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কর্ মসম্পাদনের সাচব মক চিত্র 
 

  সাম্প্রচিক অর্মে, িযানেঞ্জ  এবং  ভচবষ্যৎ পচরকল্পো 
 

    ##  সাম্প্রচিক বছরসমূনের (চবগি ৩ বছর) প্রধাে অর্মেসমূে : 

চকন ারগঞ্জ জর্োয় উপনর্ো ভূচর্ অচিস এবং ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস চের্ মাণ/নর্রার্ি/সংস্কারসে আইটি জেটওয়াচকমং স্থাপে 

কর্ মসূচির আওিায় চিচর্টাে ভূচর্ ব্যবস্থাপো কার্ মক্রর্ বাস্তবায়নের েনযয ল্যাপটপ, র্নির্, চপ্রন্টার ও স্কযাোর সরবরাে করা 

েনয়নছ। এিদুনেনে সংচিষ্ট ভূচর্ অচিনস কর্ মরি কানুেনগা, সংচিষ্ট সেকারী, ইউচেয়ে ভূচর্ সেকারী কর্ মকিমা ও ইউচেয়ে 

ভূচর্ উপসেকারী কর্ মকিমাগণনক পর্ মায়ক্রনর্ চবচভন্ন প্রচ যণ প্রদাে করা েনয়নছ । িাছাড়া রার্স্ব প্র াসে ও ভূচর্ সংচিষ্ট 

আইেকানুে ও চবচধচবধাে সম্পনকম অবচেিকরণ ও রার্স্ব প্র াসনের কার্ মক্রনর্ গচি ীেিা আেয়নের েনযয কর্ মকিমা/ 

কর্ মিারীগণনক প্রচ যণ প্রদাে করা েনয়নছ । ভূচর্ উন্নয়ে কর ও কর বচেভূ মি রার্নস্বর চবচভন্ন খাি েনি চবগি চিে বছনর প্রায় 

৪০(িচি ) জকাটি টাকা আদায় েনয়নছ। উপনর্ো ও ইউচেয়ে ভূচর্ অচিনসর কানর্র গচি ীেিা, স্বচ্ছিা এবং র্বাবচদচেিা 

আেয়নের েনযয প্রর্াপ অনুর্ায়ী জর্ো প্র াসক, অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক(রার্স্ব),উপনর্ো চেব মােী অচিসার, সেকারী 

কচর্ োর(ভূচর্),কানুেনগা কর্তমক জযত্রর্নি উপনর্ো ভূচর্ অচিস ও ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস পচরদ মে করা েনচ্ছ । উপনর্ো ভূচর্ 

অচিসসমূনে জসবার র্াে বৃচিকনল্প র্েবান্ধব পচরনব  সৃচষ্ট করার েনযয িথ্যনসবা-কার্-জেল্পনিস্ক স্থাপে করা েনয়নছ এবং জসবা 

গ্রচেিাগনণর র্ন্য গণশুোেীর ব্যবস্থা গ্রেণ করা েনয়নছ । এ জর্োর প্রচিটি উপনর্োয় ১০০% ই-চর্উনট ে িালু েনয়নছ । এনি 

জসবাগ্রচেিাগণ উপকৃি েনচ্ছে । উপনর্ো ভূচর্ অচিনস খচিয়ােসমূে এনেে িাটানবনর্ সংরযণ করা েনচ্ছ ।  

 

 

    ##  সর্স্যা এবং িযানেঞ্জসমূে : 

(ক) র্েবনের অভাব 

(খ) ই-োর্র্ারী এবং অেোইনে ভূচর্ উন্নয়ে কর পচরন াধ চবষয়ক প্রচ যণ 

(গ) জর্ সকে ইউচেয়নে ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস জেই, জস সকে ইউচেয়নে ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস চের্ মাণ 

(ঘ) জর্ সকে ইউচেয়ে ভূচর্ অচিনস চবদুযৎ ব্যবস্থা জেই, জস সকে ইউচেয়ে ভূচর্ অচিনস স্থায়ীভানব চবদুযৎ ব্যবস্থা চেচিিকরণ 

(ঙ) অচিস সেকারী,সানভময়ার,ইউচেয়ে ভূচর্ সেকারী/উপসেকারী কর্ মকিমাগণনক কচম্পউটার/িথ্যপ্রযুচক্ত চবষনয় আরও   

     প্রচ যনণর ব্যবস্থা গ্রেণ 
 

    ##  ভচবষ্যি পচরকল্পো  : 

(ক) ভূচর্ ব্যবস্থাপোয় চিচর্টাইনর্ ে 

(খ) জর্াবাইে অযাপস তিচরর র্াধ্যনর্ দ্রুিির্ সর্নয় র্েগণনক ভূচর্ সংক্রান্ত জসবা প্রদাে 

(গ) ই-জটন্ডার প্রচক্রয়ায় রার্স্ব সংক্রান্ত দরপত্র আেবাে 

(ঘ) ভূচর্ জসবা সপ্তাে পােনের র্াধ্যনর্ র্েগণনক ভূচর্ সংক্রান্ত সনিিেিা বৃচি  

(ঙ) অচপ মি সম্পচি ও খাসর্চর্র সীর্াো চিচিিকরণ ও সংরযণ 

(ি) র্েগনণর েয়রাচে ও দুেীচি জরাধকনল্প অেোইেচভচিক ভূচর্ উন্নয়ে কর আদায় 

(ছ) আউট জসাচস মং এর র্াধ্যনর্ চিচর্টাে পিচিনি ভূচর্ র্চরপ ও জরকি ম প্রেয়ে প্রকনল্পর আওিায় র্াবিীয় জরকি ম    

     োেোগাদকরণ 

 
    ##  ২০২১-২০২২ অর্ মবছনর সম্ভাব্য প্রধাে অর্মেসমূে : 

(ক) ভূচর্ ব্যবস্থাপোয় চিচর্টাইনর্ ে 

(খ) আউট জসাচস মং এর র্াধ্যনর্ চিচর্টাে পিচিনি ভূচর্ র্চরপ ও জরকি ম প্রেয়ে প্রকনল্পর আওিায় র্াবিীয় জরকি ম    

     োেোগাদকরণ 

(গ) ভূচর্ জসবা সপ্তাে পােনের র্াধ্যনর্ র্েগণনক ভূচর্ সংক্রান্ত সনিিেিা প্রদাে  

(ঘ) র্েগনণর অবগচির র্ন্য সাইেনবাি ম স্থাপনের র্াধ্যনর্ অচপ মি সম্পচি/খাসর্চর্ চিচিিকরণ 

(ঙ)চবচভন্ন র্েসর্াগর্ স্থানে চবেনবাি ম স্থাপনের র্াধ্যনর্ ভূচর্ জসবা সংক্রান্ত িথ্যাচদ র্েগণনক অবচেিকরণ  

