
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

কাযী কমভনায (ভূমভ), রারভমনযাট দয, রারভমনযাট 

 

এফাং 

 

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), রারভমনযাট এয ভদে স্বাক্ষমযত 

 

 

 

 

ফামল িক কভ িম্পাদন চুমক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৮-জুন ৩০, ২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সূমিত্র 

 

 

কভ িম্পাদদনয ামফ িক মিত্র 

উক্রভমণকা 

জকন১:  রুকল্প(Vision), অমবরক্ষয(Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফমর 

জকন২ : জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধকায, কভ িম্পাদন সূিক, কাম িক্রভ এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

াংদমাজনী১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

াংদমাজনী২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং মযভা দ্ধমত 

াংদমাজনী৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয জক্ষদত্র অন্যদপ্তয/াংস্থায উয মনব িযীরতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ২ 

 



 

 

 

 

 

৩ 

 

কাযী কমভনায (ভূমভ), রারভমনযাট দয এয কাম িারদয়য কভ িম্পাদদনয ামফ িক মিত্র 

(Overview of the Performance of Assistant Commissioner (Land), Sadar, Lalmonirhat) 

 

াম্প্রমতক অজিন, িযাদরঞ্জ, এফাং বমফষ্যৎ মযকল্পনা 

 

               (   ),             দ  এ            মফগত ৩ফছদযয প্রধান অজিনমূ  

গত ০৩ ফছদয ভূমভ উন্নয়ন কয ১,36,২7,713/- টাকা, কয ফমভূ িত যাজস্ব 6৯,০6,৯00/= টাকা এফাং অম িত 

ম্পমিয(দৌয ব্যতীত) রীজ নফায়ন জথদক 5,30,335/= টাকা আদায় কযা দয়দছ। গত ৩ ফছদয ৬,006টি মভউদটন 

জক মনষ্পমিয ভােদভ জযকড ি ারকযণ কযা দয়দছ। জযন্ট াটি িমপদকট ভাভরা মনষ্পমিয ভােদভ ১,৮০,১০১/= টাকা 

আদায় কযা দয়দছ। 21০ জন ভূমভীন মযফাযদক কৃমল খা জমভ ফদদাফদস্তয ভােদভ পুনফ িান কযা দয়দছ। ১টি আশ্রয়ণ 

প্রকল্প এফাং 3টি গুচ্ছগ্রাভ মনভ িাণ কযা দয়দছ। 

 

 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ  

প্রদয়াজনীয় জনফদরয ঘাটমত এফাং মনদয়াগ প্রদান াংক্রান্ত জটিরতায কাযদণ কামিত জফা প্রদান কযা দুয দয় দেদছ। 

কাযী কমভনায (ভূমভ)- জক প্রচুয মযদ িন কযদত য় মকন্তু গােীয অবাদফ কামিত ভাত্রায মযদ িন কযা ম্ভফ য় না। 

মফমবন্ন খাদত ফামল িক ফযাে অপ্রতুর।  

 

বমফষ্যৎ মযকল্পনা  

এ উদজরা ভূমভ অমপদক ‘জনফান্ধফ ভূমভ অমপ’ এ রূান্তমযত কযায রদক্ষয উদজরা ভূমভ অমপদ জফা গ্রীতাদদয 

জন্য ই-নাভজাযী িালু কযা। জাতীয় ভূমভ-তথ্য ও জফা কাঠাদভা ব্যফাদযয ভােদভ প্রমতটি ভূমভ জফা স্বচ্ছতা ও দ্রুততায 

াদথ জনগণদক প্রদান কযা। প্রদতযক ইউমনয়ন ভূমভ অমপদ ীভানা প্রািীয মনভ িাণ। উদজরা ভূমভ অমপদ অনরাইন 

গণশুনা   িালু কযা।  

 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ 

 দয উদজরায ভূমভ যাজস্ব আদায় ৫০ রক্ষ টাকায় উন্নীতকযণ 

 মভউদটন জক মনষ্পমিয ভােদভ ৯০% খমতয়ান ারনাগাদ কযণ 

 আশ্রয়ণ প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রাভ ফাস্তফায়দনয ভােদভ কভদক্ষ ৬০টি ভূমভীন মযফাযদক পুনফ িামতকযণ 

 ইদনাদবন কাম িক্রভ িালুকযদণয ভােদভ জফা প্রামপ্ত জীকযণ 

 অধস্তন কর অমপ মনয়মভত মযদ িদনয ভােদভ কাদজয গুনগত ভান বৃমদ্ধকযণ 

 ঠিক ভদয় নাভজাযী মনষ্পমি ও জনদুদব িাগ কভাদনা 

 উদজরা ভূমভ অমপ ও ইউমনয়ন ভূমভ অমপদয কদরয মযিয়ত্র প্রদান 

 ইউমনয়ন ভূমভ অমপদয মনযািা মফধাদন ীভানা প্রািীয মনভ িাণ    

 



