
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রাজস্ব), কুতিল্লা 

 

এবাং 

 

জেয়ারম্যান, ভূতি সাংস্কার জবার্ ড এর িদে স্বাক্ষতরত 

 

 

 

বাতষ ডক কি ডসম্পােন চুতক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০২১-জুন ৩০, ২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সূতেপত্র 

 

তবষয় পৃষ্ঠা নাং 

কি ডসম্পােদনর সাতব ডক তেত্র ১ 

প্রস্তাবনা  ২ 

জসকশন ১ :  রুপকল্প, অতিলক্ষয, কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ এবাং কার্ ডাবতল ৩ 

জসকশন ২ : তবতিন্ন কার্ ডক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  ৪ 

জসকশন ৩ : কি ডসম্পােন পতরকল্পনা  ৫ 

সাংদর্াজনী ১ : শব্দসাংদক্ষপ  ১১ 

সাংদর্াজনী ২ : কি ডসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রিাণক   ১২ 

 

সাংদর্াজনী ৩ : অন্য অতফদসর সদে সাংতিষ্ট কি ডসম্পােন সূেকসমূহ  

 

১৬ 

সাংদর্াজনী ৪ : জাতীয় শুদ্ধাোর জকৌশল কি ডপতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৭ 

সাংদর্াজনী ৫ : ই-গিন্যডান্স ও উদ্ভাবন কি ডপতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৯ 

সাংদর্াজনী ৬ : অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কি ডপতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২০ 

সাংদর্াজনী ৭ : জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত বাস্তবায়ন কি ডপতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২১ 

সাংদর্াজনী ৮ : তথ্য অতিকার তবষদয় বাতষ ডক কি ডপতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২২ 

 

 



 

 

১ 

 

কুতিল্লা জজলা রাজস্ব প্রশাসদনর কি ডসম্পােদনর সাতব ডক তেত্র 

(Overview of the Performance of Revenue Administration of Cumilla District) 

তবগত ০৩(ততন) বছদরর প্রিান অজডনসমূহ, কি ডসম্পােদনর জক্ষদত্র সিস্যা/েযাদলঞ্জ এবাং িতবষ্যত 

পতরকল্পনা: 
 

প্রিান অজডনসমূহ : 

       ভূতি সাংক্রান্ত আইন কানুন এবাং ভূতি ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা অজডদনর লদক্ষয ভূতি প্রশাসদনর সাদে সাংতিষ্ট ২৫০ জন কি ডকতডা/কি ডোরীদক 

প্রতশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ এবাং ২০২০-২০২১ অে ডবছদর রাজস্ব সাংক্রান্ত তবতিন্ন খাত জর্িন, ভূতি উন্নয়ন কর, সায়রাত 

িহাল ও কর বতহভূ ডত রাজদস্বর তবতিন্ন খাত হদত ৯১,০৫,৪০,৫০০/- টাকা আোয় করা হদয়দছ; ১,৭৭,২৪০ টি ই-নািজাতর জিাকদ্দিা  তনষ্পতি  করা 

হদয়দছ। মুতজব শতবষ ড উপলদক্ষ ভূতিহীন ও গৃহহীন  অে ডাৎ ‘ক’ জেতণর পতরবার পুনব ডাসদনর লদক্ষয ২০২০-২১ অে ড বছদর কুতিল্লা জজলায়  ১৮৮৬ টি 

ভূতিহীন পতরবারদক গৃহসহ ৩৭.৭২ একর খাসজতি বদদাবস্ত প্রোন করা হদয়দছ।   

 

সিস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ : 

       কুতিল্লা জজলািীন ১৯২টি ইউতনয়দনর িদে ২০ টি ইউতনয়দন ইউতনয়ন ভূতি অতফস জনই, র্া সিগ্র জজলার িাঠ পর্ ডাদয় সুষু্ঠিাদব ভূতি সাংক্রান্ত 

জসবা প্রোদনর জক্ষদত্র একটি অন্তরায়। ইউতনয়ন ভূতি অতফসসমূদহর জিৌত অবকাঠাদিা জরাজীণ ড হওয়ায় এবাং জসগুদলাদত জরকর্ ডরুি না োকায় জরকর্ ড 

সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সিস্যা পতরলতক্ষত হদে।  েীর্ ড সিয় িদর ইউতনয়ন ভূতি সহকারী কি ডকতডা/ উপসহকারী কি ডকতডা পদে তনদয়াগ/পদোন্নতত না 

হওয়ায় িাত্র একজন ইউতনয়ন ভূতি সহকারী কি ডকতডা/ উপ-সহকারী কি ডকতডা তেদয় অতফদসর দেতনক কার্ ডক্রি পতরোলনা করা হদে এবাং অতফদসর 

দেতনক কার্ ডক্রি সম্পন্ন কদর দ্রুত জহাতডাং এতির কাজ সম্ভব হদে না। ইউতনয়ন পর্ ডাদয় দ্রুতগততর ইন্টারদনট জসবা না  োকায় একটি জহাতডাং এতি 

করদত ২৫/৩০ তিতনট সিয় জলদগ র্ায়।  ফদল জকান জকান জক্ষদত্র জনসািারণ কাতিত জসবা প্রাতি হদত বতিত হদে। পাশাপাতশ ইউতনয়ন ভূতি 

সহকারী কি ডকতডা, উপ-সহকারী কি ডকতডাগদণর জন্য সরকাতর জকান র্ানবাহন জনই। অন্তত: একটি কদর জিাটর সাইদকল প্রোন করা হদল কাদজর 

গতত বৃতদ্ধ পাদব। অনলাইনতিতিক ভূতি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা কার্ ডক্রি ১০০% প্রততষ্ঠার লদক্ষয এ কাজদক ত্বরাতিত করার তনতিি আউটদসাতস ডাং এর 

িােদি র্াটা সাংগ্রদহর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

 

িতবষ্যত পতরকল্পনা: 

সুষু্ঠ পতরকল্পনার িােদি ভূতি ব্যবস্থাপনার তবতিন্ন সূেদকর লক্ষযিাত্রা তনি ডারণ করা হদব। উপদজলা ভূতি অতফদস One Stop Service োলু 

করা, তবদ্যযৎতবহীন ইউতনয়ন ভূতি অতফসসমূদহ তবদ্যযতাতয়ত কদর IT Networking এর আওতায় আনা এবাং Management 

Information System (MIS) এর আওতায় ভূতি প্রশাসন ও ভূতি প্রশাসদন কি ডরতদের তথ্য উপাি সম্বতলত তর্তজটাল তথ্য িান্ডার 

প্রস্তুত করা হদব।    

 

২০২১-২২ অে ড বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজডনসমূহ : 

 

 ৯৭.৫%  ই-তিউদটশন জকস তনষ্পতির িােদি সাংতিষ্ট খততয়ান হালনাগাে করা হদব। 

 সািারণখাদত ১৯.৫০ জকাটি ভূতি উন্নয়ন কর আোয় তনতিত করা হদব।     

 কর বতহভূ ডত রাজস্ব খাত হদত ৭.৫০ জকাটি টাকা আোয় করা হদব। 

 তবদ্যযৎ সাংদর্াগতবহীন সকল ইউতনয়ন ভূতি অতফদস জসালার প্যাদনল স্থাপন করা হদব।  

 অনলাইনতিতিক জহাতডাং এর তবপরীদত ৮০% র্াটা এতি করা হদব।     

  



 

 

 

প্রস্তাবনা 

 

 

 প্রাততষ্ঠাতনক েক্ষতা বৃতদ্ধ, স্বেতা ও জবাবতেতহ জজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্োর্ে ব্যবহার তনতিতকরদণর িােদি রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রাজস্ব), কুতিল্লা 