(ি) স্বয়ংচক্রয়ভানব িাোে জভচরচিনক েসে সায়রাির্েে জরচর্স্টার(৬েং জরচর্স্টার) অেোইে চভচিক িাটানবর্ প্রস্ত্িিকরণ 

(ছ) আউট জসাচস মং এর র্াধ্যনর্ িাটা এচিসে  িভাগ অেোইেচভচিক ভূচর্ উন্নয়ে কর আদায় পিচি িালুকরণ  

(র্) আশ্রয়ণ-২ প্রকনল্পর আওিায় ভূচর্েীে ও গৃেেীে প্রচিটি পচরবানরর র্নধ্য ০২  িাং  র্চর্সে গৃে প্রদাে  
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প্রস্তািনা 

 

 

 
  প্রাচিষ্ঠাচেক দযিা বৃচি, স্বচ্ছিা ও র্বাবচদচে জর্ারদার করা, সু াসে সংেিকরণ এবং সম্পনদর র্র্ার্র্ ব্যবোর 

চেচিিকরনণর র্াধ্যনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়নের েনযয- 

 

 

অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব), চকন ারগঞ্জ 

 
এবং 

 
      জিয়ারম্যাে, ভূচর্ সংস্কার জবাি ম  

 

                              এর র্নধ্য ২০২১ সানের জুে র্ানসর ১৭ িাচরনখ এই বাচষ মক কর্ মসম্পাদে চুচক্ত স্বাযচরি েে । 

 

 
  এই চুচক্তনি স্বাযরকারী উভয়পয চেম্নচেচখি চবষয়সমূনে সম্মি েনেে  : 
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জসক ে  ১ 

 
রূপকল্প,  অচভেযয,  কর্ মসম্পাদনের জযত্রসমূে এবং কার্ মাবচে 

 

1.1 রূপকল্প (Vision) 

দয, স্বচ্ছ  এবং র্েবান্ধব ভূচর্ ব্যবস্থাপো 

 

1.2 অচভেযয (Mission) 

দয, আধুচেক ও জটকসই ভূচর্ ব্যবস্থাপোর র্াধ্যনর্ ভূচর্ সংক্রান্ত র্েবান্ধব জসবা চেচিিকরণ 

 

1.3 কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্রসমূহ : 

1.3.1 কর্ মসম্পাদনের জযত্রসমূে 

             ১.   ভূচর্ ব্যবস্থাপোর দযিা বৃচি 

2. রার্স্ব সংগ্রে বৃচি 

3. ভূচর্েীে পচরবানরর সংখ্যা হ্রাস 

4. ভূচর্ চবনরাধ হ্রাস 

 
            ১.৩.২   সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

             ১.  সু াসে ও সংস্কারমূেক কার্ মক্রর্ জর্ারদারকরণ  

 
 

১.৪  কার্ মাবচে : 

          ১.  খচিয়াে োেোগাদকরণ  

          ২.  ভূচর্ ব্যবস্থাপোর সানর্ র্চড়ি কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর দযিা বৃচিমূেক প্রচ যণ 

          ৩.  পচরদ মে  

          ৪.  র্াচসক রার্স্ব সনম্মেে  

          ৫.  সায়রাি র্েে ব্যবস্থাপো  

          ৬.  অচিট আপচি চেস্পচির েনযয ব্রিচ ট র্বাব জপ্ররণ 

          ৭.  ভূচর্ রার্স্ব আদায় 

          ৮.  জরন্ট সাটি মচিনকট জর্াকের্া চেস্পচি  

          ৯.  অেোইে সিটওয়যানর জোচডং এর িাটা এচি সম্পন্নকরণ 

          ১০.  কৃচষ খাসর্চর্ বনদাবস্ত প্রদাে 

          ১১.  গুচ্ছগ্রার্ সৃর্ে 

          ১২.  ভূচর্ চবনরাধ চেস্পচি  

 

 

 

 

 

 

 

 
             ৩ 

 



 

সসকশন- ২ 

বিবিন্ন কার্ মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি  (outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি চূড়ান্ত ফলাফল সূিক একক প্রকৃত অজমন লক্ষ্যর্াত্রা প্রনক্ষ্পণ বনি মাবরত লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর সক্ষ্নত্র সর্ৌথিানি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ/সংস্থাসমূনহর নার্ 

উপাত্তসূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

হালনাগাদকৃত ভূবর্ স্বত্ব 

 

হালনাগাদকৃত খবতয়ান % ৮২ ৮২ ৮২ ৮৩ ৮৪ জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয়/বিিাগীয় কবর্শনানরর 

কার্ মালয়/সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয়/উপনজলা 

ভূবর্ অবফস 

 

রাজস্ব বৃবদ্ধ 

 

আদায়কৃত ভূবর্ 

উন্নয়ন কর 

সািারণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয়/বিিাগীয় কবর্শনানরর 

কার্ মালয়/সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয়/স্বরাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয় 

 

সংস্থা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

অনলাইন সফটওয়যানরর 

র্াধ্যনর্ ভূবর্ উন্নয়ন কর 

আদানয়র ফনল রাজস্ব বৃবদ্ধ  

অনলাইন বনিন্ধননর র্াধ্যনর্ 

আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কনরর 

সহাবডং সংখ্যা 

% - - ৫ ১০ ১৫ বিিাগীয় কবর্শনানরর কার্ মালয়/সজলা 

প্রশাসনকর কার্ মালয়/উপনজলা ভূবর্ 

অবফস/ইউবনয়ন ভূবর্ অবফস 

ভূবর্ উন্নয়ন কর 

ব্যিস্থাপনা 

সফটওয়যার সথনক 

প্রাপ্ত প্রবতনিদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

৪ 

             



জসক ে-৩ 

কর্ মসম্পাদে পচরকল্পো 
 

 

কর্ মসম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

জযনত্রর র্াে 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

 
গণনা 

পদ্ধবত 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মে েযযর্াত্রা/চেণ মায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রনযপে 

(Projection) 

(২০২২-২৩) 

প্রনযপে 

(Projection) 

(২০২৩-২৪) ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অচি 

উির্ 

উির্ িেচি 

র্াে 

িেচি 

র্ানের 

চেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
    সংচিষ্ট দপ্তনরর কর্ মসম্পাদে জযত্রসমূে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ভূচর্ 

ব্যবস্থাপোর 

দযিা বৃচি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৩ 

 

 

 

১.১। খচিয়াে 

োেোগাদকরণ 

১.১.১। ই-বর্উনটশননর র্াধ্যনর্ বনস্পবত্তকৃত নার্জাবর 

ও জর্াখাবরনজর আনিদন 

গড় % ৪.০০ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৫ ৮৬ 

১.১.২। ই-চর্উনট নের অগ্রগচি সংক্রান্ত তত্রর্াচসক 

পর্ মানোিো সভা 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

১.১.৩। ই-চর্উনট নের অগ্রগচি সংক্রান্ত তত্রর্াচসক 

পর্ মানোিো সভার চসিান্ত বাস্তবায়ে 

গড় % ১.০০ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

১.১.৪। ইউচেয়ে ভূচর্ অচিনস োেোগাদকৃি খচিয়াে গড় % ২.০০ ৮২ ৮৩ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৬ ৮৭ 

