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অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), তদনাজপুয 

 

এফাং 
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তদনাজপুয জজরা যাজস্ব প্রাদনয কভ ডম্পাদদনয াতফ ডকতেত্র 

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

 

াম্প্রততক অজডন, েযাদরঞ্জ এফাং বতফষ্যত তযকল্পনা 

াম্প্রততক ফছযমূদয (তফগত  ৩ ফছয) প্রধান অজডনমূ: 

 তদনাজপুয জজরায উদজরামূদয দে ভূতভ ব্যফস্থানা ম্পতকডত তফতবন্ন জভয়াদী তযদার্ ড তযর্ান ড জপ্রযণ 

জতয কযায রদক্ষয e-reporting dinajpur portal নাদভ একটি জার্ ডার জ ারা দয়দছ। তদনাজপুয 

জজরায ১০৫ টি ইউতনয়ন এফাং ১৩টি উদজরা ভূতভ অতপদয াতফ ডক তথ্য াংফতরত পুতস্তকা প্রকা কযা দয়দছ। জজরায 

কর জযকর্ ডরুদভ (দজরা জযকর্ ডরুভ, উদজরা ভূতভ অতপ এয জযকর্ ডরুভ, ইউতনয়ন ভূতভ অতপ এয জযকর্ ডরুভ) প্রায় 

তবাগ ROR(Record of Rights) াংগ্র ও াংযক্ষণ কযা দয়দছ। জজরায কর এরএ জক নতথ স্কযান কদয 

র্ার্াদফজ ততযী কযা দয়দছ। জজরা দদযয অত ডত ও তযতযক্ত ম্পতি রীজ নফায়দনয জক্ষদত্র one stop service োলু 

কযা দয়দছ। ভূতভ উন্নয়ন কয ও কয ফতভূ ডত যাজদস্বয তফতবন্ন  াত দত তফগত ততন অথ ড ফছদয (২০১৫-২০১৬, ২০১৬-

২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অথ ড ফছদয) জভার্ ৩১ জকাটি ৬৫ রা  ৯৭ াজায ০৮২ র্াকা আদায় কযা দয়দছ। ৭৮০২৭টি 

নাভজাতয জক ও ২৫২৫টি জযন্ট াটি ডতপদকর্ ভাভরা তনষ্পতি কযা দয়দছ। জজরা জযকর্ ডরুদভ ত,এ ৪,০১,৯২৪ টি এফাং 

এ,এ ৪,৬৭,৪৪১টি  ততয়ান স্কযান কযা দয়দছ। তফগত ০৩ ফছদয উদেদদয ভােদভ ৫১.৭১৩ একয ম্পতি উদ্ধায কযা 

দয়দছ। 

 
ভস্যা এফাং েযাদরঞ্জমূ 

 তদনাজপুয জজরায ২১৫২ টি জভৌজায ভদে ভাত্র ২৬ টি জভৌজায আয এ জতযদয জযকর্ ড ফত প্রকাতত দয়দছ। 

অফতষ্ট জভৌজাগুদরায কাম ডক্রভ প্রায় ৫২ ফছদযয অতধক পুযাতন এএ জযকর্ ড অনুমায়ী তযোতরত দে। তাই ভূতভ 

ব্যফস্থানা কাম ডক্রভ ষ্ষ্ঠভ বাদফ তযোরনা কযা খুফই কষ্ট াে দয় দেদছ। অনুদভাতদত জনফদরয ভদে অদনক দ শুণ্য 

থাকায় জনগণদক ভূতভ াংক্রান্ত স্বাবাতফক জফা প্রদাদন ভস্যায ৃষতষ্ট দে। যকায অনুদভাতদত জযতজস্টাদযয অপ্রতুরতায 

জন্য ভূতভ াংক্রান্ত তথ্য াংযক্ষণ এফাং জ অনুমায়ী জনগণদক জফা জদয়া কষ্টাে দয় মাদে।  

 

বতফষ্যৎ তযকল্পনা 

 জনগদণয ভূতভ াংক্রান্ত কর ভস্যা e-complain care জার্ ডাদরয ভােদভ দ্রুত ভাধান তনতিত কযা। 