উক্রভমণকা (Preamble) 

 

 

যকাময দপ্তয/াংস্থামূদয প্রামতষ্ঠামনক দক্ষতাবৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফমদম জজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যব্যায মনমিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

কাযী কমভনায (ভূমভ), রারভমনযাট দয, রারভমনযাট 

 

এফাং 

 

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), রারভমনযাট-এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন ভাদয ..........তামযদখ এই 

ফামল িক কভ িম্পাদন চুমক্ত স্বাক্ষমযত র। 

 

 

এই চুমক্তদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমখত মফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 



জকন-১ 

 

রূকল্প (Vision), অমবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফমর 

 

১.১রূকল্প(Vision) 

দক্ষ, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ ভূমভ ব্যফস্থানা 

 

১.২অমবরক্ষয(Mission) 

দক্ষ, আধুমনক ও জটকই ভূমভ ব্যফস্থানায ভােদভ ভূমভ াংক্রান্ত জনফান্ধফদফা মনমিতকযণ 

 

১.৩জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ জকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. ভূমভ ব্যফস্থানায দক্ষতা বৃমদ্ধ 

২.  যাজস্ব াংগ্র বৃমদ্ধ 

৩. ভূমভীন মযফাদযয াংখ্যা হ্রা 

৪.  ভূমভ মফদযাধহ্রা 

 

১.৩.২আফমশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.দক্ষতায দে ফামল িক কভ িম্পাদন চুমক্ত ফাস্তফায়ন 

২.কাম িদ্ধমত, কভ িমযদফ ও জফায ভাদনান্নয়ন 

৩. দক্ষতা ও ননমতকতায উন্নয়ন 

৪.তথ্য অমধকায ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ 

৫.আমথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফমর (Functions): 

১.যকাদযয ভূমভ াংস্কায নীমত ফাস্তফায়ন 

২.ভূমভ যাজস্ব/ভূমভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী মনধ িাযণ, আদায়, কয ফমভূ িত যাজস্ব আদায় এফাংভূমভ উন্নয়ন কয আদায়  

বৃমদ্ধযজন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থাগ্রণ 

৩.ভূমভ যাজস্ব প্রাদনয কভ িকতিাদদয কাম িক্রভ ত্াফধান 

৪.ভূমভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযগুদরায ফাদজট ব্যফস্থানাও তদাযমক 

৫.উদজরা ভূমভ অমপ, ইউমনয়ন ভূমভ অমপমযদ িন,ত্াফধানও মযফীক্ষণ 

৬. খাজমভ ব্যফস্থানা 

৭. অম িত ও মযতযক্ত ম্পমি ব্যফস্থানা 

৮.ায়যাত ভর ব্যফস্থানা 

৯.গুচ্ছগ্রাভ সৃজন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫  



 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২০২২ 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 

অাধাযণ অমত 

উিভ 

উিভ িরমত 

ভান 

িরমত 

ভাদনযমনদম্ন 
 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াংমিষ্ট দপ্তদযয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] ভূমভ 

ব্যফস্থানায দক্ষতা 

বৃমদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

৪৪ 

 

 

 

 

 

 

 [১.১] খমতয়ান 

ারকযণ 

[১.১.১] মনষ্পমিকৃত নাভজাময 

ও জভাখামযদজয আদফদন 

% 
১৪.০০ 

78 80 8২ 80 78 77 76 8৪ 8৬ 

[১.১.২] উদজরা ভূমভ অমপদ 

ারনাগাদকৃত খমতয়ান 

% 
৩.০০ 

78 80 8২ 80 78 77 76 8৪ 8৬ 

[১.১.৩] ইউমনয়ন ভূমভ অমপদ 

ারনাগাদকৃত খমতয়ান 

% 
৩.০০ 

78 80 8২ 80 78 77 76 8৪ 8৬ 

[১.২] ভূমভ 

ব্যফস্থানায 

াদথ জমেত 

কভ িকতিা/ 

কভ িিাযীদদয 

দক্ষতাবৃমদ্ধমূরক 

প্রমক্ষণ 

[১.২.১] ইউ এর এ ও        

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

াংখ্যা 
২.০০ 

০২ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫ 

[১.২.২] ইউ এ এর এ ও      

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

াংখ্যা 
২.০০ 

০২ ০৭ ০৭ ০৬ ০৪ ০৩ ০১ ০৭ ০৭ 

[১.২.৩] াদব িয়ায প্রমক্ষণপ্রাপ্ত াংখ্যা ২.০০ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