 

এবাং 

 

 

জেয়ারম্যান, ভূতি সাংস্কার জবার্ ড-এর িদে ২০২১ সাদলর জুন িাদসর ১৭ তাতরদখ এই বাতষ ডক  

কি ডসম্পােন চুতক্ত স্বাক্ষতরত হল। 

 

 

এই  চুতক্তদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ তনম্নতলতখত তবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

জসকশন ১ 

 

রূপকল্প, অতিলক্ষয, কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ এবাং কার্ ডাবতল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

েক্ষ, স্বে এবাং জনবান্ধব ভূতি ব্যবস্থাপনা।  

 

১.২  অতিলক্ষয (Mission) 

   েক্ষ, আধুতনক ও জটকসই ভূতি ব্যবস্থাপনার িােদি জনবান্ধব ভূতি জসবা তনতিতকরণ।  

 

১.৩  কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ : 

 

১.৩.১ কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ  

১. ভূতি ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা বৃতদ্ধকরণ; 

২. রাজস্ব সাংগ্রহ বৃতদ্ধকরণ; 

            ৩. ভূতিহীন পতরবাদরর সাংখ্যা হ্রাস করণ; এবাং 

             ৪. ভূতি তবদরাি হ্রাসকরণ ।  

 

১.৩.২ সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কি ডসম্পােদনর জক্ষত্র  

  

 ১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ ডক্রি জজারোরকরণ  

 

১.৪  কার্ ডাবতল (Functions): 

  ১.খততয়ান হালনাগােকরণ 

  ২. ভূতি ব্যবস্থাপনার সাদে জতড়ত কি ডকতডা/কি ডোরীদের েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক প্রতশক্ষণ  

  ৩. আওতািীন ভূতি অতফসসমূহ পতরেশ ডন 

৪. িাতসক রাজস্ব সদম্মলন  

৫.সায়রাত িহাল ব্যবস্থাপনা  

৬. অতর্ট আপতি তনষ্পতির লদক্ষয ব্রর্তশট জবাব জপ্ররণ  

৭. ভূতি রাজস্ব আোয় কার্ ডক্রি সম্পােন 

৮. জরন্ট সাটি ডতফদকট জিাকদ্দিা তনষ্পতি  

৯. অনলাইন সফটওয়যাদর জহাতডাং এর র্াটা  এতি  সম্পন্নকরণ  

১০. কৃতষ খাসজতি বদদাবস্ত প্রোন  

১১. গুেগ্রাি সৃজন 

১২. ভূতি তবদরাি তনষ্পতি 

 

 

৩  



 

 

 

জসকশন-২ 

তবতিন্ন কার্ ডক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব  
চূড়ান্ত ফলাফল সূেক 

 

একক 

 

প্রকৃত অজডন 

লক্ষযিাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ   তনি ডাতরত  লক্ষযিাত্রা অজডদনর জক্ষদত্র  

জর্ৌেিাদব োতয়ত্বপ্রাি  িন্ত্রণালয়/ তবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাি 

উপািসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

হালনাগােকৃত ভূতি স্বত্ত্ব হালনাগােকৃতখততয়ান % ৮০ ৮২ ৮৪ ৮৫ ৮৬ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়/ 

তবিাগীয় কতিশনাদরর কার্ ডালয়/ 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয়/ উপদজলা ভূতি 

অতফস  

-- 

রাজস্ব বৃতদ্ধ আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়/ 

তবিাগীয় কতিশনাদরর কার্ ডালয়/ 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয়/স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় 

-- 

অনলাইন সফটওয়যাদরর 

িােদি ভূতি উন্নয়ন কর 

আোদয়র ফদল রাজস্ব 

বৃতদ্ধ   

 

অনলাইন তনবন্ধদনর 

িােদি আোয়কৃত ভূতি 

উন্নয়ন কদরর জহাতডাং 

সাংখ্যা 

% -- -- ৮০ ৮৫ ৯০ 

তবিাগীয় কতিশনাদরর কার্ ডালয়/ 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয়/ উপদজলা ভূতি 

অতফস/ ইউতনয়ন ভূতি অতফস  

ভূতি উন্নয়ন কর 

ব্যবস্থাপনা 

সফটওয়যার জেদক 

প্রাি প্রততদবেন  

 

 

 

 

 

৪ 

 

 

 

 



 

 

 

জসকশন-৩ 

কি ডসম্পােন পতরকল্পনা  

 

 

কি ডসম্পােন 

জক্ষত্র  

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

(Activities) 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
লক্ষযিাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অতত 

উিি 

উিি েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

সাংতিষ্ট েিদরর কি ডসম্পােন জক্ষত্রসমূহ    

[১] ভূতি 

ব্যবস্থাপনার 

েক্ষতা 

বৃতদ্ধকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৩ 

 

 

[১.১] খততয়ান 

হালকরণ 

[১.১.১] ই-তিউদটশদনর 

িােদি তনষ্পতিকৃত নািজাতর 

ও জিাখাতরদজর আদবেন 

গড় % ৪.০০ 

 

৯৪ 

 

৯৬ ৯৭.৫ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯০ ৯৭.৫ ৯৮ 

[১.১.২] ই-তিউদটশদনর 

অগ্রগতত সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 

সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

 

৪ 

 

৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[১.১.৩] ই-তিউদটশদনর 

অগ্রগতত সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

গড় % ১.০০ 

 

-- 

 

-- 
১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতি অতফদস 

হালনাগােকৃত খততয়ান 
গড় % ২.০০ 

৮৪ ৮৬ 
৮৭.৫ ৮৭ ৮৬.৫ ৮৬ ৭৮ ৮৭ ৮৮ 

[১.১.৫] উপদজলা ভূতি অতফদস 

হালনাগােকৃত খততয়ান 
গড় % ২.০০ 

৮০ ৮২ 
৮৪ ৮৩ ৮২.৫ ৮২ ৭৬ ৮৫ ৮৬ 

[১.১.৬] জজলা জরকর্ ড রুদি 

হালনাগােকৃত খততয়ান 
গড় % ১.০০ 

৭০ ৭২ 
৭৩.৫ ৭৩ ৭২.৫ ৭২ ৬৪ ৭৩ ৭৪ 

[১.২] ভূতি 

ব্যবস্থাপনার 

সাদে জতড়ত 

কি ডকতডা/ কি ডোরীদের 

েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতশক্ষণ 

 

 

 

[১.২.১]  সহকারী কতিশনার     

(ভূতি) প্রতশক্ষণপ্রাি 
সিতষ্ট সাংখ্যা ২.০০ 

১৬ ১৬ ১৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬ ১৭ 

[১.২.২] ইউ এল এ ও        

প্রতশক্ষণপ্রাি 
সিতষ্ট সাংখ্যা ২.০০ 

৪৪ ১৭ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১৪ ৩০ ৩৫ 

[১.২.৩] ইউ এস এল এ ও      

প্রতশক্ষণপ্রাি 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

৪০ ১৩১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১৪ ৩০ ৩৫ 

[১.২.৪] সাদি ডয়ার প্রতশক্ষণপ্রাি 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

    ১১ ০৩ ০৯ ০৭ 

 

০৬ ০৫ ০৪ ৯ ৯ 

[১.২.৫] রাজস্ব প্রশাসদনর     

অন্যান্য কি ডোরী প্রতশক্ষণপ্রাি 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

৩৫ ১৬ ২০ ১৮ ১৫ ১৪ ১৩ ২২ ২৫ 

[১.২.৬] কানুনদগা প্রতশক্ষণপ্রাি 

সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

 

৯ 

 