প্রততটি উদজরা ভূতভ অতপদ e-mutation োলু কযা। দক্ষ, স্বে ও জনফান্ধফ ভূতভ ব্যফস্থানায রদক্ষয ভূতভ জফা 

প্রদাদন জজরা, উদজরা ও ইউতনয়ন ম ডাদয় One stop service োলু কযা। স্বে, জফাফতদততামূরক ও জনফান্ধফ 

ভূতভ ব্যফস্থানা গদে জতারা।   

 

েরভান ২০১৮-২০১৯ অথ ড ফছদযয প্রধান অজডনমূ : 

 প্রায় ২৩০০০ তভউদর্ন জক তনষ্পতিয ভােদভ ২৩০০০  ততয়ান ারনাগাদ কযা দফ। 

 ভূতভ উন্নয়ন কয ও কয ফতভূ ডত যাজদস্বয তফতবন্ন  াত দত প্রায় জভার্ ৯ জকাটি ১০ রক্ষ ২০ াজায র্াকা আদায় 

কযা দফ। 

 প্রায় ৫৬০ টি জযন্ট াটি ডতপদকর্ জভাকেভা তনষ্পতি কযা দফ।  

 জফা প্রদান প্রতক্রয়ায় উদ্ভাফনী কাম ডক্রভ ম্পৃক্ত কদয জফা প্রদান জীকযণ কযা দফ। 

 ভূতভ তফদযাধ হ্রাদ অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানায উন্নয়ন কযা দফ।  

 



 

 

 

 

 

উক্রভতণকা (Preamble) 

 

 

যকাতয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাততষ্ঠাতনক দক্ষতাবৃতদ্ধ, স্বেতা ও জফাফতদত জজাযদায কযা, ষ্ান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যব্যায তনতিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), তদনাজপুয 

 

এফাং 

 

 

জেয়াযম্যান, ভূতভ াংস্কায জফার্ ড-এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন ভাদয ২০ তাতযদ  এই ফাতল ডক কভ ডম্পাদন চুতক্ত 

স্বাক্ষতযত র। 

 

 

এই  চুতক্তদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ তনম্নতরত ত তফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 

 

 



জকন ১ 

 

রূকল্প(Vision), অতবরক্ষয (Mission),জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম ডাফতর 

 

১.১ রূকল্প(Vision) 

দক্ষ, স্বে এফাং জনফান্ধফ ভূতভ ব্যফস্থানা 

 

১.২ অতবরক্ষয(Mission) 

দক্ষ, আধুতনক ও জর্কই ভূতভ ব্যফস্থানায ভােদভ ভূতভ াংক্রান্ত জনফান্ধফদফা তনতিতকযণ 

 

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ জকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. ভূতভ ব্যফস্থানায দক্ষতা বৃতদ্ধ 

২.  যাজস্ব াংগ্র বৃতদ্ধ 

৩. ভূতভীন তযফাদযয াংখ্যা হ্রা 

৪.  ভূতভ তফদযাধহ্রা 

 

১.৩.২ আফতশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.দক্ষতায দে ফাতল ডক কভ ডম্পাদন চুতক্ত ফাস্তফায়ন 

২.কাম ডদ্ধতত, কভ ডতযদফ ও জফায ভাদনান্নয়ন 

৩. দক্ষতা ও তনততকতায উন্নয়ন 

৪.তথ্য অতধকায ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ 

৫.আতথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম ডাফতর (Functions): 

১. যকাদযয ভূতভ াংস্কায নীতত ফাস্তফায়ন 

২. ভূতভ যাজস্ব/ভূতভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী তনধ ডাযণ, আদায়, কয ফতভূ ডত যাজস্ব আদায় এফাংভূতভ উন্নয়ন কয আদায় 

বৃতদ্ধয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থাগ্রণ 

৩. ভূতভ যাজস্ব প্রাদনয কভ ডকতডাদদয কাম ডক্রভ তত্ত্বাফধান 

৪. ভূতভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম ডাদয়য দপ্তযগুদরায ফাদজর্ ব্যফস্থানাও তদাযতক 