১.১.৫। উপনজলা ভূবর্ অবফনস হালনাগাদকৃত খবতয়ান গড় % ২.০০ ৮২ ৮৩ ৮৩ ৮১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৪ ৮৫ 

১.১.৬। সজলা সরকর্ ম রুনর্ হালনাগাদকৃত খবতয়ান গড় % ১.০০ ৫০ ৫০ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৩ ৭৪ 

 

 ১.২। ভূচর্ 

ব্যবস্থাপোর 

সানর্ র্চড়ি 

কর্ মকিমা/ 

কর্ মিারীনদর 

দযিা বৃচি- 

মূেক প্রচ যণ 
 

১.২.১। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) প্রচ যণপ্রাপ্ত সর্বষ্ট সংখ্যা ২.০০ ১১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৫ 

১.২.২। ইউএেএও প্রচ যণপ্রাপ্ত সর্বষ্ট সংখ্যা ২.০০ ২১ ৪৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮ ২০ 

১.২.৩। ইউএেএসএও প্রচ যণপ্রাপ্ত সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ২০ ৪৪ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮ ২০ 

১.২.৪। সানভ ময়ার প্রচ যণপ্রাপ্ত সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ১৫ ১০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

১.২.৫। রার্স্ব প্র াসনের অন্যান্য কর্ মিারী  

প্রচ যণপ্রাপ্ত 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ৩১ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮ ২০ 

১.২.৬। কানুেনগা প্রচ যণপ্রাপ্ত সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ১২ - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৫ 

 

 

 

 

  ১.৩। 

পচরদ মে 

১.৩.১। জর্ো প্র াসক কর্তমক উপনর্ো ও ইউচেয়ে  

ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

সর্বষ্ট সংখ্যা ২.০০ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ 

১.৩.২। অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব) কর্তমক  

উপনর্ো ও ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

সর্বষ্ট সংখ্যা ২.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

১.৩.৩। উপনর্ো চেব মােী অচিসার কর্তমক উপনর্ো  

ও ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৩০ ৬০০ ৬০০ 

১.৩.৪। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) কর্তমক ইউচেয়ে  

ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫০০ ৫০০ 

১.৩.৫। কানুেনগা কর্তমক ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস  

পচরদ মেকৃি  

সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ৪৬ ১৪০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

১.৩.৬। পচরদ মনের সুপাচর  বাস্তবায়ে গড় % ১.০০ ৬০ ৭৫ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৭০ ৭৫ 
 

 
 ৫



 

কর্ মসম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

জযনত্রর 

 র্াে 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

 
গণ

না 

পদ্ধ

বত 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মে েযযর্াত্রা/চেণ মায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রনযপে 

(Projection) 

(২০২২-২৩) 

প্রনযপে 

(Projectio

n) 
(২০২৩-২৪) 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অচি 

উির্ উির্ 
িেচি 

র্াে 

িেচি 

র্ানের 

চেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  ১.৪। র্াচসক রার্স্ব  

সনম্মেে 

১.৪.১। জর্ো র্াচসক রার্স্ব সনম্মেে অনুচষ্ঠি সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

১.৪.২। উপনর্ো র্াচসক রার্স্ব সনম্মেে অনুচষ্ঠি সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ 

১.৫। সায়রাি র্েে  

ব্যবস্থাপো 

১.৫.১। র্ের্োে ইর্ারাকৃি গড় % ১.০০ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

১.৫.২। বালূর্োে ইর্ারাকৃি গড় % ১.০০  ১০০ - - - - - - ১০০ ১০০ 

১.৫.৩। োটবার্ার ইর্ারাকৃি গড় % ১.০০ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৮৫ 

১.৬। অচিট আপচি চেস্পচির 

েনযয ব্রিচ ট র্বাব জপ্ররণ 

১.৬.১। অচিট আপচির ব্রিচ ট র্বাব জপ্রচরি গড় % ১.০০ ৯৬ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২।  রার্স্ব 

সংগ্রে বৃচি 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১। ভূচর্ রার্স্ব আদায় 

২.১.১। আদায়কৃি ভূচর্ উন্নয়ে কর (সাধারণ) সর্বষ্ট টাকা 

(নকাটি) 

২.০০ ৫.৮৮ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৬.০০ ৬.০০ 

২.১.২। আদায়কৃি ভূচর্ উন্নয়ে কর (সংস্থা) সর্বষ্ট টাকা 

(নকাটি) 

২.০০ ১.৮৬ ১.৯০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০ ১.২০ ১.৮০ ১.৮০ 

২.১.৩। আদায়কৃি কর বচেভূ মি রার্স্ব সর্বষ্ট টাকা 

(নকাটি) 

২.০০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০ ১.৩০ ১.২০ ১.৬০ ১.৬০ 

২.১.৪। অচপ মি সম্পচির েীর্ েবায়ে জর্নক আয় সর্বষ্ট টাকা 

(লক্ষ্) 

১.০০ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ৩৫ ৩৫ 

২.১.৫। ভূচর্ উন্নয়ে কনরর দাচব চেধ মারনণর র্ন্য 

প্রস্তুিকৃি চরটাে ম-৩ 

গড় % ১.০০ ১০০ ১০০ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৩ ৮৪ 

২.১.৬। ভূচর্ উন্নয়ে কনরর দাচব চেধ মারনণর র্ন্য 

প্রস্তুিকৃি চরটাে ম-৩ িদারচক  

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৩ ৮৪ 

২.১.৭। ভূবর্ উন্নয়ন কর প্রদাননর্াগ্য সহাবডং এর র্নধ্য 

আদায়কৃত সহাবডং 

গড় % ১.০০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৭ 

২.১.৮। আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিা 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

২.১.৯। আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিার বসদ্ধান্ত িাস্তািয়ন 

গড় % ১ - - ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬ ১০০ 

 

 

২.২। জরন্ট সাটি মচিনকট জকস 

চেস্পচি 

২.২.১। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) কর্তমক জরন্ট  

সাটি মচিনকট জকস চেস্পচিকৃি 

গড় 

 

% ২.০০ ৯০ ৯০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮০ ৮১ 

২.২.২। সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) কর্তমক বনস্পবত্তকৃত 

সরন্ট সাটি মবফনকট সর্াকদ্দর্া সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিা 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

২.৩। অনলাইন সফটওয়যানরর 

র্াধ্যনর্ ভূবর্ উন্নয়ন কর  

আদায় 

২.৩.১। অনলাইন সফটওয়যানর সহাবডং এর র্াটা এবি গড় % ২ - ৮ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

