৭১ িডিজটাল সার জলার ত অেলর জনসাধারণেক ই-সবা দানসহ িনয়িমত ওেয়ব পাট াল হালনাগাদ করা
হে। ত ি ে পক-২০২১ বাবায়েনর জ াশনাল ওেয়ব পাট াল ম ওয়ােকর আওতায় জলা, উপেজলা, ইউিনয়ন
পাট াল তির করা হেয়েছ। জলায় সরকােরর অািধকারলক কের িবপরীেত অিধহণত িমর িতরেণর অথ  বািড় বািড় িগেয় চক
দান করা হে এবং সণ  িয়া অনলাইনিভিক করা হেয়েছ। িনয়িমত ও উাবনীলক কােজর সােথ  হেয়েছ বলব ক বাত
িময়ানমার নাগিরকেদর আয় দান ও তােদর জ নানা িবধা িনিত করা। জাতীয় ও আজািতক সংাসেহর মে েয়াজনীয় সময়
সাধন, ানীয় জনেগাির অিতর িত াশীল থেক কম চী বাবায়ন, ানীয় জনেগািেক সৃকরণ ইতািদ নানা কােজ জলা
শাসন কায কর িমকা পালন কের যাে। রাজ শাসেনর মােম জলার ৯৯৬ িমহীন পিরবারেক ১৯.৯২ একর খাস জিম বোব
দান করা হেয়েছ। িজববষ  উপলে হহীন পিরবােরর জ তীয় পয ােয় ৮৬৭ হ িনম াণ কের হার করা হেয়েছ। িথবীর দীঘ তম
স সকতসহ জলার পয টন কসেহর ু বাপনা িনিত করা হেয়েছ। অপদখেল থাকা সরকাির সি নার কের ি
িতবী/িবেশষ চািহদাস িশেদর িশা ও িবেনাদেনর জ অেণাদয় নামক িবালয় াপণ করা হেয়েছ। বতমান কেরানা সংমণ
পিরিেত ানীয় জনিতিনিধসহ সকল ণী পশার মাষেক সৃ কের পিরিিত মাকািবলা ও িনয়ণ করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

কােজর াপকতা অযায়ী কম রত কম কতা ও কম চারীর অলতা রেয়েছ। জলা পয ােয় বরাত ইারেনট াউইথ বতমান সমেয়র
জ যেথ নয়। কবাজার জলার ভৗগিলক অবান এবং জলবা পিরবতেনর ফেল িনয়িমত িণ ঝড়, জেলাাস, বা িত ািতক
েযােগ র ভাব। িনয়িমত কােজর পাশাপািশ পয টন আকষ েণর কিব এ জলায় র ণ  অিতিথ মণ কের থােকন। ফেল
েটাকেলর িবষয় এখােন চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িবমান  জনবল  এবং  ত ও  যাগােযাগ  ির  মােম  ত  ও  তম  সমেয়র  মে  অিধকতর  তার  সােথ  জনগেনর  া  সবা
িনিত করা। উাবনী উোেগর মােম সবার মান িকরণ ও জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দওয়া। িশা িতানসেহর আিনক
ও সমেয়াপেযাগী  িশা িনিতকরণ। জলার জীব বিচ  রা ও খা িনরাপা  িনিতকরেণর লে পিরেবশ বাব ির বহার
িনিতকরণ। জলার িবিভ দশ নীয় ােনর সৗয  ি ও পয টন িশের িবকােশ পদেপ হণ। িবিভ দেরর সােথ সমেয়র মােম
জলার আথ  সামািজক উয়ন। িম অিধহেণর ফেল িত িেদর অনলাইেন আেবদন হণ এবং িতরেণর অথ  বািড় বািড় িগেয়
চক িবতরণ িনিতকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর ের সানার বাংলা গড়ার মহান উেেক সামেন রেখ হহীনেদর হ দােনর
বা হণ। SDG বাবায়ন ও পক ২০২১ বাবায়েনর জ সেদর যথাযথ বহার িনিতকরণ ও উয়ণ কায েমর
সময় সাধন। অনলাইন াটফরম বহার কের িশাথেদর িনেয় অনলাইন াসসহ িবিভ িশালক কায ম পিরচালনা। িম
অিধহেণর  সকল  নন  এল.এ  কেসর  িতরণ  দান  িয়ােক  িডিজটাইজকরণ।  স  সকত  এর  মােনায়ন  ও  িনরাপা
িনিতকরণ এবং পিরেবশ বাব ও পির সমা ন ীপ িনিতকরণ। িশ পাক ও িশ হাসপাতাল চাকরণ।
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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-

