
   রাাংগামাটি পাব বত্য জজা পররদ 

রাাংগামাটি 

রটিজজন চার্ বার 

১. রভলন ও রমলন 

   রভলন : উন্নত্-মৃদ্ধ রাাংগামাটি। 
   রমলন : রাাংগামাটি পাব বত্য জজার উপজাত্ীয় জনজগারি ক নাগররজকর জমৌরক অরিকার মুন্নত্করজের মাধ্যজম আর্ ব-ামারজক অবস্থার উন্নয়ন। 
২. জবা প্রদান প্ররত্শ্রুরত্ 

২.১) নারগররক জবা 

ক্র: 

নাং 

জবার নাম জবা প্রদাজনর 

জবার্চ্ব ময় 

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

আজবদন ফম ব 

প্রারির স্থান 

জবামূল্য এবাং 

পররজলাি পদ্ধরত্ 

(যরদ র্াজক) 

লাখার বাম দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বার 

পদরব, রুম নম্বর, জজা/উপজজার 

জকাড, অরফরয়া জর্রজফান ও ই-

জমই 

ঊি বত্ন কম বকত্বা পদরব, 

রুম নম্বর, 

জজা/উপজজার 

জকাড অরফরয়া 

জর্রজফান ও ই-জমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ রলক্ষা ও িম ব :  ১-৪ রদন 

 

 

 

প্রার্রমক রবদ্যায়, ািারে পাঠাগার, ছাত্রাবা, পাঠ্যপুস্তক রবরা, 

ছাত্রবৃরি প্রদান, রবরভন্ন রলক্ষা প্ররত্িানজক আরর্ বক মঞ্জুরী প্রদান, 

মাতৃভাার মাধ্যজম প্রার্রমক রলক্ষা প্রদান করা জয় র্াজক এবাং িমীয় 

প্ররত্িান রনম বাে ও আরর্ বক অনুদান প্রদান করার মাধ্যজম জবা প্রদান করা 

জয় র্াজক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রলান 

ও 

প্রজকৌল 

রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

 

 

১। নাম : ছাজদক আমদ 

পদবী : মুখ্য রনব বাী কম বকত্বা 

জফান: ০৩৫১-৬৩২৬২  

ইজমই: 

sadeq15222@gmail.com 

 

২। নাম : কাজী আবদু ামাদ 

পদবী : রনব বাী প্রজকৌলী  

জফান : ০৩৫১- ৬২৩১২  

ইজমই: 

eng.pc2012@gmail.com 

 

৩। নাম : মনজত্া চাকমা 

পদবী : প্রলারনক কম বকত্বা 

জফান : ০৩৫১-৬৩০৯৭ 

ইজমই: 

cht.rhdc@yahoo.com 

 

 

     

 

 

 

মাননীয় জচয়ারম্যান  
২ স্বাস্থয ও জনস্বাস্থয 

: 

১-৭ রদন 

 

 

 

 

াপাত্া, ডাক্তারখানা, প্রার্রমক রচরকৎাজকন্দ্র, রডজপনারী স্থাপন ও 

রক্ষোজবক্ষে, ভ্রাম্যমান রচরকৎক দ গঠন, িাত্রী পরলক্ষে, পররবার 

পররকল্পনা কায বক্রম গ্রে ও বাস্তবায়ন, কম্পাউন্ডার, না ব ও প্রার্রমক 

স্বাস্থয রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রে এবাং জনস্বাস্থয উন্নয়ন, ত্ৎম্পরকবত্ 

কম বসূচী প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন এবাং জনস্বাস্থয রবয়ক রলক্ষার প্রার। 
৩ কৃর ও বন : ১-৩ মা কৃর উন্নয়ন ও কৃর খামার স্থাপন ও রক্ষোজবক্ষে, রকার কতৃবক ররক্ষত্ 