২.৩.২। অনলাইন বনিন্ধননর র্াধ্যনর্ আদায়কৃত ভূবর্ 

উন্নয়ন কনরর সহাবডং সংখ্যা 

গড় % ২ - - ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ১০ ১৫ 

 

৬



 
কর্ মসম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

জযনত্রর র্াে 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

 
গণনা 

পদ্ধবত 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্মে েযযর্াত্রা/চেণ মায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রনযপে 

(Projection

) 
(২০২২-২৩) 

প্রনযপে 

(Projection) 

(২০২৩-২৪) ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অচি 

উির্ উির্ 
িেচি 

র্াে 

িেচি 

র্ানের 

চেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩। ভূচর্েীে 

পচরবানরর 

সংখ্যা হ্রাস 

৯ 

 

 

৩.১।  কৃচষ খাস 

র্চর্ বনদাবস্ত 

প্রদাে 

৩.১.১ । খাসর্চর্ বনদাবস্তকৃি সর্বষ্ট একর ২.০০ ৭৩ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

৩.১.২। সোক্তকৃি ভূচর্েীে  সর্বষ্ট সংখ্যা ১.০০ ১৮৪ ৪৭৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

৩.১.৩। চেস্পচিকৃি বনদাবস্ত জর্াকের্া গড় % ১.০০ ৮৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

৩.১.৪।  র্াচেকাো দচেে েস্তান্তচরি গড় % ১.০০ ৮৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

৩.২।  গুচ্ছগ্রার্ 

সৃজন 

৩.২.১। গুচ্ছগ্রার্ সৃবজত সর্বষ্ট সংখ্যা ২.০০ - - ১ - - - - ১ ১ 

৩.২.২। গুচ্ছগ্রানর্ ভূচর্েীে পুেব মাচসি সর্বষ্ট সংখ্যা ২.০০ - - ৫ - - - - ৫ ৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। ভূচর্ 

চবনরাধ 

হ্রাস 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.১। ভূচর্ চবনরাধ 

চেস্পচি 

৪.১.১। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) কর্তমক চর্সনকস 

 চেস্পচিকৃি 

গড় 

 

% ১.০০ ৯৮ ৯৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৭৬ ৭৭ 

৪.১.২। সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) কর্তমক বর্সনকস 

বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিা 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৪.১.৩। সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) কর্তমক বর্সনকস 

বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

গড় % ১ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

৪.১.৪। অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব) কর্তমক  

চর্সনকস চেস্পচিকৃি  

গড় % ২.০০ ১০০ ৯৫ ৬৯ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৭০ ৭১ 

৪.১.৫। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তমক 

বর্সনকস(আপীল) বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিা 

সর্বষ্ট সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৪.১.৬। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তমক 

বর্সনকস(আপীল) বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

গড় % ১ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

৪.১.৭। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) কর্তমক জদওয়াচে 

র্ার্োর এসএি জপ্রচরি   

গড় % ১.০০ ৯২ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

৪.১.৮। অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব) কর্তমক  

জদওয়াচে র্ার্োর এসএি জপ্রচরি 

গড় % ১.০০ ৯২ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

 

 
   

 
                     (নর্াোম্মদ নুরুজ্জার্াে) 

            অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক(রার্স্ব) 
                  চকন ারগঞ্জ । 

 

৭ 



 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিিাগ কর্তমক বনি মাবরত) 

 

কর্ মসম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

জযনত্রর র্াে 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

গণনা 

পদ্ধবত 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্মে েযযর্াত্রা/চেণ মায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রনযপে 

(Projection) 

(২০২২-২৩) 

প্রনযপে 

(Projection) 

(২০২৩-২৪) ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অচি 

উির্ 

উির্ িেচি 

র্াে 

িেচি 

র্ানের 

চেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

 

 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

সজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ 

১। শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত গড় % ১০ - - ১০ ৯ ৮ ৭ - ১০ ১০ 

২। ই-গিন্যমান্স/ 

উদ্বািন কর্ ম 

পবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত গড় % ১০ - - ১০ ৯ ৮ ৭ - ১০ ১০ 

৩। তথ্য 

অবিকার কর্ ম 

পবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত গড় % ৩ - - ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

৪। অবিনর্াগ 

প্রবতকার কর্ ম 

পবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত গড় % ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

৫। সসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত কর্ ম 

পবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত গড় % ৩ - - ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

আচর্,  অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব), চকন ারগঞ্জ, চেসানব  জিয়ারম্যাে (সচিব), ভূচর্ সংস্কার জবাি ম এর চেকট অঙ্গীকার করচছ 

জর্, এই চুচক্তনি বচণ মি িোিে অর্মনে সনিষ্ট র্াকব ।  
 

 

আচর্, জিয়ারম্যাে (সচিব), ভূচর্ সংস্কার জবাি ম, অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব), চকন ারগঞ্জ  এর চেকট অঙ্গীকার করচছ জর্, এই 

চুচক্তনি বচণ মি িোিে  অর্মনে  প্রনয়ার্েীয় সেনর্াচগিা প্রদাে করব । 

 

 

 

 

 

স্বাযচরি  : 

 

 

 

 

 

 

  ................................                                                 িাচরখ  :  ............................ 

         অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক(রার্স্ব) 

                    চকন ারগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

  ...................................                                             িাচরখ  :  ............................   

               জিয়ারম্যাে (সচিব)                                                              

               ভূচর্ সংস্কার জবাি ম 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ৯



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংনর্ার্েী-১ 

 

 

 

 

 

      ব্দসংনযপ (Acronyms) 

 

 
ক্রচর্ক েং  ব্দসংনযপ চববরণ 

০১. ইউএেএও ইউচেয়ে ল্যান্ড এচসনস্টন্ট অচিসার (ইউচেয়ে ভূচর্ সেকারী কর্ মকিমা) 

০২. ইউএেএসএও ইউচেয়ে ল্যান্ড সাবএচসনস্টন্ট অচিসার (ইউচেয়ে ভূচর্ উপসেকারী কর্ মকিমা) 

০৩. এসএি জস্টটনর্ন্ট অব িযাক্ট (িথ্য চববরণী) 

০৪. চর্সনকস চর্সচসনেচেওয়াস জকস (চবচবধ জর্াকের্া) 

০৫. বপআরএল সপাষ্ট বরটায়ার্ ম বলি (অিসর-উত্তর ছুটি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 



সংনর্ার্েী-২     

কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপো ও প্রর্াণক 

 

ক্রবর্ক 

নং 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

বাস্তবায়েকারী অনুচবভাগ, অচধ াখা,  াখা লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.১। খচিয়াে 

োেোগাদকরণ 

১.১.১। ই-চর্উনট নের র্াধ্যনর্ চেস্পচিকৃি 

োর্র্াচর ও র্র্াখাচরনর্র আনবদে 

 

 