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম-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
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, , গিতশীল উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
পশাগত ান ও শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির
পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও মানসত সবািনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম বাপনা
২. উয়ন ও শাসিনক সময়
৩. মানবসদ উয়েন িশা, সংিত ও আইিসর অবদান
৪. আইনংখলা
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময়/বাপনা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতিত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন।
২. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, 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 বহাপনা 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/িবভাগকক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন।
৬. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ।
৭. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল।
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনিবহাপনায় 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 সাদন করা।
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ।
১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
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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, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ
কায ম পিরচালনা ও তদারিক।
১৪. ীড়া ও পয টেনর উয়ন এবং সাংিতক কাম কাের িবকাশ সাধন।
১৫. সািকট হাউজ বাপনা এবং িভিভআইিপ/িভআইিপ অিতিথেদর সবার মােনায়ন।
১৬. উত জািত গঠেন মানসত িশা িনিতকরণ এবং নিতকতা ও েবাধ জাতকরণ।
১৭. গণনানীর মােম জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দওয়া।
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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

গণনানীর মােম জনগেণর
দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ
দওয়া।

জলা পয ােয় উয়ন দরসেহর উয়নলক
কায মসেহর সময় সাধন

% ৯৯ ৯৯ ৯৯ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

িবিভ কার সামািজক িনরাপা িবষয়ক কম চীর
তদারিককরন

% ৯৯ ৯৯ ৯৯ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

ু িম বাপনার মােম সবার মান উয়ন % ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

িের চতনা ও দশ
েম উীিপত নিতকতা
স দ মানব সদ

িশাথেদর মধা ও মনন িবকােশর সহায়ক
পিরেবশ িনিতকরণ

% ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

ত ির িবকােশ তন জেক িের
চতনায় উুকরণ

% ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

মান সত িশা িনিতকরেন কায কর উোগ
হণ

% ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

কবাজারেক আজািতক
পয টন গ িহেসেব গেড়
তালা

হােটল মােটল সেহ আিনক েযাগ িবধা
সিলত আবাসন বা িনিতকরণ

% ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

পয টকেদর িনরাপেদ চলােফরা জ আইনংখলা
তদারিক

% ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

পয টকেদর েযাগ িবধা ির জ পয টন বাব
রাইড তদারিক

% ৮৫ ৮৭ ৯০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন
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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

জনলা সংহত ও টকসই
পিরেবশ সংরণ

জনলা, সািব ক উয়ন সময় ও টকসই পিরবশ
সংরণ

% ৯৫ ৯৭ ৯৮ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

জলার ঐিহহািসক ও ািতক পয টন িশের
িবকাশ সাধন

% ৭৫ ৭৭ ৮০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
িতেবদন

টকসই উয়ণ তরািতকরন % ৯৫ ৯৭ ৯৯ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি শাখার
ি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] িম
বাপনা

১৬

[১.১] হহীনেদর হ িনম াণ (আয়ন ক) [১.১.১] হ িনম ােণর সংা সমি সংা ২ ১৪২৩ ১৪৮০ ১৪৯৫ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১৫১০ ১৫৫০

[১.২] উধ তন কম কতা কক সহকারী কিমশনার
(িম) অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ২ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ৩৬ ৩৬