 

৭ 

 

৭ 

 

৬ 

 

৫ 

 

৪ 

 

৩ 

 

৭ 

 

৬ 

৫ 



 

 

 

 

কি ডসম্পােন 

জক্ষত্র  

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

(Activities) 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
লক্ষযিাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০২১-২০২২ 

(Target/ Criteria Value for FY 2021-2022) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অতত 

উিি 

উিি েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

[১] ভূতি 

ব্যবস্থাপনার 

েক্ষতা 

বৃতদ্ধকরণ 

 

[১.৩] পতরেশ ডন 

[১.৩.১] জজলাপ্রশাসক কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনকৃত 

সিতষ্ট সাংখ্যা ২.০০ 

 

৬২ 

 

৬২ 

 

৬৫ 

 

৬৪ 

 

৬৩ 

 

৬২ 

 

৫৪ 

 

৬৬ 

 

৬৭ 

[১.৩.২] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনকৃত 

সিতষ্ট সাংখ্যা ২.০০ 

 

৬৫ 

 

৬৫ 

 

৬৭ 

 

৬৬ 

 

৬৫ 

 

৬৪ 

 

৫৫ 

 

৬৮ 

 

৬৯ 

[১.৩.৩] উপদজলা তনব ডাহী 

অতফসার কর্তডক উপদজলা ও 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস 

পতরেশ ডনকৃত 

সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

 

৬৯৫ 

 

৬৯৮ 

 

৬৯০ 

 

৬৮০ 

 

৬৭০ 

 

৬৬৫ 

 

৬৬০ 

 

৭০২ 

 

৭০৫ 

[১.৩.৪] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনকৃত 

সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

 

৬২৫ 

 

৬৪০ 

 

৬৪০ 

 

৬৩০ 

 

৬২৫ 

 

৬০৫ 

 

৬০০ 

 

৬৪০ 

 

৬৫০ 

[১.৩.৫]  কানুনদগা কর্তডক 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস পতরেশ ডনকৃত 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

 

৪০০ 
৪১০ ৪১৫ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ 

 

৪২০ 
৪২৫ 

[১.৩.৬] পতরেশ ডদনর সুপাতরশ 

বাস্তবায়ন 
গড় % ১.০০ 

৫৮ ৬০ 
৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৭০  ৭৫ 

[১.৪] িাতসক 

রাজস্ব সদম্মলন 

[১.৪.১] জজলা িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন অনুতষ্ঠত 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

১২ ১২ 
১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

[.১.৪.২] উপদজলা িাতসক 

রাজস্ব সদম্মলন অনুতষ্ঠত  
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

১৯২ ১৯২ 
১৯২ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৯২ ১৯৫ 

 

 

[১.৫] সায়রাত িহল 

ব্যবস্থাপনা 

[১.৫.১] জলিহাল ইজারাকৃত 
গড় % ১.০০ 

৯৭ 

 

৯৬ 
৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯৮ ৯৮ 

[১.৫.২] বালুিহাল ইজারাকৃত 
গড় % ১.০০ 

৭২ 

 

৭৩ 
৭২ ৭১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৭৬ 

[১.৫.৩] হাটবাজার ইজারাকৃত 
গড় % ১.০০ 

৮৫ 

 

৮৬ 
৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৮৭ ৮৮ 

[১.৬] অতর্ট আপতি 

তনষ্পতির লদক্ষয 

ব্রর্তশট জবাব জপ্ররণ 

[১.৬.১] অতর্ট আপতির ব্রর্তশট 

জবাব জপ্রতরত গড় 
% 

 
১.০০ 

 

৩২ 

 

৩৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০.৫০ ৮১ 

 

৬ 

 



 

 

 

 

কি ডসম্পােন 

জক্ষত্র  

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

(Activities) 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
লক্ষযিাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০২১-২০২২ 

(Target/ Criteria Value for FY 2021-2022) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািার

ণ 

অতত 

উিি 

উিি েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

 

[২] রাজস্ব সাংগ্রহ 

বৃতদ্ধকরণ 

 

 

১৯ 

 

 

 

 

 

 

[২.১] ভূতি 

রাজস্ব আোয় 

[২.১.১] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর 

(সািারণ) 
সিতষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
২ .০০ 

 

১৬.৪৫ 

 

১৮.০০ 
১৯.৫০ ১৯.০০ ১৮.৫০ ১৮.০০ ১৫.৫০ ১৮.২০ ১৮.৫০ 

[২.১.২] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর 

(সাংস্থা) 
সিতষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
২.০০ 

৩.১৫ ৩.৩০ 

৩.৮০ ৩.৭০ ৩.৫০ ৩.৩০ ২.৭০ ৩.৩০ ৩.৩৫ 

[২.১.৩] আোয়কৃত কর বতহভূ ডত রাজস্ব 

সিতষ্ট 
টাকা 

(দকাটি) 
২.০০ 

 

৬.০৭ 

 

৭.২০ 
৭.৫০ ৭.৪০ ৭.৩০ ৭.২০ ৪.৫০ ৬.৭০ ৬.৭২ 

[২.১.৪] অতপ ডত সম্পতির লীজ নবায়ন 

জেদক আয় সিতষ্ট 
টাকা 

(লক্ষ) 
১.০০ 

 

৩৯.৭৯ 

 

৬৬.০০ 

 

৭৫.০০ ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৮০.০০ ৯৩.০০ ৯৪.০০ 

[২.১.৫] ভূতি উন্নয়ন কদরর োতব 

তনি ডারদণর জন্য প্রস্তুতকৃত তরটান ড-৩ 
গড় % ১.০০ 

 

৮১ 

 

৮২ 
৮৩.৫ ৮৩ ৮২.৫ ৮২ ৭৪ ৮৪  ৮৪ 

[২.১.৬] ভূতি উন্নয়ন কদরর োতব 

তনি ডারদণর জন্য প্রস্তুতকৃত তরটান ড-৩ 

তোরতক 

গড় % ১.০০ 

 

-- 

 

-- ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৩ ৮৪ 

[২.১.৭] ভূতি উন্নয়ন কর প্রোনদর্াগ্য 

জহাতডাং এর িদে আোয়কৃত জহাতডাং 
গড় % ১.০০ 

 

৭৪ 

 

৭৫ 
৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৭ 

[২.১.৮] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর 

সাংক্রান্ত দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০   

 

৪ 

 

৪ 
৪ ৩ ২ -- -- ৪ ৪ 

[২.১.৯] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর 

সাংক্রান্ত দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

গড় % ১.০০ 

 

-- 

 

-- ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬ ১০০ 

[২.২] জরন্ট 

সাটি ডতফদকট 

জকস তনষ্পতি 

[২.২.১] সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

জরন্ট সাটি ডতফদকট জকস  তনষ্পতিকৃত গড় 

 

% 

 

১.০০ 

 

৭৭ 

 

৭৮ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮০ ৮১ 

[২.২.১] সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তনষ্পতিকৃত জরন্ট সাটি ডতফদকট  জিাকদ্দিা 

সাংক্রান্ত দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা  

সিতষ্ট সাংখ্যা ২.০০   

 

৪ 

 

৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[২.৩] অনলাইন 

সফটওয়যাদরর 

িােদি ভূতি 

উন্নয়ন  কর 

আোয় 

[২.৩.১] অনলাইন সফটওয়যাদর জহাতডাং 

র্াটা এতি গড় 

 

% 

 

২.০০ 

 

-- 

 

-- ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

[২.৩.২] অনলাইন তনবন্ধদনর িােদি 

আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কদরর জহাতডাং 

সাংখ্যা  

গড় 

 

% 

 

২.০০ 

-- -- 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

 

