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সাম্প্রততক অজডন, েযাদলঞ্জ ও িতবষ্যৎ পতরকল্পনা 

সাম্প্রততক বের সমূদহর (তবগত ৩ব ের) প্রিান অজডনসমূহ 

 

জজলা প্রশাসদনর একটি অন্যতি অাংগ হদে রাজস্ব প্রশাসন। এ রাজস্ব প্রশাসদনর িােদি জতির জরকর্ ড হালনাগােকরণ, ভূতি রাজস্ব আোয়, 

খাস ও অতপ ডত সম্পতির ব্যবস্থাপনা, সায়রাত িহাল ব্যবস্থাপনা, ভূতি অতিগ্রহণ কার্ ডক্রি, জরকর্ ডরুি ব্যবস্থাপনা, গুেগ্রাি/আশ্রয়ণ প্রকদল্পর 

িােদি ভূতিহীনদের পুনব ডাসন, ভূতি তবদরাি তনষ্পতি, ভূতি ব্যবস্থাপনার সাদে জতড়ত কি ডকতডা/কি ডোরীদের প্রতশক্ষদণর িােদি েক্ষতা উন্নয়ন 

ইতযাতে কার্ ডক্রি পতরোতলত হয়। কুতষ্টয়া জজলা রাজস্ব প্রশাসন ভূতি ব্যবস্থাপনা আধুতনকায়নসহ জনগদণর জেৌড়দগাড়ায় কাাংতখত জসবা 

জপোঁোদনায় বদ্ধ পতরকর। তবগত ৩ বেদর কুতষ্টয়া রাজস্ব প্রশাসন ৪৭.৭৫১২ একর খাসজতি উদ্ধার কদরদে। এ জজলায় ই-নািজরীর িােদি 

নািজারী কার্ ডক্রি োলু করা হদয়দে র্ার িােদি জনগদণর সিয়, শ্রি এবাং অদে ডর অপেয় জরাি হদয়দে। অতিকতর তনরাপিার স্বাদে ড প্রততটি 

উপদজলা ভূতি অতফস সমূদহ তসতস কযাদিরা স্থাপন করা হদয়দে। জসবা প্রোনকারী ও জসবাগ্রহীতা পদক্ষর িদে একটি আন্ততরকতাপূণ ড জসতু 

বন্ধন এবাং সািারণ িানুদষর ভূতি সাংক্রান্ত আইন কানুন সম্পদকড সম্যক জ্ঞান োন ও জসবা প্রোদনর লদক্ষয মুতক্তর উৎসব ও সুবণ ড জয়ন্তী জিলা-

২০২২ েলাকালীন জসবাগ্রহীতাদের তবতিন্ন জসবা সম্পদকড িারনা প্রোন করা হদয়দে। উক্ত জিলায় জনগণদক ভূতি সাংক্রান্ত আইন-কানুন ও জসবা 

প্রোদনর পদ্ধতত সম্পদকড অবতহতকরদণর লদক্ষয একটি পুতস্তকা প্রনয়ণ পূব ডক তবতরন করা হয়। এোড়াও ভূতি জসবা সপ্তাহ-২০২২ উের্াপন করা 

হদয়দে।এ জজলার প্রততটি উপদজলা ভূতি অতফস সমূদহ  ফ্রন্ট/দহল্পদর্ক্স স্থাপন করা হদয়দে। জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালদয়র জরকর্ ডরুদি সফটকতপ 

র্াটাদবইজ তহসাদব সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে এবাং জনগণদক ওয়ান স্টপ সাতি ডদসর িােদি খততয়ানসহ োতহত আদবেন 

জিাতাদবক সাটি ডফাইর্ কতপ সরবরাহ করা হদে। এল এ জকদসর জেক জনগদণর জেৌড়দগাড়ায় জপোঁদে ভূতি িাতলকদের িাদে তবতরদণর িােদি 

এ জজলায় রাজস্ব প্রশাসদনর স্বেতা, গততশীলতা ও দুনীতত প্রততদরাি তনতিত করা সম্ভব হদয়দে। তিতপ জতি র্াটাদবজ করা হদয়দে। স্বল্প 

সিদয় তিতপ জতি অবমুক্ত করা হদে এদত কদর জনগদণর দুদি ডাগ কিদে। 

 

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ 

 

প্রদয়াজনীয় জনবল, র্োর্ে/পর্ ডাপ্ত প্রতশক্ষণ, computerেক্ষতা এবাং ০৯টি ভূতি অতফস না োকায় অতফস কার্ ডক্রি পতরোলনা এবাং ভূতি 

সাংক্রান্ত স্বািাতবক জসবা প্রোদন সিস্যা হদে। ভুতি অতফস গুদলাদত নতুন িবন তনি ডাণ করা জগদল, সাংতিষ্ট কি ডকতডার শূন্য পেসমূহ পূরণ হদল, 

প্রদয়াজনীয় প্রতশক্ষণ প্রোন (computerসহ) করা হদল এবাং জিৌত অবকাঠাদিা তনি ডাণ করা হদল ভূতি রাজস্ব আোয় বৃতদ্ধ পাদব এবাং জনগণ 

প্রতযাতশত জসবা পাদব। হাইতির্ ইন্টারদনট  না োকায় ই- নািজারী কার্ ডক্রি ব্যহত হদে। 

 

ভষ্টবষ্যৎ পষ্টিকল্পনা 

 

অনলাইন তিতিক ভূতি উন্নয়ন কর আোদয়র জন্য র্াটা এতন্টর ব্যবস্থা। সহকারী কতিশনার (ভূতি) বরাবর অনলাইদন নািজারীর আদবেন 

গ্রহণ, অনলাইদন ইউতনয়ন ভূতি সহকারী কি ডকতডার তনকট হদত প্রততদবেন গ্রহণ, আদবেদনর বতডিান অবস্থা অবতহতকরণ এবাং নািজারীর 

খততয়ান সরবরাদহর তাতরখসহ অন্যান্য চূড়ান্ত আদেশ অনলাইদন অবগত করার জন্য সফটওয়ার প্রস্তুতকরণ। জরকর্ ডরুদির সকল জরকর্ ড 

তর্তজটালাইদজশন কদর একটি সফটওয়ার ব্যবহার কদর জরকর্ ড সাংরক্ষণ ও সরবরাহ করা। নািজারীর  আদবেন, নািজারীর  আপতি  

আদবেন, নকল  প্রাপ্তীর আদবেন,  ভূতিহীনদের  িদে  খাসজতি বদদাবদস্তর আদবেন, অষিতষ খাস জতি বদদাবস্ত পাওয়ার আদবেন, তলজ 

নবায়দনর আদবেন ইতযাতের নমুনা কতপ উপদজলা/দজলা ওদয়ব জপাট ডাদল র্াউনদলার্ করার ব্যবস্থা।ব্যবহার তিতিক ভূতি উন্নয়ন কর আোয় 

তনতিত করা। 

 

২০২২-২০২৩ অে ড বেদরর সম্ভাব্য প্রিান অজডনসমূহ 

 

