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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:

জলা শাসন এ জলার িবিভ সরকাির, আধা-সরকাির ও ায়শািসত দরসেহর সােথ সক বজায় রেখ িবিভ জনখী সবা দান
কের যাে। সরকােরর রাজ সমতা ির লে গত িতন বছের ৫১,৯৯,৩৮২ টাকা িম উয়ন কর আদায় করা হেয়েছ। জলার আইন
লা পিরিিত াভািবক রাখার ােথ  িবিভ আইন লা রাকারী বািহনীর সােথ সময়ব ক গত ০৩ (িতন) বছের ১৯৭৫  মাবাইল
কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ। এ জলায় কেরানা সংমেণর হার জাতীয় হােরর লনায় কম আেছ। ভিবেতও এ ধারা অাহত থাকেব
বেল আশা করা যায়। রাামা জলা শাসন হেত গত িতন বছের গণনািনর মােম হীত পদেপ িহেসেব মাট ১৫৫৫ জনেক িবিভ
কার (আিথ ক, মানিবক, আইনগত এবং কম সংানলক) সহায়তা দান করা হেয়েছ। সরকােরর িতত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ
রাামা পাব ত জলার িবিভ িশা িতােনর িশাথ এবং বকার বকেদর মে িবনাে কিউটার িবষয়ক িশণ দােনর
লে ‘িডিজটাল হাব’ িতা করা হেয়েছ। এেত দ িশেকর মােম মাট ৩২০ জনেক িশণ দয়া হেয়েছ এবং সা িফেকট দান
করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। পাব ত চােম িম জিরপ না থাকায় এ অেল ু িম বাপনা অত হ ;
২। গ ম পাহািড় এলাকায় ু যাতায়াত বার অভাব এবং মানসত িশা িতান না থাকায় এ অল সামিকভােব িপিছেয় পড়েছ ;
৩। গ ম পাহািড় এলাকায় িনরবি িবৎ এবং টিলেযাগােযাগ বা না থাকায় িবিভ িতানেক মিনটিরং করা এবং সরকাির দেরর
সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়ার ে অতম বড় চােল িহেসেব দখা িদেয়েছ ;
৪। পাব ত চােম আিলক দলসেহর চদাবািজ/অপতৎপরতার কারেণ জনগেণর দারেগাড়ায় জনেসবা পৗঁেছ িদেত িতবকতার ি
হে। িনরাপাহীনতার ফেল সরকােরর উয়ন কায ম াহত হে ;
৫। কনা মৗেম কাাই েদর পািন িকেয় যাওয়ার কারেণ অৈবধ দখলদারেদর অপতৎপরতা ি পায় । এর ফেল কাাই দ দখল এবং
ষণ রাখা এক চােল এবং
৬। দ জনবেলর অভােব সািব ক কায ম সাদন িবিত হে ।

ভিবৎ পিরকনা:

১। জলা শাসন ও উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা ও কম চারীেদর িশণ দান ও িশণ শেষ ায়ন;
২। পয টন িশের উয়েন সংি সকল দেরর সােথ সময়ব ক কায ম হণ;
৩। হাইোািফক জিরেপর জ সরকােরর ি আকষ ণ ও দখলদারেদর তািলকা তির এবং
৪। জলা কার কিমর সভা িনয়িমত আেয়াজন করা, িবেশষ েয়াজেন একািধক কার কিমর সভা আান এবং সভার িসা বাবায়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলার সকল আবািসক হােটল ও রোরয় শতভাগ লাইেসের নবায়ন িনিতকরণ;
সরকােরর রাজ আয় ির লে িম উয়ন কর আদায় িনিতকরণ ;
‘িডিজটাল হাব’ এ িশাথ, উোা ও বকার তণেদর িশণ দান ;
জনগেণর অিভেযাগ িনির লে িত সােহর ধবার গণনািন কায ম অাহত রাখা ;
কাাই লেক পয টকবাহী সকল কার নৗযােন পয া সংক লাইফ জােকট ও বয়া িনিত করা;
িডিস বাংেলা পাক ও রাামা িশ পােকর িতা পরবত উয়ন কায ম সাদন;
িশার মান এবং অবকাঠােমাগত উয়েন িশা িতানসহ পিরদশ ন এবং
িজববেষ  িমহীন-হহীনেদর ঘর দান।
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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, রাামা