[১.৩] এল এ কেসর িনি সংা গণ নািন [১.৩.১] গণ নািনর সংা সমি সংা ২ ২৫ ২৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৪৫ ৫০

[১.৪] সংার িম উয়ন কর আদােয়র িনিমে
িত ৩ মােস িবেশষ সভা

[১.৪.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.৫] সরকাির জিম, নদী,পাহাড়, বনিম,
ািতক জলাশয় রায় বা হণ

[১.৫.১] পিরচািলত উেদ সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[১.৬] িমহীনেদর জ িষ খাস জিম বোব
দান

[১.৬.১] নবািস ত পিরবার সমি সংা ১ ৫৪৭ ৩৮৪ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭০ ৪০০ ৪০০

[১.৭] লবণ, িচংিড়,জল মহাল ও বা মহাল
ইজারা দান

[১.৭.১] আদায়ত ইজারা গড় % ১ ৮০ ৮০ ৯০ ৮১ ৭২ ৯৫ ১০০

[১.৮] রাজ মামলা িনি [১.৮.১] মামলা িনির হার গড় % ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৮৫ ৯০

[১.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ
িব আদালেত রণ

[১.৯.১] িরত িরেপাট  গড় % ১ ৭৫ ৭৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৮৫ ৯০

[১.১০] এল এ কেসর গেজট কাশ [১.১০.১] কািশত গেজট গড় % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৮০ ৮৫

[১.১১] এল এ কেসর িতরণ আেবদন
িনি

[১.১১.১] িনিত আেবদন গড় % ১ ৭৫ ৬৭ ৬০ ৫২ ৮০ ৮৫

[১.১২] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১২.১] নবায়নত িলজ গড় % ২ ৭৫ ৬৭ ৬০ ৫২ ৮০ ৮৫
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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] উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৭৬ ৬৬ ৯৫ ১০০

[২.৩] িবিভ উয়ন কের/কায েমর মান
িনিেত পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.৪] এন িজ ও কয ম সময় িবষয়ক সভা [২.৪.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.৫] এন িজ ও কয ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[২.৫.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৮৫ ৮৫ ৯০ ৮১ ৯৫ ১০০

[২.৬] জলার সমা, সাবনা িনেয় জলা
শাসেনর প থেক িত ৩ মােস মীপিরষদ
িবভােগ াব রণ

[২.৬.১] িরত াব সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৭] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও
পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত
পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত কসহ সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.৮] বেদ, জেল, ষক, িহজড়া ও হিরজন,
পিরতাকমসহ সমােজর অনসর িণর
সািব ক উয়ন, বাসান ও েযাগ সিবধা িেত
পদেপ

[২.৮.১] হীত পদেপ গড় % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০

[২.৯] িে গণহতার িশকার এবং অসহায়
িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ
সানজনক জীবনযাার বাকরেণ পদেপ
হণ

[২.৯.১] হীত পদেপ গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[২.১০] জলার সমা, সাবনা িনেয় জলা
শাসেনর িবেশষ উোগ সিলত কাশনা

[২.১০.১] কাশনা সমি সংা ১ ১ ১ ১

[২.১১] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.১১.১] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৯:৫৪ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

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 

[৩] মানবসদ
উয়েন িশা,
সংিত ও
আইিসর অবদান

১৪

[৩.১] িশা িতােন উত পাঠদান তদারিক
করার জ জলা শাসেকর কায ালেয়র
কম কতােদর ল পিরদশ ন

[৩.১.১] িবালয় পিরদশ ন সমি সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ৩০ ৩৬

[৩.২] গ ম এলাকার (বিদয়া, মেহশখালী,
সইমা ন) িশা িতােনর কায ম িেত
পিরদশ ন ও পদেপ হণ

[৩.২.১] পিরদশ ন ও পদেপ হণ সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.৩] বাঙািল সংিত চচ া ও অসাদািয়কতা
রায় সামািজক ও ধময় সীিত িেত
অান আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত অান সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১২