৫. উদজরা ভূতভ অতপ, ইউতনয়ন ভূতভ অতপতযদ ডন,তত্ত্বাফধানও তযফীক্ষণ 

৬.  াজতভ ব্যফস্থানা 

৭. অত ডত ও তযতযক্ত ম্পতি ব্যফস্থানা 

৮. ায়যাত ভর ব্যফস্থানা 

৯. গুেগ্রাভ ৃষজন 

 

 

 

 

৫  



 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাতধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

(জভার্ ভান-৮০) 

জকৌরগত 

উদেশ্য(Strategic 

Objectives) 

 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 

অাধাযণ অতত 

উিভ 

উিভ েরতত 

ভান 

েরতত 

ভাদনযতনদম্ন 
 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াংতিষ্ট দপ্তদযয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] ভূতভ ব্যফস্থানায 

দক্ষতা বৃতদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৪ 

 

 

 [১.১]  ততয়ান 

ারকযণ 

[১.১.১] তনষ্পতিকৃত নাভজাতয 

ও জভা াতযদজয আদফদন 
% ১০.০০ ৭৮ ৮০ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৮৯ 

[১.১.২] জজরা জযকর্ ড রুদভ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 
% ২.০০ ৬২ ৬৫ ৭১ ৬৯ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৭২ ৭৩ 

[১.১.৩] উদজরা ভূতভ অতপদ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 
% ২.০০ ৭২ ৭৫ ৮১ ৭৯ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৮২ ৮২ 

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 
% ২.০০ ৭৫ ৮০ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৭ ৮৮ 

[১.২] ভূতভ 

ব্যফস্থানায 

াদথ জতেত 

কভ ডকতডা/ 

কভ ডোযীদদয 

দক্ষতা বৃতদ্ধমূরক 

প্রতক্ষণ 

[১.২.১]  কাযী কতভনায     

(ভূতভ) প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
াংখ্যা ২.০০ ০৬ ০৮ ০৮ ০৮ ০৮ ০৮ ০৭ ০৯ ১০ 

[১.২.২] কানুনদগা প্রতক্ষণপ্রাপ্ত াংখ্যা ২.০০ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

[১.২.৩] ইউ এর এ ও        

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
াংখ্যা ২.০০ ৭৭ ৭৫ ৮১ ৭৯ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৮২ ৮৩ 

[১.২.৪] ইউ এ এর এ ও      

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
াংখ্যা ২.০০ ৪২ ৪৩ ৪৯ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪১ ৫১ ৫৩ 

[১.২.৫] াদব ডয়ায প্রতক্ষণপ্রাপ্ত াংখ্যা ২.০০ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ 

[১.২.৬] যাজস্ব প্রাদনয     

অন্যান্য কভ ডোযী প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 
াংখ্যা ২.০০ ৪৩ ৭০ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৭৮ ৭৯ 

[১.৩] তযদ ডন 

।১.৩.১] জজরা প্রাক 

কর্তডক উদজরা ও ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

াংখ্যা ২.০০ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ 

[১.৩.২] অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক 

উদজরা ও ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

াংখ্যা ২.০০ ৪৫ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

[১.৩.৩] উদজরা তনফ ডাী 

অতপায কর্তডক উদজরা ও 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

তযদ ডনকৃত 

াংখ্যা ২.০০ ৪০০ ৪০৫ ৪১১ ৪০৯ ৪০৭ ৪০৫ ৪০৩ ৪১৩ ৪১৫ 

 

৬ 

 



 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 
রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ 
২০১৭-

২০১৮ 

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 

   [১.৩.৪] কাযী কতভনায 

(ভূতভ) কর্তডক ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

াংখ্যা ২.০০ ১৭০ ১৮০ ১৮৬ ১৮৪ ১৮২ ১৮০ ১৭৮ ১৮৮ ১৯০ 

[১.৩.৫]  কানুনদগা কর্তডক ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 
াংখ্যা ১.০০ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

[১.৩.৬] তযদ ডদনয ষ্াতয 

ফাস্তফায়ন 
% ১.০০ ৪৫ ৫০ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪৮ ৫৮ ৬০ 