নয় এমন বনম্পদ উন্নয়ন ও াংরক্ষে, উন্নত্ কৃর পদ্ধরত্ জনরপ্রয়করে, 

উন্নত্ কৃর যন্ত্রপারত্ াংরক্ষে, পরত্ত্ জরম চাজর ব্যবস্থা গ্রে, কািাই 

জনরবদুযৎ প্রকজল্পর জকান ব্যাঘার্ না ঘটিজয় বাধঁ রনম বাে ও কৃর কাজয ব 

ব্যবায ব পারন রবরা, কৃর রলক্ষার উন্নয়ন, ভূরম াংরক্ষে ও পুনরুদ্ধার 

এবাং জাভূরমর পারন রনস্কালন, লস্য পররাংখ্যান াংরক্ষে, ফজর 

রনরাপিা রবিান, রাায়রনক ার রবত্রে ও উার ব্যবার জনরপ্রয়করে। 
৪ পশুপান  ও 

মৎস্যম্পদ 

উন্নয়ন : 

১-২ মা পশু পারখর উন্নয়ন, পশুপারখর াপাত্া স্থাপন ও রক্ষোজবক্ষে, 

পশুখাজদ্যর মজুদ গজে জত্াা, গৃপারত্ পশুম্পদ াংরক্ষে, চারে ভূরমর 

ব্যবস্থা ও উন্নয়ন, পশুপারখ ব্যারি প্ররত্জরাি ও দূরীকরন এবাং পশুপারখর 

াংক্রামক জরাগ প্ররত্জরাি ও রনয়ন্ত্রন; দুস্থ পল্লী স্থাপন এবাং স্বাস্থয ম্মত্ 

আস্তাবজর ব্যবস্থা ও রনয়ন্ত্রয়; গৃপারত্ পশু খামার স্থাপন ও াংরক্ষন; 

া মুরগীর খামার স্থাপন ও াংরক্ষন; গৃপারত্ পশু ও াসঁ-মুরগী পান 

এবাং মৎস্যম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষোজবক্ষে, মৎস্য 

ব্যারি প্ররত্জরাি ও রনয়ন্ত্রে। 
৫ রলল্প ও বারনজয: ১-৩ মা ক্ষুদ্র ও কুটির রলল্প স্থাপন এবাং উৎা দান, স্থানীয় রভরিক বারনজয প্রকল্প 

স্থাপন ও বাস্তবায়ন, ার্ বাজার স্থাপন, রনয়ন্ত্রে ও রক্ষোজবক্ষে, কাচাঁমা 

াংগ্র এবাং উৎপারদত্ ামগ্রীর বাজারজাত্করজের ব্যবস্থা, গ্রাম রভরিক 

রলজল্পর জন্য শ্ররমকজদর প্ররলক্ষে প্রদান, গ্রাম রবপনী স্থাপন ও াংরক্ষে। 
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ক্র: 

নাং 

জবার নাম প্রজয়াজনীয় 

জব বার্চ্ ময় 

(ঘন্টা/রদন/মা 

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রারির স্থান 

জবামূল্য/রফ/চাজজব 

(জেজারর চাাজনর 

খাত্ বা জকাড 

কখন, রকভাজব জমা 

জদওয়া যাজব ত্ার 

উজল্লখ র্াকজত্ জব 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বা 

(পদবী, বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড জর্রজফান 

নম্বর ও ই- জমই) 

ঊি বত্ন কম বকত্বা, 

যার কাজছ আপী 

করা যাজব/অরভজযাগ 

জানাজনা যাজব 

(কম বকত্বা পদবী, 

বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা 

জকাড জর্রজফান 

নম্বর ও ই-জমই) 

৬ মাজকল্যাে 

ও মবায় 

 

 

 

১-২ মা 

 

 

 

 

 

দু:স্থ ব্যারক্তজদর জন্য কল্যাে দন, আশ্রয় দন, অনার্ আশ্রম, এরত্মখানা, রবিবা 

দন এবাং অন্যান্য কল্যােমূক প্ররত্িান স্থাপন ও রক্ষোজক্ষে, মৃত্ রন:স্থ ব্যারক্তজদর 