[৩.৪] জনশীলতা ও সাংিতক চচ ায়
িশাথেদর অংশহেণ ি ও াধীনতা
িবষয়ক উপিত বৃতা, রচনা িতেযািগতা ও
সংগীত িতেযািগতার আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.৫] নাগিরকেদর জ খলার মাঠ সংার /
পাক তিরর উোগ হণ

[৩.৫.১] িতেবদন/ পিরদশ ন/বা
হেণর ামাণক

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.৬] িশাথ ও ধীজেনর অংশহেণ
কিব/সািহিতেকর জ-জয়ি উদযাপন

[৩.৬.১] আেয়ািজত অান সমি সংা ২ ২ ১ ১ ১ ৪ ৬

[৩.৭] উ ি ানস মশি গেড়
লেত িশাথেদর জ রােবা ও াািমং
িশণ আেয়াজন

[৩.৭.১] িশেণর সংা সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.৮] জনসাধারেনর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও
তি বহােরর সেচতনতা িেত সভা
আেয়াজন

[৩.৮.১] আেয়ািজত সভা/ উপিিত সমি সংা ১ ২ ১ ১ ১ ৪ ৪

[৩.৯] াসেচতনতা িেত িবিভ িদবেস
সভা/সিমনার আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়ািজত সভা/ উপিিত সমি সংা ১ ২ ১ ১ ১ ৪ ৪

[৪] আইনংখলা ১৪
[৪.১] ধময় উবাদ ও জিবাদ মাকােবলায়
সেচতনতালক সভা সিমনার আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত সভা সিমনার সমি সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২
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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 

[৪.২] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান
রােধ জনসেচতনতালক সভা

[৪.২.১] সভা আেয়াজন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.৩] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল,
নকল প ইতািদ রাধসহ তফিসল আইেন
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৪.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সমি সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৬০০ ৭০০

[৪.৪] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা

[৪.৪.১] সভা আেয়াজন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.৫] বলেয়ােগ বা্াত িময়ানমার
নাগিরকেদর আয় ক/রািহা কা এর
সািব ক কায কম তদারিক

[৪.৫.১] কায ম তদারিক গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৭৬ ৬৬ ৯৫ ৯৫

[৪.৬] িব অিতির জলা ািজেট ও
এিিকউভ ািজেট কােট  মামলা িনি

[৪.৬.১] িনিত মামলার সংা সমি সংা ২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ১৬০০ ১৭০০

[৪.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৭.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০

[৫] ানীয় সরকার
ও অা
কায েমর
সময়/বাপনা

১১

[৫.১] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৫.১.১] কায ম পিরবীণ গড় % ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০

[৫.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভার িসা বাবায়ন

[৫.২.১] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০

[৫.৩] আায়নেক ও েয াগ িত এলাকা
পিরদশ ন/দশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ ন/ দশ ন গড় % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০

[৫.৪] হােটল-মােটল গ হাউেজ
অিতিথ/পয টকেদর আগমন ও ান মিনটিরং
কায ম হণ

[৫.৪.১] অিতিথ/পয টকেদরমিনটিরং
কায ম হণ

গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০

[৫.৫] বীচ বাপনা কিমর সভা আেয়াজন [৫.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৯:৫৪ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

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 

[৫.৬] জ ও  িনবন কয েমর তদারিক
[৫.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ ও  িনবন হার

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৬০ ৭০

[৫.৭] ানীয় সরকার িতােনর কায ম
পিরবীণ

[৫.৭.১] কায ম পিরবীণ গড় % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯৫ ১০০

[৫.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবখা/কািবটা ক বাবায়ন

[৫.৮.১] বাবািয়ত ক গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৯] িজ আর, িভিজিড, ট িরিলফ দান ও
িতবী/িবধবা/ বয় ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৫.৯.১] দানত িজআরিভিজিড,
ট িরিলফ ও ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০
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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

[১.১.১] া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] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
চাম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম িহসােব জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, কবাজার-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ:জ:: অিতির জলা শাসক

২ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৩ ইউএলএও ইউিনয়ন া অািসে অিফসার

৪ ইউএলএসএও ইউিনয়ন া সাব-অািসে অিফসার

৫ উ:িন:অ: উপেজলা িনব াহী অিফসার

৬ এনিডিস নজারত ড কােলর

৭ এলএও া অাইিজশান অিফসার

৮ এসএ ট অাইিজশান

৯ এিসা অািসা কিমশনার (া)

১০ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১১ সেবা িম সংার বাড 

১২ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] হহীনেদর হ িনম াণ (আয়ন ক) [১.১.১] হ িনম ােণর সংা রাজ শাখা িতেবদন, ছিব, বরাপ

[১.২] উধ তন কম কতা কক সহকারী কিমশনার (িম) অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস রাজ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] এল এ কেসর িনি সংা গণ নািন [১.৩.১] গণ নািনর সংা এলএ শাখা রিজার, ছিব, কায িববরণী

[১.৪] সংার িম উয়ন কর আদােয়র িনিমে িত ৩ মােস িবেশষ সভা [১.৪.১] অিত সভা রাজ শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[১.৫] সরকাির জিম, নদী,পাহাড়, বনিম, ািতক জলাশয় রায় বা হণ [১.৫.১] পিরচািলত উেদ
িডিশয়াল িখানা শাখা / রাজ
শাখা

পিরচািলত মাবাইল কােট র
িতেবদন

[১.৬] িমহীনেদর জ িষ খাস জিম বোব দান [১.৬.১] নবািস ত পিরবার রাজ শাখা িতেবদন, ছিব

[১.৭] লবণ, িচংিড়,জল মহাল ও বা মহাল ইজারা দান [১.৭.১] আদায়ত ইজারা রাজ শাখা িতেবদন, চালান

[১.৮] রাজ মামলা িনি [১.৮.১] মামলা িনির হার আর এম শাখা িতেবদন

[১.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [১.৯.১] িরত িরেপাট  আরএম শাখা িরত িতেবদন

[১.১০] এল এ কেসর গেজট কাশ [১.১০.১] কািশত গেজট এলএ শাখা কািশত গেজট

[১.১১] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.১১.১] িনিত আেবদন এলএ শাখা িতেবদন

[১.১২] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১২.১] নবায়নত িলজ রাজ শাখা িতেবদন, চালান

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৩] িবিভ উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ নত ক মানবসদ পিরদশ ন িতেবদন/ ছিব

[২.৪] এন িজ ও কয ম সময় িবষয়ক সভা [২.৪.১] অিত সভা এন িজ ও নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[২.৫] এন িজ ও কয ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [২.৫.১] িসা বাবািয়ত এন িজ ও িতেবদন

[২.৬] জলার সমা, সাবনা িনেয় জলা শাসেনর প থেক িত ৩ মােস মীপিরষদ িবভােগ
াব রণ

[২.৬.১] িরত াব গাপনীয় শাখা িরত প

[২.৭] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত
পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত কসহ সাধারণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৮] বেদ, জেল, ষক, িহজড়া ও হিরজন, পিরতাকমসহ সমােজর অনসর িণর সািব ক
উয়ন, বাসান ও েযাগ সিবধা িেত পদেপ

[২.৮.১] হীত পদেপ সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৯] িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ
সানজনক জীবনযাার বাকরেণ পদেপ হণ

[২.৯.১] হীত পদেপ জ এম শাখা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১০] জলার সমা, সাবনা িনেয় জলা শাসেনর িবেশষ উোগ সিলত কাশনা [২.১০.১] কাশনা মানবসদ কাশনা

[২.১১] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১১.১] িসা বাবািয়ত উয়ন সল নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৩.১] িশা িতােন উত পাঠদান তদারিক করার জ জলা শাসেকর কায ালেয়র কম কতােদর
ল পিরদশ ন