[১.৪] ভাতক 

যাজস্ব দম্মরন 

[১.৪.১] জজরা ভাতক যাজস্ব 

দম্মরন অনুতষ্ঠত 
াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ - - ১২ - ১২ ১২ 

[১.৪.২] উদজরা ভাতক যাজস্ব 

দম্মরন অনুতষ্ঠত 
াংখ্যা ১.০০ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ - - ১৫৬ - ১৫৬ ১৫৬ 

[১.৫] ায়যাত 

ভর ব্যফস্থানা 

[১.৫.১] জর ভার ইজাযাকৃত % ১.০০ ৩২ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ 

[১.৫.২] ফালু ভার ইজাযাকৃত % ১.০০ ৮৫ ৯০ ৯০ - - ৯০ - ৯০ ৯০ 

[১.৫.৩] ার্ফাজায ইজাযাকৃত % ১.০০ ৮৭ ৯০ ৯০ - - ৯০ ৮৯ ৯০ ৯০ 

[১.৬] অতর্র্ 

আতি তনষ্পতিয 

রদক্ষয ব্রর্তর্ 

জফাফ জপ্রযণ 

[১.৬.১] অতর্র্ আতিয ব্রর্তর্ 

জফাফ জপ্রতযত % 

 
১.০০ ৭৯ ৮০ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৯০ 

 

[২] যাজস্ব াংগ্র 

বৃতদ্ধ 

২০.০০ 

 

[২.১] ভূতভ 

যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ 

তনধ ডাযদণয জন্য প্রস্তুতকৃত তযর্ান ড-৩ % ২.০০ ৬৮ ৭০ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৭৭ ৭৯ 

[২.১.২] ভূতভ উন্নয়ন কয 

প্রদানদমাগ্য জাতডাং এয ভদে 

আদায়কৃত জাতডাং 
% ২.০০ ৬২ ৬৬ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৪ ৭৬ 

[২.১.৩] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন 

কয(াধাযণ) 

র্াকা 

(জকাটি) 
৮.০০ ৬.৫০৫০ ৬.৫৬৮৯ ৬.৬২৯২ ৬.৬০৯১ ৬.৫৮৯০ ৬.৫৬৮৯ ৬.৫৪৮৮ ৬.৬৩৯৩ ৬.৬৪৯৪ 

[২.১.৪] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন 

কয (াংস্থা) 

র্াকা 

(জকাটি) 
২.০০ ২.৩২৫০ ২.৮৬৩২ ২.৯২৩৮ ২.৯০৩৬ ২.৮৮৩৪ ২.৮৬৩২ ২.৮৪৩০ ২.৯৩৪০ ২.৯৪৪১ 

[২.১.৫] আদায়কৃত কয ফতভূ ডত 

যাজস্ব 

র্াকা 

(রক্ষ) 
২.০০ ১৯৬.৭৪ ২৭৫.০০ ২৭৮.০০ ২৭৭.০০ ২৭৬.০০ ২৭৫.০০ ২৭৪.০০ ২৭৯.০০ ২৮০.০০ 

[২.১.৬] অত ডত ম্পতিয রীজ 

নফায়ন জথদক আয় 

র্াকা 

(রক্ষ) 
২.০০ ১১৩.১০ ৮৫.৫০ ৮৫.৫৩ ৮৫.৫২ ৮৫.৫১ ৮৫.৫০ ৮৫.৪৮ ৮৫.৫৪ ৮৫.৫৫ 

[২.২] জযন্ট 

াটি ডতপদকর্  

জক তনষ্পতি 

[২.২.১] কাযী কতভনায 

(ভূতভ)কর্তডক জযন্টাটি ডতপদকর্ জক  

তনষ্পতিকৃত  

% 

 
২.০০ ৬৫ ৭০ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৭৮ ৮০ 

 

৭ 



 

 
 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/তনণ ডায়ক২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 

 

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 

[৩] ভূতভীন 

তযফাদযয াংখ্যা হ্রা 

৯.০০ [৩.১] কৃতল 

 াজতভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৩.১.১] নাক্তকৃত ভূতভীন াংখ্যা ১.০০ ৬৫৫ ৬৬০ ৬২৪ ৬২২ ৬২০ ৬১৮ ৬১৬ ৬২৫ ৬২৬ 

