
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), ফযগুনা 

 

এফাং 

 

জেয়াযম্যান, ভূতভ াংস্কায জফাড ড এয ভদে স্বাক্ষতযত 

 

 

 

ফাতল ডক কভ ডম্পাদন চুতক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০২২-জুন ৩০, ২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সূতেত্র 
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কভ ডম্পাদদনয াতফ ডক তেত্র ১ 
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জকন ১   :  রুকল্প, অতবরক্ষয, কভ ডম্পাদদনয জক্ষত্রমূ এফাং কাম ডাফতর ৩ 
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ফযগুনা জজরা যাজস্ব প্রাদনয কভ ডম্পাদদনয াতফ ডক তেত্র 

(Overview of the Performance of District land administration of Barguna) 
 

       াম্প্রততক অজডন, েযাদরঞ্জ এফাং বতফষ্যত তযকল্পনা 

 

 াম্প্রততক ফছযমূদয (তফগত ৩ ফছয) প্রধান অজডনমূ: 

 

ফযগুনা জজরায় যাজস্ব প্রাদনয অধীন ০৬টি উদজরা ভূতভ অতপ এফাং ২৪ টি ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ জনফান্ধফ ভূতভ 

ব্যফস্থানা ফাস্তফায়ন কযা দে। ই-ভূতভ জফা প্রদাদনয জন্য জজরা জযকড ডরুদভ ও উদজরা ভূতভ অতপদ জল্পদডস্ক ফা 

One Stop Service Centre স্থান, জফা গ্রীতাদদয ফায জন্য স্বতস্ত তনফা তনভ ডাণ,  জনয়যাতন জযাধকদল্প 

এফাং দ্রুত জফা তনতিতকদল্প জযকড ডরুভ ব্যফস্থানায় আধুতনকায়ন আনা দয়দছ। জেস্ট তপতডাং কন ডায ততযী কযা দয়দছ। 

০৬টি উদজরা ভূতভ অতপ ও ২৪ টি ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ ল্যাট, তপ্রন্টায, স্কযানায, ভদডভ যফযা কযা দয়দছ। 

এগুদরায মথামথ ব্যফায তনতিতযদণ কর ইউতনয়ন ভূতভ কাযী কভ ডকতডা ও ইউতনয়ন ভূতভ উ-কাযী কভ ডকতডা জক 

প্রতক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। জজরা ও উদজরা ম ডাদয় পরবাদফ ভূতভ জফা প্তা উদ্মান কযা দয়দছ। কর 

কভ ডোযীদদয জভইর আইতড জ ারা দয়দছ। ১০০% ই-তভউদটন ফাস্তফাতয়ত দয়দছ। এ জজরায তফগত ২০১৯-২০২০, 

২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অথ ড ফছদয জভাট ৯,৩৩,৫৪,৯২২/- টাকা যাজস্ব আদায় দয়দছ; জভাট ১১,৪৫৮ টি ই-

নাভজাতয এফাং ৮৮ টি জযন্টাটি ডতপদকট জভাকদ্দভা তনষ্পতি কযা দয়দছ। জযকড ডরুদভয এ.এ ১,২৩,৫০০ টি  ততয়াদনয 

ভদে ১,২২,৪৪৪ টি অথ ডাৎ ৯৯.১৪% এফাং আয.এ ১,২২,৪৩২টি  ততয়াদনয ভদে ১,২২,২৩৪ টি অথ ডাৎ ৯৯.৮৩% 

তডতজটারাইদজন কযা দয়দছ। তনয়তভত গণশুনাতনয ব্যফস্থা গ্রণ কদয জ অনুমায়ী কাম ডকতয দদক্ষ গ্রণ কযা দে। 

Facebook Page এয ভােদভ Online এ জফা প্রদান কযা দে।  

 

 ভস্যা এফাং েযাদরঞ্জমূ: 

 

কাতয কতভনায (ভূতভ), কানুনদগা ও ইউতনয়ন ভূতভ কাতয/ উকাতয কভ ডকতডায দ শূন্য থাকায় ভূতভ াংক্রান্ত 

স্বাবাতফক জফা প্রদাদন ভস্যা দে। দক্ষ জনফদরয অবাফ ও ম ডাপ্ত প্রতক্ষদণয অবাফও ফড় েযাদরঞ্জ তদদফ জদ া 

তদদে। এ জজরায় ০৪ টি জৌযবা সৃতষ্ট দরও জৌয ভূতভ অতপ সৃতষ্ট য় তন।  জনাংখ্যা বৃতদ্ধয াদথ াদথ জাতডাং 

াংখ্যাও জফদড়দছ ফহুগুন। জাতডাং াংখ্যায তুরনায় ভাঠ ম ডাদয় জৌয/ ইউতনয়ন তবতিক ভূতভ অতপ সৃতজত না ওয়ায় 

এফাং অনুদভাতদত জনফদরয ভদে অফয জতনত কাযদন অদনক দ শূণ্য ওয়ায় ও তনদয়াগ না ওয়ায় ভূতভ াংক্রান্ত 

স্বাবাতফক জফা প্রদাদন ভস্যা দে।    

 

 বতফষ্যৎ তযকল্পনা: 

 

জনফান্ধফ ও য়যাতনমুক্ত এফাং দুনীততমুক্ত ভূতভ জফা তনতিতকদল্প তডতজটারাইদজন এয ব্যফস্থা গ্রণ, কর ভূতভ অতপ 

তত কযাদভযায আওতায় আনা ও ভূতভ জফায াদথ ম্পতকডত জনফরদক উযুক্ত আইটি প্রতক্ষণ এফাং শুদ্ধাোয জকৌর 

তফলয়ক প্রতক্ষণ কভ ডসূতে গ্রণ কযা দফ।  

 

২০২২-২০২৩ অথ ড ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজডনমূ: 

 কর জজনাদযর াটি ডতপদকট ভাভরায ডাটাদফইজ তততয 

 যাজস্ব ভাভরায ডাটাদফইজ তততয 

  া জতভয ডাটাদফইজ তততয 

 ায়যাত ভারমূদয ডাটাদফইজ তততয 

 এ.এ  ততয়াদন পুযাতন নাভজাতযয ডাটাদফইজ তততয 

 এতিদকন জফইজড ওদয়ফাইট জ ারা 

 

১ 



 

প্রস্তাফনা 

 

 প্রাততষ্ঠাতনক দক্ষতা বৃতদ্ধ, স্বেতা ও জফাফতদত জজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ 

ব্যব্যায তনতিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), ফযগুনা 

 

এফাং 
 

 

জেয়াযম্যান, ভূতভ াংস্কায জফাড ড 

 

এয ভদে ২০২২ াদরয জুন ভাদয..........তাতযদ  এই ফাতল ডক কভ ডম্পাদন চুতক্ত স্বাক্ষতযত র। 