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।

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ১) রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
২. ২) উয়ন কম কাের সময়
৩. ৩) জলার আইন লা রা ও জলা ািজেিস
৪. ৪) িশার মান উয়ন ও আইিসেত দ মানবসদ গেড় তালা
৫. ৫) পয টন িশের সসারণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকাির াথ  সংি িম থেক অৈবধ দখলদার উেদ ও খাসজিম নার;
২. জলা ািজেিস ও এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার
সািব ক আইন-লা রা এবং িভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৩. জলার সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন;
৪. িবিভ সামািজক সমা যমন-যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, যৗক, বািববাহ ইতািদ িনরসেন
সামািজক সেচতনতা  ির লে  জনসাধারেণর  সােথ  মতিবিনময় এবং সামািজক িতেরাধ  গেড় লেত জনসাধারণেক
উুকরণ;
৫. সরকাির নন কমিচ সেক জনসাধারণেক অবিহতকরণ এবং কম িচ বাবায়েনর লে জনসাধারণেক উুকরণ;
৬. কািবখা/ কািবটা/ ামীণ অবকাঠােমা রণােবণ কম িচর ু বাবায়ন;
৭. িতবী এবং অিক িশেদর িশার সসারণ এবং অা কাণলক কােজ সহায়তা দান;
৮. ািতক পিরেবশেক কােজ লািগেয় জলায় ানীয়ভােব পয টেনর ্েযাগ িবধা ি;
৯. িম রকড  রণােবণ এবং হালনাগাদকরণ;
১০. জলার সািব ক অবার উপর পািক গাপনীয় িতেবদন সরকােরর কােছ রণ;
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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

(১) িম উয়ন কর শতভাগ আদােয়র
মােম রাজ আয় ি

(১.১) িম উয়ন কর
(সাধারণ)

% - - ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন মািসক িতেবদন

(১.২) িম উয়ন কর (সংা) % - - ৬০ ৬১ ৬২ জলা শাসন মািসক িতেবদন

পয টন খাতেক জলা ািং এর ল
িতপা িহেসেব িবেবচনায় িনেয় নন
িবেনাদন ক/ ট িচিতকরণ এবং
কম সংান িকরণ

(২.১) ািপত পয টন
ট/িবেনাদন ক

সংা ১ ২ ১০ ১৫ ২০

পাব ত চাম উয়ন বাড , রাামা পাব ত
জলা পিরষদ, রাামা পৗরসভা, উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল), রাামা
পাব ত জলা

িরিচ/িতেবদন

জলায় শতভাগ জ ও  িনবন
সকরণ

(৩.১) জ িনবন সকরণ % ৩০ ২৩ ৫০ ৮০ ১০০
ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা পিরষদ,
ইউিনয়ন পিরষদ

BDRIS হেত া িরেপাট 

(৩.২)  িনবন
সকরণ

% ২৩ ২৬ ২৫ ৪৫ ৫০
ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা পিরষদ,
ইউিনয়ন পিরষদ

BDRIS হেত া িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 

[১] ১) রাজ
শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

২০

[১.১] িম উয়ন কর
আদায়

[১.১.১] আ..উ.
কর (সাধারণ)

মিত
টাকা
(ল)

৩ ১১.০ ১২.০ ১৩.০ ১২.৬০ ১২.৫০ ১২.০ ১১.০ ১৩.৫০ ১৪.০০

[১.১.২]
আ..উ.কর
(সংা)

মিত
টাকা
(ল)

২ ৫.৫০ ৬.০০ ৭.০০ ৬.৭০ ৬.৫০ ৬.০ ৫০ ৭.১০ ৭.২০

[১.২] জমাবিসহ
হালনাগাদকরণ

[১.২.১]
হালনাগাদত
জমাবি

গড় % ৪ ৯৭.৪৪ ৮৫ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৯০ ৯২

[১.৩] িম অিফস ও
হডান অিফস পিরদশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ নত অিফস

মিত সংা ৪ ১৫ ২৪ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৬ ২৭

[১.৪] সা িফেকট মামলার
িনির হার ি

[১.৪.১] সা িফেকট
মামলার িনির
হার

সমি সংা ৩ ১১ ১৭ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১২ ২১ ২২

[১.৫] িম বাপনার
সােথ জিড়ত
কম কতা/কম চারীেদর
সমতা ি

[১.৫.১]
িশণা
কম চারী

সমি সংা ৪ ১৬ ৭৩ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৫০ ৮০ ৮২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 