দাফন ও অজেরযযরক্রয়ার ব্যবস্থা করা, রভক্ষাবৃরি, পরত্ত্াবৃরি, মাদকদ্রব্য জবন, 

রকজলার অপরাি এবাং অন্যান্য ামারজক অনাচার প্ররত্জরাি। জনগজের মজধ্য 

ামারজক, নাগররক ও জদলজপ্রমমূক গুনাবী উন্নয়ন দররদ্রজদর জন্য আইজনর াায্য 

(রগ্যা এইড) াংগঠন, ারলী ও আজপাজর মাধ্যজম রবজরাি রনষ্পরির ব্যবস্থা গ্রে, 

দ:স্থ ও রছন্নমূ পররবাজরর াায্য ও পুে ববান এবাং মাজকল্যাে এ মাজ 

উন্নয়নমূক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রে। ত্াছাোও মবায় উন্নয়ন ও জনরপ্রয়করজে উৎা 

ও উদ্দীপনা প্রেয়ন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রলান 

ও 

প্রজকৌল 

রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

 

 

 

 

১। নাম : ছাজদক আমদ 

পদবী : মুখ্য রনব বাী কম বকত্বা 

জফান: ০৩৫১-৬৩২৬২  

ইজমই: 

sadeq15222@gmail.com 

 

২। নাম : কাজী আবদু ামাদ 

পদবী : রনব বাী প্রজকৌলী  

জফান : ০৩৫১- ৬২৩১২  

ইজমই: 

eng.pc2012@gmail.com 

 

৩। নাম : মনজত্া চাকমা 

পদবী : প্রলারনক কম বকত্বা 

জফান : ০৩৫১-৬৩০৯৭ 

ইজমই: 

cht.rhdc@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় 

জচয়ারম্যান 

৭ াংস্কৃরত্ :  

১২ রদন 

 

ািারে ও উপজাত্ীয় াংস্কৃরত্মূক কম বকান্ড াংগঠন ও উাজত্ উৎা দান, ক্রীো ও 

জখাধুার উন্নয়ন, জাদুঘর ও আর্ ব গ্যাারী স্থাপন ও প্রদলেীর ব্যবস্থা, নাগররক 

রলক্ষার প্রার, ত্থ্যজকন্দ্র স্থাপন ও রক্ষোজবক্ষে, াংস্কৃরত্ উন্নয়নমূক অন্যান্য ব্যবস্থা। 
৮   

 

১-৩ মা 

 রকার ও স্থানীয় কতৃবপক্ষ কতৃবক াংররক্ষত্ নয় এই প্রকার জনপর্, কাভার্ ব ও 

ব্রীজজর রনম বাে, রক্ষোজবক্ষে ও উন্নয়ন। 
 রকার ও স্থানীয় কতৃবপজক্ষর রক্ষোজবক্ষজন নয় এমন জখয়াঘার্ ব্যবস্থাপনা ও 

রনয়ন্ত্রে। 
 জনািারজের ব্যবায ব উদ্যান, জখার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থাজনর ব্যবস্থা ও উদ্যাজনর 

রক্ষোজবক্ষে। 
 রাইখানা, ডাকবাাংা, রবশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষোজবক্ষে। 
 রকার কতৃবক পররজদর উপর অরপত্ব উন্নয়ন পররকল্পনা বাস্তবায়ন। 
 জযাগাজযাগ ব্যবস্থা উন্নরত্ ািন। 
 পারন রনস্কালন ও পারন রবরা ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরে ও অন্যান্য 

জনরত্করে অত্যাবশ্যক। 
 স্থানীয় এাকার উন্নয়নকজল্প নকলা প্রেয়ন। 
 স্থানীয় এাকা ও এর অরিবাীজদর িমীয়, ননরত্ক ও আরর্ বক উন্নয়জনর জন্য 

ব্যবস্থা গ্রে। 
 পুরল (স্থানীয়) 

 উপজাত্ীয় রীরত্নীরত্, প্রর্া ইত্যারদ এবাং ামারজক রবচার। 
 ভূরম ও ভূরম ব্যবস্থাপনা। 
 কািাই হ্রদ ব্যত্ীত্ অন্যান্য নদী-নাা ও খা-রবজর সুিু ব্যবার ও জচ। 
 পররজবল াংরক্ষে ও উন্নয়ন। 
 মৄব কল্যাে ও স্থানীয় পয বর্ন। 
 জপৌরভা ও ইউরনয়ন পররদ ব্যত্ীত্ ইমপ্রুভজমন্ট োয ও অন্যান্য স্থানীয় লান 