[৩.১.২]  াজতভ 

ফদদাফস্তকৃত 
একয ২.০০ ৫৮.৪৩২ ৫৮.৫২ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৪১.০০ ৩৯.০০ ৩৭.০০ ৪৬.০০ ৪৭.০০ 

[৩.১.৩] তনষ্পতিকৃত 

ফদদাফস্ত জভাকেভা 
% ১.০০ ৮৫ ৯০ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯০ ৮৮ ৯৫ ৯৬ 

[৩.১.৪] ভাতরকানা দতরর 

স্তান্ততযত 
% ১.০০ ৭৫ ৮০ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৭ ৮৮ 

[৩.২] গুেগ্রাভ 

ৃষজন 

[৩.২.১] গুেগ্রাভ ৃষতজত াংখ্যা ২.০০ ০৩ ৭০ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৭৮ ৮০ 

[৩.২.২] গুেগ্রাদভ ভূতভীন 

পুনফ ডাতত 
াংখ্যা ২.০০ ১২০ ২০০ ২০৬ ২০৪ ২০২ ২০০ ১৯৮ ২০৮ ২১০ 

[৪] ভূতভ তফদযাধহ্রা ৭.০০ [৪.১] ভূতভ 

তফদযাধ তনষ্পতি 

[৪.১.১] অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক 

তভদক তনষ্পতিকৃত 

% 

 
২.০০ ৫৮ ৬০ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬০ ৫৮ ৬৮ ৭০ 

[৪.১.২] কাযী কতভনায 

(ভূতভ) কর্তডকতভদক 

তনষ্পতিকৃত 

% ৩.০০ ৫৫ ৬০ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬০ ৫৮ ৬৮ ৭০ 

[৪.১.৩] কাতয  কতভনায 

(ভূতভ) কর্তডক জদওয়াতন 

ভাভরায এ এপ জপ্রতযত 

% 

 
১.০০ ৭৫ ৮০ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৯০ 

[৪.১.৪] অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব)কর্তডক 

জদওয়াতন ভাভরায এ এপ 

জপ্রতযত 

% 

 
১.০০ ৭৫ ৮০ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৯১ 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

  



 

তফবাগ/দজরা/উদজরাম ডাদয়যকাম ডারদয়য আফতশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৮-২০১৯ 

(দভার্ ভান-২০) 

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

জকৌরগতউদে

শ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০১৮-২০১৯ 

(Target Value-2018-19) 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

 

অতত উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

 

েরততভান 

(Fair) 

৭০% 

েরতত 

ভাদনয তনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

ফাতল ডক 

কভ ডম্পাদন চুতক্ত 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৭-২০১৮ অথ ডফছদযয ফাতল ডক কভ ডম্পাদন 

চুতক্তয মূল্যায়ন প্রততদফদন দাত র 
মূল্যায়ন প্রততদফদনদাত রকৃত তাতয  ১ 

২৪ জুরাই, 

২০১৮ 

২৯ জুরাই, 

২০১৮ 

৩০ জুরাই, 

২০১৮ 
৩১ জুরাই, ২০১৮ 

০১ আগস্ট, 

২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ ডফছদযয ফাতল ডক কভ ডম্পাদন 

চুতক্তয অধ ড-ফাতল ডক মূল্যায়ন প্রততদফদন উর্ধ্ডতন 

কর্তডদক্ষয তনকর্ দাত র 

মূল্যায়ন প্রততদফদন দাত রকৃত তাতয  ১ 

১৩ 

জানুয়াতয, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়াতয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াতয, 

২০১৯ 

২০ জানুয়াতয, 

২০১৯ 
২১ জানুয়াতয, 

২০১৯ 

যকাতয কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধতত 

অন্যান্য তফলদয় কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয জন্য 

প্রতক্ষণ আদয়াজন 

আদয়াতজত প্রতক্ষদণয ভয় 
জনঘণ্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