[২] ২) উয়ন
কম কাের
সময়

১৫

[২.১] জলায় বাবায়নাধীন
উয়ন ক পিরদশ ন

[২.১.১]
পিরদশ নত ক

সমি সংা ২ ৬০ ৭৫ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৫৩ ৭৯ ৮০

[২.২] বপাত িতেরােধ
ব িনেরাধক দ/য এবং
ছাউিন াপন

[২.২.১] ািপত ব
িনেরাধক
দ/য/ছাউিনর
সংা

মিত সংা ২ ৫০ ৫০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.৩] সামািজক িনরাপা
বনীর আওতায় উপকার
ভাগীর ডাটােবজ তির

[২.৩.১]
উপকারেভাগীর
সংা

গড় % ৩ ৮০ ৯৫ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৮০ ৯৯ ১০০

[২.৪] লািন ং সশন
আেয়াজন

[২.৪.১] িবিভ
অিফস ও জলা
পয ােয়র িবিভ
কায ালেয়র মে
সংি দেরর
কায াবিলসহ িনেয়
আেলাচনা ও
মতিবিনময় সভা

সমি সংা ৩ ৩ ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ২ ৮ ৯

[২.৫] চািররত অবায়
বরণকারী
কম কতা/কম চারীেদর
আিথ ক অদান দান
িবষেয় অবিহতকরণ সভা

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৩ ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ২ ৮ ৯

[২.৬] জ িনবন
সকরণ

[২.৬.১] জলায়
জের ১ বছেরর
মে জ িনবেনর
হার

গড় % ১ ৩০ ৫০ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৪০ ৫৪ ৫৫

[২.৭]  িনবন
সকরণ

[২.৭.১] জলায়
র ১ বছেরর
মে 
িনবেনর হার

গড় % ১ ২৩ ২৫ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ১৫ ২৯ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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] ৩) জলার
আইন লা
রা ও জলা
ািজেিস

১৫

[৩.১] রাামা পাব ত
জলার িনবিত আবািসক
হােটল ও রোরর
শতভাগ লাইেস নবায়ন
িনিতকরণ

[৩.১.১]
লাইেসত
হােটল

সমি সংা ৪ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪৫ ৫০

[৩.২] কাাই েদ মােছর
উৎপাদন ির লে
িনিষ জাল ংস ও মােছর
অভয়াম রা

[৩.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৪ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৭

[৩.৩] অিতির জলা
ািজেট আদালেত
মামলার িনির হার ি

[৩.৩.১] িনির
হার

গড় % ৪ ১৭.২৫ ১৫ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১০ ১৯ ২০

[৩.৪] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৩.৪.১] অ্িত
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 

[৪] ৪) িশার
মান উয়ন ও
আইিসেত দ
মানবসদ গেড়
তালা

১০

[৪.১] ‘িডিজটাল হাব’ এ
িশাথ, উোা ও
বকার তণেদর িশণ
দান

[৪.১.১]
িশণা
িশাথ, উোা
ও বকার তণ

সমি সংা ২ ২০০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ২৪০ ২৫০

[৪.২] িশাথেদর ি,
িবানিভিক ও সাধারণ
ান চচ া িেত ইজ
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ৫ ৬

[৪.৩] িশার মান এবং
অবকাঠােমাগত উয়েন
িশা িতানসহ
পিরদশ ন

[৪.৩.১]
পিরদশ নত িশা
িতান

সমি সংা ২ ৩৫ ২৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২০ ২৮ ২৯

[৪.৪] বইেমলা/
িবানেমলা আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত
বইেমলা/
িবানেমলা

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[৪.৫] িশা সহায়তা দান
[৪.৫.১] িশাথর
সংা

সমি সংা ১ ৪১ ৫০ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৪০ ৫৪ ৫৫

[৪.৬] বব ি দান
[৪.৬.১] দানত
িশা উপি

সমি সংা ১ ১২০ ১২৩ ১২২ ১২১ ১২০ ১০০ ১২৫ ১২৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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] ৫) পয টন
িশের সসারণ

১০

[৫.১] কাাই লেক
মণকারী পয টকেদর
িনরাপা িনিত করা

[৫.১.১] পয া
সংক লাইফ
জােকট ও বয়া
আেছ এমন
নৗযােনর সংা

গড় % ১ ৭০ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৫০ ৭৪ ৭৫

[৫.২] কাাই লেক িবিভ
অংেশ ািপত গাইড
ওয়ালসেহ (ায় ২০০০
বগ ট) নািনক
ওয়ালেপইিংেয়র মােম
সিতকরণ