াংক্রাে প্ররত্িান। 
 স্থানীয় রলল্প বারেরজযক াইজন্স প্রদান। 
 জন্ম –মৃত্যয ও অন্যান্য পররাংখ্যান াংরক্ষে। 
 জুম চা। 

mailto:sadeq15222@gmail.com
mailto:eng.pc2012@gmail.com
mailto:cht.rhdc@yahoo.com


২.২) প্রারত্িারনক জবা 

ক্র: 

নাং 

জবার নাম প্রজয়াজনীয় জব বার্চ্ ময় 

(ঘন্টা/রদন/মা 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রারির স্থান 

জবামূল্য/রফ/চাজজব

 (জেজারর 

চাাজনর খাত্ বা 

জকাড কখন, 

রকভাজব জমা 

জদওয়া যাজব ত্ার 

উজল্লখ র্াকজত্ 

জব 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বা 

(পদবী, বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও ই- 

জমই) 

ঊি বত্ন কম বকত্বা, যার 

কাজছ আপী করা 

যাজব/অরভজযাগ জানাজনা 

যাজব (কম বকত্বা পদবী, 

বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও ই-

জমই) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ বাত্বা বা পত্রারদ গ্রে এবাং ইসুয করা যর্ামজয় গ্রে ও রবত্রে করা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, জফান, 

ফযাক্স, ই-জমই, 

জমাবাই এবাং 

ওজয়বাইর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রলান রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। নাম : ছাজদক আমদ 

পদবী : মুখ্য রনব বাী 

কম বকত্বা 

জফান: ০৩৫১-৬৩১৪৭ 

ইজমই: 

sadeq15222@gmail

.com 

 

২। নাম : মনজত্া চাকমা 

পদবী : প্রলারনক 

কম বকত্বা 

জফান : ০৩৫১-৬৩০৯৭ 

ইজমই: 

cht.rhdc@yahoo.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় জচয়ারম্যান 