 

 

   এই  চুতক্তদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ তনম্নতরত ত তফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 



 

জকন ১ 

 

 রূকল্প, অতবরক্ষয, কভ ডম্পাদদনয জেত্রমূ এফাং কাম ডাফতর 

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

       দক্ষ, স্বে এফাং জনফান্ধফ ভূতভ ব্যফস্থানা 

 

১.২ অতবরক্ষয (Mission) 

         দক্ষ, আধুতনক ও জটকই ভূতভ ব্যফস্থানায ভােদভ ভূতভ াংক্রান্ত জনফান্ধফ জফা তনতিতকযণ 

 

১.৩ কভ ডম্পাদদনয জক্ষত্রমূ :  

 

১.৩.১ কভ ডম্পাদদনয জক্ষত্রমূ  

 

১.  ভূতভ ব্যফস্থানায দক্ষতা বৃতদ্ধ 

২.  যাজস্ব াংগ্র বৃতদ্ধ 

            ৩.  ভূতভীন তযফাদযয াংখ্যা হ্রা 

            ৪.  ভূতভ তফদযাধ হ্রা 

            ৫. এ জজরাদক ভূতভীন ওগৃীন মুক্ত জ ালনা কযায ব্যফস্থা গ্রন। 

 

১.৩.২ সুান ও াংস্কাযমূরক কভ ডম্পাদদনয জক্ষত্র 

 

১. সুান ও াংস্কাযমূরক কাম ডক্রভ জজাযদাযকযণ 

 

১.৪ কাম ডাফতর (Functions): 

 

  ১.   ততয়ান ারকযণ 

  ২.  ভূতভ ব্যফস্থানায াদথ জতড়ত কভ ডকতডা/কভোতযদদয দক্ষতা বৃতদ্ধমূরক প্রতক্ষণ 

৩.  তযদ ডন 

৪.  ভাতক যাজস্ব দম্মরন 

৫.  ায়যাত ভর ব্যফস্থানা 

৬.  অতডট আতি তনষ্পতিয রদক্ষয েডতট জফাফ জপ্রযণ 

৭.  ভূতভ যাজস্ব আদায় 

৮.  জযন্ট াটি ডতপদকট জভাকদ্দভা তনষ্পতি 

৯.  অনরাইন  পটওয়যাদয জাতডাং এয ডাটা এতি ম্পন্নকযণ 

১০. কৃতল  া জতভ ফদদাফস্ত প্রদান 

১১.  গুেগ্রাভ সৃজন 

১২.  ভূতভ তফদযাধ তনষ্পতি 

 

 

 

 

 

৩  



 

জকন-২ 

তফতবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ ডম্পাদন সূেকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   তনধ ডাতযত  রক্ষযভাত্রা অজডদনয জক্ষদত্র জমৌথবাদফ 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত  ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ াংস্ামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ারনাগাদকৃত ভূতভ স্বত্ত্ব ারনাগাদকৃত  ততয়ান % ৬২ ৬৭ ৭০ ৭২ ৭৪ 

ভূতভ ভন্ত্রণারয়/জজরা প্রাদকয 

কাম ডারয়/উদজরা ভূতভ অতপ/ 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

ভাতক প্রততদফদন 

যাজস্ব বৃতদ্ধ আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয % ৫০ ৫৭ ৬০ ৬২ ৬৪ 

ভূতভ ভন্ত্রণারয়/জজরা প্রাদকয কাম ডারয়/ 

উদজরা ভূতভ অতপ/ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ 

ভাতক প্রততদফদন 

অনরাইন পটওয়যাদয 

জাতডাং এয ডাট এতি 

ম্পন্নকযণ 

আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয % - ৯২ ১০০ ১০০ ১০০ 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ ভাতক প্রততদফদন 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 

 

 

 



 

জকন-৩ 

কভ ডম্পাদন তযকল্পনা 

 

 

কভ ডম্পাদন 

জক্ষত্র 

 

জক্ষদত্রয ভান 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

দ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ অতত 

উিভ 

উিভ েরতত 

ভান 

েরতত 

ভাদনয 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

াংতিষ্ট দপ্তদযয কভ ডম্পাদদনয জক্ষত্রমূ    

[১] ভূতভ 

ব্যফস্থানায 

দক্ষতা বৃতদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৫  

 

 

[১.১]  ততয়ান 

ারকযণ 

[১.১.১] ই-তভউদটদনয 

ভােদভ তনষ্পতিকৃত নাভজাতয 

ও জভা াতযদজয আদফদন 

গড় % ৪.০০ ৮৮ ৯০ ৯২ ৮৮ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৯২ ৯৪ 

[১.১.২] ই-তভউদটদনয 

অগ্রগতত াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বা 

ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ২ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[১.১.৩] ই-তভউদটদনয 

অগ্রগতত াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

গড় % ১ ৮০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 
গড় % ২.০০ ৮০ ৮৬ ৮৮ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৯০ 

[১.১.৫] উদজরা ভূতভ অতপদ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 
গড় % ২.০০ ৮০ ৮৪ ৮৫ ৮১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৫ ৮৭ 

[১.১.৬] জজরা জযকড ড রুদভ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 
গড় % ১.০০ ৭০ ৭৩ ৭৪ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৫ ৭৬ 

[১.২] ভূতভ 

ব্যফস্থানায 

াদথ জতড়ত 

কভ ডকতডা/ কভ ডোযীদদয 

দক্ষতা বৃতদ্ধমূরক 

প্রতক্ষণ 

[১.২.১]  কাযী কতভনায     

(ভূতভ) প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ৪ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

[১.২.২] ইউ এর এ ও        

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ১২ ১৫ ১৬ ১৩ ১২ ১১ ৮ ১৮ ২০ 

[১.২.৩] ইউ এ এর এ ও      

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ৩৮ ৪১ ৪২ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৫ ৪৩ ৪৪ 

[১.২.৪] াদব ডয়ায প্রতক্ষণপ্রাপ্ত ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ৭ ৯ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০ 

[১.২.৫] যাজস্ব প্রাদনয     

অন্যান্য কভ ডোযী প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ২২ ২৫ ২৬ ২২ ২১ ২০ ১৫ ২৮ ২৮ 

[১.২.৬] কানুনদগা প্রতক্ষণপ্রাপ্ত ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ৪ ৭ ৮ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ৮ 

 

 

৫  

 



 

 

কভ ডম্পাদন 

জক্ষত্র 

 

জক্ষদত্রয ভান 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

দ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ 

 ( Target/Criteria Value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ অতত 

উিভ 

উিভ েরতত 

ভান 

েরতত 

ভাদনয 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[১] ভূতভ 

ব্যফস্থানায 

দক্ষতা বৃতদ্ধ 

 [১.৩] তযদ ডন [১.৩.১] জজরা প্রাক কর্তডক 

উদজরা ও ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ৩৬ ৩৮ ৫২ ৫০ ৪৮ ৩৬ ৩৪ ৫৪ ৫৬ 