ইউচেয়ে/নপৌর ভূচর্ অচিস, 

 সেকারী কচর্ োর(ভূচর্) এর কার্ মােয় 

ই-বর্উনটশন বসনের্ এর অনলাইন প্রবতনিদন 

১.১.২। ই-বর্উনটশননর অগ্রগবত সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিা 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় ই-বর্উনটশননর অগ্রগবত সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার কার্ মবিিরণী 

১.১.৩। ই-বর্উনটশননর অগ্রগবত সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক 

পর্ মানলািনা সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় ই-বর্উনটশননর অগ্রগবত সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার কার্ মবিিরণীর বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পত্রাবদ/প্রবতনিদন 

১.১.৪।  ইউচেয়ে ভূচর্ অচিনস োেোগাদকৃি 

খচিয়াে 

ইউচেয়ে/নপৌর ভূচর্ অচিস সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/ অি মিাবষ মক/ িাবষ মক প্রবতনিদন 

১.১.৫। উপনর্ো ভূচর্ অচিনস োেোগাদকৃি 

খচিয়াে 

সেকারী কচর্ োর(ভূচর্) এর কার্ মােয় সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/ অি মিাবষ মক/ িাবষ মক প্রবতনিদন 

১.১.৬। জর্ো জরকি ম রুনর্ োেোগাদকৃি খচিয়াে   সজলা সরকর্ ম রুর্, সজলা প্রশাসনকর 

কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/ অি মিাবষ মক/ িাবষ মক প্রবতনিদন 

 

 

১.২। ভূচর্ ব্যবস্থাপোর 

সানর্ র্চড়ি কর্ মকিমা/ 

কর্ মিারীনদর দযিা 

বৃচিমূেক প্রচ যণ 

১.২.১। সেকারী কচর্ োর(ভূচর্) প্রচ যণ প্রাপ্ত ভূচর্ সংস্কার জবাি ম/নর্ো রার্স্ব প্র াসে/ 

সেকারী কচর্ োর(ভূচর্) এর কার্ মােয় 

প্রবশক্ষ্ণাথীনদর তাবলকাসহ অবফস আনদশ 

১.২.২। ইউএেএও প্রচ যণপ্রাপ্ত 

১.২.৩। ইউএেএসএও প্রচ যণপ্রাপ্ত 

১.২.৪। সানভ ময়ার প্রচ যণপ্রাপ্ত 

১.২.৫। রার্স্ব প্র াসনের অন্যান্য কর্ মিারী 

প্রচ যণপ্রাপ্ত 

১.২.৬। কানুেনগা প্রচ যণপ্রাপ্ত 

 

 

 

 

 

১.৩। পচরদ মে 

১.৩.১। জর্ো প্র াসক কর্তমক উপনর্ো ও ইউচেয়ে 

ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

জর্ো প্র াসক/অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক 

(রার্স্ব)/ উপনর্ো চেব মােী অচিসার/ 

সেকারী কচর্ োর (ভূচর্)/কানুেনগা 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত সর্বিত পবরদশ মন প্রবতনিদন 

১.৩.২। অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব) কর্তমক 

উপনর্ো ও ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

১.৩.৩। উপনর্ো চেব মােী অচিসার কর্তমক উপনর্ো 

ও ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

১.৩.৪। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) কর্তমক ইউচেয়ে 

ভূচর্ অচিস পচরদ মেকৃি 

১.৩.৫। কানুেনগা কর্তমক ইউচেয়ে ভূচর্ অচিস 

পচরদ মেকৃি  

১.৩.৬। পবরদশ মননর সুপাবরশ িাস্তিায়ন 

 

 

 

 

 

১১ 

 

 



 

ক্রবর্ক 

নং 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

বাস্তবায়েকারী অনুচবভাগ, অচধ াখা,  াখা লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

 
 

১.৪। র্াচসক রার্স্ব 

সনম্মেে 

১.৪.১। জর্ো র্াচসক রার্স্ব সনম্মেে অনুচষ্ঠি জর্ো প্র াসক (কানেক্টর)  সজলা র্াবসক রাজস্ব সনেলন এর কার্ মবিিরণী 

১.৪.২। উপনর্ো র্াচসক রার্স্ব সনম্মেে অনুচষ্ঠি উপনর্ো চেব মােী অচিসার, সেকারী 

কচর্ োর (ভূচর্) 

উপনজলা র্াবসক রাজস্ব সনেলন এর কার্ মবিিরণী 

 

১.৫। সায়রাি র্েে 

ব্যবস্থাপো 

১.৫.১। র্ের্োে ইর্ারাকৃি সজলা প্রশাসক (কানলক্টর)/ উপনজলা 

বনি মাহী অবফসার/ সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) 

সায়রাত র্হল ইজারা প্রদাননর অবফস আনদশ/প্রজ্ঞাপন 

১.৫.২। বালুর্োে ইর্ারাকৃি 

১.৫.৩। োটবার্ার ইর্ারাকৃি 

১.৬। অচিট আপচি 

চেস্পচির েনযয 

ব্রিচ ট র্বাব জপ্ররণ 

১.৬.১। অচিট আপচির ব্রিচ ট র্বাব জপ্রচরি জর্ো প্র াসক/অচিচরক্ত জর্ো 

প্র াসক(রার্স্ব)/  সেকারী কচর্ োর 

(ভূচর্) 

সপ্রবরত জিানির পত্রাবদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১। ভূচর্ রার্স্ব 

আদায় 

২.১.১।  আদায়কৃি ভূচর্ উন্নয়ে কর (সাধারণ) ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.২।  আদায়কৃি ভূচর্ উন্নয়ে কর (সংস্থা) ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.৩। আদায়কৃি কর বচেভূ মি রার্স্ব ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস, সহকারী 

কবর্শনার (ভূবর্) এর কার্ মালয়/ সজলা 

প্রশাসনকর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.৪। অচপ মি সম্পচির েীর্ েবায়ে জর্নক আয় ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস, সহকারী 

কবর্শনার (ভূবর্) এর কার্ মালয়/ সজলা 

প্রশাসনকর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.৫।  ভূচর্ উন্নয়ে কনরর দাচব চেধ মারনণর র্ন্য 

প্রস্তুিকৃি চরটাে ম-৩ 

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস, সহকারী 

কবর্শনার (ভূবর্) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.৬। ভূচর্ উন্নয়ে কনরর দাচব চেধ মারনণর র্ন্য 

প্রস্তুিকৃি চরটাে ম-৩ িদারচক 

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস, সহকারী 

কবর্শনার (ভূবর্) এর কার্ মালয়/ সজলা 

প্রশাসক (কানলক্টর)/অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.৭। ভূচর্ উন্নয়ে কর প্রদােনর্াগ্য জোচডং এর 

র্নধ্য আদায়কৃি জোচডং  

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস, সহকারী 

কবর্শনার (ভূবর্) এর কার্ মালয়/ সজলা 

প্রশাসক (কানলক্টর)/অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.১.৮। আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর সংক্রান্ত 

ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিা 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার কার্ মবিিরণী 

২.১.৯। আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর সংক্রান্ত 

ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার কার্ মবিিরণীর বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

পত্রাবদ/প্রবতনিদন 

 
 

 ১২



 

ক্রবর্ক 

নং 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে সূিক 

(Performance Indicators) 

বাস্তবায়েকারী অনুচবভাগ, অচধ াখা,  াখা লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

  

 

২.২। জরন্টসাটি মচিনকট 

জকস চেস্পচি 

২.২.১। সেকারী কচর্ োর (ভূচর্) কর্তমক জরন্ট সাটি মচিনকট 

জকস চেস্পচিকৃি 

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক (কানলক্টর)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত প্রবতনিদন 

২.২.২। সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) কর্তমক বনস্পবত্তকৃত সরন্ট 

সাটি মবফনকট সর্াকদ্দর্া সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিা 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) কর্তমক বনস্পবত্তকৃত সরন্ট সাটি মবফনকট সর্াকদ্দর্া সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা 

সিার কার্ মবিিরণী 

২.৩। অনলাইন 

সফটওয়যানর সহাবডং 

এর র্াটা এবি 

সম্পন্নকরণ 

২.৩.১। অনলাইন সফটওয়যানর সহাবডং এর র্াটা এবি ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক (কানলক্টর)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

অনলাইন ভূবর্ উন্নয়ন কর ব্যিস্থাপনা সফটওয়যার সথনক সনওয়া সহাবডং এর র্াটা এবির প্রবতনিদন 

 

 

 

 

 

 

 

৩। 

 

 

 

 

 

৩.১। কৃচষ খাস র্চর্ 

বনদাবস্ত প্রদাে 

৩.১.১। খাসর্চর্ বনদাবস্তকৃি ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৩.১.২। সোক্তকৃি ভূচর্েীে ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৩.১.৩। চেস্পচিকৃি বনদাবস্তকৃি জর্াকের্া ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৩.১.৪। র্াচেকাো দচেে েস্তান্তচরি ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

 

৩.২। গুচ্ছগ্রার্ সৃর্ে 

৩.২.১। গুচ্ছগ্রার্ সৃচর্ি ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার 

(ভূবর্) এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৩.২.২। গুচ্ছগ্রানর্ ভূচর্েীে পুেব মাচসি 

 

 

 

 

 

 

(৪) 

 

 

 

 

 
 

 

৪.১। ভূচর্ চবনরাধ 

চেস্পচি 

৪.১.১। সেকারী কচর্ োর(ভূচর্) কর্তমক চর্সনকস চেস্পচিকৃি সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) এর কার্ মালয় সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৪.১.২। সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) কর্তমক বর্সনকস বনস্পবত্তকরণ 

সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিা 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) কর্তমক বর্সনকস বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার কার্ মবিিরণী 

৪.১.৩। সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) কর্তমক বর্সনকস বনস্পবত্তকরণ 

সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) 

এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ অবতবরক্ত 

সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) কর্তমক বর্সনকস বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার কার্ মবিিরণীর বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পত্রাবদ/প্রবতনিদন 

৪.১.৪। অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব) কর্তমক  

চর্সনকস চেস্পচিকৃি  

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৪.১.৫। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) কর্তমক বর্সনকস (আপীল) 

বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিা 

সজলা প্রশাসক(কানলক্টর)/অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) কর্তমক বর্সনকস (আপীল) বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার 

কার্ মবিিরণী 

৪.১.৬। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) কর্তমক বর্সনকস (আপীল) 

বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) 

এর কার্ মালয়/নজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ অবতবরক্ত 

সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক(রাজস্ব) কর্তমক বর্সনকস (আপীল) বনস্পবত্তকরণ সংক্রান্ত ত্রত্রর্াবসক পর্ মানলািনা সিার 

কার্ মবিিরণীর বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পত্রাবদ/প্রবতনিদন 

৪.১.৭। সেকারী কচর্ োর(ভূচর্) কর্তমক জদওয়াচে র্ার্োর এসএি 

জপ্রচরি   

ইউবনয়ন/নপৌর ভূবর্ অবফস/সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) 

এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

৪.১.৮। অচিচরক্ত জর্ো প্র াসক (রার্স্ব) কর্তমক জদওয়াচে 

র্ার্োর এসএি জপ্রচরি 

সজলা প্রশাসক(কানলক্টনরট)/ অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক(রাজস্ব) এর কার্ মালয় 

সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় হনত প্রস্তুতকৃত ত্রত্রর্াবসক/অি মিাবষ মক/িাবষ মক প্রবতনিদন 

 

১৩   



 

 

সংনর্াজনী  ৩ 

 

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

 

সংবিষ্ট কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদক সূিক সর্ সকল অবফনসর সানথ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানথ কার্ মক্রর্ 

সর্িনয়র সকৌশল 

 

 

 

 

১.১।  খবতয়ান হালনাগাদকরণ 

১.১.১। ই-বর্উনটশননর র্াধ্যনর্ 

বনস্পবত্তকৃত নার্জাবর ও জর্াখাবরনজর 

আনিদন 

১.১.৫। ইউবনয়ন ভূবর্ অবফনস 

হালনাগাদকৃত খবতয়ান 

১.১.৬। উপনজলা ভূবর্ অবফনস 

হালনাগাদকৃত খবতয়ান 

১.১.৭। সজলা সরকর্ ম রুনর্ হালনাগাদকৃত 

খবতয়ান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিিাগীয় কবর্শনানরর কার্ মালয়, 

সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) এর 

কার্ মালয় ও সপৌর/ইউবনয়ন ভূবর্ 

অবফস 

 

 

১.  র্াঠ পর্ মানয় ভূবর্ রাজস্ব প্রশাসন ও 

ব্যিস্থাপনার সানথ সংবিষ্ট কর্ মকতমা ও 

কর্ মিারীর শূণ্য পদসমূহ পূরণ করনত 

হনি । 

 

২.  ভূবর্ রাজস্ব আদায় বৃবদ্ধ করনত 

বিবিন্ন পদনক্ষ্প বননত হনি । 

 

৩.  সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) এর 

কার্ মালয় ও সপৌর/ইউবনয়ন ভূবর্ অবফস 

সমূহ সত পবরদশ মন ও তদারবক বৃবদ্ধ 

করনত হনি । 

 

৪.  জনগনণর প্রতযাবশত ভূবর্ সসিা সপনত 

সাবি মক সসিার র্ান বৃবদ্ধ করনত হনি । 

 

৫.  ভূবর্ সসিায় বর্বজটাল প্রযুবক্তর 

ব্যিহার বৃবদ্ধর র্াধ্যনর্ সসিা সহজীকরণ 

করনত হনি । 

 

 

 

 