 ই-তিউদটশদনর িােদি ৮৭% নািজাতর ও জিাখাতরদজর আদবেন তনষ্পতি করা হদব। 

 ভূতি উন্নয়ন কর ও কর বতহভূ ডত রাজদস্বর তবতিন্ন খাত হদত জিাট ২১ জকাটি টাকা আোয় করা হদব। 

 োদয়রষিত ৮২% জরন্ট সাটি ডতফদকট জিাকেিা,সহকারী কতিশনার ভূতি কর্তডক ৭৭% এবাং অতততরক্ত জজলা প্রশাসক রাজস্ব কর্তডক ৭৩% 

তিসদকস(আতপল) তনষ্পতি করা হদব। 

 জেদশর সকল উপদজলা/সাদকডল ভূতি অতফদস এবাং সকল ইউতনয়ন/দপৌর/সাদকডল ভূতি অতফদস আইটি জনটওয়াতকডাং স্থাপন সম্পন্ন করা হদব। 
সকল উপদজলা/সাদকডল ভূতি অতফদস ষ্টিষ্টিটাে/অনোইন ভূতি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা, কি ডোরী ব্যবস্থাপনা, তিস জকস ব্যবস্থাপনা, তরতিউ জকস 

ব্যবস্থাপনা, সাটি ডতফদকট জকস ব্যবস্থাপনা ইতযাতে প্রততষ্ঠা করা হদব।  

 

 

 
-১- 



প্রস্তাবনা 

 

প্রাততষ্ঠাতনক েক্ষতা বৃতদ্ধ, স্বেতা ও জবাবতেতহ জজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার তনতিত করদণর িােদি 

রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কুষ্টিয়া 

 

এবাং 

 

জেয়ারম্যান, ভূতি সাংস্কার জবার্ ড 

এরিদে ২০২২ সাদলর জুন িাদসর ৩০ তাতরদখ এই বাতষ ডক কি ডসম্পােন চুতক্ত স্বাক্ষতরত হদলা। 

 

এই চুতক্তদত স্বাক্ষরকারী উিয় পক্ষ তনম্ন তলতখত তবষয় সমূদহ সম্মত হদলন: 
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জসকশন ১ 

রূপকল্প, অতিলক্ষয, কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ এবাং কার্ ডাবতল 

 

১.১রূপকল্প:  

েক্ষ, স্বে এবাং জনবান্ধব ভূতি ব্যবস্থাপনা 

১.২অতিলক্ষয: 

ভূতি ব্যবস্থাপনায় আধুতনক ও জটকসই প্রযুতক্তর সদব ডািি ব্যবহাদরর িােদি জনবান্ধব ভূতি জসবা তনতিতকরণ 

১.৩ কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ: 

১) ভূতি ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা বৃতদ্ধ 

২) রাজস্ব সাংগ্রহ বৃতদ্ধ 

৩) ভূষ্টমহীন পষ্টিবালিি সংখ্যা হ্রাস 

৪) ভূতি তবদরাি হ্রাস 

১.৩.১ সুশাসন ও সংস্কািমূেক কম মসম্পাদলনি ক্ষেত্র (িতন্ত্রপতরষে তবিাগ কর্তডক তনি ডাতরত) 

১) সুশাসন ও সাংস্কার মূলক কার্ ডক্রি জজারোরকরণ 

১.৪ কার্ ডাবতল: (আইন/তবতিদ্বারা তনি ডাতরত কার্ ডাবতল) 

১) খততয়ান হালনাগােকরণ; 

২) ভূতি ব্যবস্থাপনার সাদে সাংতিষ্ট কি ডকতডা কি ডোরীদের েক্ষতা বৃতদ্ধর তনতিি প্রতশক্ষণ প্রোন; 

৩) পতরেশ ডন, পতরবীক্ষণ ও তোরতক; 

৪) িাতসক রাজস্ব সদম্মলন;  

৫) সায়রাত িহল ব্যবস্থাপনা;  

৬) ভূতি উন্নয়ন কদরর োবী তনি ডারণ ওআোয়; 

৭) কর বতহভূ ডত রাজস্ব আোয়; 

৮) জরন্ট সাটি ডতফদকট জিাকেিা তনষ্পতি; 

৯) অনোইন সফটওয়যালি ক্ষহাষ্টডং এি  িাটা এষ্টি সম্পন্নকিণ ও অনলাইন ভূতি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা; 

১০) ভূতি তবদরাি হ্রাদসর তনতিি তিসদকস তনষ্পতি; 

১১) ষিতষ খাসজতি বদবদস্তা প্রোন; 

১২) ভূতিহীন পুনব ডাসন। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ৩ - 



 

জসকশন ২ 

তবতিন্ন কার্ ডক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব চূড়ান্ত ফলাফল সূেক একক 

প্রষিত অজডন লক্ষযিাত্রা প্রদক্ষপণ তনি ডাতরত লক্ষযিাত্রা অজডদনর 

জক্ষদত্র জর্ৌেিাদব োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/তবিাগ/সাংস্হাসমূদহর নাি 

উপািসূত্র 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫ 

হালনাগােষিত ভূতি স্বত্ব 
হালনাগােষিত খততয়ান 

% ৬৫ ৬৮ ৭০ ৭২ ৭৫ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়/তবিাগীয় কতিশনাদরর  

কার্ ডালয়/দজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয়/উপদজলা 

ভূতি অতফস 

জজলা কার্ ডালয় সমূদহর 

প্রততদবেন/ভূতি সাংস্কার 

জবার্ ড-এর বাতষ ডক 

প্রততদবেন 

রাজস্ব বৃতদ্ধ 

আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন 

কর % ৬০ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৭০ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়/তবিাগীয় কতিশনাদরর  

কার্ ডালয়/দজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয়/উপদজলা 

ভূতি অতফস 

জজলা কার্ ডালয় সমূদহর 

প্রততদবেন/ভূতি সাংস্কার 

জবার্ ড-এর বাতষ ডক 

প্রততদবেন 

অনলাইন সফটওয়যাদর 

জহাতডাং এর র্াটা 

এতিসম্পন্ন 

সম্পন্নকৃত িাটা এষ্টি  
% ১০ ৯৫ ১০০ - - 

তবিাগীয় কতিশনাদরর  কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয়/উপদজলা ভূতি 

অতফস/ইউতনয়ন ভূতি অতফস 

ভূতি উন্নয়ন কর 

ব্যবস্থাপনা সফটওয়যার 

জেদক প্রাপ্ত প্রততদবেন 

 

 

 

 

 

 

- ৪ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জসকশন-৩ 

কি ডসম্পােন পতরকল্পনা 

(জিাট িান-৭০) 
 

 

কি ডসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

 

প্রষিত অজডন লক্ষযিাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 
 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

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 

কি ডসম্পােদনর জক্ষত্রসমূহ (আইন/তবতি দ্বারা তনি ডাতরত োতয়ত্ব অনুর্ায়ী)    