[১.৩.২] অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক 

উদজরা ও ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ৩৬ ৩৬ ৫২ ৫০ ৪৮ ৩৬ ৩৪ ৫৪ ৫৬ 

[১.৩.৩] উদজরা তনফ ডাী 

অতপায কর্তডক উদজরা ও 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

তযদ ডনকৃত 

ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ১৮০ ১৯০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ১৮০ ১৭৫ ২৭০ ২৭২ 

[১.৩.৪] কাযী কতভনায 

(ভূতভ) কর্তডক ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ১২৫ ১২৬ ১৩২ ১৩০ ১২৭ ১২৪ ১০০ ১৪০ ১৪২ 

[১.৩.৫]  কানুনদগা কর্তডক 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

তযদ ডনকৃত 

ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ৬০ ৬৫ ১৩২ ১৩০ ১২৭ ১২৪ ১০০ ১৪০ ১৪২ 

[১.৩.৬] তযদ ডদনয সুাতয 

ফাস্তফায়ন 
গড় % ১.০০ ৫২ ৫৪ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৫০ ৬২ ৬৪ 

[১.৪] ভাতক যাজস্ব 

দম্মরন 

[১.৪.১] জজরা ভাতক যাজস্ব 

দম্মরন অনুতষ্ঠত 
ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ১২ ১২ 

[.১.৪.২] উদজরা ভাতক 

যাজস্ব দম্মরন অনুতষ্ঠত  
ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ ৭২ ৭২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬০ ৭২ ৭২ 

[১.৫] ায়যাত ভর 

ব্যফস্থানা 

[১.৫.১] জরভার ইজাযাকৃত গড় % ১.০০ ১২ ১৪ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ২০ ৭০ ৭২ 

[১.৫.২] ফালুভার ইজাযাকৃত গড় % ১.০০ ৭৫ ৬০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৬০ ৯৮ ১০০ 

[১.৫.৩] াটফাজায ইজাযাকৃত গড় % ১.০০ ৭৯ ৮০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৭৮ ৬১ ৯৮ ১০০ 

[১.৬] অতডট আতি 

তনষ্পতিয রদক্ষয েডতট 

জফাফ জপ্রযণ 

[১.৬.১] অতডট আতিয 

েডতট জফাফ জপ্রতযত গড় % ১.০০ ৬৮ ৭০ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬০ ৭৬ ৭৮ 

 

 

 

৬  



 

 

কভ ডম্পাদন 

জক্ষত্র 

 

জক্ষদত্রয ভান 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

দ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ 

( Target/Criteria Value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ অতত 

উিভ 

উিভ েরতত 

ভান 

েরতত 

ভাদনয 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

[২] যাজস্ব 

াংগ্র বৃতদ্ধ 

১৭ 

 

[২.১] ভূতভ যাজস্ব 

আদায় 

[২.১.১] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন 

কয (াধাযণ) 
ভতষ্ট 

টাকা 

(জকাটি) 
২ .০০ ১.৮২ ১.৮৭ ১.৮৯ ১.৮৭ ১.৮৫ ১.৩৫ ১.২৫ ১.২০ ২.০০ 

[২.১.২] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন 

কয (াংস্থা) 
ভতষ্ট 

টাকা 

(জকাটি) 
২.০০ ২.১৮ ২.৫০ ২.৫৫ ২.১৮ ২.১৭ ২.১৬ ০.১০ ২.৭৫ ২.৮০ 

[২.১.৩] আদায়কৃত কয ফতভূ ডত 

যাজস্ব 
ভতষ্ট 

টাকা 

(জকাটি) 
২.০০ ০.০২ ০.০৬ ০.০৮ ০.০৩ ০.০২ ০.০১ ০.১০ ০.০৯ ০.১০ 

[২.১.৪] অত ডত ম্পতিয রীজ 

নফায়ন জথদক আয় 
ভতষ্ট 

টাকা 

(রক্ষ) 
১.০০ ৪.০০ ৫.৩০ ৫.২৫ ৫.১৫ ৫.১০ ৩.৯৪ ২.৫০ ৫.৪০ ৫.৫০ 

[২.১.৫] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ 

তনধ ডাযদণয জন্য প্রস্তুতকৃত তযটান ড-৩ গড় % ১.০০ ৭৮ ৮৩ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৮০ ৭৩ ৮৬ ৮৮ 

[২.১.৬] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ 

তনধ ডাযদণয জন্য প্রস্তুতকৃত তযটান ড-৩ 

তদাযতক 
গড় % ১.০০ - ৮৩ ৮৪ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৫ ৮৬ 

[২.১.৭] ভূতভ উন্নয়ন কয 

প্রদানদমাগ্য জাতডাং এয ভদে 

আদায়কৃত জাতডাং 
গড় % ১.০০ ৭১ ৭৬ ৭৮ ৭৪ ৭২ ৬৯ ৬৮ ৮০ ৮২ 

[২.১.৮] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন 

কয াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা 

বা 

ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০   ০ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[২.১.৯] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয 

াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

গড় % ১.০০ ৫০ ৯৬ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

[২.২] জযন্ট 

াটি ডতপদকট 

জক তনষ্পতি 

[২.২.১] কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক জযন্ট াটি ডতপদকট জক  

তনষ্পতিকৃত 

গড় 

 

% 

 

২.০০ ৭৬ ৮০ ৮৪ ৮০ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৮৮ ৯০ 

[২.২.২] কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক  তনষ্পতিকৃত জযন্ট 

াটি ডতপদকট জভাকদ্দভা াংক্রান্ত 

তত্রভাতক ম ডাদরােনা বা 

ভতষ্ট াংখ্যা ১ - ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

  [২.৩] অনরাইন 

পটওয়যায জাতডাং 

এয ডাটা এতি 

ম্পন্নকযন 

[২.৩.১] অনরাইন পটওয়যায 

জাতডাং এয ডাটা এতি  
গড় % ২ ৮ ৮৫ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

 

৭ 

 



 

 
 

কভ ডম্পাদন 

জক্ষত্র 

 

জক্ষদত্রয ভান 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

দ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ 

( Target/Criteria Value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ অতত 

উিভ 

উিভ েরতত 

ভান 

েরতত 

ভাদনয 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৩] ভূতভীন 

তযফাদযয 

াংখ্যা হ্রা 

৯ 

[৩.১] কৃতল  াজতভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৩.১.১]  াজতভ ফদদাফস্তকৃত ভতষ্ট একয ২.০০ 15.00 11.75 11.৭৫ 11.00 11.00 10.91 2.00 16.00 1৮.00 