কাম ডদ্ধতত, 

কভ ডতযদফ ও 

জফায ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইতরাং 

ফ্রন্ট জর্দেয ভােদভ গৃীত র্াক ই-

পাইতরাং তদস্টদভ আদরার্কৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদর নতথ তনষ্পতিকৃত* % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্র জাতযকৃত ** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাতয়ত 
তাতয  ১ 

৩১ তর্দম্বয, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়াতয, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াতয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াতয, 

২০১৯ 
২৮ জানুয়াতয, 

২০১৯ 

তটিদজন  োর্ ডায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদকৃত তটিদজন  োর্ ডায 

অনুমায়ী প্রদি জফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জফাগ্রীতাদদয ভতাভত তযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা োলুকৃত 
তাতয  ১ 

৩১ তর্দম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াতয, 

২০১৯ 

০৭ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

১৭ জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 
২৮ জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
তনতদ ডষ্ট ভদয়য ভদে অতবদমাগ 

তনস্পতিকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

তআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ড াংতিষ্ট কভ ডোযীয 

তআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জাতয 

তনতিতকযণ 

তআযএর আদদ জাতযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জাতযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

৯ 

 

 

  



 

 

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

জকৌরগতউদে

শ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০১৮-২০১৯ 

(Target Value-2018-19) 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

 

অতত উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

 

েরততভান 

(Fair) 

৭০% 

েরতত 

ভাদনয তনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

 

আতথ ডক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

 

 

৫ 

অতর্র্ আতি তনষ্পতি কাম ডক্রদভয উন্নয়ন 

ব্রর্ীর্ জফাফ জপ্রতযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অতর্র্ আতি তনষ্পতিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পতিয ারনাগাদ তাতরকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পতিয তাতরকা ারনাগাদকৃত তাতয  ১ 

০৩ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

১৭ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

২৮ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 
২৮ ভাে ড, ২০১৯ 

১৫ এতপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পতিয তাতরকা 

ারনাগাদকৃত 
তাতয  ১ 

০৩ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

১৭ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

২৮ 

জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 
২৮ ভাে ড, ২০১৯ 

১৫ এতপ্রর, 

২০১৯ 

ফাতল ডক উন্নয়ন কভ ডসূতে ফাস্তফায়ন ফাতল ডক উন্নয়ন কভ ডসূতে ফাস্তফাতয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাোয 

জকৌর ও তথ্য 

অতধকায 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাোয কভ ডতযকল্পনা ও তযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাোয কভ ডতযকল্পনা ও 

তযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত 
তাতয  ১ 

১৫ জুরাই, 

২০১৮ 

৩১ জুরাই, 

২০১৮ 
- - - 

তনধ ডাতযত ভদয়য ভদে তত্রভাতক প্রততদফদন 

দাত র 

তনধ ডাতযত ভদয়য ভদে তত্রভাতক 

প্রততদফদন দাত রকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

* জনপ্রান প্রতক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উক্ত প্রতক্ষণ আদয়াজন কযদত দফ। 

** ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয ই-গবন্যডান্স অতধা া দত প্রাপ্ত প্রততদফদন। 

*** ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয ই-গবন্যডান্স অতধা া দত প্রাপ্ত প্রততদফদন। 

 

১০ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রতভক নাং ব্দ াংদক্ষ তফফযণ 

১ ায়যাত ভার  জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফনভার, তোংতেভার ইতযাতদ  

২ উতনঅ  উদজরা তনফ ডাী অতপায  

৩ ভূদফা ভূতভ াংস্কায জফার্ ড  

৪ এতল্যান্ড  এতস্টযান্ট কতভনায ল্যান্ড  

৫ আযতর্ত জযতবতনউ জর্পুটি কাদরক্টয  

৬ এরএও  ল্যান্ড অযাকুইতজান অতপায 

৭ এএ  জস্টর্ অযাকুইতজান 

৮ ইউএরএও ইউতনয়ন ল্যান্ড অযাতদস্টন্ট অতপায  

৯ ইউ এএরএও ইউতনয়ন ল্যান্ড াফ-অযাতদস্টন্ট অতপায 

১০ এএপ জস্টইর্দভন্ট অপ পযাক্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), তদনাজপুয             স্তান্তয কযদছন 