২ উর্ধ্বত্ন কতৃবপজক্ষর পররদল বন জরনত্ রবয় ত্াৎক্ষরনকভাজব বা আরদয মজয়র 

মজধ্য জপল করা য়। 
৩ পররজদ কম বকত্বা/কম বচারী রনজয়াগ, বদী, 

পজদান্নরত্, শাংখা, ছুটি, প্ররলক্ষে, জপনলন, 

বার বক জবত্ন বৃরদ্ধ ইত্যারদ প্রলান ম্পরকবত্ 

কায ব 

১-২ রদজনর মজধ্য বা আরদয মজয়র 

মজধ্য াংরিয রবজয় পত্র জপ্ররে এবাং 

জক্ষত্র অনুযায়ী জফান জযাজগও অবরত্ 

করা য়। 
৪ স্তােররত্ রবভাজগর কম বকত্বা/কম বচারী 

রনজয়াগ, বদী, পজদান্নরত্, শাংখা, ছুটি, 

প্ররলক্ষে, জপনলন ইত্যারদ প্রলান ম্পরকবত্ 

কায ব 

আরদয মজয়র মজধ্য অবগরত্ বা 

রনজদ বলনামা পাঠাজনা জয় র্াজক। 
জরুরী জ জফানজযাজগ অবরত্ করা 

য়। 
৫ পররজদর এবাং স্তােররত্ রবভাজগর 

কম বকত্বা/কম বচারীজদর আজবদন, রনজবদন, 

জগাপনীয় ররজপার্ ব ইত্যারদ ম্পরকবত্ কায ব 

১-২ রদজনর মজধ্য আজবদন াংক্রাে 

রবয়ারদ রনষ্পন্ন করা জয় র্াজক। 
আরদয মজয়র জগাপনীয় প্ররত্জবদন 

কায ব ম্পন্ন করা য়। 
৬ পররজদর আবাবপত্র, অরফ রঞ্জামারদ, 

ফরম এবাং জযলনারী দ্রব্যারদ ক্রয়, াংগ্র ও 

রবরা, ছাপা কায ব এবাং পরাত্ন দ্রব্যারদ 

রবক্রয় ম্পবরকত্ কায ব 

প্রদি রবরি বা রনয়ম অনুযায়ী যাবত্ীয় 

আবাবপত্র ক্রয়/রবক্রয়/রনাম কায ব 

ম্পন্ন করা য়। 

৭ রবশ্রামাগার ব্যবস্থাপনা, প্রজর্াক, আপ্যায়ন, 

রুম ব্যবস্থাপনা ম্পরকবত্ কায ব 

রনি বাররত্ কম বকত্বা বা কম বচারীর 

মাধ্যজম রনস্পন্ন করা য়। 
৮ পররজদর ভা, জজা উন্নয়ন ভা ক 

ভা ম্পরকবত্ কায ব 

পূব ব রনি বাররত্ বা রবজল অবস্থায় 

রনি বাররত্ মজয় ভার আজয়াজন করা 

য়। 
৯ রাজননরত্ রবয় ও ামারজক রবয় 

ম্পরকবত্ কায ব 

পররদীয় বা জচয়ারম্যান মজাদজয়র 

রদ্ধাে অনুযায়ী ১-২ রদজনর মজধ্য 

কায ব রনষ্পন্ন করা য়। 
১০ াজইন্স ম্পরকবত্ কায ব আজবদন অনুজমাদ াজপজক্ষ ১-২ 

রদজনর মজধ্য াইজন্স প্রদান কায ব 

ম্পন্ন করা য়। 
 

 



 

ক্র: 

নাং 

জবার নাম প্রজয়াজনীয় জব বার্চ্ ময় 

(ঘন্টা/রদন/মা 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রারির স্থান 

জবামূল্য/রফ/চাজজব 

(জেজারর চাাজনর 

খাত্ বা জকাড 

কখন, রকভাজব জমা 

জদওয়া যাজব ত্ার 

উজল্লখ র্াকজত্ জব 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বা 

(পদবী, বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও ই- জমই) 

ঊি বত্ন কম বকত্বা, 

যার কাজছ আপী 

করা 

যাজব/অরভজযাগ 

জানাজনা যাজব 

(কম বকত্বা পদবী, 

বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা 

জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও 

ই-জমই) 

১১ াইজব্ররী ম্পরকবত্ কায ব নদনরিন কায ব ছাোও এ াংক্রাে 

রবজল জকান কায ব ১-২ রদজনর মজধ্য 

ম্পন্ন করা য়। 

 

 

 

 

 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, 

জফান, ফযাক্স, 

ই-জমই, 

জমাবাই এবাং 

ওজয়বাইর্ 

 

 

 

 

 

 

প্রলান রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

 

১। নাম : ছাজদক আমদ 

পদবী : মুখ্য রনব বাী কম বকত্বা 

জফান: ০৩৫১-৬৩১৪৭ 

ইজমই: 

sadeq15222@gmail.com 

 

২। নাম : মনজত্া চাকমা 

পদবী : প্রলারনক কম বকত্বা 

জফান : ০৩৫১-৬৩০৯৭ 

ইজমই: 

cht.rhdc@yahoo.com 

 

 

 

 

মাননীয় 

জচয়ারম্যান 

১২ জরকড ব াংরক্ষে, রবনযকরে ও রবরা 

ম্পরকবত্ কায ব 

কায ব প্ররবিানমাা অনুযায়ী এবাং 

পররদীয় রদ্ধাে জমাত্াজবক 

দরারদর াংরক্ষে ও রবনযকরে 

এবাং প্রদি রবরি অনুযায়ী রবরা 

ব্যবস্থা গ্রে করা য়। 
১৩ রবজ্ঞাপন এ প্রকালনা ম্পরকবত্ কায ব প্রদি রবরিমাার আজাজক এ াংক্রাে 