[১.২.৪] যাজস্ব প্রাদনয     

অন্যান্য কভ িিাযীপ্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

াংখ্যা 
২.০০ 

০২ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০১ ০৪ ০৪ 

[১.৩] মযদ িন 

[১.৩.১] কাযী কমভনায 

(ভূমভ) কর্তিক ইউমনয়ন ভূমভ 

অমপ মযদ িনকৃত 

াংখ্যা 

৬.০০ 

৪৮ ৫০ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৫৫ ৫৮ 

[১.৩.২] কানুনদগা কর্তিক 

ইউমনয়ন ভূমভ অমপ 

মযদ িনকৃত 

াংখ্যা 

০.০০ 

৪৮ ৫০ -- -- -- -- -- -- -- 

[১.৩.৩]  মযদ িদনয 

সুাময ফাস্তফায়ন 

% 
২.০০ 

৭৫ ৮০ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮৫ ৮৭ 

[১.৪] ভামক 

যাজস্ব দম্মরন 

[১.৪.১] উদজরা ভামক 

যাজস্ব দম্মরন অনুমষ্ঠত 

াংখ্যা 
২.০০ 

১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১১ ১০ ১২ ১২ 

[১.৫] ায়যাত 

ভর ব্যফস্থানা 

[১.৫.১] জর ভারইজাযাকৃত % ২.০০ ৭৫ ৭৫ ৭৬ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৭৮ ৮০ 

[১.৫.৩] াটফাজায ইজাযাকৃত % ২.০০ ৭৩ ৭৫ ৭৬ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৭৮ ৮০ 

[১.৬] অমডট 

আমি মনষ্পমিয 

রদক্ষয ব্রডমট 

জফাফ জপ্রযণ 

[১.৬.১] অমডট আমিয 

ব্রডমট জফাফ জপ্রমযত % 

 

 

২.০০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

৯৮ 

 

৯৬ 

 

৯৪ 

 

৯২ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

 

৬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 

   

উিভ 

 

িরমত 

ভান 

িরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[২] যাজস্ব াংগ্র 

বৃমদ্ধ 

২০ 

[২.১] ভূমভ 

যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] ভূমভ উন্নয়ন কদযয 

দাফী মনধ িাযদণয জন্য 

প্রস্তুতকৃত মযটান ি-৩ 

% ২.০০ ৫৭ ৬০ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫ ৭০ 

[২.২.২] ভূমভ উন্নয়ন কয 

প্রদানদমাগ্য জামডাং এয ভদে 

আদায়কৃত জামডাং 

% ২.০০ ৫৭ ৬০ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫ ৭০ 

[২.১.৩] আদায়কৃত ভূমভ 

উন্নয়ন কয(াধাযণ) 

টাকা 

(রক্ষ) 

৮.০০ ৪৭.৩৬ ৪৮.৬০ ৪৮.৮০ ৪৭.৯০ ৪৭.৮০ ৪৭.৭৫ ৪৭.৭০ ৪৯.০০ ৪৯.৫০ 

[২.১.৪] আদায়কৃত ভূমভ 

উন্নয়ন কয (াংস্থা) 

টাকা 

(রক্ষ) 

২.০০ ২৯.০০ ৪২.০০ ৪৩.০০ ৪১.০০ ৪০.৮০ ৪০.৬০ ৪০.৫০ ৪৩.০০ ৪৪.০০ 

[২.১.৫] আদায়কৃত কয 

ফমভূ িত যাজস্ব 

টাকা 

(রক্ষ) 

২.০০ ২১.৩৫ ১৭.০০ ১৭.২০ ১৭.০০ ১৬.৮৫ ১৬.৮০ ১৬.৭৫ ১৭.৫০ ১৭.৭০ 

[২.১.৬] অম িত ম্পমিয 

রীজ নফায়ন জথদক আয় 

টাকা 

(রক্ষ) 

২.০০ ১.২৯ ২.৪০ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩০ ২.২০ ২.১৫ ২.৬০ ২.৭০ 

[২.২] জযন্ট 

াটি িমপদকট  

জক মনষ্পমি 

[২.২.১] কাযী 

কমভনায(ভূমভ) কর্তিক জযন্ট 

াটি িমপদকট জক  

মনষ্পমিকৃত  

% 

 

২.০০ -- ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬ ৯৮ 



 

 

 

 

 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ ২০১৮-২০১৯ 

 

অাধাযণ 

 

অমত 

উিভ 

 

উিভ 

 

িরমত 

ভান 

িরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] ভূমভীন 

মযফাদযয াংখ্যা 

হ্রা 

০৯ 

[৩.১] কৃমল 

খাজমভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৩.১.১] নাক্তকৃত ভূমভীন াংখ্যা ১.০০ ৫০ ৬০ ৬৫ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫০ ৭০ ৭০ 