[১] ভূতি 

ব্যবস্থাপনার 

েক্ষতা বৃতদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

[১.১] খততয়ান 

হালকরণ 

[১.১.১] ই-তিউদটশদনর 

িােদি তনষ্পতিষিত নািজাতর 

ও জিাখাতরদজর আদবেন 
গড় % ৪ ৮২ ৮৩ ৮৬ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮৭ ৮৮ 

[১.১.২] ই-তিউদটশদনর 

অগ্রগতত সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 
সিতষ্ট % ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.১.৩] ই-তিউদটশদনর 

অগ্রগতত সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

গড় % ১ ১০০ ৯৭ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯০ ১০০ ১০০ 

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতি অতফদস 

হালনাগােষিত খততয়ান 
গড় % ১ ৮০ ৮২ ৮৬ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৮৭ ৮৮ 

[১.১.৫] উপদজলা ভূতি অতফদস 

হালনাগােষিত খততয়ান 
গড় % ১ 

৮০ ৮১ 
৮৫ ৮৪ ৮২ ৮১ ৮০ ৮৬ ৮৭ 

[১.১.৬] জজলা জরকর্ ডরুদি 

হালনাগােষিত খততয়ান 
গড় % ১ 

৬৬ ৬৮ 
৭৩ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৭৪ ৭৫ 

[১.২] ভূতি 

ব্যবস্থাপনার 
সাদে জতড়ত 
কি ডকতডা/ কি ডোরীদের 

েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক 
প্রতশক্ষণ 

[১.২.১]  সহকারী কতিশনার     

(ভূতি) প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১ 

৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ২ ১ ৬ ৬ 

[১.২.২] ইউ এল এ ও/ ইউ 

এল এস এ ওপ্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 
সিতষ্ট সাংখ্যা ১ 

৬৪ ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৪৫ ৬৪ ৬৪ 

[১.২.৩] সাদি ডয়ার/ কানুনদগা 

প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 
সিতষ্ট সাংখ্যা 

১ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[১.২.৪] রাজস্ব প্রশাসদনর 
অন্যান্য কি ডোরী প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

সিতষ্ট সাংখ্যা 
১ ৩০ ২০ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ১০ ২৫ ২৮ 

 

 

৫ 



 

কি ডসম্পােদন

র জক্ষত্র 

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

 

প্রষিত অজডন লক্ষযিাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 
প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২  

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 বৃতদ্ধ 

 

[১.৩] পতরেশ ডন 

[১.৩.১] জজলা প্রশাসক কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনষিত 

সিতষ্ট সাংখ্যা 
১ 

৩০ ৩০ ৩৬ ৩৪ ৩৩ ৩০ ২৮ ৩৬ ৩৬ 

[১.৩.২] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনষিত 

সিতষ্ট সাংখ্যা 
১ 

৫৮ ৬০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫৪ ৫০ ৬০ ৬০ 

[১.৩.৩] উপদজলা তনব ডাহী 

অতফসার কর্তডক উপদজলা ও 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস 

পতরেশ ডনষিত 

সিতষ্ট সাংখ্যা 
১ 

২৭২ ২৮৪ ২৮৮ ২৮২ ২৭৫ ২৭০ ২৬৮ ২৮৮ ২৮৮ 

[১.৩.৪] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনষিত 

সিতষ্ট সাংখ্যা 
১ 

২৫৮ ২৮৪ ২৮৮ ২৮২ ২৭৫ ২৭০ ২৬৮ ২৮৮ ২৮৮ 

[১.৩.৫]  কানুনদগা কর্তডক ইউতনয়ন 

ভূতি অতফস পতরেশ ডনষিত 
সিতষ্ট সাংখ্যা 

১ 
২৫০ ১৩০ ১৩৬ ১৩৪ ১৩২ ১৩০ ১২০ ১৩০ ১৪০ 

[১.৩.৬] পতরেশ ডদনর সুপাতরশ 

বাস্তবায়ন 
গড় % 

১ 
৮০ ৮৫ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৭০ ৯০ ৯১ 

[১.৪] িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন 

[১.৪.১] জজলা িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন অনুতষ্ঠত 
সিতষ্ট সাংখ্যা 

১ 
১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[.১.৪.২] উপদজলা িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন অনুতষ্ঠত 
সিতষ্ট সাংখ্যা 

১ 
৭২ ৭২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৭২ ৭২ 

[১.৫] সায়রাত িহল 

ব্যবস্থাপনা 

[১.৫.১] জল িহাল ইজারাষিত 
গড় % 

১ 
৬৪ ৬৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৭৫ ৭৬ 

[১.৫.২] বালু িহাল ইজারাষিত 
গড় % 

১ 
৭২ ৪৩ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৬৫ ৬৭ 

[১.৫.৩] হাটবাজার ইজারাষিত 
গড় % 

১ 
৭৫ ৭৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮২ ৮৪ 

[১.৬] অতর্ট আপতি 

তনষ্পতির লদক্ষয ব্রর্তশট 

জবাব জপ্ররণ 

[১.৬.১] অতর্ট আপতির ব্রর্তশট 

জবাব জপ্রতরত গড় 
% 

 

১  
৮২ ৮৪ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯০ ৯৭ ৯৮ 

 

 

৬ 



 

কি ডসম্পােদন

র জক্ষত্র 

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

 

প্রষিত অজডন 
লক্ষযিাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 
প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫  

২০২০-২১ ২০২১-২২  

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 

 

[২] রাজস্ব 

সাংগ্রহ বৃতদ্ধ 

 

 

১৯ 

 

 

 

 

 

 

[২.১] ভূতি রাজস্ব 

আোয় 

[২.১.১] আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কর (সািারণ) 
সিতষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
৪ ১০.০০ ১০.৮০ ১০.৮৫ ১০.৮৩ ১০.৮২ ১০.৮০ ১০.৭৫ ১০.৮৬ ১০.৮৭ 

[২.১.২] আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কর (সাংস্থা) 
সিতষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
২ ০.৩০ ২.০০ ২.০৫ ২.০২ ২.০১ ২.০০ ১.৯০ ২.০৬ ২.০৭ 

[২.১.৩] আোয়ষিত কর 

বতহভূ ডত রাজস্ব 
সিতষ্ট 

টাকা 

(জকাটি) 
২ ২৬.৩৪ ২০.০০ ২০.৫ 

২০.০

৩ 
২০.২ 

২০.০

০ 
১৯.৯০ ২০.০৪ ২০.০৫ 

[২.১.৪] অতপ ডত সম্পতির লীজ 

নবায়ন জেদক আয় 
সিতষ্ট 

টাকা 

(লক্ষ) 
১ ৮৮.১৫ ৮৫.০০ ৯০.০০ 

৮৭.০

০ 
৮৬.০০ 

৮৫.০

০ 
৮০.০০ ৯১.০০ ৯১.৫০ 

[২.১.৫] ভূতি উন্নয়ন কদরর 

োতব তনি ডারদণর জন্য প্রস্তুতষিত 

তরটান ড-৩ তোরতক 
গড় % 

১ 
৯০ ৮৫ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৮৮ ৮৯ 

[২.১.৬] ভূতি উন্নয়ন কর 

প্রোনদর্াগ্য জহাতডাং এর িদে 

আোয়ষিত জহাতডাং 
গড় % 

১ 
৭২ ৭৫ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৭২ ৮০ ৮১ 

[২.১.৭] আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 
সিতষ্ট সাংখ্যা 

১ 
৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[২.১.৮] আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