কায বারদ আরদয মজয়র মজধ্য রনষ্পন্ন 

করা য়। 
১৪ ত্রাে এ আপদকাীন পরররস্থরত্ জমাকাজবা 

ম্পরকবত্ কায ব 

পররদীয় রদ্ধাে াজপজক্ষ জরুরী 

রভরিজত্ ব্যবস্থা গ্রে করা য়। 
১৫ ত্দে ম্পরকবত্ কায ব পররদীয় রদ্ধাে াজপজক্ষ আরদয 

মজয়র মজধ্য ত্দে াংক্রাে কায বারদ 

ম্পন্ন করা য়। 
১৬ এনরজও ম্পরকবত্ কায ব ১-২ রদন অর্বা আরদয মজয়র মজধ্য 

এ াংক্রাে কায বারদ ম্পন্ন করা য়। 
১৭ রবরভন্ন রদব, ামারজক ও িমীয় উৎব 

উদযাপন ম্পরকবত্ কায ব 

ািরেত্ পূজব বই প্রস্তুরত্ গ্রে করা য়। 

 

 

 

 

 



২.৩) অভযেরীে জবা  

ক্র: 

নাং 

জবার নাম প্রজয়াজনীয় জব বার্চ্ ময় 

(ঘন্টা/রদন/মা 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রারির স্থান 

জবামূল্য/রফ/চাজজব 

(জেজারর চাাজনর 

খাত্ বা জকাড 

কখন, রকভাজব জমা 

জদওয়া যাজব ত্ার 

উজল্লখ র্াকজত্ জব 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বা 

(পদবী, বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও ই- 

জমই) 

ঊি বত্ন কম বকত্বা, যার 

কাজছ আপী করা 

যাজব/অরভজযাগ জানাজনা 

যাজব (কম বকত্বা পদবী, 

বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও ই-

জমই) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ রবরভন্ন রবভাগ ও লাখার কাজ মন্বয় করা ১-২ রদজনর মজধ্য মন্বয় কায ব ম্পন্ন 

করা য়। 
 

 

 

 

 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, 

জফান, ফযাক্স, ই-

জমই, জমাবাই 

এবাং ওজয়বাইর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রলান 

রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

১। নাম : ছাজদক আমদ 

পদবী : মুখ্য রনব বাী 

কম বকত্বা 

জফান: ০৩৫১-৬৩১৪৭ 

ইজমই: 

sadeq15222@gmail.

com 

 

২। নাম : মনজত্া চাকমা 

পদবী : প্রলারনক কম বকত্বা 

জফান : ০৩৫১-৬৩০৯৭ 

ইজমই: 

cht.rhdc@yahoo.co

m 

 

 

 

মাননীয় জচয়ারম্যান  ২ আইন উপজদযা রনজয়াগ ও আইন উপজদযা 

ম্পরকবত্ ক রবয় এবাং মামা 

জমাকদ্দমা ম্পরকবত্ কায ব 

পররদীয় রদ্ধাে অনুযায়ী আরদয 

মজয়র মজধ্য এ াংক্রাে কায বারদ 

রনষ্পন্ন করা য়। 
৩ শুল্ক ফারে িঁ ম্পরকবত্ কায ব এবাং কর, জরইর্, 

জর্া, রফ, এবাং রকাজরর অন্যান্য সূত্র 

জর্জক প্রাি আয়, পররজদর পাওনা িায ব ও 

আদায় ম্পরকবত্ কায ব 

পররজদর রদ্ধাে অনুযায়ী পাওনা িায ব 

জয় র্াজক এবাং রনি বাররত্ মজয়র 

মজধ্য আদায় কায ব রনষ্পন্ন করা য়। 

৪ আইজনর িারা ২২ এ বরে বত্ “প্রর্ম ত্ফরর” 

ভূক্ত কায বাবীর ক প্রলারনক ও জবা 

ম্পরকবত্ কায ব 

পররজদর রদ্ধাে াজপজক্ষ ১-২ রদন 

বা জক্ষত্র রবজলজ ১ িাজর মজধ্য 

কায বপ্ররক্রয়া শুরু য়। 
৫ আইন, রবরি, প্ররবিান ইত্যারদ প্রেয়ন 

াংজলািন, জারী, বারত্ ইত্যারদ ম্পরকবত্ 

কায ব 

পররদীয় ভায় গৃীত্ রদ্ধাে 

অনুযায়ী রনি বাররত্ ময়ীমার মজধ্য 

যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রে করা য়। 
৬ যানবান ক্রয়, রবক্রয়, াংগ্র, জমরামত্, 