[৩.১.২] নাক্তকৃত ভূতভীন ভতষ্ট াংখ্যা ১.০০ 6800 7000 11500 10035 6800 6185 5500 7100 ৮০00 

[৩.১.৩] তনষ্পতিকৃত ফদদাফস্ত 

জভাকদ্দভা 
গড় % ১.০০ ৪০ 55 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 6৫ ৭০ 

[৩.১.৪] ভাতরকানা দতরর স্তান্ততযত গড় % ১.০০ ৪০ 55 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 6৫ ৭০ 

[৩.২] গুেগ্রাভ 

সৃজন 

[৩.২.১] গুেগ্রাভ সৃতজত ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ০ ৮ ৮ ৪ ৩ ০ ০ ২ ২ 

[৩.২.২] গুেগ্রাদভ ভূতভীন 

পুনফ ডাতত 
ভতষ্ট াংখ্যা ২.০০ ০ ১৪৫ ১৪৫ ১৪২ ১৪১ ১৪০ ০ ১৪৬ ২৫০ 

[৪]ভূতভ 

তফদযাধ হ্রা 

৯ [৪.১] ভূতভ তফদযাধ 

তনষ্পতি 

[৪.১.১] কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক তভদক তনষ্পতিকৃত 
গড় % ১.০০ ৬৭ ৭৬ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৭ ৮০ 

[৪.১.২] কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক তভদক তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত 

তত্রভাতক ম ডাদরােনা বা 

ভতষ্ট াংখ্যা ১ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

[৪.১.৩] কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক তভদক তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত 

তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

গড় % ১ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

[৪.১.৪] অতততযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) কর্তডক তভদক তনষ্পতিকৃত 
গড় % ২.০০ ৬৩ ৭০ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৫ ৮০ 

[৪.১.৫] অতততযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) কর্তডক তভদক (আতর) 

তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বা 

ভতষ্ট াংখ্যা ১ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

[৪.১.৬] অতততযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) কর্তডক তভদক (আতর) 

তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

গড় % ১ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

[৪.১.৭] কাতয  কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক জদওয়াতন ভাভরায এ এপ 

জপ্রতযত 

গড় % ১.০০ ৭১ ৭৫ ৮০ ৭২ ৭১ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০ 

[৪.১.৮] অতততযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) কর্তডক জদওয়াতন ভাভরায এ 

এপ জপ্রতযত 

গড় 

 

% 

 

১.০০ 71 ৭৫ ৮০ ৭৬ ৭২ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০ 

 

৮  



 

 

কভ ডম্পাদন 

জক্ষত্র 

 

জক্ষদত্রয ভান 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা 

দ্ধতত 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক ২০২২-২০২৩ 

( Target/Criteria Value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ অতত 

উিভ 

উিভ েরতত 

ভান 

েরতত 

ভাদনয 

তনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ ডম্পাদদনয জক্ষত্র (ভতন্ত্রাতযলদ তফবাগ কর্তডক তনধ ডাতযত) 
 

সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম ডক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

জজাড়দাযকযন 

৩০ 

১) শুদ্ধাোয 

কভ ডতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[১.১] এতএ’য কর তত্রভাতক 

প্রততদফদন ওদয়ফাইদট প্রকাতত 
  ২ - ৩ ৪ ৩ ২ 1  ৪ ৪ 

[১.২]এতএ টিদভয অনুতষ্ঠত বা   াংখ্যা ২ - ৩ ৪ ৩ ২ 1  ৪ ৪ 

[১.৩]শুদ্ধাোয/ উিভ েে ডায তফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভততফতনভয় 

বা অনুতষ্ঠত 

 াংখ্যা ২ 
- ৮ ১০ ৮ ৬ 4 ২ ৪ ৪ 

[১.৪] তনততকতা কতভটিয বায 

আদয়াতজত বা 

 াংখ্যা ২ 
- ৩ ৪ ৩ ২০ 1  ৪ ৪ 

[১.৫] তনততকতা কতভটিয 

ফাস্তফাতয়ত তদ্ধান্ত 
     % 

২ 
- ৯৮ ১০০ ৯৫ ৯০ 85 ৮০ ১০০ ১০০ 

২) ই-গবাগ ডন্যান্স 

উদ্ভাফন 

কভ ডতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[২.১] ই-নতথদত জনাট তনষ্পতিকৃত  % ৪ - ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ 50  ৪ ৪ 

[২.২] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদযাগ োলুকৃত 
 তাতয  ৩ 

- ১৫.২.২২ ১৫.২.২২ ১৫.৩.২২ ১৫.৪. ২২ 15.5.22  15.২.2৩ 15.২.2৪ 

[২.৩] ই-নাভজাতয তফলয়ক 

প্রতক্ষণ আদয়াজন 
 জন ন্টা 

৩ 
- ৩০ ৪০ ৩০ ২০ 10  ৪০ ৪০ 

৩) তথ্য অতধকায 

কভ ডতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[৩.১] তথ্য অতধকায আইন 

অনুমায়ী তনধ ডাতযত ভদয়য ভদে 

প্রদানকৃত তথ্য 

 % 
২ 

- ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% 70% ৬০% ১০০ ১০০ 

[৩.২] স্বপ্রদনাতদতবাফ প্রকাদমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কদয ওদয়ফ াইদট 

প্রকা 

 তারযখ 

১ 
- ১৫.১.২২ ১৫.১.২২ ১৫.৩.২২ ১৫.৪. ২২ 15.5.22  ৩১.১২.২২ ৩১.১২.২২ 

৪) অতবদমাগ 

প্রততকায 

কভ ডতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১] অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থা 

তফলদয় জফা গ্রীতা/অাংীজনদদয 

অফততকযদণ আদয়াতজত বা 

 াংখ্যা 
২ 

- ৩ ৪ ৩ ২ 1  ৪ ৪ 

[৪.২] অতবদমাগ তনষ্পতি 

কভ ডকতডা(অতনক) ও আতর 

কভ ডকতডায থ্য দ্বাযা ারনাগাদকৃত 

ওদয়ফাইট 

 % 

২ 

- ৯৮ ১০০ ৯৫ ৯০ 87  ১০০ ১০০ 

৫) জফা প্রদান 

প্রততশ্রুতত 

কভ ডতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৫.১]জফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

তযফীক্ষণ কতভটিয ফাস্তফায়নকৃত 

তদ্ধান্ত 

 % 
২ 

- ৯৯ ১০০ ৯০ ৮০ 70  ১০০ ১০০ 

[৫.১] জফা প্রদান তফলদয় জস্টক 

জাডাযগদণয ভন্বদয় 

অফততকযদণ অনুতষ্ঠত বা 

 াংখ্যা 
১ 

- ১ ২ ১ - -  ২ ২ 

 