২.১। ভূবর্ রাজস্ব আদায় 

২.২। কর িবহভূ মত রাজস্ব আদায় 

২.১.১। আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর 

(সািারণ) 

২.১.২। ভূবর্ উন্নয়ন কনরর দাবি 

বনি মারনণর জন্য প্রস্তুতকৃত বরটান ম-৩ 

তদারবক 

২.১.৫। ভূবর্ উন্নয়ন কর প্রদাননর্াগ্য 

সহাবডং এর র্নধ্য আদায়কৃত সহাবডং  

২.১.৬। আদায়কৃত ভূবর্ উন্নয়ন কর 

(সংস্থা) 

২.২.১। আদায়কৃত কর িবহভূ মত রাজস্ব 

 

২.৩। সরন্ট সাটি মবফনকট 

সর্াকদ্দর্া বনস্পবত্ত 

২.৩.১। সহকারী কবর্শনার (ভূবর্) কর্তমক 

বনস্পবত্তকৃত সরন্ট সাটি মবফনকট সর্াকদ্দর্া 

 

৩.১। বর্সনকস বনস্পবত্ত ৩.১.১। সহকারী কবর্শনার(ভূবর্) কর্তমক 

বর্সনকস বনস্পবত্তকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

 

 

 

 



 

 

সংনর্াজনী  ৪ :  জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

  আঞ্চবলক/র্াঠ পর্ মানয়র কার্ মালনয়র নার্ : সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয়, বকনশারগঞ্জ 

 

কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক সূিনকর র্ান একক িাস্তিায়ননর  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ অথ ম 

িছনরর লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য়  

সকায়াট মার 

৩য়  

সকায়াট মার 

৪থ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট অবজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১.  প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা  

১.১। ত্রনবতকতা কবর্টি সিা আনয়াজন সিা আনয়াবজত ৪ সংখ্যা অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

৪ লক্ষ্র্াত্রা        

অজমন       

১.২। ত্রনবতকতা কবর্টি সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৬ % অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

১০০% লক্ষ্র্াত্রা        

অজমন       

১.৩। সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ সিা 

অনুবষ্ঠত সিা ৪ সংখ্যা অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

৪ লক্ষ্র্াত্রা        

অজমন       

১.৪। শুদ্ধািার সংক্রান্ত প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজন প্রবশক্ষ্ণ  

আনয়াবজত 

২ সংখ্যা অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

২ লক্ষ্র্াত্রা        

অজমন       

১.৫। কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবি অনুসরণ/ 

টিওএন্ডইভুক্ত অনকনজা র্ালার্াল বিনষ্টকরণ/ 

পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ 

উন্নত কর্ মপবরনিশ ৩ সংখ্যা ও 

তাবরখ 

অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

৩০/০৯/২০২১ 

৩১/১২/২০২১ 

৩১/০৩/২০২২ 

৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্র্াত্রা        

অজমন       

১.৬। জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, 

২০২১-২২ ও ত্রত্রর্াবসক পবরিীক্ষ্ণ প্রবতনিদন 

দপ্তর/সংস্থায় দাবখল ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনট 

আপনলািকরণ 

কর্ মপবরকল্পনা ও 

ত্রত্রর্াবসক প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলার্কৃত 

৪ তাবরখ সহকারী 

কবর্শনার 

(আইবসটি শাখা) 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

১৫/১০/২০২২ 

লক্ষ্র্াত্রা        

অজমন       

১.৭। শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর তাবলকা ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাবরখ অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

ও  

সহকারী 

কবর্শনার 

(আইবসটি শাখা) 

 

৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/৬/২০২২    

অজমন       

 

২.  ক্রনয়র সক্ষ্নত্র শুদ্ধািার  

২.১। ২০২১-২০২২ অথ ম িছনরর ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয় পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

৪ তাবরখ সহকারী 

কবর্শনার 

(আইবসটি শাখা) 

৩১/৮/২০২১ 

১০/১০/২০২১ 

১০/০১/২০২২ 

১০/০৪/২০২২ 

লক্ষ্র্াত্রা ৩১/৮/২০২১ ১০/১০/২০২১ ১০/০১/২০২২ ১০/৪/২০২২    

অজমন       

 

১৫ 



 

কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক সূিনকর র্ান একক িাস্তিায়ননর  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ অথ ম 

িছনরর লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য় 

সকায়াট মার 

৩য় 

সকায়াট মার 

৪থ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৩।  শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্  (অগ্রাবিকার বিবত্তনত নুযনতর্ পাঁিটি কার্ মক্রর্) 

৩.১। সজলা ও উপনজলা পর্ মানয় শুদ্ধািার ও 

দুনীবত প্রবতনরাি সংক্রান্ত সসবর্নার ও কর্ মশালা 

সসবর্নার অনুবষ্ঠত ৪ সংখ্যা অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

৪ লক্ষ্র্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

৩.২। সজলা ও উপনজলা পর্ মানয় শুদ্ধািার ও 

দুনীবত প্রবতনরাি সংক্রান্ত সসবর্নার ও 

কর্ মশালার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত ৪ % অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

৯০% লক্ষ্র্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%   

অজমন      

৩.৩। দপ্তনরর সসিামূল্য গ্রহনণর সক্ষ্নত্র গৃহীত 

অনথ মর রবশদ প্রদান বনবিতকরণ 

গৃহীত অনথ মর রবশদ 

প্রদানকৃত 

৪ % অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

১০০% লক্ষ্র্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন      

৩.৪। উপকারনিাগীনদর তাবলকা উন্মুক্ত 

পদ্ধবতনত িাছাইকরণ 

উপকারনিাগী 

িাছাইকৃত 

৪ % অবতবরক্ত সজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) 

ও  

উপনজলা বনি মাহী 

অবফসার 

১০০% লক্ষ্র্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন      

৩.৫। সরকাবর বিবিন্ন অনুদাননর বিিরণ 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ওনয়িসাইনট  

প্রকাবশত 

৪ % সহকারী 

কবর্শনার 

(আইবসটি শাখা) 

ও 

সপ্রাগ্রার্ার 

১০০% লক্ষ্র্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন      

 

  বি:দ্র :- সকান ক্রবর্নকর কার্ মক্রর্ প্রনর্াজয না হনল তার কারণ র্ন্তব্য কলানর্ উনেখ করনত হনি । 

 

 

 

 

 

 

১৬ 

 



 

 

 

সংনর্াজনী  ৫ :  ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্রর্ কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তর্ িলবত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১। ১.১। ই-নবথর ব্যিহার বৃবদ্ধ  ১.১.১। ই-ফাইনল সনাট বনস্পবত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

২। ২.১। তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকরণ ২.১.১। তথ্য িাতায়নন সকল সসিা িক্স হালনাগাদকৃত সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

২.১.২। বিবিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাবদ তথ্য িাতায়নন 