গড় % 
১ 

৯৫ ৯৫ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০ 

[২.২] জরন্ট 

সাটি ডতফদকট 
জকস তনষ্পতি 

[২.২.১] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক জরন্ট সাটি ডতফদকট 

জকস  তনষ্পতিষিত 
গড় 

 

% 

 

১ 
৮৫ ৭৯ ৮২ ৮১ ৮০ ৭৯ ৭৫ ৮৩ ৮৫ 

[২.২.২] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক জরন্ট সাটি ডতফদকট 

জকস তনষ্পতি সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 

সিতষ্ট সাংখ্যা 
১ 

২ ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৩ 

[২.২.৩] সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

কর্তডক জরন্ট সাটি ডতফদকট জকস 

তনষ্পতি সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

গড় 

 

% 

 

১ 
৮২ ৯৩ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০ 

৭  



 

 

কি ডসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

 

প্রষিত অজডন 
লক্ষযিাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

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 

  

[২.৩] অনলাইন 

সফটওয়াদরর 

িািদি ভূতি উন্নয়ন 

কর আোয় 

[২.৩.১] অনলাইন সফটওয়াদর 

জহাতডাং এর র্াটা এতি 
গড় % ২ ১০ ৯৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ১০০ ১০০ 

[২.৩.২] অনলাইন তনবন্ধদনর 

িােদি আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কদরর জহাতডাং সাংখ্যা 

সিতষ্ট 

জহাতডাং 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

১ - ২.০০২ ৩.১০ ২.৫০ ২.৩০ ২.০০২ ১.৯০ ৩.৬০ ৩.৭০ 

[৩] ভূতিহীন 

পতরবাদরর 

সাংখ্যা হ্রাস 
১২ 

[৩.১] ষিতষ খাসজতি 

বদদাবস্ত প্রোন 

[৩.১.১] ষিতষ খাসজতি 

বদদাবস্তষিত 
সিতষ্ট একর ২ ১২.১০৪ ২.৫০ ৩.২০ ৩.১০ ২.৮০ ২.৫০ ২.০০ ৩.২৫ ৩.৩০ 

[৩.১.২] সনাক্তষিত ভূতিহীন সিতষ্ট সাংখ্যা ২ ৪৭৭ ২০৯ ২২৫ ২২০ ২১৫ ২০৯ ২০০ ২২৫ ২২৬ 

[৩.১.৩] তনষ্পতিষিত 

বদদাবস্ত জিাকেিা 
গড় % ২ ৮৫ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ৮৫ ৮৭ 

[৩.১.৪] িাতলকানা েতলল 

হস্তান্ততরত 
গড় % ২ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ৮৫ ৮৬ 

[৩.২] ভূতিহীন 

পুনব ডাতসত 

[৩.২.১] ক-জশ্রতণর ভূতিহীন 

সনাক্তষিত 
সিতষ্ট সাংখ্যা ২ ১৬০৩ ১০৪৫ ৬১৬ ৫৯০ ৫৮০ ৪৯০ ৪৭০ ১৮১ ৫৫ 

[৩.২.২]  ভূতিহীন পুনব ডাতসত সিতষ্ট সাংখ্যা ২ ৫৫৮ ৪২৯ ৪৩৫ ৪৩২ ৪৩০ ৪২৯ ৩২০ ১২৬ ৫৫ 

[৪] ভূতি তবদরাি 

হ্রাস 
১৪ 

[৪.১] ভূতি তবদরাি 

তনষ্পতি 

[৪.১.১] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিষিত 
গড় % ৩ ৮৫ ৭৪ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭৮ ৮০ 

[৪.১.২] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিষিত 
গড় 

 

% 

 

৩ ৭০ ৭০ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৬৮ ৭৫ ৭৭ 

[৪.১.৩] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা 

সিতষ্ট সাংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[৪.১.৪] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত 

ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

গড় % ২ ৮২ ৮২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯১ ৯২ 

৮  



 

 

 

কি ডসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

 

জক্ষদত্রর িান 

 

 

কার্ ডক্রি 

 

 

 

কি ডসম্পােন সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধতত 

 

 

একক 

 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

 

প্রষিত অজডন 
লক্ষযিাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০২০-২১  ২০২১-২২ 

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 

 

 

  

[৪.১.৫] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ  

সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা 

সিা 

সিতষ্ট সাংখ্যা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ 

 

 

২ ১ 

 

 

- 

 

 

৪ 

 

 

৪ 

[৪.১.৬] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ  

সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা 

সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

গড় 

 

% 

 

১ ৮০ ৮৩ ৯০ ৮৮ 

 

 

৮৫ 

 

 

৮৩ 

 

 

৮০ 

 

 

৯১ 

 

 

৯২ 

[৪.১.৭] সহকাতর  কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক জেওয়াতন 

িািলার এস এফ জপ্রতরত 
গড় 

 

% 

 

১ ৮৫ ৮৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯১ ৯২ 

[৪.১.৮] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

জেওয়াতন িািলার এস এফ 

জপ্রতরত 

গড় 

 

% 

 

১ ৮৫ ৮৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯১ ৯২ 

 

 

৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কি ডসম্পােদনর জক্ষত্র(িতন্ত্রপতরষে তবিাগ কর্তডক তনি ডাতরত) 

[১] সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ ডক্রদির 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাোর 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাোর কি ডপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

 

 ১০          

২) ই-গিন্যডান্স/ 

উদ্ভাবনকি ডপতরকল্পনাবাস্ত

বায়ন 

ই-গিন্যডান্স/ উদ্ভাবন 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবাতয়ত 

  

১০ 
  

 
      

৩) তথ্য অতিকার 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অতিকার কি ডপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

  
৩ 

         

৪) অতিদর্াগ প্রততকার 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

অতিদর্াগ প্রততকার 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবাতয়ত 

  
৪ 

         

৫) জসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

জসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত 

কি ডপতরকল্পনা বাস্তবাতয়ত 
  

৩ 
         

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

আতি, অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুষ্টিয়া তহদসদব জেয়ারম্যান, ভূতি সাংস্কার জবার্ ড এঁর তনকট অেীকার করতে জর্, এই চুতক্তদত বতণ ডত ফলাফল 

অজডদন সদেষ্ট োকব। 

 

আতি, জেয়ারম্যান, ভূতি সাংস্কার জবার্ ড তহদসদব অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুষ্টিয়া এঁি তনকট অেীকার করতে জর্, এই চুতক্তদত বতণ ডত ফলাফল 

অজডদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াতগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

 

              স্বাক্ষতরত 

 

…...................................      তাতরখঃ 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

               কুষ্টিয়া। 

 

 

 

 

…...................................      