৯ 



 

 



 

 

 

 

 

আতভ, অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), ফযগুনা তাদফ জেয়াযম্যান (তেফ), ভূতভ াংস্কায জফাদড ডয তনকট 

অেীকায কযতছ জম, এই চুতক্তদত ফতণ ডত পরাপর অজডদন দেষ্ট থাকফ। 

 

 

আতভ, জেয়াযম্যান (তেফ), ভূতভ াংস্কায জফাড ড,  অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), ফযগুনা এয তনকট 

অেীকায কযতছ জম, এই চুতক্তদত ফতণ ডত পরাপর অজডদন প্রদয়াজনীয় দমাতগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

             (তজু েন্দ্র জদ)                                                       --------------- 

             অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)                                                 তাতয  

                           ফযগুনা। 

 

 

 

 

 

জেয়াযম্যান (তেফ)         ------------  

 ভূতভ াংস্কায জফাড ড,                                                         তাতয  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ  

 

ক্রতভক নাং ব্দ াংদক্ষ তফফযণ 

১. ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফণ ভার ইতযাতদ 

২. উতনঅ উদজরা তনফ ডাী অতপায 

৩. তজতও জজনাদযর াটি ডতপদকট অতপায 

৪. এত ল্যান্ড অযাতস্টযান্ট কতভনায অপ ল্যান্ড 

৫. আযতডত জযতবতনউ জডপুটি কাদরক্টয 

৬. এরএও ল্যান্ড অযাকুইতজন অতপায 

৭. আযএ তযতবনার াদব ড 

৮. এএ জস্টট অযাকুইতজন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী- ২ 

কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা  ও প্রভাণক 

 

ক্রতভক নম্বয 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক 

ফাস্তফায়নকাযী অনুতফবাগ, 

অতধা া, া া  
রক্ষযভাত্রা অজডদনয প্রভাণক 

[১] 

 

 

[১.১]  ততয়ান ারকযণ 

[১.১.১] ই-তভউদটদনয ভােদভ তনষ্পতিকৃত 

নাভজাতয ও জভা াতযদজয আদফদন 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ,  

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয় 

ই-তভউদটন তদস্টভ অনরাইন 

প্রততদফদন 

[১.১.২] ই-তভউদটদনয অগ্রগতত াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বা 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় ই-তভউদটদনয অগ্রগতত াংক্রান্ত 

তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

কাম ডতফফযণী 

[১.১.৩] ই-তভউদটদনয অগ্রগতত াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় ই-তভউদটদনয অগ্রগতত াংক্রান্ত 

তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

কাম ডতফফযণীয তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

ত্রাতদ/প্রততদফদন 

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ ারনাগাদকৃত  ততয়ান ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক 

প্রততদফদন 

[১.১.৫] উদজরা ভূতভ অতপদ ারনাগাদকৃত  ততয়ান কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক 

প্রততদফদন 

[১.১.৬] জজরা জযকড ড রুদভ ারনাগাদকৃত  ততয়ান জজরা জযকড ড রুভ, জজরা প্রাদকয 

কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক 

প্রততদফদন 

[১.২] ভূতভব্যফস্থানায 

াদথ জতড়ত কভ ডকতডা/ 

কভ ডোযীদদয দক্ষতা 

বৃতদ্ধমূরক প্রতক্ষণ 

[১.২.১] কাযী কতভনায (ভূতভ) প্রতক্ষণপ্রাপ্ত ভূতভ াংস্কায জফাড ড/দজরা 

প্রান/কাযী কতভনায(ভূতভ) 

এয কাম ডারয় 

 

প্রতক্ষণাথীদদয তাতরকা অতপ 

আদদ [১.২.২] ইউ এর এ ও  প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৩] ইউ এ এর এ ও প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৪] াদব ডয়ায প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৫] যাজস্ব প্রাদনয অন্যান্য কভ ডোযী 

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৬] কানুনদগা  প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

 

[১.৩]তযদ ডন 

[১.৩.১] জজরা প্রাক কর্তডক উদজরা ও ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

জজরা প্রাক/অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব)/উদজরা তনফ ডাী 

অতপায/কাযী কতভনায(ভূতভ)/ 

কানুনদগা 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুকৃত 

ভতন্বত তযদ ডন প্রততদফদন 

[১.৩.২] অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক 

উদজরা ও ইউতনয়ন ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

[১.৩.৩] উদজরা তনফ ডাী অতপায কর্তডক উদজরা 

ও ইউতনয়ন ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

[১.৩.৪] কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

[১.৩.৫] কানুনদগা কর্তডক ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

তযদ ডনকৃত 

[১.৩.৬] তযদ ডদনয সুাতয ফাস্তফায়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 

 

 

 

 



 

ক্রতভক 

নম্বয 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক 

ফাস্তফায়নকাযী অনুতফবাগ, অতধা া, 

া া  
রক্ষযভাত্রা অজডদনয প্রভাণক 

 

 [১.৪] ভাতক 

যাজস্ব দম্মরন 

[১.৪.১] জজরা ভাতক যাজস্ব দম্মরন অনুতষ্ঠত 
জজরা প্রাক(কাদরক্টয) জজরা ভাতক যাজস্ব দম্মরন এয 

কাম ডতফফযণী 

[১.৪.২] উদজরা ভাতক যাজস্ব দম্মরন 

অনুতষ্ঠত 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

উদজরা ভাতক যাজস্ব দম্মরন এয 

কাম ডতফফযণী 

[১.৫] ায়যাত 

ভর 

ব্যফস্থানা 

[১.৫.১] জরভার ইজাযাকৃত জজরা প্রাক (কাদরক্টয)/ উদজরা 

তনফ ডাী অতপায/ কাযী কতভনায 

(ভূতভ) 

ায়যাত ভার ইজাযা প্রদাদনয অতপ 

আদদ/প্রজ্ঞাণ [১.৫.২]ফালুভার ইজাযাকৃত 

[১.৫.৩]াট ফাজায ইজাযাকৃত 

[১.৬] অতডট 

আতি তনষ্পতিয 

রদক্ষয েডতট 

জফাফ জপ্রযণ 

[১.৬.১] অতডট আতিয েডতট জফাফ জপ্রতযত 

জজরা প্রাক/অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব)/কাযী কতভনায 

(ভূতভ) 

জপ্রতযত জফাদফয ত্রাতদ 

[২] 

 

 [২.১] ভূতভ 

যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয (াধাযণ) ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.২] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয (াংস্থা) ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.৩] আদায়কৃত কয ফতভূ ডত যাজস্ব ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাদকয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.৪] অত ডত ম্পতিয রীজ নফায়ন জথদক 