[৩.১.২] খাজমভ 

ফদদাফস্তকৃত 

একয ২.০০ ২.২৯৮ ১.৮০ ১.৯৫ ১.৭৪ ১.৬৮ ১.৬২ ১.৫০ ২.১০ ২.১০ 

[৩.১.৩] মনষ্পমিকৃত 

ফদদাফস্ত জভাকেভা 

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮ ৯৮ 

[৩.১.৪] ভামরকানা দমরর 

স্তান্তমযত 

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮ ৯৮ 

[৩.২] গুচ্ছগ্রাভ 

সৃজন 

[৩.২.১] গুচ্ছগ্রাভ সৃমজত াংখ্যা ২.০০ -- ০২ ০৩ ০২ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০৩ 

[৩.২.২] গুচ্ছগ্রাভ ভূমভীন 

পুনফ িামত 

াংখ্যা ২.০০ -- ৬০ ৯০ ৬০ ৫০ ৩০ ৩০ ৯০ ৯০ 

[৪] ভূমভ মফদযাধ 

হ্রা 

০৭ 

[৪.১] ভূমভ 

মফদযাধ মনষ্পমি 

[৪.১.১] কাযী কমভনায 

(ভূমভ) কর্তিক মভ জক 

মনষ্পমিকৃত 

% ৩.০০ ৭০ ৮০ ৮২ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৫ ৮৫ 

[৪.১.২] কাময  কমভনায 

(ভূমভ) কর্তিক জদওয়ামন 

ভাভরায এ এপ জপ্রমযত 

% 

 

৪.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 



 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য আফমশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ  ২০১৮-১৯ 

(দভাট ভান-২০) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১8-২০১9 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অমত উিভ 

(Very 

Good) 

 

উিভ 

(Good) 

 

িরমতভান 

(Fair) 

িরমত 

ভাদনয মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফমশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ 

দক্ষতায দে 

ফামল িক 

কভ িম্পাদন চুমক্ত 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয খো ফামল িক 

কভ িম্পাদন চুমক্ত দামখর 

মনধ িামযত ভয়ীভায ভদে খো চুমক্ত 

ভন্ত্রণারয়/মফবাদগ দামখরকৃত 
তামযখ ১ ১৭ এমপ্রর ১৯ এমপ্রর ২০ এমপ্রর ২৩ এমপ্রর ২৫ এমপ্রর 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয ফামল িক কভ িম্পাদন 

চুমক্ত ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ 
নত্রভামক প্রমতদফদন দামখরকৃত াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১ 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয ফামল িক কভ িম্পাদন 

চূমক্তয অধ িফামল িক মূল্যায়ন প্রমতদফদন দামখর 

মনধ িামযত তামযদখ অধ িফামল িক মূল্যায়ন 

প্রমতদফদন দামখরকৃত 
তামযখ ১ ১৫ জানুয়াময ১৬ জানুয়াময ১৭ জানুয়াময ১৮ জানুয়াময ২১ জানুয়াময 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ফামল িক কভ িম্পাদন 

চূমক্তয মূল্যায়ন প্রমতদফদন দামখর  
ফামল িক মূল্যায়ন প্রমতদফদন দামখরকৃত তামযখ ১ ১৩ জুরাই ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

কাম িদ্ধমত, 

কভমযদফ ও 

জফায ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়মূদ কভদক্ষ একটি 

অনরাইন জফা িালু কযা 
অনরাইন জফা িালুকৃত তামযখ ১ ৩১ মডদম্বয ৩১ জানুয়াময ২৮ জপব্রুয়াময ১৫ ভাি ি ৩০ ভাি ি 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ১টি জফাপ্রমক্রয়া 

জীকৃত 
জফাপ্রমক্রয়া জীকৃত তামযখ ১ ৩১ মডদম্বয ৩১ জানুয়াময ২৮ জপব্রুয়াময ১৫ ভাি ি ৩০ ভাি ি 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(এআইম) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফাময়ত তামযখ ১ ৪ জানুয়াময ১১ জানুয়াময ১৮ জানুয়াময ২৫ জানুয়াময ৩১ জানুয়াময 

এআইম ফাস্তফাময়ত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

মআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংমিষ্ট কভ িিাযীয 

মআযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাময 

মনমিতকযণ 

াংমিষ্ট কভ িিাযীয মআযএরছুটি ও ছুটি 

নগদায়ন ত্র যুগৎ জামযকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ 

মটিদজন িাট িায অনুমায়ী জফা প্রদান 
প্রকামত মটিদজন িাট িায অনুমায়ী 

জফা প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অমবদমাগ প্রমতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন মনষ্পমিকৃত অমবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ 