[৩.১.১] িবালয় পিরদশ ন িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] গ ম এলাকার (বিদয়া, মেহশখালী, সইমা ন) িশা িতােনর কায ম িেত
পিরদশ ন ও পদেপ হণ

[৩.২.১] পিরদশ ন ও পদেপ হণ িশা ও কাণ শাখা িতেবদন

[৩.৩] বাঙািল সংিত চচ া ও অসাদািয়কতা রায় সামািজক ও ধময় সীিত িেত অান
আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত অান িশা ও কাণ শাখা িতেবদন, ছিব

[৩.৪] জনশীলতা ও সাংিতক চচ ায় িশাথেদর অংশহেণ ি ও াধীনতা িবষয়ক
উপিত বৃতা, রচনা িতেযািগতা ও সংগীত িতেযািগতার আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িতেযািগতা িশা ও কাণ শাখা ছিব, িতেবদন

[৩.৫] নাগিরকেদর জ খলার মাঠ সংার / পাক তিরর উোগ হণ [৩.৫.১] িতেবদন/ পিরদশ ন/বা হেণর ামাণক সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.৬] িশাথ ও ধীজেনর অংশহেণ কিব/সািহিতেকর জ-জয়ি উদযাপন [৩.৬.১] আেয়ািজত অান িশা ও কাণ শাখা িতেবদন, ছিব

[৩.৭] উ ি ানস মশি গেড় লেত িশাথেদর জ রােবা ও াািমং
িশণ আেয়াজন

[৩.৭.১] িশেণর সংা সংাপন
িশণ িচ, হািজরা, অিফস
আেদশ

[৩.৮] জনসাধারেনর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহােরর সেচতনতা িেত সভা
আেয়াজন

[৩.৮.১] আেয়ািজত সভা/ উপিিত আইিস শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৩.৯] াসেচতনতা িেত িবিভ িদবেস সভা/সিমনার আেয়াজন [৩.৯.১] আেয়ািজত সভা/ উপিিত সাধারণ শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৪.১] ধময় উবাদ ও জিবাদ মাকােবলায় সেচতনতালক সভা সিমনার আেয়াজন [৪.১.১] আেয়ািজত সভা সিমনার িডিশয়াল িখানা শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৪.২] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ জনসেচতনতালক সভা [৪.২.১] সভা আেয়াজন িডিশয়াল িখানা শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৪.৩] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রাধসহ তফিসল আইেন
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৪.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন

[৪.৪] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতালক সভা [৪.৪.১] সভা আেয়াজন িডিশয়াল িখানা শাখা নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৪.৫] বলেয়ােগ বা্াত িময়ানমার নাগিরকেদর আয় ক/রািহা কা এর সািব ক
কায কম তদারিক

[৪.৫.১] কায ম তদারিক িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন, অিফস আেদশ

[৪.৬] িব অিতির জলা ািজেট ও এিিকউভ ািজেট কােট  মামলা িনি [৪.৬.১] িনিত মামলার সংা িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন

[৪.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা বাবায়ন [৪.৭.১] িসা বাবািয়ত িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন

[৫.১] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৫.১.১] কায ম পিরবীণ ানীয় সরকার শাখা
িতেবদন, সভার নাশ,
হািজরা, কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [৫.২.১] িসা বাবািয়ত াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন

[৫.৩] আায়নেক ও েয াগ িত এলাকা পিরদশ ন/দশ ন [৫.৩.১] পিরদশ ন/ দশ ন াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন

[৫.৪] হােটল-মােটল গ হাউেজ অিতিথ/পয টকেদর আগমন ও ান মিনটিরং কায ম হণ [৫.৪.১] অিতিথ/পয টকেদরমিনটিরং কায ম হণ পয টন সল অিফস আেদশ, িতেবদন

[৫.৫] বীচ বাপনা কিমর সভা আেয়াজন [৫.৫.১] আেয়ািজত সভা পয টন সল নাশ, হািজরা, কায িববরণী