আয় 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাদকয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.৫] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ তনধ ডাযদণয জন্য 

প্রস্তুতকৃত তযটান ড-৩ 
ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.৬] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ তনধ ডাযদণয জন্য 

প্রস্তুতকৃত তযটান ড-৩ তদাযতক 
ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.৭] ভূতভ উন্নয়ন কয প্রদানদমাগ্য জাতডাং এয 

ভদে আদায়কৃত জাতডাং 
ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজযা প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.১.৮] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয াংক্রান্ত 

তত্রভাতক ম ডাদরােনা বা 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয আদায় 

াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

কাম ডতফফযণী 

[২.১.৯] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয আদায় 

াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

কাম ডতফফযণীয  তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

ত্রাতদ/প্রততদফদন 

[২.২] জযন্ট 

াটি ডতপদকট 

জক তনষ্পতি 

[২.২.১] কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক 

জযন্ট াটি ডতপদকট জক  তনষ্পতিকৃত 

 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত 

প্রস্তুতকৃত প্রততদফদন 

[২.২.২] কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক 

তনষ্পতিকৃত জযন্ট াটি ডতপদকট জভাকদ্দভা 

াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বা 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক 

তনষ্পতিকৃত জযন্ট াটি ডতপদকট 

জভাকদ্দভা াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায কাম ডতফফযণী 

 [২.৩] অনরাইন 

পটওয়যাদয 

জাতডাং এয ডাটা 

এতি ম্পন্কযন 

[২.৩.১] অনরাইন পটওয়যাদয জাতডাং 

এয ডাটা এতি  

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

অনরাইন ভূতভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা 

পটওয়যায জথদক জনওয়া জাতডাং এয 

ডাটা এতন্টয প্রততদফদন। 

১৩ 



 

ক্রতভক নম্বয 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক 

ফাস্তফায়নকাযী অনুতফবাগ, অতধা া, 

া া  
রক্ষযভাত্রা অজডদনয প্রভাণক 

 

 

 

 

 

 

[৩] 

[৩.১] কৃতল  াজতভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৩.১.১]  াজতভ ফদদাফস্তকৃত 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৩.১.২] নাক্তকৃত ভূতভীন 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৩.১.৩] তনষ্পতিকৃত ফদদাফস্তকৃত 

জভাকদ্দভা 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৩.১.৪] ভাতরকানা দতরর স্তান্ততযত 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৩.২] গুেগ্রাভ সৃজন 

[৩.২.১] গুেগ্রাভ সৃতজত ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৩.২.২] গুেগ্রাদভ ভূতভীন পুনফ ডাতত 

[৪] 
[৪.১] ভূতভ তফদযাধ 

তনষ্পতি 

[৪.১.১] কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক তভ জক 

তনষ্পতিকৃত 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৪.১.২] কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক তভ জক 

তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বা 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক তভ জক 

তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

কাম ডতফফযণী 

[৪.১.৩] কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক তভ জক 

তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক (কাদরক্টয)/ 

অতততযক্ত জজর প্রাক (যাজস্ব) এয 

কাম ডারয় 

কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক তভ জক 

তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক ম ডাদরােনা বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ত্রাতদ/প্রততদফদন। 

[৪.১.৪] অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক তভ 

জক তনষ্পতিকৃত 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৪.১.৫] অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক তভ 

জক (আতর) তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বা 

জজরা প্রাক (কাদরক্টয)/অতততযক্ত 

জজর প্রাক (যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক তভ জক 

(আতর) তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায কাম ডতফফযণী 

[৪.১.৬] অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক তভ 

জক (আতর) তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয়/দজরা প্রাক 

(কাদরক্টয)/অতততযক্ত জজর প্রাক 

(যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক তভ জক 

(আতর) তনষ্পতিকযন াংক্রান্ত তত্রভাতক 

ম ডাদরােনা বায তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

ত্রাতদ/প্রততদফদন। 

[৪.১.৭] কাতয  কতভনায (ভূতভ) কর্তডক জদওয়াতন 

ভাভরায এ এপ জপ্রতযত 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ/ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

[৪.১.৮] অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক 

জদওয়াতন ভাভরায এ এপ জপ্রতযত 

জজরা প্রাক (কাদরক্টয)/অতততযক্ত 

জজর প্রাক (যাজস্ব) এয কাম ডারয় 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় দত প্রস্তুতকৃত 

তত্রভাতক/অধ ডফাতল ডক/ফাতল ডক প্রততদফদন 

 

১৪ 

 

 



 

 

াংদমাজনী ৩ 

অন্য অতপদয দে াংতিষ্ট কভ ডম্পাদন সূেকমূ  

 

াংতিষ্ট কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক 
জম কর অতপদয াদথ 

াংতিষ্ট 

াংতিষ্ট অতপদয াদথ কাম ডক্রভ ভন্বদয়য 

জকৌর 

[১.১]  ততয়ান ারকযণ 

[১.১.১] ই-তভউদটদনয ভােদভ তনষ্পতিকৃত নাভজাতয 

ও জভা াতযদজয আদফদন 

[১.১.৫] ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ ারনাগাদকৃত  ততয়ান 

[১.১.৬] উদজরা ভূতভ অতপদ ারনাগাদকৃত  ততয়ান 

[১.১.৭] জজরা জযকড ডরুদভ ারনাগাদকৃত  ততয়ান 

 

তফবাগীয় কতভনাদযয 

কাম ডারয়,  কাযী 

কতভনায (ভূতভ) এয 

কাম ডারয় ও জৌয/ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ 

১. ভাঠ ম ডাদয় ভূতভ যাজস্ব প্রান ও 

ব্যফস্থানায াদথ াংতিষ্ট কভ ডকতডা  ও 

কভ ডোতযয শূন্য দমূ পূযণ কযদত দফ 

 

২. ভূতভ যাজস্ব আদায় বৃতদ্ধ কযদত তফতবন্ন 

দদক্ষ তনদত দফ 

 

৩. কাযী কতভনায (ভূতভ) এয কাম ডারয় 

ও জৌয/ইউতনয়ন ভূতভ অতপমূদত 

তযদ ডন ও তদাযতক বৃতদ্ধ কযদত দফ। 

 

৪. জনগদনয প্রতযাতত ভূতভ জফা জদত 

াতফ ডক জফায ভান বৃতদ্ধ কযদত দফ। 

 

৫.ভূতভ জফায় তডতজটার প্রযুতক্তয ব্যফায 

বৃতদ্ধয ভােদভ জফা জীকযণ কযদত দফ। 

 

 

[২.১] ভূতভ যাজস্ব আদায় 

[২.২] কয ফত ডভূত যাজস্ব 

আদায় 

 

 

 