৭ 

 



 

 

 

কি ডসম্পােন 

জক্ষত্র  

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

(Activities) 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
লক্ষযিাত্রা / তনণ ডায়ক২০২১-২০২২ 

(Target/ Criteria Value for FY 2021-2022) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অতত 

উিি 

উিি েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

[৩] ভূতিহীন 

পতরবাদরর 

সাংখ্যা হ্রাসকরণ 

৯ 

[৩.১] কৃতষ খাসজতি 

বদদাবস্ত প্রোন 

[৩.১.১] খাসজতি 

বদদাবস্তকৃত 
সিতষ্ট একর ২.০০ 

৯.২৫ ৯.৪৫ 

১০.০০ ৯.৭৫ ৯.৫০ ৯.৪৫ ৯.০০ ৯.৪৫ ১১.০০ 

[৩.১.২] সনাক্তকৃত ভূতিহীন 

 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ 

৪২০ ৪৫০ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৪০ ৪৭০ ৪৭৫ 

[৩.১.৩] তনষ্পতিকৃত 

বদদাবস্ত জিাকদ্দিা 
গড় % ১০০ 

৯৪ ৯৭ ৯৮.৫ ৯৮ ৯৭.৫ ৯৭ ৯০ ৯৯ ৯৯.৫ 

[৩.১.৪] িাতলকানা েতলল 

হস্তান্ততরত 
গড় % ১.০০ 

৯১ ৯৪ ৯৫.৫ ৯৫ ৯৪.৫ ৯৪ ৯০ ৯৬ ৯৬.৫ 

[৩.২]মুতজব শতবদষ ড 

‘ক’ জেতণর 

পতরবাদরর িদে 

খাস জতি বদদাবস্ত 

প্রোন  

 

[৩.২.১] অববি েখলকৃত খাস 

জতি উদ্ধার 

 

 গড় % ২.০০ - -- ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫১ ৫২ 

[৩.২.২]ভূতিহীন পুনব ডাতসত 

গড় % ২.০০ -- -- ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০ 

[৪] ভূতি 

তবদরাি 

হ্রাসকরণ 

 

৯ 

 

[৪.১] ভূতি তবদরাি 

তনষ্পতি 

 

[৪.১.১] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকৃত 

গড় % ১.০০ ৬৯ ৭২ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৭৬ ৭৭ 

[৪.১.২] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা  

সিতষ্ট সাংখ্যা ১.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ -- -- ৪ ৪ 

[৪.১.৩] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

গড় 

 

% 

 

১.০০ -- ৭৬ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

[৪.১.৪] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকৃত 

গড় 

 

% 

 

২.০০ ৭৪ ৭৬ ৭৮ ৭৭.৫ ৭৭ ৭৬ ৬২ ৭৮.৫ ৭৯ 

 

 

৮ 

  



 

 

 

 

কি ডসম্পােন 

জক্ষত্র  

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

(Activities) 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
লক্ষযিাত্রা / তনণ ডায়ক২০২১-২০২২ 

(Target/ Criteria Value for FY 2021-2022) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অতত 

উিি 

উিি েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

[৪] ভূতি 

তবদরাি 

হ্রাসকরণ 

 

 

[৪.১] ভূতি তবদরাি 

তনষ্পতি 

 

[৪.১.৫] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস(আপীল) 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা  

গড় % ১.০০ ৪ ৪ ৩ ২ - - - ৪ ৪ 

[৪.১.৬] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস(আপীল) 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

গড় % ১.০০ -- - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

[৪.১.৭] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি)  জেওয়াতন িািলার 

এসএফ জপ্রতরত  

গড় 

 

% 

 

১.০০ ৯৫ ৯৬ ১০০ ৯৭ ৯৪ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০ 

[৪.১.৮] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

জেওয়াতন িািলার এসএফ 

জপ্রতরত 

গড় 

 

% 

 

১.০০ ৯৫ ৯৬ ১০০ ৯৭ ৯৪ ৯৩ ৯২ ১০০ ১০০ 

 

 সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কি ডসম্পােদনর জক্ষত্র(িতন্ত্রপতরষে কর্তডকতনি ডাতরত)  

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ ডক্রদির 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ  

৩০ 

১) শুদ্ধাোর 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

-- 
-- -- ১০ 

-- -- 

১০ ৯ ৮ ৭ - ১০ ১০ 

২) ই-গিন্যান্স উদ্ভাবন 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

-- 
-- -- ১০ 

-- -- ১০ ৯ ৮ ৭ - ১০ ১০ 

৩) তথ্য অতিকার 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

-- 
-- -- ৩ 

-- -- ৩ ২ ১ -- - ৩ ৩ 

৪) অতিদর্াগ প্রততকার 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

-- 
-- --- ৪ 

-- -- ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

৫) জসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

--- 
-- -- ৩ -- -- ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

              

৯ 



 

 

 

 

আতি, অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রাজস্ব), কুতিল্লা তহদসদব জেয়ারম্যান(সতেব),ভূতি সাংস্কার জবার্ ড এর  

তনকট অেীকার করতছ জর্, এই চুতক্তদত বতণ ডত ফলাফল অজডদন সদেষ্ট োকব। 

 

 

আতি, জেয়ারম্যান (সতেব), ভূতি সাংস্কার জবার্ ড, অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রাজস্ব), কুতিল্লা এর তনকট 

অেীকার করতছ জর্, এই চুতক্তদত বতণ ডত ফলাফল অজডদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াতগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

স্বাক্ষতরত: 

 

 

 

 

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

              অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রাজস্ব)                                                 তাতরখ : 

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

 

 

 

 

 

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

জেয়ারম্যান(সতেব)                                                                           তাতরখ :  

ভূতি সাংস্কার জবার্ ড 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

  



 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ  

 

ক্রতিক নাং শব্দ সাংদক্ষপ তববরণ 

1.  অ:দজ:প্র:(রা:) অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রাজস্ব) 

2.  ইউ:ভূ:স:ক: ইউতনয়ন ভূতি সহকারী কি ডকতডা 

3.  উতনঅ উপদজলা তনব ডাহী অতফসার 

4.  জজ: প্র: জজলাপ্রশাসক 

 

ক্রতিক নাং শব্দ সাংদক্ষপ তববরণ 

1.  আরতর্তস জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর 

2.  আর আর তর্তস জরকর্ ডরুি জর্পুটি কাদলক্টর 

3.  আর আর জরকর্ ড রুি 

4.  আর এি জরতিতনউ মুতন্সখানা 

5.  এলএও ল্যান্ড অযাকুইতজশন অতফসার 

6.  এতস ল্যান্ড এযাতসস্ট্যান্ট কতিশনার ল্যান্ড 

7.  এসএ জস্ট্ট অযাকুইতজশন 

8.  এসএফ স্ট্যাটদিন্ট অব ফযাক্ট 

9.  জকতজও কানুনদগা 

10.  তজ:তস:ও জজনাদরল সাটি ডতফদকট অতফসার 

 

 

 

১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

সাংদর্াজনী- ২ 

কি ডসম্পােন ব্যবস্থাপনা  ও প্রিাণক  

ক্রতিক নম্বর কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন সূেক বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, অতিশাখা, শাখা   লক্ষযিাত্রা  অজডদনর প্রিাণক 

[১] 

 

 

[১.১] খততয়ান 

হালনাগােকরণ 

[১.১.১] ই-তিউদটশদনর িােদি তনষ্পতিকৃত নািজাতর ও 

জিাখাতরদজর আদবেন 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস,  

সহকারী কতিশনার (ভূতি) এর কার্ ডালয়  

ই-তিউদটশন তসদস্ট্ি এর অনলাইন 

প্রততদবেন 

[১.১.২] ই-তিউদটশদনর অগ্রগতত সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় ই-তিউদটশদনর অগ্রগতত সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার কার্ ডতববরণী 