রক্ষোজবক্ষন, বরাদ্দ ব্যবার, যানবাজনর 

জ্বাানী ম্পরকবত্ কায ব 

প্রদি রবরি বা রনয়ম অনুযায়ী রনষ্পন্ন 

করা য়। 

৭ ভূরম ব্যবস্থাপনা ম্পরকবত্ যাবত্ীয় কায ব  

 

১-৭ রদজনর মজধ্য অর্বা আরদয 

মজয়র মজধ্য কায বারদ ম্পন্ন করা 

য়। 

 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, 

জফান, ফযাক্স, ই-

জমই, জমাবাই 

এবাং ওজয়বাইর্ 

 

 

 

ভূরম রবভাগ 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

 

ভূরম কম বকত্বা ও কানুনজগা  

রাঙ্গামাটি পাব বত্য জজা 

পররদ  

 

মাননীয় জচয়ারম্যান ৮ ভূরম অরিগ্রে, বজিাবস্তী, ইজারা (রজ), 

স্তাের রমউজর্লন ম্পরকবত্ কায ব 

৯ ভূরম উন্নয়ন কর বা খাজনা ও অন্যান্য ভূরম 

রাজস্ব রনি বারে/িায ব এবাং আদায় ম্পরকবত্ 

কায ব 

১০ স্বত্বররপ প্রেয়ন ও াংরক্ষে ভূরম জরকড ব 

প্রেয়ন ও াংরক্ষে ম্পরকবত্ কায ব 

১১ ভূরম ও ভূরম ব্যবস্থাপনা াংক্রাে রবজয় 

রবজরাি, অরভজযাগ, আজবদন-রনজবদন 

ত্দেকরে ও রনষ্পরিকরে কায ব 

১২ ভূরম ও ভূরম ব্যবস্থাপনার াজর্ াংরিয াংস্থা, 

কম বকত্বা, কম বচারী, জডম্যান, কাব বারী, বাজার 

জচৌধুরী ইত্যারদ কাজজর ত্ত্ত্বাবিান, মন্বয় ািন 

ও রনয়ন্ত্রে ম্পরকবত্ কায ব 

      

 



ক্র: 

নাং 

জবার নাম প্রজয়াজনীয় জব বার্চ্ ময় (ঘন্টা/রদন/মা) প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রারির স্থান 

জবামূল্য/রফ/চাজজব 

(জেজারর চাাজনর খাত্ 

বা জকাড কখন, 

রকভাজব জমা জদওয়া 

যাজব ত্ার উজল্লখ 

র্াকজত্ জব 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বা 

(পদবী, বাাংাজদল 

জকাড, জজা/উপজজা 

জকাড জর্রজফান 

নম্বর ও ই- জমই) 

ঊি বত্ন কম বকত্বা, যার কাজছ 

আপী করা যাজব/অরভজযাগ 

জানাজনা যাজব (কম বকত্বা 

পদবী, বাাংাজদল জকাড, 

জজা/উপজজা জকাড 

জর্রজফান নম্বর ও ই-জমই) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩ পররজদর ভূরম/ম্পরি মূজর ত্ফর 

প্রস্তুত্করে, মারকানা ও দখ বজায় রাখা এবাং 

এত্দাংক্রাে জরকড ব, নরর্ াংরক্ষে কায ব 

 

১-৭ রদজনর মজধ্য অর্বা আরদয মজয়র মজধ্য কায বারদ 

ম্পন্ন করা য়। 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, জফান, 

ফযাক্স, ই-জমই, 

জমাবাই এবাং 

ওজয়বাইর্ 

 

 

 

ভূরম রবভাগ 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

  

 

 