           জেয়ারম্যান তাতরখঃ 

      ভূতি সাংস্কার জবার্ ড 

 

 

 

 

 

- ১১- 

 

 

 

 



সাংদর্াজনী-১ 

শব্দ সাংদক্ষপ 

ক্রতিকনাং শব্দসাংদক্ষপ তববরণ 

১ সায়রাতিহাল জলিহাল, বালুিহাল, পােরিহাল, লবণিহাল, তোংতড়িহাল ইতযাতে 

২ তবতসএস বাাংলাদেশ তসতিল সাতি ডস 

৩ তবএিতস বাদজট ম্যাদনজদিন্ট কতিটি 

৪ উতনঅ উপদজলা তনব ডাহী অতফসার 

৫ ভূসদবা ভূতি সাংস্কার জবার্ ড 

৬ তসতস তসটি কদপ ডাদরশন 

৭ এতসল্যান্ড এতসস্টযান্ট কতিশনার ল্যান্ড (সহকারী কতিশনার (ভূতি)) 

৮ আরতর্তস জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর 

৯ এলএও ল্যান্ড অযাকুইতজশান অতফসার 

১০ এসএ জস্টট অযাকুইতজশান 

১১ এল,এ,টি,তস ল্যান্ড অযার্তিতনদেশন জেতনাং জসন্টার 

১২ ইউএলও ইউতনয়ন ভূতি সহকারী কি ডকতডা 

১৩ ইউএসএলও ইউতনয়ন ভূতি সহকারী কি ডকতডা 

১৪ এসএফ ক্ষেটলমন্ট অব ফযাক্টস 

১৫ ষ্টপআিএে ক্ষপাে ষ্টিটায়ািলমন্ট ষ্টেভ 

১৬ ষ্টমউলটশন নামিািী/িমাভাগ/িমা একত্রীকিণ 
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সাংদর্াজনী- ২ 

কি ডসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রিাণক 

ক্রতিক 

নাং 
কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন সূেক 

বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, 

অতিশাখা, শাখা 
লক্ষযিাত্রা অজডদনর প্রিাণক 
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১ 

[১.১] খততয়ান 

হালনাগােকরণ 

[১.১.১] ই-তিউদটশদনর িােদি 

তনষ্পতিষিত নািজাতর ও 

জিাখাতরদজর আদবেন 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

এর কার্ ডালয়  

ই-তিউদটশন তসদস্টি এর অনলাইন প্রততদবেন  

[১.১.২] তিউদটশদনর অগ্রগতত 

সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা 

সিা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয়, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি)-

এর কার্ ডালয়  

ই-তিউদটশদনর অগ্রগতত সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা 

সিার কার্ ডতববরণী 

[১.১.৩] ই-তিউদটশদনর 

অগ্রগতত সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয়, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি)-

এর কার্ ডালয়  

ই-তিউদটশদনর অগ্রগতত সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা 

সিার কার্ ডতববরণীর তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

পত্রাতে/প্রততদবেন 

[১.১.৪] ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফদস হালনাগােষিত খততয়ান  

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস জজলাপ্র শাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতষিত 

ত্রত্রিাতসক/অি ড বাতষ ডক/বাতষ ডক প্রততদবেন 

[১.১.৫] উপদজলা ভূতি অতফদস 

হালনাগােষিত খততয়ান 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

এর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতষিত 

ত্রত্রিাতসক/অি ডবাতষ ডক/বাতষ ডক প্রততদবেন 

[১.১.৬] জজলা জরকর্ ড রুদি 

হালনাগােষিত খততয়ান 

জজলা জরকর্ ড রুি, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলাপ্র শাসদকর কার্ ডালয় হদত প্রস্তুতষিত 

ত্রত্রিাতসক/অি ড বাতষ ডক/বাতষ ডকপ্রততদবেন 

[১.২] ভূতি ব্যবস্থাপনার 

সাদে জতড়ত 

কি ডকতডা/কি ডোরীদের 

েক্ষতা বৃতদ্ধ 

[১.২.১]  সহকারী কতিশনার     

(ভূতি) প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

ভূতি সাংস্কার জবার্ ড, জজলা 

রাজস্ব প্রশাসন, সহকারী 

কতিশনার (ভূতি) এর 

কার্ ডালয়  

 

প্রতশক্ষণােীদের তাতলকাসহ অতফস আদেশ, উপতস্থতত 

তসট 

[১.২.২] ইউ এল এ ও/ইউ এল 

এস এ ওপ্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৩] সাদি ডয়ার/কানুনদগা 

প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৪] রাজস্ব প্রশাসদনর 

অন্যান্য কি ডোরী প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.৩] পতরেশ ডন 

[১.৩.১] জজলা প্রশাসক কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনষিত 

জজলা প্রশাসক, অতততরক্ত 

জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

উপদজলা তনব ডাহী অতফসার, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি), 

কানুনদগা, 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

পতরেশ ডন প্রততদবেন 

[১.৩.২] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

উপদজলা ও ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনষিত 

[১.৩.৩] উপদজলা তনব ডাহী 

অতফসার কর্তডক উপদজলা ও 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস 

পতরেশ ডনষিত 

[১.৩.৪] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক ইউতনয়ন ভূতি 

অতফস পতরেশ ডনষিত 

[১.৩.৫]  কানুনদগা কর্তডক 

ইউতনয়ন ভূতি অতফস 

পতরেশ ডনষিত 

১৩  
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  [১.৩.৬] পতরেশ ডদনর সুপাতরশ 

বাস্তবায়ন 

  

[১.৪] িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন 

[১.৪.১] জজলা িাতসক রাজস্ব 

সদম্মলন অনুতষ্ঠত 
ক্ষিো প্রশাসক (কালেক্টি) 

জজলা িাতসক রাজস্ব সদম্মলদনর কার্ ডতববরণী 

[.১.৪.২] উপদজলা িাতসক 

রাজস্ব সদম্মলন অনুতষ্ঠত 

উপদজলা তনব ডাহী অতফসার, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি), 

উপ জজলা িাতসক রাজস্ব সদম্মলদনর কার্ ডতববরণী 

[১.৫] সায়িাত মহে 

ব্যবস্থাপনা 

[১.৫.১] জল িহাল ইজারাষিত ক্ষিো প্রশাসক (কালেক্টি)/ 

উপদজলা তনব ডাহী অতফসার/ 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

সায়িাত মহে ইিািা প্রদালনি অষ্টফস আলদশ/প্রজ্ঞাপন 

[১.৫.২] বালু িহাল ইজারাষিত 

[১.৫.৩] হাটবাজার ইজারাষিত 

[১.৬] অতর্ট আপতি 

তনষ্পতির লদক্ষয ব্রর্তশট 

জবাব জপ্ররণ 

[১.৬.১] অতর্ট আপতির ব্রর্তশট 

জবাব জপ্রতরত 

অষ্টতষ্টিক্ত ক্ষিো প্রশাসক 

(িািস্ব)/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) 

ক্ষপ্রষ্টিত িবালবি পত্রাষ্টদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ [২.১] ভূতি রাজস্ব 