জফা প্রতযাী ও দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায (waiting room) এয ব্যফস্থা কযা 

মনধ িামযত ভয়ীভায ভদে জফা 

প্রতযাী ও দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায িালুকৃত 

তামযখ ১ ৩১ মডদম্বয  ৩১ জানুয়াময  ২৮ জপব্রুয়াময  ১৫ ভাি ি ৩০ ভাি ি 

জফায ভান ম্পদকি জফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

মযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালু কযা 

জফাগ্রীতাদদয ভতাভত মযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা িালুকৃত 
 ১ ৩১ মডদম্বয  ৩১ জানুয়াময  ২৮ জপব্রুয়াময  ১৫ ভাি ি ৩০ ভাি ি 

৯ 

 

 



 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অমত উিভ 

(Very 

Good) 

 

উিভ 

(Good) 

 

িরমতভান 

(Fair) 

িরমত 

ভাদনয মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফমশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

দক্ষতা ও 

ননমতকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

৪ 

যকাময কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত  

প্রমক্ষণ মফমবন্ন মফলদয় কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

জন্য প্রমক্ষণ আদয়াজন 

প্রমক্ষদণয ভয় জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছদযয শুদ্ধািায 

ফাস্তফায়ন কভ িমযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন 

মযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত ও দামখরকৃত  

তামযখ ১ ১৬ জুরাই  ৩১ জুরাই  ১৬ আগস্ট ৩০ আগস্ট ১৫ জদেম্বয 

মনধ িামযত ভয়ীভায ভদে নত্রভামক 

মযফীক্ষণ প্রমতদফদন দামখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১ 

তথ্য অমধকায ও 

স্বপ্রদণামদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

 

১ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

স্বদণামদত তথ্য প্রকামত স্বদণামদত তথ্য প্রকামত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আমথ িক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

২ অমডট আমি মনষ্পমি কাম িক্রদভয উন্নয়ন অমডট আমি মনষ্পমিকৃত  
% 

২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 

 

৬০ ঘন্টা প্রমক্ষদণয ভদে অনুযন ২০ ঘন্টা যকাময কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রমক্ষণ অন্তর্ভ িক্ত থাকদফ।     

 

 

 

 

 

১০



 

আমভ, কাযী কমভনায (ভূমভ), রারভমনযাট দয, রারভমনযাট অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

রারভমনযাট এয মনকট অেীকায কযমছ জম, এই চুমক্তদত ফমণ িত পরাপর অজিদন দিষ্ট থাকফ। 

 

 

আমভ, অমতমযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব), রারভমনযাট, কাযী কমভনায (ভূমভ), রারভমনযাট দয, 

রারভমনযাট এয মনকট অেীকায কযমছ জম, এই চুমক্তদত ফমণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমামগতা 

প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

স্বাক্ষমযত: 

 

 

 

 

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

      কাযী কমভনায (ভূমভ), রারভমনযাট দয, রারভমনযাট         তামযখ 

 

 

 

 

 

 

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

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), রারভমনযাট        তামযখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 

 

 



 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রমভক নাং ব্দ াংদক্ষ মফফযণ 

০১ ইউএরএও ইউমনয়ন ল্যান্ড এমস্টযান্ট অমপায 

০২ ইউএরএএও ইউমনয়ন ল্যান্ড াফ-এমস্টযান্ট অমপায 

০৩ এএপ জস্টটদভন্ট অপ পযাক্টস্  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২



 

াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ ফাস্তফায়নকাযী এফাং মযভা দ্ধমত-এয মফফযণ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিকমূ মফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউমনট 
মযভা দ্ধমত 

এফাং উািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

[১.১] খমতয়ান ারকযণ 

[১.১.১] মনষ্পমিকৃত নাভজাময ও 

জভাখামযদজয আদফদন 

মফক্রয়, জফা, দান মফমবন্নবাদফ ভূমভ জযমজদেনমূদর ভূমভ স্তান্তদযয 

য প্রাপ্ত নতুন ভামরক কর্তিক নাভজাময ও জভাখামযদজয আদফদন 

প্রামপ্তয য নাভজাময ভাভরা রুজু এফাং মনধ িামযত ভয়ীভায ভদে 

কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক নাভজাময ভাভরা মনষ্পমিকযণ। 

ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ,  

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

ফামল িক 

প্রমতদফদন 

 

[১.১.২] উদজরা ভূমভ অমপদ ারনাগাদকৃত 

খমতয়ান 

কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক নাভজাময ভাভরা অনুদভাদদনয য 

নতুন খমতয়ান সৃজদনয অনুভমত প্রদান এফাং জ মফলদয় উদজরা ভূমভ 

অমপদ মফযভান াংমিষ্ট খমতয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ। 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ ফামল িক 