[২.১.১] আদায়কৃত ভূতভ  কয (াধাযণ) 

[২.১.২] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ তনধ ডাযদণয জন্য 

প্রস্তুকৃত তযটান ড-৩ তদাযতক 

[২.১.৫]ভূতভ উন্নয়ন কয প্রদানদমাগ্য জাতডাং এয ভদে 

আদায়কৃত জাতডাং 

[২.১.৬] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয (াংস্থা)  

[২.২.১] আদায়কৃত কয ফত ডভূত যাজস্ব আদায় 

[২.৩] জযন্ট াটি ডতপদকট 

জভাকদ্দভা তনষ্পতি 

[২.৩.১] কাযী কতভনায(ভূতভ) কর্তডক তনষ্পতিকৃত 

জযন্ট াটি ডতপদকট জভাকদ্দভা  

[৩.১] তভ জক তনষ্পতি 
[৩.১.১] কাযী কতভনায(ভূতভ) কর্তডক তভ জক 

তনষ্পতিকৃতকযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাোয জকৌর কভ ডতযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

আঞ্চতরক/ভাঠ ম ডাদয়য কাম ডারদয়য নাভ: জজরা প্রাদকয কাম ডারয়, ফযগুনা। 

কাম ডক্রদভয নাভ কভ ড ম্পাদন 

সূেক 

 

সূেদকয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাতয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/দ 

২০২২-

২০২৩ অথ ড 

ফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষণ, ২০২২ -২০২ ৩  ভন্তব্য 

রক্ষয ভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

জকায়াট ডায 

২য় 

জকায়াট ডায 

৩য় 

জকায়াট ডায 

৪থ ড 

জকায়াট ডায 

জভাট

অজড

ন 

অতজডত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যফস্থা……………………………….... 

১.১ তনততকতা কতভটি বা আদয়াজন বাআদয়াতজত ৪ াংখ্যা   রক্ষযভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজডন      

১.২ তনততকতা কতভটিয বায তদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাতয়ততদ্ধান্ত ৬ %   রক্ষযভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজডন      

১.৩ সুান প্রততষ্ঠায তনতভি 

অাংীজদনয (stakeholders) 

অাংগ্রদণ বা 

অনুতষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা   রক্ষযভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজডন      

১.৪ শুদ্ধাোয াংক্রান্ত প্রতক্ষণ 

আদয়াজন  

প্রতক্ষণ 

আদয়াতজত 

  ২ াংখ্যা   রক্ষযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজডন      

১.৫ কভ ড-তযদফউন্নয়ন (স্বাস্থয তফতধ 

অনুযণ/ টিও এন্ড ই ভুক্ত অদকদজা 

ভারাভার তফনষ্টকযণ/তযষ্কায-

তযেন্নতা বৃতদ্ধইতযাতদ 

উন্নত কভ ড-

তযদফ 

৩ াংখ্যা 

ও 

তাতয  

  রক্ষয ভাত্রা 

 

৬ ৬ ৬ ৬    

অজডন      

অজডন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাোয জকৌর 

কভ ডতযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

তত্রভাতক তযফীক্ষণ প্রততদফদ 

নদপ্তয/াংস্থায় দাত র ও স্ব স্ব 

ওদয়ফাইদট আদরাডকযণ 

কভ ডতযকল্পনা ও 

তত্রভাতক 

প্রততদফদন 

দাত রকৃত ও 

আদরাডকৃত 

৪ তাতয    রক্ষয ভাত্রা ২৯.৯.২২ ২৯.১২.২২ ৩০.০৩.২৩ ১০.০৬.২৩    

অজডন      

১.৭ শুদ্ধাোয পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কায প্রাপ্তদদয তাতরকা 

ওদয়ফাইদট প্রকা 

প্রদি পুযস্কায ৩ তাতয     ২৯.৯.২২ ২৯.১২.২২ ৩০.০৩.২৩ ১০.০৬.২৩    

 
 

১৬ 

 

 



 

 

 

াংদমাজনী ৫: ই-গবন্যডান্স ও উদ্ভাফন কভ ডতযকল্পনা, ২০২২-২৩ 
 

 

ক্রভ কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২ -২০২ ৩ 

অাধাযণ উত্তভ চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১ ]ই-নরথয াফায িরন   [১.১.১ ] ই -পাইকর লনাফ রনস্পরত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১ ]তন ফাতা ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১ ]তন ফাতা কন কর লফা ফস ারনাগাদকৃত  ংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও তনারদ তন ফাতা কন 

প্রকারত 
ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১ ]ই-গববযাউ ও উাাফন 

কভ যরযক না ফারফা ন  

[৩.১.১] কভ যরযক না ফারফা ন ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ 

আক ারিত 
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ যরযক নায ফারফা ন অগ্রগরত ম যাকরাচনা 

ংক্রান্ত বা আক ারিত 
ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ যরযক নায অধ যফারল যক স্ব -নদা ন প্ররতকফদন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযকক্ষ্য রনকফ লপ্ররযত 
তারযখ ৫ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ২৯/০১/২০২৩ 

০৪ [৪.১] একটিউাাফনী ধাযণা /

লফা রিকযণ / ক্ষুদ্র উন্ন ন 

কাম যক্রভ ফারফা ন 

[৪.১.১] একটি উাাফনী ধাযনা /লফা রিকযণ / ক্ষুদ্র উন্ন ন 

কাম যক্রভ ফারফার ত তারযখ ৫ ২৮/২/২০২৩ ১৬/০৩/২০২৩  ১৬/০৪/২০২৩ 

 

 

 

 

 

 
 

১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

াংদমাজনী ৬: অরবকমাগ প্ররতকায াফস্থা ংক্রান্ত কভ যরযক না, ২০২২-২০২৩ 
 

কাম যক্রকভয 

লক্ষ্ত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রভাণক একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃত 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অিযন 

২০২১-২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২ -২৩  

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত ভাকনয 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

াফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১ ] অরবকমাগ রনষ্পরত্ত কভ যকতযা 

(অরনক) ও আরর কভ যকতযায তন 

ওক ফাইকফ ত্রত্রভারক রবরত্তকত 

ারনাগাদকযণ 

[১.১.১ ]অরনক ও 

আরর কভ যকতযায 

তন ারনাগাদকৃত 

এফং ওক ফাইকফ 

আকরাডকৃত 

ারনাগাদ 

ম্পকন্নয 

যকারযত্র, 

ওক ফাইকফয

ররংক 

ংখ্যা 

 

৫ - ৩ ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষ্ণ ও 

ক্ষ্ভতা 

উন্ন ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট ভক  অনরাইন/ অপরাইকন 

প্রাপ্ত অরবকমাগ রনষ্পরত্ত এফং রনষ্পরত্ত 

ংক্রান্ত ভারক প্ররতকফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযক্ষ্ ফযাফয লপ্রযণ 