আোয় 

[২.১.১] আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন 

কর (সািারণ) 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.১.২] আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন 

কর (সাংস্থা) 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.১.৩] আোয়ষিত কর বতহভূ ডত 

রাজস্ব 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.১.৪] অতপ ডত সম্পতির লীজ 

নবায়ন জেদক আয় 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.১.৫] ভূতি উন্নয়ন কদরর োতব 

তনি ডারদণর জন্য প্রস্তুতষিত তরটান ড-

৩ তোরতক 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

এর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.১.৬] ভূতি উন্নয়ন কর 

প্রোনদর্াগ্য জহাতডাং এর িদে 

আোয়ষিত জহাতডাং 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.১.৭] আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন 

কর সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার কার্ ডতববরণী 

[২.১.৮] আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন 

কর সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন কর সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

পত্রাতে/প্রততদবেন  

[২.২] জরন্ট সাটি ডতফদকট 

জিাকেিা তনষ্পতি 

[২.২.১] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তনষ্পতিষিত জরন্ট 

সাটি ডতফদকট জিাকেিা 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

এর কার্ ডালয়   

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত সিতিত 

প্রততদবেন 

[২.২.২]সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক  তনষ্পতিষিত জরন্ট 

সাটি ডতফদকট জিাকেিা সাংক্রান্ত 

ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক  তনষ্পতিষিত জরন্ট 

সাটি ডতফদকট জিাকেিা সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা 

সিার কার্ ডতববরণী 

[২.৩] অনলাইন 

সফটওয়যাদরর িােদি 

ভূতি উন্নয়ন কর আোয় 

[২.৩.১] অনলাইন সফটওয়যাদর 

জহাতডাং এর র্াটাএতি 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি অতফস, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

এর কার্ ডালয় 

অনলাইনভূতিউন্নয়নকরব্যবস্থাপনাসফটওয়যার জেদক 

প্রাপ্ত জহাতডাং র্াটা এতির প্রততদবেন 

[২.৩.২] অনলাইন তনবন্ধদনর 

িােদি আোয়ষিত ভূতি উন্নয়ন 

কদরর জহাতডাং সাংখ্যা 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস, 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) 

এর কার্ ডালয় 

অনলাইন ভূতি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়যার 

জেদক প্রাপ্ত প্রততদবেন 

১৪  
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৩ 
[৩.১] ষিতষ খাসজতি 

বদদাবস্ত প্রোন 

[৩.১.১] ষিতষ খাসজতি 

বদদাবস্তষিত 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৩.১.২] সনাক্তষিত ভূতিহীন ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৩.১.৩] তনষ্পতিষিত বদদাবস্ত 

জিাকেিা 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৩.১.৪] িাতলকানা েতলল 

হস্তান্ততরত 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৩.২.১] ক-জশ্রতণর ভূতিহীন 

সনাক্তষিত 
ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৩.২.২] ভূতিহীন পুনব ডাতসত 

৪ 

 

 

[৪.১ ]ভূতি তবদরাি 

তনষ্পতি 

 

[৪.১.১] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিষিত 
সহকারী কতিশনার (ভূতি)  

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৪.১.২] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিা 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) কার্ ডালয় 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

কার্ ডতববরণী 

[৪.১.৩] সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক 

পর্ ডাদলােনা সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/অতততরক্ত 

জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কার্ ডালয় 

সহকারী কতিশনার (ভূতি) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত পত্রাতে/প্রততদবেন  

[৪.১.৪] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিষিত 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৪.১.৫] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ  সাংক্রান্ত 

ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিা 

ক্ষিো প্রশাসক(কালেক্টি)/ 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) এর কার্ ডালয় 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ  সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

কার্ ডতববরণী 

[৪.১.৬] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস তনষ্পতিকরণ  সাংক্রান্ত 

ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয়/অতততরক্ত 

জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কার্ ডালয় 

 অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক তিসদকস 

তনষ্পতিকরণ  সাংক্রান্ত ত্রত্রিাতসক পর্ ডাদলােনা সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত পত্রাতে/প্রততদবেন 

[৪.১.৭] সহকাতর  কতিশনার 

(ভূতি) কর্তডক জেওয়াতন িািলার 

এস এফ জপ্রতরত 

ইউতনয়ন/দপৌর ভূতি 

অতফস/সহকারী কতিশনার 

(ভূতি) এর কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

[৪.১.৮] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

জেওয়াতন িািলার এস এফ 

জপ্রতরত 

জজলা প্রশাসক/অতততরক্ত 

জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

কার্ ডালয় 

জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয় হদত  প্রস্তুতষিত 

সিতিত প্রততদবেন 

১৫ 
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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 তনষ্পতিষিত 

নািজাতর ও 

জিাখাতরদজর আদবেন 

[১.১.৫] ইউতনয়ন ভূতি 

অতফদস হালনাগােষিত 

খততয়ান 

[১.১.৬] উপদজলা ভূতি 

অতফদস হালনাগােষিত 

খততয়ান 

[১.১.৭] জজলা জরকর্ ডরুদি 

হালনাগােষিত খততয়ান 

তবিাগীয় 

কতিশনাদরর 

কার্ ডালয়, জজলা 

প্রশাসদকর 

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 ডোরীর শূণ্য পেসমূহ পূরণ করদত হদব। 

২. ভূতি রাজস্ব আোয় বৃতদ্ধ করদত তবতিন্ন পেদক্ষপ তনদত হদব। 

৩. জজলা প্রশাসদকর কার্ ডালয়, 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 জসবায় তর্তজটাল প্রযুতক্তর ব্যবহার বৃতদ্ধর িােদি জসবাসহজীকরণ 

করদত হদব। 

[২.১] ভূতি 

রাজস্ব আোয় 

[২.২] কর 

বতহভূ ডত রাজস্ব 

আোয় 

 

[২.১.১] আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কর (সািারণ)  

[২.১.২] ভূতি উন্নয়ন 

কদরর োতব তনি ডারদণর 

জন্য প্রস্তুতষিত তরটান ড -৩ 

তোরতক 

[২.১.৫] ভূতি উন্নয়ন কর 

প্রোনদর্াগ্য জহাতডাং এর 

িদে আোয়ষিত জহাতডাং 

[২.১.৬] আোয়ষিত ভূতি 

উন্নয়ন কর (সাংস্থা) 

[২.২.১] আোয়ষিত কর 

বতহভূ ডত রাজস্ব 

[২.৩] জরন্ট 

সাটি ডতফদকট 

জিাকেিাতনষ্পতি 

[২.৩.১] সহকারী 

কতিশনার (ভূতি) কর্তডক  

তনষ্পতিষিত জরন্ট 

সাটি ডতফদকট জিাকেিা 

[৩.১]  তিসদকস 

তনষ্পতি 

[৩.১.১] সহকারী 

কতিশনার (ভূতি) কর্তডক 

তিসদকস   তনষ্পতিকরণ 

[৩.১.৪] অতততরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তডক 

তিসদকস (আপীল) 