প্রমতদফদন 

 

[১.১.৩] ইউমনয়ন ভূমভ অমপদ ারনাগাদকৃত 

খমতয়ান 

কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক নাভজাময ভাভরা অনুদভাদদনয য 

নতুন খমতয়ান সৃজদনয অনুভমত প্রদান এফাং জ মফলদয় ইউমনয়ন ভূমভ 

অমপদ মফযভান াংমিষ্ট খমতয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ। 

ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ ফামল িক 

প্রমতদফদন 

 

[১.২] ভূমভ ব্যফস্থানায 

াদথ জমেত কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

দক্ষতাবৃমদ্ধমূরক 

প্রমক্ষণ 

[১.২.১]ইউ এর এ ও  প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যকাময কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত  প্রমক্ষণ মফমবন্ন মফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয জন্য প্রমক্ষণ আদয়াজন এফাং ভূমভ উন্নয়ন কয 

আদায়, জযন্ট াটি িমপদকট ভাভরা াংক্রান্ত  কাদজ মনদয়ামজত 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান 

ভূমভ াংস্কায জফাড ি/দজরা প্রান/ 

কাযী কমভনায(ভূমভ) অমপ 

ফামল িক 

প্রমতদফদন 

 

[১.২.২]ইউ এ এর এ ও প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৩]াদব িয়ায প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৪] যাজস্ব প্রাদনয     

অন্যান্য কভ িিাযীপ্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.৩] মযদ িন 

[১.৩.১] কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক 

ইউমনয়ন ভূমভ অমপ মযদ িনকৃত 

কাযী কমভনায(ভূমভ) কর্তিক মনধ িামযত প্রভা অনুযদণ ইউমনয়ন 

ভূমভ অমপ মযদ িন 

জজরা প্রাক/অমতমযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব)/উদজরা মনফ িাী 

অমপায/কাযীকমভনায(ভূমভ)/ 

কানুনদগা 

ফামল িক 

প্রমতদফদন 

 

[১.৩.২] কানুনদগা কর্তিক ইউমনয়ন ভূমভ 

অমপ মযদ িনকৃত 

কানুনদগা কর্তিক মনধ িামযত প্রভা অনুযদণ ইউমনয়ন ভূমভ অমপ 

মযদ িন  

[১.৩.৩] মযদ িদনয সুাময ফাস্তফায়ন জজরা প্রাক/অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)/ উদজরা মনফ িাী 

অমপায/কাযী কমভনায(ভূমভ)/কানুনদগা কর্তিক মযদ িদন প্রদি 

সুাময ফাস্তফায়ন 

কাযীকমভনায(ভূমভ)/ 

কানুনদগা 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[১.৪] ভামক যাজস্ব দম্মরন 
[১.৪.১] উদজরা ভামক যাজস্ব দম্মরন অনুমষ্ঠত উদজরা মনফ িাী অমপায কর্তিক মযিামরত ভামক যাজস্ব াংক্রান্ত 

বা 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

কাযীকমভনায(ভূমভ) 

ফামল িক 

প্রমতদফদন 

 

[১.৫] ায়যাত ভর 

ব্যফস্থানা 

 [১.৫.১] জর ভার ইজাযাকৃত মফমবন্ন ধযদনয জর ভার ইজাযা প্রদান জজরা প্রাক (কাদরক্টয)/উদজরা 

মনফ িাী 

অমপায/কাযীকমভনায(ভূমভ) 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[১.৫.২] ফালু ভার ইজাযাকৃত ফালু উদিারদনয জন্য ফালু ভার ইজাযা প্রদান 

[১.৫.২] াট ফাজায ইজাযাকৃত াট ফাজায ইজাযা প্রদান 

[১.৬] অমডট আমি মনষ্পমিয রদক্ষয 

ব্রডমট জফাফ জপ্রযণ 

[১.৬.১] অমডট আমিয ব্রডমট জফাফ জপ্রমযত অমডট আমি মনষ্পমিয রদক্ষয অমডট আমিয ব্রডমট জফাফ জপ্রযণ কাযী কমভনায(ভূমভ) ফামল িক প্রমতদফদন  

[২.১] ভূমভ যাজস্ব আদায় 

 

 

[২.১.১] ভূমভ উন্নয়ন কদযয দামফ মনধ িাযদণয 

জন্য প্রস্তুতকৃত মযটান ি-৩ 

ভূমভ ভামরকদদয মনকট দত যকায কর্তিক মনধ িামযত কৃমল জমভয জক্ষদত্র 

২৫ (পঁমি) মফঘায উদবি এফাং অকৃমল কর ভূমভয কয আদাদয়য মনমভি 

ভূমভ উন্নয়ন কদযয দামফ মনধ িাযদণয জন্য যকায কর্তিক মনধ িামযত পযদভ 

প্রস্তুতকৃত তামরকা, মা মযটান ি-৩ নাদভ মযমিত  

ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[২.১.২] ভূমভ উন্নয়ন কয প্রদানদমাগ্য জামডাং 