[২.১.১] অরবকমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

রনষ্পরত্ত 

প্ররতকফদন 

% 

৮ 

 
- ৮০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ যকতযা/কভ যচাযীকদয অরবকমাগ 

প্ররতকায াফস্থা এফং রিআযএ 

পফও যায রফল ক প্ররক্ষ্ণ আক ািন 

[২.২.১] প্ররক্ষ্ণ 

আক ারিত 

অরপআকদ, 

আকরাচযসূরচ, 

উরস্থরতয 

ারিযা 

ংখ্যা 

৫ 

 
- ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩ ]ত্রত্রভারক রবরত্তকত রযফীক্ষ্ণ এফং 

ত্রত্রভারক রযফীক্ষ্ণ প্ররতকফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযকক্ষ্য রনকফ লপ্রযণ 

[২.৩.১ ] ত্রত্রভারক 

প্ররতকফদন লপ্ররযত 

রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতকফদন 

ংখ্যা 

৩ - ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরবকমাগ প্ররতকায াফস্থানা 

রফলক  লেককাল্ডাযগকণয ভন্বক  

অফরতকযণ বা 

[২.৪.১] বাঅনুরষ্ঠত বায 

কাম যরফফযণী 

ংখ্যা 

৪ - ১ ২ ১  - - 

 

 

 

 

১৮ 

 

 

 

 



 

 

 

 

াংদমাজনী ৭: লফাপ্রদান প্ররতশ্রুরত ফারফা ন কভ যরযক না, ২০২২-২০২৩  

 

কাম যক্রকভয 

লক্ষ্ত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

প্রভাণক 

 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃত 

অিযন 

২০২০ -২১  

প্রকৃত 

অিযন 

২০২১ -২২  

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২ -২০২৩  

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৩ 

[১.১ ] লফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রযফীক্ষ্ণ 

করভটিয রনান্ত ফারফা ন 

[১.১.১ ]রনান্ত 

ফারফার ত 

ফারফা ন 

প্ররতকফদন 
% ৮ - ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] লফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ত্রত্রভারক 

রবরত্তকত ারনাগাদ কযণ 

[১.২.১] 

ওক ফাইকফ প্ররত 

ত্রত্রভারকক 

ারনাগাদকৃত 

ওক ফাইকফ 

ারনাগাদকৃত লফা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ংখ্যা 

 

৫ 

 
- ৩ ৪ ৩  - - 

ক্ষ্ভতা অিযন ১২ 

[২.১ ] লফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফল ক 

প্ররক্ষ্ণ আক ািন 

 

[১.১.১ ] প্ররক্ষ্ণ 

আক ারিত 

প্ররক্ষ্ণ আকদ, 

আকরাচয সূরচ, 

প্ররক্ষ্ণাথীকদয 

তাররকা, ারিযা 

ীফ 

 

ংখ্যা 

 

৫ - ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২  ]লফা প্রদান রফলক  লেক 

লাল্ডাযগকণয ভন্বক  অফরতকযণ বা 

আক ািন 

[১.৩.১ ]

অফরতকযণ বা 

অনুরষ্ঠত 

বায কাম যরফফযণী 

ংখ্যা ৭ - ১ ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
১৯ 

 

 

 

 

 



 

 

ংকমািনী ৮: তন অরধকায রফলক  ফারল যক কভ যরযক না, ২০২২-২৩ 

 

কাম যক্রকভয 

লক্ষ্ত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ য

ম্পাদন 

সূচকক

য ভান 

প্রকৃত 

অিযন 

২০২০ -২১  

প্রকৃত 

অিযন 

২০২১ -২২  

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২ -২৩  

প্রভাণক অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

চররত 

ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ [১.১ ]তন অরধকায আইন 

অনুমা ী রনধ যারযত ভক য 

ভকে তন প্রদান 

[১.১.১ ]রনধ যারযত 

ভক য ভকে তন 

প্রদানকৃত 

% ১০  ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% উর্ধ্যতন কাম যারক  

লপ্ররযত  প্ররতকফদন 

 

ক্ষ্ভতা িরন 

১৫ [১.২ ] স্বপ্রকণারদত বাকফ 

প্রকা লমাগ্য তন ারনাগাদ 

ককয ওক ফ াইকফ প্রকা 

[১. 2 .১ ] ার 

নাগাদকৃত তন 

ওক ফাইকফ 

প্রকারত 

তারযখ 

 

০৩  ১০ -০১-

২০২২ 

০১ -০১-২৩  ১০ -০১-২০২ ৩ ২২ -০১-২০২ ৩ ৩১ -০১-২০২ ৩ - ারনাগাদকৃত 

স্বপ্রকণারদতবাকফ 

প্রকাকমাগ্য তন 

ওক ফাইকফয 

ররংক। 

[১.৩] ফারল যক প্ররতকফদন 

প্রকা 

[১.3.১] ফারল যক 

প্ররতকফদন 

প্রকারত 

তারযখ ০৩  ১৫-১-

২০২২ 

১৫-১০-২২ ১৫-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২ - - ফারল যক প্ররতকফদকনয 

কর 

[১.৪  ]তন অরধকায আইন ,

২০০৯ এয ৫ ধাযা অনুাকয 

মাফতী  তকনয কযাফাগরয  ও 

কযাফারগ ত্রতরয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১. 4 .১ ]তকনয 

কযাফাগরয  ও 

কযাফারগ 

প্রকৃতকৃত /

ারনাগাদকৃত 

তারযখ ০৩  ১০ -০১-

২০২২ 

০১ -০১-২৩  ১০ -০১-২০২ ৩ ২২ -০১-২০২ ৩ ৩১ -০১-২০২ ৩ - ংরিষ্ট রফল  

অন্তর্ভ যক্তকৃত ভারক 

ভন্ব  বায 

কাম যরফফযণী 

[১.৫ ]তন অরধকায আইন ও 

রফরধরফধান ম্পয্ কক 

িনকচতনতা িরনকযণ 

[১. 5 .১  ] প্রচায 

কাম যক্রভ ম্পন্ন 

ংখ্যা ০৩  ২ ৩ ২ ১ - - বা  ,লরভনায ,

কভ যারায অরপ 

আকদ রকংফা 

প্রচাযকত্রয কর। 

[১.৬] তন অরধকায রফলক  

কভ যকতযাকদয প্ররক্ষ্ণ 

আক ািন 

[১. 6 .১ ]প্ররক্ষ্ণ 

আক ারিত 

ংখ্যা ০৩  ২ ৩ ২ ১ - - প্ররক্ষ্ণ আক ািকনয 

অরপ আকদ 

 

 
 

২০ 

 

 

 