তনষ্পতিষিত 

- ১৬- 
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 কার্ ডক্রদির নাি 

কি ডসম্পােন সূেক 

 

সূেদকর

িান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পে 

২০২২-২৩ 

অে ডবেদরর 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষণ, ২০২২-২৩   ি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……………১৮ 

১.১ ত্রনততকতা কতিটির সিা আদয়াজন সিা আদয়াতজত ২ সাংখ্যা এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস 
৪ 

লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজডন      

১.২ ত্রনততকতা কতিটির সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ততসদ্ধান্ত ৪ % এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ৮২ 

লক্ষযিাত্রা ৮২ ৮২ ৮২ ৮২    

অজডন      

১.৩ সুশাসন প্রততষ্ঠার তনতিি অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ সিা 

অনুতষ্ঠতসিা ৪ সাংখ্যা এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ৪ 

লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজডন      

১ .৪ শুদ্ধাোর সাংক্রান্ত প্রতশক্ষণ আদয়াজন প্রতশক্ষণ 

আদয়াতজত 

২ সাংখ্যা এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ৪ 
লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজডন      

১.৫কি ড-পতরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতি 

অনুসরণ/টিওএন্ডই ভূক্ত অদকদজা 

িালািাল তনষ্পতিকরণ, নতে তবনষ্টকরণ,  

পতরস্কার পতরেন্নতা বৃতদ্ধ, িতহলাদের জন্য 

পৃেক ওয়াসরুদির ব্যবস্থা ইতযাতে) 

উন্নত কি ড-

পতরদবশ 

৩ সাংখ্যাও 

তাতরখ 

এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস 
৪ 

 

লক্ষযিাত্রা ৩০/০৯/২২ ৩১/১২/২০২২ 

 

৩১/০৩/২৩ ৩০/০৬/২৩ 

 

   

অজডন      

২. ক্রদয়র জক্ষদত্র শুদ্ধাোর………………৩ 

২.১২০২২-২৩ অে ডক্রয়-পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাতশত 

৩ তাতরখ এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস 

৩১/৭/২০২২ লক্ষযিাত্রা ৩১/৭/২০২২       

অজডন      

 অজডন      

৩. শুদ্ধাোর সাংতিষ্ট এবাং দুনীতত প্রততদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ ডক্রি……………..৩২ (অগ্রাতিকার তিতিদত ১নাংসহ নুযনতি ৪টি কার্ ডক্রি) 

৩.১ জসবাপ্রোদনর জক্ষদত্র জরতজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার তবরবণ ও জসবাগ্রহীতার 

িতািত সাংরক্ষণ 

জরতজস্টার 

হালনাগােষিত 

৮ % এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ৮০ 

লক্ষযিাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজডন      

৩.২ প্রোরণা ভূষ্টম উন্নয়ন কি/ 

েীি মাষ্টন সম্পলক 

প্রচ্ািণা 

৮ সাংখ্যা এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ৪ 

লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজডন      

৩.৩ প্রদনােনা উেবুদ্ধকরণ কম মকতমা/কম মচ্ািী

ক্ষদি প্রলনাদনা 

প্রদান 

৮ সাংখ্যা এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ৪ 

লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজডন      

৩.৪ গণশুনানী ক্ষসবাগ্রহীতালদি 

গণশুনানীি ব্যবস্থা 

৮ সাংখ্যা এতসল্যান্ড 

আিষ্টিষ্টস ১২ 

লক্ষযিাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজডন      

১৮ 



সাংদর্াজনী ৬: ই-গিন্যডান্স ও উদ্ভাবন কি ডপতরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

(িাঠ পর্ ডাদয়র অতফদসর জন্য) 

 

ক্রি 
কার্ ডক্রি 

কি ডসম্পােন 

সূেক 
একক 

কি ডসম্পােন সূেদকর 

িান 

অসািারণ উিি েলতত িান 

১০০% ৮০% ৬০% 

 

১ 

[১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/জসবাসহতজকরণ/তর্তজটাইদজশন 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/জসবাসহতজকরণ/তর্তজটাইদজশন 

বাস্তবাতয়ত 

তাতরখ ১০ 
১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

২ [২.১] ই-নতের ব্যবহার বৃতদ্ধ [২.১.১] ইফাইদল জনাট তনিতিষিত % ১০ ৮০ ৭০ ৬০ 

৩ [৩.১] তথ্যবাতায়ন হালনাগােকরণ [৩.১.১]তথ্যবাতায় হালনাগােষিত সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

 

৪ 

 

[৪.১] ৪ে ড তশল্পতবপ্লদবর েযাদলঞ্জ 

জিাকাদবলায় করনী তবষদয় অবতহতকরণ 

সিা/কি ডশালাআদয়াজন 

[৪.১.১] ৪ে ড তশল্পতবপ্লদবর েযাদলঞ্জ 

জিাকাদবলায় করনীয় তবষদয় অবতহতকরণ 

সিা/কি ডশালা আদয়াতজত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ - 

 

৫ 

 
[৫.১] ই-গিন্যডান্স ও উদ্ভাবন কি ডপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.১.১] কি ডপতরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্রতশক্ষণ আদয়াতজত 

সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কি ডপতরকল্পনার অি ডবাতষ ডক 

 স্ব-মূল্যায়ন  প্রততদবেন উর্ধ্ডতন কর্তডপদক্ষর 

তনকট জপ্রতরত 

তাতরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩০/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 

 

১৯ 

 

 

 

 

 

 



 

সাংদর্াজনী ৭: অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কি ডপতরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

কার্ ডক্রদির 

জক্ষত্র 
িান কার্ ডক্রি 

কি ডসম্পােন 

সূেক 
একক 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

প্রষিত 

অজডন 

২০২০-

২১ 

প্রষিত 

অজডন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২৩ 

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 

 

 

 

১৪ 

[১.১] অষ্টভল াগ ষ্টনষ্পষ্টি 

কম মকতমা(অষ্টনক) ও আষ্টপে কম মকতমাি 

তথ্য ওলয়বসাইদট এবাং তজআরএস 

সফটওয়যাদর(প্রদর্াজয জক্ষদত্র) ত্রত্রিাতসক 

তিতিদত হালনাগােকরণ 

 

অতনক ও]১.১.১[ 

আতপল কি ডকতডার তথ্য 

হালনাগােষিত এবাং 

ওদয়বসাইদট 

আপদলার্ষিত 

 

সাংখ্যা 

 

৪ ২ ২ ৪ ৩ ৩ ২ ১ 

[১.২] তনতে ডষ্ট সিদয় অনলাইদন/অফলাইদন 

প্রাপ্ত অতিদর্াগ তনষ্পতি 

 

[১.২.১] অতিদর্াগ 

তনষ্পতিষিত % 

 

৭ 

 

৬০ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ 

[১.৩] অতিদর্াগ তনষ্পতি সাংক্রান্ত িাতসক 

প্রততদবেন উর্ধ্ডতন কর্তডপক্ষ বরাবর জপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রততদবেন 

জপ্রতরত % ৩ ৫৮ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ 

 

সক্ষিতা 

অজডন  

 