এয ভদে আদায়কৃত জামডাং 

মযটান ি-৩ এয মবমিদত মিমিত ভূমভ উন্নয়ন কয প্রদানদমাগ্য 

জামডাংমূদয ভে দত ভূমভ উন্নয়ন কয আদায়কৃত জামডাংমূ 

ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ 

 

ফামল িক প্রমতদফদন  

১৩ 



 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিকমূ মফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউমনট মযভা দ্ধমত 

এফাং উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

 [২.১.৩] আদায়কৃত ভূমভ  কয (াধাযন) ভূমভ ভামরকদদয মনকট দত যকায কর্তিক মনধ িামযত কৃমল জমভয 

জক্ষদত্র ২৫ (পঁমি) মফঘায উদবি এফাং অকৃমল কর ভূমভয কয আদায় 

ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ 

 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[২.১.৪] আদায়কৃত ভূমভ উন্নয়ন কয(াংস্থা) মফমবন্ন াংস্থায ভামরকানাধীন জমভয ভূমভ উন্নয়ন কয আদায় ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ 

কাযী কমভনায (ভূমভ)অমপ 

জজরা প্রাদকয কাম িারয় 

 

ফামল িক প্রমতদফদন 

 

[২.১.৫] আদায়কৃত কয ফমভূ িত যাজস্ব নাভজাময মপ,ায়যাত ভার দত প্রাপ্ত ইজাযা মূদল্যয মনধ িামযত অাং 

ইতযামদ 

ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ 

কাযী কমভনায (ভূমভ)অমপ 

জজরা প্রাদকয কাম িারয় 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[২.১.৬] অম িত ম্পমিয রীজ নফায়ন জথদক 

আয় 

রীজ প্রদানকৃত অম িত ম্পমিয  ফাৎমযক রীজ নফায়ন জথদক আয় ইউমনয়ন/দৌয ভূমভ অমপ 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[২.২] জযন্ট াটি িমপদকট 

জক মনষ্পমি 

[২.২.১] কাযী কমভনায(ভূমভ) কর্তিক জযন্ট 

াটি িমপদকট জক  মনষ্পমিকৃত 

ফদকয়া ভূমভ উন্নয়ন কয আদাদয়য রদক্ষয দাদয়যকৃত াটি িমপদকট 

ভাভরা মনষ্পমি 

কাযীকমভনায(ভূমভ) 

 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[৩.১] কৃমল খাজমভ  

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৩.১.১] নাক্তকৃত ভূমভীন কৃমল খাজমভ ফদদাফস্ত প্রদাদনয মনমভি  মনধ িামযত দ্ধমতদত 

াযাদদদ ভূমভীন কৃলকদদয মিমিতকযণ 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

জজরা প্রাক 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[৩.১.২] খাজমভ ফদদাফস্তকৃত  যকাময নীমতভারা জভাতাদফক ভূমভীনদদয ভদে কৃমল খাজমভ 

ফদদাফস্ত প্রদান কযা। 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

জজরা প্রাক 

ফামল িক প্রমতদফদন  

 

[৩.১.৩] মনষ্পমিকৃত ফদদাফস্তকৃত জভাকেভা ভূমভীনদদয ভদে কৃমল খাজমভ ফদদাফস্ত প্রদাদনয উদেদশ্য সৃমজত 

ফদদাফস্তকৃত জভাকেভা মনষ্পমি কযা 

ইউমনয়ন ভূমভ অমপ,  

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

জজরা প্রাক 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[৩.১.৪] ভামরকানা দমরর স্তান্তমযত ভূমভীনদদয ভদে কৃমল খাজমভ ফদদাফস্ত প্রদাদনয উদেদশ্য সৃমজত 

ফদদাফস্তকৃত জভাকেভা মনষ্পমিয য কবুমরয়ত দমরর ম্পাদন  

কযা 

ইউমনয়ন ভূমভ অমপ,  

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

জজরা প্রাক 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[৩.২] গুচ্ছগ্রাভ সৃজন 

[৩.২.১] গুচ্ছগ্রাভ সৃমজত ভূমভীন/গৃহুীনদদয পুনফ িাদনয রদক্ষয গুচ্ছগ্রাভ সৃজন  এফাং গুচ্ছগ্রাদভ 