 

াংদমাজনী- ২ 

কভ ডম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম ডারয়মূ এফাংতযভা দ্ধতত-এয তফফযণ 

ক্রতভক 

নম্বয 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউতনর্ 

তযভা দ্ধতত 

এফাংউািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১] 

 

 

[১.১]  ততয়ান ারকযণ 

[১.১.১] তনষ্পতিকৃত নাভজাতয ও 

জভা াতযদজয আদফদন 

তফক্রয়, জফা, দান তফতবন্নবাদফ ভূতভ জযতজদেনমূদর ভূতভ 

স্তান্তদযয য প্রাপ্ত নতুন ভাতরক কর্তডক নাভজাতয ও জভা াতযদজয 

আদফদন প্রাতপ্তয য নাভজাতয ভাভরা রুজু এফাং তনধ ডাতযত ভয়ীভায 

ভদে কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক নাভজাতয ভাভরা 

তনষ্পতিকযণ। 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ,  

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.১.২] জজরা জযকর্ ড রুদভ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 

কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক নাভজাতয ভাভরা অনুদভাদদনয য 

নতুন  ততয়ান ৃষজদনয অনুভতত প্রদান এফাং জ তফলদয় জজরা জযকর্ ড 

রুদভ তফযভান  ততয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ।  

বাযপ্রাপ্ত কভ ডকতডা, জজরা জযকর্ ড 

রুভ 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.১.৩] উদজরা ভূতভ অতপদ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 

কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক নাভজাতয ভাভরা অনুদভাদদনয য 

নতুন  ততয়ান ৃষজদনয অনুভতত প্রদান এফাং জ তফলদয় উদজরা ভূতভ 

অতপদ তফযভান াংতিষ্ট  ততয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ। 

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.১.৪] ইউতনয়ন ভূতভ অতপদ 

ারনাগাদকৃত  ততয়ান 

কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক নাভজাতয ভাভরা অনুদভাদদনয য 

নতুন  ততয়ান ৃষজদনয অনুভতত প্রদান এফাং জ তফলদয় ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপদ তফযভান াংতিষ্ট  ততয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ। 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.২] ভূতভ ব্যফস্থানায 

াদথ জতেত কভ ডকতডা/ 

কভ ডোযীদদয দক্ষতা 

বৃতদ্ধমূরক প্রতক্ষণ 

[১.২.১]  কাযী কতভনায (ভূতভ) 

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

যকাতয কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত  প্রতক্ষণ তফতবন্ন তফলদয় 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয জন্য প্রতক্ষণ আদয়াজন এফাং ভূতভ উন্নয়ন কয 

আদায়, জযন্ট াটি ডতপদকর্ ভাভরা াংক্রান্ত  কাদজ তনদয়াতজত 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয প্রতক্ষণ প্রদান 

ভূতভ াংস্কায জফার্ ড/দজরা 

প্রান/কাযী কতভনায(ভূতভ) 

অতপ 

 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.২.২] কানুনদগা  প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৩] ইউ এর এ ও  প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৪] ইউ এ এর এ ও প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৫] াদব ডয়ায প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

[১.২.৬] যাজস্ব প্রাদনয     

অন্যান্য কভ ডোযী প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

 

[১.৩] তযদ ডন 

[১.৩.১] জজরা প্রাক কর্তডক উদজরা 

ও ইউতনয়ন ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

জজরা প্রাক কর্তডক  তনধ ডাতযত প্রভা অনুযদণ উদজরা/ ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ তযদ ডনক 

জজরা প্রাক/অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব)/উদজরা তনফ ডাী 

অতপায/কাযীকতভনায(ভূতভ)/ 

কানুনদগা 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.৩.২] অতততযক্ত জজরা 

প্রাক(যাজস্ব) কর্তডক উদজরা ও 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ তযদ ডনকৃত 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক তনধ ডাতযত প্রভা অনুযদণ  