[১.১.৩] ই-তিউদটশদনর অগ্রগতত সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় ই-তিউদটশদনর অগ্রগতত সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

কার্ ডতববরণীর তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

পত্রাতে/ প্রততদবেন  

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতি অতফদস হালনাগােকৃত খততয়ান ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ বাতষ ডক প্রততদবেন 

[১.১.৫] উপদজলা ভূতি অতফদস হালনাগােকৃত খততয়ান সহকারী কতিশনার (ভূতি) এর কার্ ডালয় জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ বাতষ ডক প্রততদবেন 

[১.১.৬] জজলা জরকর্ ড রুদি হালনাগােকৃত খততয়ান জজলা জরকর্ ড রুি, জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয়  জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ বাতষ ডক প্রততদবেন 

[১.২] ভূতিব্যবস্থাপনার 

সাদে জতড়ত 

কি ডকতডা/ কি ডোরীদের 

েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতশক্ষণ 

[১.২.১] সহকারী কতিশনার (ভূতি) প্রতশক্ষণপ্রাি ভূতি সাংস্কার জবার্ ড/দজলা  রাজস্ব 

প্রশাসন/সহকারী কতিশনার(ভূতি) এর কার্ ডালয় 

 

প্রতশক্ষণােীদের তাতলকাসহ অতফস 

আদেশ  [১.২.২] ইউ এল এ ও  প্রতশক্ষণপ্রাি 

[১.২.৩] ইউ এস এল এ ও প্রতশক্ষণপ্রাি 

[১.২.৪] সাদি ডয়ার প্রতশক্ষণপ্রাি 

[১.২.৫] রাজস্ব প্রশাসদনর অন্যান্য কি ডোরী প্রতশক্ষণপ্রাি 

[১.২.৬] কানুনদগা  প্রতশক্ষণপ্রাি 

 

[১.৩]পতরেশ ডন 

[১.৩.১] জজলা প্রশাসক কর্তডক উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনকৃত 

জজলা প্রশাসক/অতততরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব)/উপদজলা তনব ডাহী অতফসার/ 

সহকারীকতিশনার(ভূতি)/ কানুনদগা 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

সিতিত পতরেশ ডন প্রততদবেন   

[১.৩.২] অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি অতফস পতরেশ ডনকৃত 

[১.৩.৩]উপদজলা তনব ডাহী অতফসার কর্তডক উপদজলা ও 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস পতরেশ ডনকৃত 

[১.৩.৪] সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনকৃত 

[১.৩.৫] কানুনদগা কর্তডক ইউতনয়ন ভূতি অতফস 

পতরেশ ডনকৃত 

১২ 

 



 

 

 

ক্রতিক 

নম্বর 
কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন সূেক বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, অতিশাখা, শাখা  লক্ষযিাত্রা  অজডদনর প্রিাণক 

  [১.৩.৬] পতরেশ ডদনর সুপাতরশ বাস্তবায়ন জজলাপ্রশাসক/ অতততরক্তদজলাপ্রশাসক(রা:) / উপদজলা 

তনব ডাহী অতফসার/ সহকারী কতিশনার(ভূতি)/ কানুনদগা  

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত সিতিত 

পতরেশ ডন প্রততদবেন   

 [১.৪] িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন 

[১.৪.১] জজলা িাতসক রাজস্ব সদম্মলন অনুতষ্ঠত জজলা প্রশাসক(কাদলক্টর) জজলা িাতসক রাজস্ব সদম্মলদনর কার্ ডতববরণী  

[১.৪.২] উপদজলা িাতসক রাজস্ব সদম্মলন 

অনুতষ্ঠত 

উপদজলা তনব ডাহী অতফসার 

সহকারীকতিশনার(ভূতি) 

উপদজলা িাতসক রাজস্ব সদম্মলদনর কার্ ডতববরণী 

[১.৫] সায়রাত িহল 

ব্যবস্থাপনা 

[১.৫.১] জল িহাল ইজারাকৃত জজলাপ্রশাসক (কাদলক্টর)/উপদজলা তনব ডাহী অতফসার/ সহকারী 

কতিশনার(ভূতি) 

সায়রাত িহল ইজারা প্রোদনর অতফস 

আদেশ/প্রজ্ঞাপন [১.৫.২]বালু িহাল ইজারাকৃত 

[১.৫.৩]হাট বাজার ইজারাকৃত 

[১.৬] অতর্ট আপতি 

তনষ্পতির লদক্ষয ব্রর্তশট 

জবাব জপ্ররণ 

[১.৬.১] অতর্ট আপতির ব্রর্তশট জবাব জপ্রতরত 

জজলা প্রশাসক/অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব)/সহকারী 

কতিশনার(ভূতি) 

 জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২] 

 

 [২.১] ভূতি রাজস্ব 

আোয় 

[২.১.১] আোয়কৃত ভূতি  কর (সািারণ) ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস 
জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন 

[২.১.২] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর(সাংস্থা) 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস 

 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২.১.৩] আোয়কৃত কর বতহভূ ডত রাজস্ব 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস, সহকারী কতিশনার (ভূতি) এর 

কার্ ডালয় / জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২.১.৪] অতপ ডত সম্পতির লীজ নবায়ন জেদক 

আয় 

ঐ  জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২.১.৫] ভূতি উন্নয়ন কদরর োতব তনি ডারদণর জন্য 

প্রস্তুতকৃত তরটান ড-৩ 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস, সহকারী কতিশনার (ভূতি) এর 

কার্ ডালয়  

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২.১.৬]ভূতি উন্নয়ন কদরর োতব তনি ডারদণর জন্য 

প্রস্তুতকৃত তরটান ড-৩ তোরতক  

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/ সহকারী কতিশনার (ভূতি) এর 

কার্ ডালয় / জজলাপ্রশাসক (কাদলক্টর)/ অতততরক্ত 

জজলাপ্রশাসক (রা:) এর কার্ ডালয়  

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২.১.৭]ভূতি উন্নয়ন কর প্রোনদর্াগ্য জহাতডাং এর 

িদে আোয়কৃত জহাতডাং 

 

ঐ  

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতকৃত 

প্রততদবেন  

[২.১.৮] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয়  আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার কার্ ডতববরণী  

[২.১.৯] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

ঐ  আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

পত্রাতে/প্রততদবেন  

 

১৩ 

 



 

 

 

 

ক্রতিক 

নম্বর 
কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন সূেক বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, অতিশাখা, শাখা  লক্ষযিাত্রা  অজডদনর প্রিাণক 

 

[২.২] জরন্ট সাটি ড- তফদকটদকস তনষ্পতি 

[২.২.১] সহকারী কতিশনার(ভূতি) কর্তডক জরন্ট 

সাটি ডতফদকট জকস  তনষ্পতিকৃত 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/ সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয় / জজলাপ্রশাসক (কাদলক্টর)/ 

অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রা:) এর কার্ ডালয় 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদবেন 

[২.২.২] সহকারী কতিশনার(ভূতি) কর্তডক 

তনষ্পতিকৃত জরন্ট সাটি ডতফদকট জিাকদ্দিা সাংক্রান্ত  

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা  

জজলাপ্রশাসদকর কার্ ডালয়  

সহকারী কতিশনার(ভূতি) কর্তডক 

তনষ্পতিকৃত জরন্ট সাটি ডতফদকট 

জিাকদ্দিা সাংক্রান্ত  দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার কার্ ডতববরণী 