[৫.২.১]
ওয়ালেপইিং

তািরখ তািরখ ২ ০৬.০৪.২৩ ২০.০৫.২৩ ২৫.০৬.২৩

[৫.৩] রাামা পাক ও
ল ীেজ পয েবণ
টাওয়ার াপন

[৫.৩.১] ািপত
পয েবণ টাওয়ার

সমি সংা ২ ২ ১

[৫.৪] রাামা সদেরর
উতম  েরামন
পাহােড় আেরাহেণর রাার
ইপােশ সৗয বধ নকারী
চারা রাপন

[৫.৪.১]
সৗয বধ নকারী
রািপত চারা

সমি সংা ৩ ১০০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৫০ ১৪০ ১৫০

[৫.৫] জলা ািং এর
অংশ িহেসেব জলা সদের
ািপত " I love
Rangamati" িলখা
সিলত িবলেবােড র আদেল
উপেজলা ািং এর অংশ
িহেসেব উপেজলা সদের " I
love .....Upazila "
িলখা সিলত িবলেবাড 
াপন

[৫.৫.১] ািপত
িবলেবাড 

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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%

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, রাামা, ি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, রাামা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, রাামা

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 জলাশাসক

২ আ..উ কর আদায়ত িম উয়ন কর

৩ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৪ এিসা এািসে কিমশনার (া)

৫ জএম িডিশয়াল িখানা

৬ িবিডআরআইএস বাথ  এ ডথ রিজেশন ইনফরেমশন িসেম

৭ সেবা িম সংার বাড 

৮ সাধা. সাধারণ
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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] িম উয়ন কর আদায়
[১.১.১] আ..উ. কর (সাধারণ) রাজ শাখা মািসক িতেবদন

[১.১.২] আ..উ.কর (সংা) রাজ শাখা মািসক িতেবদন

[১.২] জমাবিসহ হালনাগাদকরণ [১.২.১] হালনাগাদত জমাবি রাজ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৩] িম অিফস ও হডান অিফস পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত অিফস রাজ শাখা, উপেজলা িনব াহী অিফস পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] সা িফেকট মামলার িনির হার ি [১.৪.১] সা িফেকট মামলার িনির হার জনােরল সা িফেকট শাখা মািসক িতেবদন

[১.৫] িম বাপনার সােথ জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর সমতা ি [১.৫.১] িশণা কম চারী রাজ শাখা িতেবদন ও িরিচ

[২.১] জলায় বাবায়নাধীন উয়ন ক পিরদশ ন [২.১.১] পিরদশ নত ক ানীয় সরকার শাখা
মািসক িতেবদন/ িরিচ/সভার
কায িববরণী

[২.২] বপাত িতেরােধ ব িনেরাধক দ/য এবং ছাউিন াপন [২.২.১] ািপত ব িনেরাধক দ/য/ছাউিনর সংা াণ ও নব াসন শাখা িরিচ

[২.৩] সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় উপকার ভাগীর ডাটােবজ তির [২.৩.১] উপকারেভাগীর সংা জলা সমাজেসবা কায ালয় তত এেলশীট

[২.৪] লািন ং সশন আেয়াজন
[২.৪.১] িবিভ অিফস ও জলা পয ােয়র িবিভ
কায ালেয়র মে সংি দেরর কায াবিলসহ িনেয়
আেলাচনা ও মতিবিনময় সভা

সাধারণ শাখা িরিচ, সভার কায িববরণী

[২.৫] চািররত অবায় বরণকারী কম কতা/কম চারীেদর আিথ ক অদান দান
িবষেয় অবিহতকরণ সভা

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী

[২.৬] জ িনবন সকরণ
[২.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর
হার

ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা পিরষদ,
ইউিনয়ন পিরষদ

BDRIS হেত া িতেবদন

[২.৭]  িনবন সকরণ
[২.৭.১] জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর
হার

ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা পিরষদ,
ইউিনয়ন পিরষদ

BDRIS হেত া িতেবদন

[৩.১] রাামা পাব ত জলার িনবিত আবািসক হােটল ও রোরর শতভাগ
লাইেস নবায়ন িনিতকরণ

[৩.১.১] লাইেসত হােটল বসা বািণজ শাখা
আবািসক হােটল ও োরার
নবায়নত লাইেসের তসিলত
িতেবদন