মাননীয় জচয়ারম্যান  ১৪ ভূরম করমলন ম্পরকবত্ কায ব 

১৫ পররজদর দীঘ বজময়াদী ও স্বল্প জময়াদী পররকল্পনা 

প্রস্তুত্করে এবাং বাস্তবায়ন 

১৬ পররজদর বার বক উন্নয়ন কম বসূচী (এরডরপ) 

প্রস্তুত্করে এবাং বাস্তবায়ন 

পররদীয় রদ্ধাে অনুযায়ী রনি বাররত্ ময়ীমার মজধ্য 

পররকল্পনা প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন করা য়। 
 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, জফান, 

ফযাক্স, ই-জমই, 

জমাবাই এবাং 

ওজয়বাইর্ 

 

 

 

প্রজকৌল 

রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

প্রজযাজয নয় 

 

 

 

 

 

 

রনব বাী প্রজকৌলী 

রাঙ্গামাটি পাব বত্য 

জজা পররদ 

 

 

 

মাননীয় জচয়ারম্যান  ১৭ পররজদর বার বক উন্নয়ন কম বসূচীর (এরডরপ) এর 

বাস্তব (physical) ও আরর্ বক 

(financial) অগ্রগরত্র উপর প্ররত্জবদন 

প্রস্তুত্ ম্পরকবত্ কায ব  

১৮ রনম বাে কাজ, স্কীম প্রকল্প প্রস্তুত্করে এবাং 

বাস্তবায়ন 

১ িাজর মজধ্য বা আরদয মজয়র মজধ্য ম্পন্ন করা 

য়। 
১৯ উন্নয়ন ও রক্ষোজবক্ষে কম বকাজন্ডর রববরেী 

প্রস্তুত্করে ম্পরকবত্ কায ব 

 

যর্াযর্ কতৃবপক্ষ কতৃবক  

যর্াযর্ কতৃবপক্ষ কতৃবক আরদয ময়ীমার মজধ্য 

ম্পন্ন করা য়। 
২০ উন্নয়ন কম বকাজন্ডর াজর্ াংরিয রবভাগ াংস্থার 

াজর্ মন্বয় ািন ম্পরকবত্ কায ব 

২১ রবরভন্ন অগ্রগরত্র প্ররত্জবদন, প্রকালনা প্রস্তুত্ এবাং 

বাজজর্ প্রেয়জন ায়ত্াকরে 

২২ পররজদর রাব রক্ষে ও রনরীক্ষা ম্পরকবত্ 

ক কায ব 

২৩ বার বক ও রবজল রনরীক্ষা ম্পরকবত্ কায ব  

 

পররদীয় রদ্ধাে অনুযায়ী রনি বাররত্ ময়ীমার এবাং 

যর্াযর্ কতৃবপক্ষ কতৃবক আরদয ময়ীমা প্রজযাজয।  

 

 

 

রারর 

জযাগাজযাগ, জফান, 

ফযাক্স, ই-জমই, 

জমাবাই এবাং 

ওজয়বাইর্ 

 

 

 

রাব 

লাখা  

 

 

 

প্রজযাজয নয়  

 

 

 

রাব রনররক্ষা 

কম বকত্বা ও রাব 

রক্ষক 

রাঙ্গামাটি পাব বত্য 

জজা পররদ  

 

 

 

মাননীয় জচয়ারম্যান  

২৪ অর্ ব রবরি, প্ররবরি, রকারী রনজদ বজলর বাস্তবায়ন 

রনরিত্ করে 

২৫ কযারল বর, জররজযার, ব্যাাংজকর জচক ও পালবই, 

নরর্পত্র াংগ্র, ব্যবার ও াংরক্ষে 

২৬ মস্ত ব্যয় রনব বাজর আয়-ব্যজয়র রববরে 

প্রস্তুত্করে 

২৭ বাজজর্ প্রেয়ন ম্পরকবত্ কায ব 

২৮ ররজপার্ ব ররর্াে ব প্রস্তুত্করে 

 

 

 মুখ্য রনব বাী কম বকত্বা 

রাঙ্গামাটি পাব বত্য জজা পররদ 

জফানঃ ০৩৫১- ৬৩২৬২ (অঃ) 

 