[২.৩] অনলাইন সফটওয়যাদর জহাতডাং  

এর র্াটা এতি সম্পন্নকরণ  

[২.৩.১] অনলাইন সফটওয়যাদর জহাতডাং এর 

র্াটা এতি  

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/ সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয় / জজলাপ্রশাসক (কাদলক্টর)/ 

অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রা:) এর কার্ ডালয় 

অনলাইদন ভূতি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা 

সফটওয়যার জেদক জনওয়া জহাতডাং এর 

র্াটা এতির প্রততদবেন  

[২.৩.২] অনলাইন তনবন্ধদনর িােদি আোয়কৃত ভূতি 

উন্নয়ন কদরর জহাতডাং সাংখ্যা  
ঐ 

অনলাইদন ভূতি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা 

সফটওয়যার জেদক জনওয়া জহাতডাং এর 

র্াটা এতির প্রততদবেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩] 

[৩.১] কৃতষ খাসজতি বদদাবস্ত 

প্রোন 

[৩.১.১] খাসজতি বদদাবস্তকৃত 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/ জজলাপ্রশাসক 

(কাদলক্টর)/অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রা:) এর 

কার্ ডালয়  

জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৩.১.২] সনাক্তকৃত ভূতিহীন ঐ  

জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৩.১.৩]তনষ্পতিকৃত বদদাবস্তকৃত 

জিাকদ্দিা 

ঐ  জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৩.১.৪] িাতলকানা েতলল হস্তান্ততরত 

ঐ  জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৩.২] মুতজব শতবদষ ড ‘ক’ জেতণর 

পতরবাদরর িদে খাস জতি বদদাবস্ত 

প্রোন  

 

[৩.২.১] অববি েখলকৃত খাস জতি উদ্ধার 
ঐ  জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন [৩.২.২] ভূতিহীন পুনব ডাতসত 

                                                             

১৪ 

 



 

 

 

 

 

 

ক্রতিক নম্বর কার্ ডক্রি 
কি ডসম্পােন সূেক বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, অতিশাখা, শাখা  লক্ষযিাত্রা  অজডদনর প্রিাণক 

[৪] [৪.১] ভূতি তবদরাি তনষ্পতি 

[৪.১.১] সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকৃত 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) এর কার্ ডালয় জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৪.১.২] সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা  

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব)  সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

কার্ ডতববরণী 

[৪.১.৩] সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত দত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/ জজলাপ্রশাসক 

(কাদলক্টর)/অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রা:) এর 

কার্ ডালয় 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত পত্রাতে/প্রততদবেন  

[৪.১.৪] অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কর্তডক তিসদকস তনষ্পতিকৃত 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৪.১.৫] অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কর্তডক তিসদকস(আপীল) তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা  

জজলাপ্রশাসক (কাদলক্টর / অতততরক্ত 

জজলাপ্রশাসক (রা:) এর কার্ ডালয় 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কর্তডক তিসদকস(আপীল) তনষ্পতিকরণ 

সাংক্রান্ত দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

কার্ ডতববরণী 

[৪.১.৬] অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কর্তডক তিসদকস(আপীল) তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/ জজলাপ্রশাসক 

(কাদলক্টর)/অতততরক্ত জজলাপ্রশাসক (রা:) এর 

কার্ ডালয় 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কর্তডক তিসদকস(আপীল) তনষ্পতিকরণ 

সাংক্রান্ত দত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়নসাংক্রান্ত 

পত্রাতে/প্রততদবেন 

[৪.১.৭] সহকারী কতিশনার (ভূতি)  জেওয়াতন 

িািলার এসএফ জপ্রতরত  

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয় 

জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

[৪.১.৮] অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কর্তডক জেওয়াতন িািলার এসএফ জপ্রতরত 

জজলাপ্রশাসক (কাদলক্টর / অতততরক্ত 

জজলাপ্রশাসক (রা:) এর কার্ ডালয় 

জজলাপ্রশাসক কার্ ডালয় হদত 

প্রস্তুতকৃত দত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/ 

বাতষ ডক প্রততদবেন 

 

১৫ 

 



 

 

 

 

 

 

 

সাংদর্াজনী ৩  

অন্য অতফদসর সদে সাংতিষ্ট কি ডসম্পােন সূেকসমূহ  

সাংতিষ্ট কার্ ডক্রি  কি ডসম্পােন সূেক  জর্ সকল অতফদসর সাদে সাংতিষ্ট   সাংতিষ্ট অতফদসর সাদে কার্ ডক্রি 

সিিদয়র জকৌশল  

[১.১]  খততয়ান হালনাগােকরণ  [১.১.১]  ই- তিউদটশদনর িােদি তনষ্পতিকৃত নািজাতর 

ও জিাখাতরদজর আদবেন  

[১.১.৫] ইউতনয়ন ভূতি অতফদস হালনাগােকৃত খততয়ান  

[১.১.৬] উপদজলা ভূতি অতফদস হালনাগােকৃত খততয়ান  

[১.১.৭] জজলা জরকর্ ডরুদি হালনাগােকৃত খততয়ান  

 

 

তবিাগীয় কতিশনাদরর কার্ ডালয়, সহকারী 

কতিশনার(ভূতি) এর কার্ ডালয় ও জপৌর/ 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস  

১. িাঠ পর্ ডাদয় ভূতি রাজস্ব প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনার সাদে সাংতিষ্ট কি ডকতডা ও কি ডোরী  

শূণ্য পেসমূহ পূরণ করদত হদব।  

২. ভূতি রাজস্ব আোয় বৃতদ্ধ করদত তবতিন্ন 

পেদক্ষপ তনদত হদব।  

৩. সহকারী কতিশনার(ভূতি) এর কার্ ডালয় ও  

জপৌর/ ইউতনয়ন ভূতি অতফসসমূহদত পতরেশ ডন  

ও তোরতক বৃতদ্ধ করদত হদব।  

৪. জনগদণর প্রতযাতশত ভূতি জসবা জপদত 

সাতব ডক জসবার িান বৃতদ্ধ করদত হদব।  

৫. ভূতি জসবা তর্তজটাল প্রযুতক্তর ব্যবহার বৃতদ্ধর 

িােদি জসবা সহজীকরণ করদত হদব।  

[২.১] ভূতি রাজস্ব আোয়  

[২.২] কর  বতহ ডভূত রাজস্ব আোয় 

[২.১.১]  আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর (সািারণ)  

[২.১.২] ভূতি উন্নয়ন কদরর োতব তনি ডারদণর জন্য প্রস্তুতকৃত 

তরটান ড-৩ তোরতক 

[২.১.৫]ভূতি উন্নয়ন কর প্রোনদর্াগ্য জহাতডাং এর িদে 

আোয়কৃত জহাতডাং 

[২.১.৬] আোয়কৃত ভূতি উন্নয়ন কর (সাংস্থা)  

[২.২.১] আোয়কৃত কর বতহ ডভূত রাজস্ব  

 

[২.৩]  জরন্ট সাটি ডতফদকট জিাকদ্দিা 

তনষ্পতি  

[২.৩.১]  সহকারী কতিশনার(ভূতি) কর্তডক তনষ্পতিকৃত 

জরন্ট সাটি ডতফদকট জিাকদ্দিা  

[৩.১] তিস জকস তনষ্পতি  [৩.১] সহকারী কতিশনার(ভূতি) কর্তডক তিস জকস 

তনষ্পতিকরণ  

 

 

 

১৬



 

 

 

সাংদর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাোর জকৌশল কি ড-পতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

                       