ভূমভীন/গৃহুীনদদয পুনফ িান কযা 

 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

জজরা প্রাক 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[৩.২.২] গুচ্ছগ্রাদভ ভূমভীন পুনফ িামত ভূমভীন/গৃহুীনদদয পুনফ িাদনয রদক্ষয গুচ্ছগ্রাভ সৃজন  এফাং গুচ্ছগ্রাদভ 

ভূমভীন/গৃহুীনদদয পুনফ িান কযা 

 

কাযী কমভনায (ভূমভ) অমপ 

উদজরা মনফ িাী অমপায 

জজরা প্রাক 

ফামল িক প্রমতদফদন  

[৪.১] ভূমভ মফদযাধ মনষ্পমি 

[৪.১.২] কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক 

মভদক মনষ্পমিকৃত 

কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক ভূমভ াংক্রান্ত মফমবন্ন মভদক 

মনষ্পমিকযণ 

কাযী কমভনায (ভূমভ) ফামল িক প্রমতদফদন  

[৪.১.৩] কাময  কমভনায (ভূমভ) কর্তিক 

ভাভরায এ এপ জপ্রমযত 

জদওয়ানী ভাভরায় যকাময স্বাথ ি যক্ষায জন্য জদওয়ানী ভাভরায 

এএপ জপ্রযণ 

কাযী কমভনায(ভূমভ) ফামল িক প্রমতদফদন  

১৪ 

 



 

 

াংদমাজনী ৩:অন্য দপ্তয/াংস্থায মনকট সুমনমদ িষ্ট কভ িম্পাদন িামদামূ 

 

প্রমতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্রমতষ্ঠাদনয 

নাভ 
াংমিষ্ট কভ িম্পাদন সূিক 

উক্ত প্রমতষ্ঠাদনয মনকট াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/মফবাদগয প্রতযামত 

ায়তা 

প্রতযাায জমৌমক্তকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভাঠ প্রান 

মফবাগীয় 

কমভনাদযয 

কাম িারয় 

দাময়ত উদজরা মনফ িাী কভ িকতিা, 

কাযী কমভনায(ভূমভ) 

উদজরা মনফ িাী কভ িকতিা, 

কাযী কমভনায(ভূমভ) এফাং 

ভূমভ যাজস্ব াংমিষ্ট শূন্য দমূ 

পূযণ 

উদজরা মনফ িাী কভ িকতিা, কাযী 

কমভনায(ভূমভ) এফাং ভূমভ যাজস্ব াংমিষ্ট 

শূন্য দমূ পূযণ দর ভূমভ যাজস্ব আদায় 

বৃমদ্ধ াদফ ও জনগণ প্রতযামত ভূমভ াংক্রান্ত 

জফা াদফ 

উদজরা মনফ িাী কভ িকতিা, কাযী 

কমভনায(ভূমভ) এফাংভূমভ যাজস্ব াংমিষ্ট শূন্য 

দমূ পূযণ না দর ভূমভ যাজস্ব আদাদয়য 

মনধ িামযত রক্ষভাত্রা অজিন ম্ভফ দফনা ও জনগণ 

ভূমভ াংক্রান্ত জফা জদত ভস্যায মু্মখীন দফ 

জজরা 

প্রাদকয 

কাম িারয় 

ভূমভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম িাদয় 

দাময়ত/মনদয়াগকৃতকভ িকতিা/কভ িিাযী  

ভূমভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ 

ম িাদয় াংমিষ্ট কভ িকতিা/কভ িিাযীয 

শূন্য দমূ পূযণ  

ভূমভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম িাদয় াংমিষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িিাযীয শূন্য দমূ পূযণ দর 

ভূমভ যাজস্ব আদায় বৃমদ্ধ াদফ ও জনগণ ভূমভ 

াংক্রান্ত জফা প্রামপ্ত মনমিত দফ  

ভূমভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম িাদয় াংমিষ্ট 

কভ িকতিা/ কভ িিাযীয শূন্য দমূ পূযণনা দর 

ভূমভ যাজস্ব আদাদয়য মনধ িামযত রক্ষভাত্রা অজিন 

ম্ভফ দফনা ও জনগণ ভূমভ াংক্রান্ত জফা জদত 

ভস্যায মু্মখীন দফ 

পুমর মফবাগ াংমিষ্ট থানা 

কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তিক 

মনষ্পমিকৃত জযন্ট াটি িমপদকট 

জভাকেভা 

পুমরম ায়তা 
জযন্ট াটি িমপদকট ভাভরায় ওয়াদযন্ট তামভর 

ইতযামদ কভ িকাদন্ড যাময পুমর ম্পমকিত 

জযন্ট াটি িমপদকট ভাভরায় ওয়াদযন্ট তামভর 

ইতযামদ কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

 

 

১৫ 

 

 