১১ 

[২.১] কি ডকতডা/কি ডোরীদের অতিদর্াগ 

প্রততকার ব্যবস্থা এবাং তজআরএস 

সফটওয়যার তবষয়ক প্রতশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্রতশক্ষণ 

আদয়াতজত সাংখ্যা 
৪ 

 
১ ১ ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রমাষ্টসক ষ্টভষ্টিলত পিীষ্টবেণ এবং 

ত্রত্রমাষ্টসক পষ্টিবীেণ প্রষ্টতলবদন উর্ধ্ম 

কর্তমপলেি ষ্টনকট ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.২] ত্রত্রমাষ্টসক 

প্রষ্টতলবদন ক্ষপ্রিণ সাংখ্যা ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা 

তবষদয় জস্টকদহাডারগদণর সিিদয় 

অবতহতকরণ সিা 

[২.৪.১] সিা আয়তজত 

সাংখ্যা ৪ ১ ১ ২ ১ - - - 

 

২০ 



সাংদর্াজনী ৮: জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত বাস্তবায়ন কি ডপতরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

কার্ ডক্রদির 

জক্ষত্র 
িান কার্ ডক্রি 

কি ডসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

প্রষিত 

অজডন 

২০২০-

২১ 

প্রষিতঅজডন 

২০২১-২২ 

লক্ষযিাত্রা২০২২-২০২৩ 

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 

 

 

১৮ 

 ]১.১ [ ত্রত্রিাতসক তিতিদত জসবাপ্রোন 

প্রততশ্রুতত সাংক্রান্ত পতরবীক্ষণ কতিটি 

পুনগ ডঠন  

]১.১.১[  কতিটি পুনগ ডঠিত সাংখ্যা ৩ ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রিাতসক তিতিদত জসবাপ্রোন 

প্রততশ্রুতত সাংক্রান্ত পতরবীক্ষণ কতিটির 

সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

[১.২.১] তসদ্ধান্ত বাস্তবাতয়ত 

এবাং প্রততদবেন জপ্রতরত  

% 

 

৪ 

 
৫৫ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ 

[১.৩] জসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত তবষদয় 

আওতািীন েপ্তরসাংস্থার সিিদয়  

ত্রত্রিাতসক তিতিদত সিা আদয়াজন  

[১.৩.১] সিা আদয়াতজত সাংখ্যা ২ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রত্রিাতসক তিতিদত জসবাপ্রোন 

প্রততশ্রুতত হালনাগােকরণ (আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থাসহ) 

[১.৪.১] হালনাগােষিত সাংখ্যা ৯ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষিতা 

অজডন 
৭ 

[২.১] জসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত তবষয়ক 

কি ডশালা/প্রতশক্ষণ/জসতিনার 

আদয়াজন 

[২.১.১] 

প্রতশক্ষণ/কি ডশালা/জসতিনার 

আদয়াতজত 

 

সাংখ্যা 

 

৩ ১ ১ ২ ১ - - - 

[২.২] জসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত তবষদয় 

জস্টকদহাডারগদণর সিিদয় 

অবতহতকরণ সিা আদয়াজন 

]২.২.১ [ অবতহতকরণ 

সিাআ জয়াতজত 
সাংখ্যা ৪ ১ ১ ২ ১ - - - 

 

২১ 

 

 

 

 



সাংদর্াজনী ৯: তথ্য অতিকার তবষদয় বাতষ ডক কি ডপতরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

কার্ ডক্রদির 

জক্ষত্র 

িান কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন 

সূেক 

একক কি ডসম্পােন 

সূেদকর িান 

প্রষিত 

অজডন 

২০২০-২১ 

প্রষিত 

অজডন 

২০২১-২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

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 ৬ [১.১] অথ্য অতিকার আইন অনুর্ায়ী তনি ডাতরত সিদয়র িদে তথ্য 

প্রাতপ্তর আদবেন তনষ্পতি 

]১.১.১[ তনি ডাতরত সিদয়র িদে তথ্য প্রাতপ্তর 

আদবেন তনষ্পতিষিত 

% 

০৬ 

 

৭৭ ৭৮ ১০০ ৯০ ৮০ - 

- 

 

সক্ষিতাবৃ

তদ্ধ 

১৯ 

[১.২] স্বপ্রলনাষ্টদত ভালব প্রকাশল াগ্য সকে তথ্য হােনাগাদ কলি 

ওলয়বসাইলট প্রকাশ 

[২.১.১] হালনাগাতষিত তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকাতশত 

তাতরখ 

 
০৪ 

- ৩১-১২-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫ -০১-

২০২৩ 

৩১ -০১-

২০২৩ 

২০.০২ 

.২৩ 

 

২৮-০২ 

২০২৩ 

[১.৩] বাতষ ডক প্রততদবেন প্রকাশ 
[১.৩.১] তনি ডাতরত সিদয়র িদে বাতষ ডক 

প্রততদবেন প্রকাতশত 
তাতরখ ০৩ 

 ২০-৭-

২০২১ 

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 

৩১-১২ 

২০২২ 

৩১.০১ 

২০২৩ 

[১.৪] তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর র্াবতীয় 

তদথ্যর কযাটালগ ও ইতনদর্ক্স ত্রততর/হালনাগােষিত 

[১.৪.১] তদথ্যর কযাটালগ ও ইতনদর্ক্স 

প্রস্তুতষিত/হালনাগােষিত 
তাতরখ ০৩ 

 ৩১-১২-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫ -০১-

২০২৩ 

৩১ -০১-

২০২৩ 

১৫-১২ 

২০২২ 

 

]১.৫[ তথ্য অতিকার আইন ও তবতিতবিান সম্পদকড জনসদেতনতা 

বৃতদ্ধকরণ 
[৫.১.১] প্রোর কার্ ডক্রিসম্পন্ন সাংখ্যা ০৪ ১ ২ ৩ ২ ১ - 

৩১.০১ 

২০২৩ 

[৬.১] তথ্য অতিকার আইন,২০০৯ ও এর তবতিিালা, প্রতবতিিালা, 

স্বতঃপ্রদণাতেত তথ্য প্রকাশ তনদে ডতশকাসহ সাংতিষ্ট তবষদয় 

কি ডকতডা/কি ডোরীদের প্রতশক্ষণ আদয়াজন 

[৬.১.১] প্রতশক্ষণ আদয়াতজত সাংখ্যা ০৩ ১ ১ ৩ ২ ১ - - 

[৭.১] তথ্য অতিকার সাংক্রান্ত প্রদতযকটি ত্রত্রিাতসক অগ্রগতত 

প্রততদবেন তনি ডাতরত সিদয় ওদয়বসাইদটর তথ্য অতিকার 

জসবাবদক্স প্রকাশ 

[৭.১.১] ত্রত্রিাতসক অগ্রগতত প্রততদবেন 

ওদয়বসাইদটর তথ্যঅতিকার জসবাবদক্স 

প্রকাতশত 

সাংখ্যা  ০২ ১ ১ ৩ ৩ ২ ১ - 

 

২২ 