আিতলক/িাঠ পর্ ডাদয়র কার্ ডালদয়র নাি: 

কার্ ডক্রদির নাি কি ডসম্পােন সূেক 

 

সূেদকর 

িান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরো

তয়ত্বপ্রাি 

ব্যতক্ত/পে 

২০২১-২০২২ 

অে ডবছদরর 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  িন্তব্য 

লক্ষযিাত্রা/ 

অজডন 

১ি 

জকায়াট ডার 

২য় 

জকায়াট ডার 

৩য় 

জকায়াট ডার 

৪ে ড 

জকায়াট ডার 

জিাট 

অজডন 

অতজডত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ দনততকতা কতিটি সিা 

আদয়াজন 

সিা আদয়াতজত ৪ সাংখ্যা জজলা দনততকতা 

কতিটি 

০৪ লক্ষযিাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ --   

অজডন -- -- -- -- -- 

১.২ দনততকতা কতিটির সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত তসদ্ধান্ত ৬ % জজলা দনততকতা 

কতিটি 

৮০ লক্ষযিাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ --   

অজডন -- -- -- -- -- 

১.৩ সুশাসন প্রততষ্ঠার তনতিি 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  

সিা 

অনুতষ্ঠত সিা ৪ সাংখ্যা জজলা দনততকতা 

কতিটি 

০২ লক্ষযিাত্রা -- ০১ -- ০১ --   

অজডন -- -- -- -- - 

১.৪ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত তসদ্ধান্ত   ২ % অতততরক্ত 

জজলাপ্রশাসক(রা:) 

ও সহকারী 

কতিশনার (ভূতি)গণ 

৮০ লক্ষযিাত্রা 

 

৮০ ৮০ ৮০ ৮০ --   

অজডন -- -- -- -- -- 

১.৫ কি ড-পতরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা 

িালািাল তবনষ্টকরণ/পতরষ্কার-

পতরেন্নতা বৃতদ্ধ ইতযাতে  

উন্নত কি ড-

পতরদবশ 

 ৩ সাংখ্যা 

ও 

তাতরখ 

অতততরক্ত 

জজলাপ্রশাসক(রা:) 

ও সহকারী 

কতিশনার (ভূতি)গণ 

০১ টি  

২৩ জফব্রুয়াতর 

২০২২ 

লক্ষযিাত্রা 

 

-- -- ২৩ জফব্রুয়াতর 

২০২২ 

-- ২৩ 

জফব্রুয়াতর 

২০২২ 

  

অজডন -- -- -- -- -- 

অজডন -- -- -- -- -- 

১.৬ আিতলক/িাঠ পর্ ডাদয়র 

কার্ ডালয় কর্তডক প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাোর জকৌশল কি ড-পতরকল্পনা, 

২০২১-২২ ও দত্রিাতসক পতরবীক্ষণ 

প্রততদবেন েির/সাংস্থায় োতখল ও স্ব 

স্ব ওদয়বসাইদট আপদলার্করণ  

 কি ড-পতরকল্পনা  

ও দত্রিাতসক 

প্রততদবেন 

োতখলকৃত ও 

আপদলার্কৃত  

  ৪ তাতরখ অতততরক্ত 

জজলাপ্রশাসক (রা:) 

ও সহকারী 

কতিশনার (ভূতি)গণ 

৩১ জি ২০২২ লক্ষযিাত্রা ৩০জসদে: 

২০২১ 

৩০তর্দস: 

২০২১ 

৩১িাে ড 

২০২২ 

৩১ জি 

২০২২ 

--   

অজডন -- -- - -- -- 

অজডন -- -- -- -- -- 

১.৭ শুদ্ধাোর পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রািদের তাতলকা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার   ৩ তাতরখ জজলা দনততকতা 

কতিটি 

৩১ জি ২০২২ -- -- -- -- ৩১ জি 

২০২২ 

৩১ জি 

২০২২ 

  

১৭ 



 

 

 

 

 

২.  ক্রদয়র জক্ষদত্র শুদ্ধাোর ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে ড বছদরর ক্রয়-

পতরকল্পনা  ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাতশত 

৪ তাতরখ অতততরক্ত 

জজলা 

প্রশাসক 

(রা:) 

১০ আগস্ট্ 

২০২১ 

লক্ষযিাত্রা ১০ আগস্ট্ 

২০২১ 

-- -- -- --   

 

অজডন 

 

-- 

-- 

 

 

-- 

 

-- 

- 

 

৩. শুদ্ধাোর সাংতিষ্ট এবাং দ্যনীতত প্রততদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ ডক্রি…………….. (অগ্রাতিকার তিতিদত নুযনতি পাঁেটি কার্ ডক্রি) 

৩.১ গণ শুনাতনর (সািাতহক তিতিদত) 

তিতিদত অতিদর্াগ তনষ্পতি  

জরতজস্ট্ার 

হালনাগােকৃত 

৪ % সহকারী 

কতিশনার 

(ভূতি) 

৮০ লক্ষযিাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ --   

 

 

 

 

ক্রি 

পুঞ্জী 

ভূত 

অজডন      

৩.২ খততয়াদনর পে ড সরবরাহকরণ  পে ডা সরবরাহকৃত  ৪ % সহকারী 

কতিশনার 

(ভূতি) 

১০০ লক্ষযিাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ --  

অজডন      

৩.৩  ইটিাটাসমূদহর ব্যবহার 

তিতিক ভূতি উন্নয়ন  কর আোয়  

ভূতি উন্নয়ন 

আোয়কৃত  

৪ % সহকারী 

কতিশনার 

(ভূতি) 

১০০ লক্ষযিাত্রা ১০ ৩০ ৩০ ৩০ ---  

অজডন      

৩.৪ আরতজর কতপ প্রাতির পর ৩০ 

তেদনর িদে এসএফ জপ্ররণ 

সরবরাহকৃত ৪ % সহকারী 

কতিশনার 

(ভূতি) 

১০০ লক্ষযিাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ---  

অজডন      

৩.৫  অতপ ডত সম্পতির ইজারা মূদল্যর 

আোয় বৃতদ্ধ     

ইজারা মূল্য 

আোয়কৃত  

৪ %   উপদজলা 

তনব ডাহী 

অতফসার 

/সহকারী 

কতিশনার 

(ভূতি) 

৮৫ লক্ষযিাত্রা ১০ ২০ ৩০ ২৫ ---  

অজডন      

অজডন      

 

  

 

১৮ 

  



 

 

 

 

 সাংদর্াজনী ৫: ই-গিন্যডান্স ও উদ্ভাবন কি ডপতরকল্পনা ২০২১-২২ 

 

 

ক্রি  কার্ ডক্রি 

 

কি ডসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

লক্ষযিাত্রা ২০২১ -২০২২  

অসািারণ উিি েলতত িান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১  

[১.১.] ই-নতের ব্যবহার বৃতদ্ধ 

[১.১.১] ই-ফাইদল জনাট 

তনষ্পতিকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন  

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন  

সকল জসবা বক্স 

হালনাগােকৃত  

সাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] তবতিন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যাতে তথ্য বাতায়দন 

প্রকাতশত 

  সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১]  ই-গিন্যডান্স ও উদ্ভাবন 

কম্পপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] কি ডপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রতশক্ষণ 

আদয়াতজত  

 সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কি ডপতরকল্পনার 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত 

পর্ ডাদলােনা সাংক্রান্ত সিা 

আদয়াতজত 

 সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কি ডপতরকল্পনার 

অি ডবাতষ ডক স্ব -মূল্যায়ন 

প্রততদবেন ঊর্ধ্ডতন 

কর্তডপদক্ষর তনকট জপ্রতরত 

তাতরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ 
[৪.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা / 