প্রকাবশত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩। ৩.১। ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৩.১.১। কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবশক্ষ্ণ 

আনয়াবজত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩.১.২। কর্ মপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পর্ মানলািনা সংক্রান্ত সিা আনয়াবজত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩.১.৩। কর্ মপবরকল্পনার অি মিাবষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রবতনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপনক্ষ্র বনকট সপ্রবরত 

তাবরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

৪। ৪.১। একটি উদ্ভািনী িারণা/ সসিা 

সহবজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ মক্রর্ 

িাস্তিায়ন 

৪.১.১। একটি উদ্ভািনী িারনা/ সসিা সহবজকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ মক্রর্ িাস্তিাবয়ত 

তাবরখ ৫ ২৮/০২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 



 

 

সংনর্াজনী  ৬ :  অবিনর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

কার্ মক্রনর্র সক্ষ্ত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক প্রর্াণক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজমন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অবত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলবত 

র্ান 

িলবত র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
 

প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থাপনা 

 
 

৫ 

১.১।  অবিনর্াগ বনস্পবত্ত কর্ মকতমা 

(অবনক) ও আবপল কর্ মকতমার তথ্য 

ওনয়িসাইনট ত্রত্রর্াবসক বিবত্তনত 

হালনাগাদকরণ 

১.১.১। অবনক ও আবপল কর্ মকতমার 

তথ্য হালনাগাদকৃত এিং ওনয়িসাইনট 

আপনলার্কৃত 

হালনাগাদ সম্পনন্নর 

সরকাবর পত্র, ওনয়িসাইনটর 

বলংক 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - 

 

 

 

 

 

পবরিীক্ষ্ণ ও সক্ষ্র্তা 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

২০ 

২.১। বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/অফ 

লাইনন প্রাপ্ত অবিনর্াগ বনস্পবত্ত এিং 

বনস্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক প্রবতনিদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ্ িরাির সপ্ররণ 

২.১.১। অবিনর্াগ বনস্পবত্তকৃত বনস্পবত্ত প্রবতনিদন % ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

২.২। কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর 

অবিনর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থা এিং 

বজআরএস সফটওয়যার বিষয়ক 

প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজন 

২.২.১। প্রবশক্ষ্ণ আনয়াবজত অবফস আনদশ, আনলািযসূবি 

উপবস্থবতর হাবজরা 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

২.৩।  ত্রত্রর্াবসক বিবত্তনত পবরিীক্ষ্ণ 

এিং ত্রত্রর্াবসক পবরিীক্ষ্ণ প্রবতনিদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপনক্ষ্র বনকট সপ্ররণ 

২.৩.১। ত্রত্রর্াবসক প্রবতনিদন সপ্রবরত পবরিীক্ষ্ণ প্রবতনিদন সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

২.৪।  অবিনর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা 

বিষনয় সেকনহাডারগনণর সর্িনয় 

অিবহতকরণ সিা 

২.৪.১। সিা অনুবষ্ঠত সিার কার্ মবিিরণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 



 

 

সংনর্াজনী  ৭ :  সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

কার্ মক্রনর্র সক্ষ্ত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক প্রর্াণক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজমন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অবত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলবত 

র্ান 

িলবত র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

 

১৩ 

১.১। সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত পবরিীক্ষ্ণ 

কবর্টির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

১.১.১। বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত িাস্তিায়ন প্রবতনিদন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

১.২। সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত ত্রত্রর্াবসক 

বিবত্তনত হালনাগাদকরণ 

১.২.১। ওনয়িসাইনট প্রবত 

ত্রত্রর্াবসনক হালনাগাদকৃত 

ওনয়িসাইনট হালনাগাদকৃত 

সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ - - 

 

 

সক্ষ্র্তা অজমন 

 

 

১২ 

২.১। সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক 

প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজন 

১.১.১। প্রবশক্ষ্ণ আনয়াবজত প্রবশক্ষ্ণ আনদশ, আনলািয 

সূবি, প্রবশক্ষ্ণাথীনদর 

তাবলকা, হাবজরাশীট 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

২.২। সসিা প্রদান বিষনয় সেকনহাডার 

গনণর সর্িনয় অিবহতকরণ সিা 

আনয়াজন 

১.৩.১। অিবহতকরণ সিা অনুবষ্ঠত সিার কার্ মবিিরণী সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯ 

 



 

 

সংনর্াজনী  ৮ :  তথ্য অবিকার বিষনয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

কার্ মক্রনর্র সক্ষ্ত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ প্রর্াণক 

অসািারণ অবত উত্তর্ উত্তর্ িলবত র্ান িলবত 

র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

 

১০ 
১.১। তথ্য অবিকার আইন অনুর্ায়ী 

বনি মাবরত সর্নয়র র্নধ্য তথ্য প্রদান 

১.১.১। বনি মাবরত সর্নয়র র্নধ্য তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% উর্ধ্মতন কার্ মালনয় 

সপ্রবরত প্রবতনিদন 

 

 

 

 

 

 

 

সক্ষ্র্তা বৃবদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

১.২। স্বপ্রনণাবদতিানি প্রকাশনর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কনর ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

১.২.১। হালনাগাদকৃত তথ্য ওনয়ি 

সাইনট প্রকাবশত 

তাবরখ ০৩ - - ৩১/১২/২০২১ ১০/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩১/০১/২০২২ - হালনাগাদকৃত 

স্বপ্রনণাবদতিানি 

প্রকাশনর্াগ্য তথ্যসহ 

ওনয়িসাইনট বলংক 

১.৩। িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ ১.৩.১। িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাবশত তাবরখ ০৩ - - ১৫/১০/২০২১ ১৫/১১/২০২১ ১৫/১২/২০২১ - - িাবষ মক প্রবতনিদননর 

কবপ 

১.৪। তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসানর র্ািতীয় তনথ্যর কযাটাগবর 

ও কযাটালগ ত্রতবর/হালনাগাদকরণ 

১.৪.১। তনথ্যর কযাটাগবর ও 

কযাটালগ প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাবরখ ০৩ - - ৩১/১২/২০২১ ১০/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩১/০১/২০২২ - সংবিষ্ট বিষয় 

অন্তভু মক্তকৃত র্াবসক 

সর্িয় সিার 

কার্ মবিিরণী 

১.৫। তথ্য অবিকার আইন ও বিবিবিিান 

সম্পনকম জনসনিতনতা বৃবদ্ধকরণ 

১.৫.১। প্রিার কার্ মক্রর্ সম্পন্ন সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - সিা, সসবর্নার, 

কর্ মশালার অবফস 

আনদশ বকংিা 

প্রিারপনত্রর কবপ 

১.৬। তথ্য অবিকার বিষনয় কর্ মকতমানদর 

প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজন 

১.৬.১। প্রবশক্ষ্ণ আনয়াবজত সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজননর 

অবফস আনদশ 

 

 

 

 

২০ 