[৩.২] কাাই েদ মােছর উৎপাদন ির লে িনিষ জাল ংস ও মােছর অভয়াম
রা

[৩.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জ এম শাখা মািসক িতেবদন, িরিচ

[৩.৩] অিতির জলা ািজেট আদালেত মামলার িনির হার ি [৩.৩.১] িনির হার অিতির জলা ািজেট আদালত
অিতির জলা ািজেট আদালত
কক িরত িতেবদন

[৩.৪] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৩.৪.১] অ্িত সভা জ এম শাখা তত ডাটােবইজ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] ‘িডিজটাল হাব’ এ িশাথ, উোা ও বকার তণেদর িশণ দান [৪.১.১] িশণা িশাথ, উোা ও বকার তণ আইিস শাখা িরিচ

[৪.২] িশাথেদর ি, িবানিভিক ও সাধারণ ান চচ া িেত ইজ
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত িতেযািগতা িশা ও কাণ/সাধারণ শাখা িরিচ, সভার কায িববরণী

[৪.৩] িশার মান এবং অবকাঠােমাগত উয়েন িশা িতানসহ পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত িশা িতান িশা ও কাণ শাখা, গাপনীয় শাখা পিরদশ নত িতেবদন

[৪.৪] বইেমলা/ িবানেমলা আেয়াজন [৪.৪.১] আেয়ািজত বইেমলা/ িবানেমলা িশা ও কাণ/সাধারণ শাখা িরিচ, সভার কায িববরণী

[৪.৫] িশা সহায়তা দান [৪.৫.১] িশাথর সংা ত ও অিভেযাগ শাখা মািসক িতবদন

[৪.৬] বব ি দান [৪.৬.১] দানত িশা উপি িশা ও কাণ শাখা সংি রিজার পয ােলাচনা, িরিচ

[৫.১] কাাই লেক মণকারী পয টকেদর িনরাপা িনিত করা
[৫.১.১] পয া সংক লাইফ জােকট ও বয়া আেছ
এমন নৗযােনর সংা

জ এম শাখা, পৗরসভা, উপেজলা পিরষদ,
রাামা পাব ত জলা পিরষদ, পাব ত
চাম উয়ন বাড 

অগিত িতেবদন, িরিচ

[৫.২] কাাই লেক িবিভ অংেশ ািপত গাইড ওয়ালসেহ (ায় ২০০০ বগ ট)
নািনক ওয়ালেপইিংেয়র মােম সিতকরণ

[৫.২.১] ওয়ালেপইিং নজারত শাখা িরিচ

[৫.৩] রাামা পাক ও ল ীেজ পয েবণ টাওয়ার াপন [৫.৩.১] ািপত পয েবণ টাওয়ার নজারত শাখা িরিচ

[৫.৪] রাামা সদেরর উতম  েরামন পাহােড় আেরাহেণর রাার ইপােশ
সৗয বধ নকারী চারা রাপন

[৫.৪.১] সৗয বধ নকারী রািপত চারা
নজারত শাখা, পৗরসভা, পাব ত চাম
উয়ন বাড 

অগিত িতেবদন, িরিচ

[৫.৫] জলা ািং এর অংশ িহেসেব জলা সদের ািপত " I love
Rangamati" িলখা সিলত িবলেবােড র আদেল উপেজলা ািং এর অংশ
িহেসেব উপেজলা সদের " I love .....Upazila " িলখা সিলত িবলেবাড  াপন

[৫.৫.১] ািপত িবলেবাড  নজারত শাখা ািপত ািং লােগার িরিচ
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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
িম অিফস ও হডান অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস উপেজলা িম অিফস অিফস পিরদশ ন

িম বাপনার সােথ জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর সমতা
ি

িশণা কম চারী িম সংার বাড  প রণ

জ িনবন সকরণ জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার পৗরসভা,ইউিনয়ন পিরষদ িনয়িমত তাবধান, পিরদশ ন, িশণ দান

 িনবন সকরণ জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার পৗরসভা, ইউিনয়ন পিরষদ িনয়িমত তাবধান, পিরদশ ন, িশণ দান

কাাই লেক মণকারী পয টকেদর িনরাপা িনিত করা
পয া সংক লাইফ জােকট ও বয়া আেছ এমন
নৗযােনর সংা

পৗরসভা, উপেজলা পিরষদ, রাামা পাব ত জলা
পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড 

প রণ, সভা আেয়াজন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, সের ১৫, ২০২২ ১০:১১ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