জসবা সহতজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ ডক্রি বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারনা / জসবা সহতজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ ডক্রি 

বাস্তবাতয়ত  

তাতরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 

১৯ 

  



 

 

 

সাংদর্াজনী ৬: অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কি ড-পতরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ ডক্রদির 

জক্ষত্র 

 

িান 
কার্ ডক্রি 

 

কি ডসম্পােন 

সূেক 

প্রিানক  

একক 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

প্রকৃত 

অজডন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজডন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযিাত্রা ২০২১ -২০২২  

অসািারণ 
অতত 

উিি 
উিি  

েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

]১.১ [  অতিদর্াগ তনষ্পতি কি ডকতডা (অতনক) ও 

আতপল কি ডকতডার তথ্য ওদয়বসাইদট 

দত্রিাতসক তিতিদত হালনাগােকরণ  

]১.১.১[   অতনক ও আতপল 

কি ডকতডার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট আপদলার্কৃত 

হালনাগাে 

সম্পদন্নর 

সরকাতর পত্র  

ও 

ওদয়বসাইদট 

আপদলার্কৃত  

সাংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পতরবীক্ষণ ও 

সক্ষিতাবৃতদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] তনতে ডষ্ট সিদয় অনলাইন/ অফলাইদন 

প্রাি অতিদর্াগ তনষ্পতি এবাং তনষ্পতি সাংক্রান্ত 

িাতসক প্রততদবেন উর্ধ্ডতন কর্তডপক্ষ বরাবর 

জপ্ররণ   

[২.১.১] অতিদর্াগ 

তনষ্পতিকৃত  

তনষ্পতি 

প্রততদবেন  

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কি ডকতডা/কি ডোরীদের অতিদর্াগ 

প্রততকার ব্যবস্থা এবাং তজআরএস সফটওয়যার 

তবষয়ক প্রতশক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রতশক্ষণ আদয়াতজত 

অতফস 

আদেশ, 

আদলােযসূতে, 

উপতস্থততর 

হাতজরা  

সাংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ -- - 

[২.৩] দত্রিাতসক তিতিদত পতরবীক্ষণ এবাং 

দত্রিাতসক পতরবীক্ষণ প্রততদবেন উর্ধ্ডতন  

কর্তডপদক্ষর তনকট জপ্ররণ 

[২.৩.১] দত্রিাতসক 

প্রততদবেন জপ্রতরত 

পতরবীক্ষণ 

প্রততদবেন    সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ -- - 

[২.৪] অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা তবষদয় 

জস্ট্কদহাডারগদণর সিিদয় অবতহতকরণ সিা  
[২.৪.১] সিা অনুতষ্ঠত 

সিার 

কার্ ডতববরণী  সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

২০ 

 

 

 

 

                                                       



 

  

 

 

সাংদর্াজনী ৭: জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত বাস্তবায়ন কি ড-পতরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ ডক্রদির 

জক্ষত্র 

 

িান 
কার্ ডক্রি 

 

কি ডসম্পােন 

সূেক 

প্রিানক  

একক 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

প্রকৃত 

অজডন 

২০১৯

-২০  

প্রকৃত 

অজডন 

২০২০-২১ 

লক্ষযিাত্রা ২০২১ -২০২২  

অসািারণ 
অতত 

উিি 
উিি 

েলতত 

িান 

েলতত িাদনর 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১৩ 

]১.১ [  জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

পতরবীক্ষণ কতিটির তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

]১.১.১[  তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ত 

বাস্তবায়ন 

প্রততদবেন   % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% - 

[১.২] জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

দত্রিাতসক তিতিদত 

হালনাগােকরণ   

[১.২.১] ওদয়বসাইদট  

প্রতত দত্রিাতসদক 

হালনাগােকৃত 

ওদয়বসাইদট  

হালনাগােকৃত 

জসবা প্রোন 

প্রততশ্রুতত   

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষিতা অজডন  ১২ 

[২.১] জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

তবষয়ক  প্রতশক্ষণ আদয়াজন  

 

]১.১.১[  প্রতশক্ষণ 

আদয়াতজত  

প্রতশক্ষণ আদেশ, 

আদলােযসূতে,  

প্রতশক্ষণােীদের 

তাতলকা, 

হাতজরাশীট 

 

সাংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

  [২.২]  

জসবা প্রোন তবষদয় 

জস্ট্কদহাডারগদণর সিিদয় 

অবতহতকরণ সিা আদয়াজন 

 

]১.৩.১[   

অবতহতকরণ সিা 

অনুতষ্ঠত 

সিার 

কার্ ডতববরণী   

সাংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

  

২১  



 

 

 

 

 

সাংদর্াজনী ৮: তথ্য অতিকার তবষদয় বাতষ ডক কি ডপতরকল্পনা ২০২১-২২   

  

কি ডসম্পােন 

জক্ষত্র 

 

িান 
কার্ ডক্রি 

 

কি ডসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

প্রকৃত 

অজডন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজডন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযিাত্রা ২০২১ -২০২২  প্রিাণক  

অসািারণ 
অতত 

উিি 
উিি  

েলতত 

িান 

েলতত 

িাদনর 

তনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 
[১.১] তথ্য অতিকার আইন অনুর্ায়ী 

তনি ডাতরত সিদয়র িদে তথ্য প্রোন  

[১.১.১] তনি ডাতরত সিদয়র িদে 

তথ্য প্রোনকৃত  
% ১০ 

 

-- 

 

-- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উর্ধ্ডতন কার্ ডালদয় 

জপ্রতরত প্রততদবেন  

 

সক্ষিতা বৃতদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাতেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য  তথ্য 

হালনাগাে কদর ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

[১.২] হালনাগাে তথ্য  

ওদয়বসাইদট প্রকাতশত 

তাতরখ 

 
০৩ -- -- 

৩১ -১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০ -০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগােকৃত 

স্বপ্রদণাতেত িাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্যসহ  

ওদয়বসাইদট তলাংক  

[১.৩] বাতষ ডক প্রততদবেন প্রকাশ  
[১.৩.১] বাতষ ডক প্রততদবেন 

প্রকাতশত  
তাতরখ  ০৩ -- -- 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

বাতষ ডক প্রততদবেদনর 

কতপ  

[১.৪]  তথ্য অতিকার আইন  ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর কযাটাগতর  

ও   কযাটালগ দততর /হালনাগােকরণ    

 

[১.৪.১]   তদথ্যর কযাটাগতর  ও 

কযাটালগ প্রস্তুতকৃত /হালনাগাকৃত  
তাতরখ ০৩ -- -- 

৩১ -১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০ -০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সাংতিষ্ট তবষয় 

অন্তডভূক্তকৃত িাতসক 

সিিয় সিার 

কার্ ডতববরণী  

[১.৫] তথ্য অতিকার আইন ও তবতিতবিান 

সম্পদকড জনসদেতনতা বৃতদ্ধকরণ  
[১.৫.১] প্রোর কার্ ডক্রি সম্পন্ন সাংখ্যা ০৩ -- -- ৩ ২ -- - - 

সিা, জসতিনার, 

কি ডশালার অতফস 

আদেশ তকাংবা 

প্রোরপদত্রর কতপ  

]১.৬[  তথ্য অতিকার তবষদয় কি ডকতডাদের 

প্রতশক্ষণ আদয়াজন    
[১.৬.১] প্রতশক্ষণ আদয়াতজত সাংখ্যা  ০৩ -- -- ৩ ২ -- - - 

প্রতশক্ষণ আদয়াজদনর 

অতফস আদেশ  

২২  

 

 

 

 