[৫.৬] জ ও  িনবন কয েমর তদারিক
[৫.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ ও  িনবন
হার

ানীয় সরকার শাখা অিফস আেদশ, িতেবদন

[৫.৭] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.৭.১] কায ম পিরবীণ ানীয় সরকার শাখা অিফস আেদশ, িতেবদন

[৫.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা/কািবটা ক বাবায়ন [৫.৮.১] বাবািয়ত ক াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন, ছিব

[৫.৯] িজ আর, িভিজিড, ট িরিলফ দান ও িতবী/িবধবা/ বয় ভাতা দান কায ম তদারিক
[৫.৯.১] দানত িজআরিভিজিড, ট িরিলফ ও ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

াণ ও নব াসন শাখা ছিব, অিফস আেদশ, ি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
বেদ, জেল, ষক, িহজড়া ও হিরজন, পিরতাকমসহ সমােজর অনসর
িণর সািব ক উয়ন, বাসান ও েযাগ সিবধা িেত পদেপ

হীত পদেপ
সমাজ সবা অিধদর ও উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়

সভা আেয়াজন, উপকার ভাগী িনব াচন
তদারিকর মােম

িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ
সানজনক জীবনযাার বাকরেণ পদেপ হণ

হীত পদেপ উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত পদেেপর িতেবদন রণ

গ ম এলাকার (বিদয়া, মেহশখালী, সইমা ন) িশা িতােনর কায ম
িেত পিরদশ ন ও পদেপ হণ

পিরদশ ন ও পদেপ হণ
উপেজলা িনব াহী অিফসার (বিদয়া,
মেহশখালী, টকনাফ)

িতেবদন রণ

নাগিরকেদর জ খলার মাঠ সংার / পাক তিরর উোগ হণ িতেবদন/ পিরদশ ন/বা হেণর ামাণক উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল) িতেবদন রণ

উ ি ানস মশি গেড় লেত িশাথেদর জ রােবা ও
াািমং িশণ আেয়াজন

িশেণর সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার

িশেণর িতেবদন রণ

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রাধসহ তফিসল
আইেন িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরচািলত মাবাইল কােট র িতেবদন রণ

আায়নেক ও েয াগ িত এলাকা পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/ দশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন রণ

জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান অিত সভা জলার সকল দর ধান
সভায় হীত িসা বাবায়ন অগিত
উপাপেনর মােম

জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত জলার সকল দর ধান
সভায় হীত িসা বাবায়ন অগিত
উপাপেনর মােম

হােটল-মােটল গ হাউেজ অিতিথ/পয টকেদর আগমন ও ান মিনটিরং
কায ম হণ

অিতিথ/পয টকেদরমিনটিরং কায ম হণ বীচ ােনজা কিম বীচ ােনজা কিমর সােথ সময় কের

জ ও  িনবন কয েমর তদারিক
জলায় জের ১ বছেরর মে জ ও  িনবন
হার

ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ/পৗরসভা এবং উপেজলা
িনব াহী অিফসােররর কায ালয়

িতেবদন সংহপব ক তদারিকর মােম

কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর
রাখেত পিরদশ ন

পিরদশ নত কসহ কবাজার িসিভল সাজেনর কায ালয় িতেবদন সংহপব ক তদারিকর মােম

াসেচতনতা িেত িবিভ িদবেস সভা/সিমনার আেয়াজন আেয়ািজত সভা/ উপিিত কবাজার িসিভল সাজেনর কায ালয় সভা আেয়াজেনর মােম

বীচ বাপনা কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা বীচ ােনজা কিম বীচ ােনজা কিমর সােথ সময় কের

িজ আর, িভিজিড, ট িরিলফ দান ও িতবী/িবধবা/ বয় ভাতা দান
কায ম তদারিক

দানত িজআরিভিজিড, ট িরিলফ ও ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

জলা াণ ও ন বাসন কম কতার কায ালয়,
কবাজার

উপকার ভাগী িনব াচন তদারিকর মােম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