উদজরা/ ইউতনয়ন ভূতভ অতপ তযদ ডন 

[১.৩.৩] উদজরা তনফ ডাী অতপায 

কর্তডক উদজরা ও ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

উদজরা তনফ ডাী অতপায  কর্তডক তনধ ডাতযত প্রভা অনুযদণ 

উদজরা/ ইউতনয়ন ভূতভ অতপ তযদ ডন 

[১.৩.৪] কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

তযদ ডনকৃত 

কাযী কতভনায (ভূতভ) কর্তডক তনধ ডাতযত প্রভা অনুযদণ ইউতনয়ন 

ভূতভ অতপ তযদ ডন 

[১.৩.৫] কানুনদগা কর্তডক ইউতনয়ন ভূতভ 

অতপ তযদ ডনকৃত 

কানুনদগা কর্তডক তনধ ডাতযত প্রভা অনুযদণ ইউতনয়ন ভূতভ অতপ 

তযদ ডন  
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 [১.৪] ভাতক যাজস্ব 

দম্মরন 

[১.৪.১] জজরা ভাতক যাজস্ব দম্মরন 

অনুতষ্ঠত 

জজরা প্রাক (কাদরক্টয) কর্তডক তযোতরত ভাতক যাজস্ব াংক্রান্ত 

বা 

জজরা প্রাক(কাদরক্টয) ফাতল ডক প্রততদফদন  

[১.৪.২] উদজরা ভাতক যাজস্ব 

দম্মরন অনুতষ্ঠত 

উদজরা তনফ ডাী অতপায কর্তডক তযোতরত ভাতক যাজস্ব াংক্রান্ত 

বা 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

কাযীকতভনায(ভূতভ) 

[১.৫] ায়যাত ভর 

ব্যফস্থানা 

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

উদজরা তনফ ডাী অতপায/ 

কাযীকতভনায(ভূতভ) 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

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

[১.৫.৩] ার্ ফাজায ইজাযাকৃত ার্ ফাজায ইজাযা প্রদান 

[১.৬] অতর্র্ আতি 

তনষ্পতিয রদক্ষয ব্রর্তর্ 

জফাফ জপ্রযণ 

[১.৬.১] অতর্র্ আতিয ব্রর্তর্ জফাফ 

জপ্রতযত 

অতর্র্ আতি তনষ্পতিয রদক্ষয অতর্র্ আতিয ব্রর্তর্ জফাফ জপ্রযণ জজরা প্রাক/অতততযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব)/কাযী 

কতভনায(ভূতভ) 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[২] 

 

 

 

[২.১] ভূতভ যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ 

তনধ ডাযদণয জন্য প্রস্তুতকৃত তযর্ান ড-৩ 

ভূতভ ভাতরকদদয তনকর্ দত যকায কর্তডক তনধ ডাতযত কৃতল জতভয 

জক্ষদত্র ২৫ (পঁতে) তফঘায উদর্ধ্ড এফাং অকৃতল কর ভূতভয কয 

আদাদয়য তনতভি ভূতভ উন্নয়ন কদযয দাতফ তনধ ডাযদণয জন্য যকায 

কর্তডক তনধ ডাতযত পযদভ প্রস্তুতকৃত তাতরকা, মা তযর্ান ড-৩ নাদভ তযতেত  

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[২.১.২] ভূতভ উন্নয়ন কয প্রদানদমাগ্য 

জাতডাং এয ভদে আদায়কৃত জাতডাং 

তযর্ান ড-৩ এয তবতিদত তেতিত ভূতভ উন্নয়ন কয প্রদানদমাগ্য 

জাতডাংমূদয ভে দত ভূতভ উন্নয়ন কয আদায়কৃত জাতডাংমূ 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[২.১.৩] আদায়কৃত ভূতভ  কয (াধাযণ) 
ভূতভ ভাতরকদদয তনকর্ দত যকায কর্তডক তনধ ডাতযত কৃতল জতভয 

জক্ষদত্র ২৫ (পঁতে) তফঘায উদর্ধ্ড এফাং অকৃতল কর ভূতভয কয আদায় 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[২.১.৪] আদায়কৃত ভূতভ উন্নয়ন কয(াংস্থা) 

তফতবন্ন াংস্থায ভাতরকানাধীন জতভয ভূতভ উন্নয়ন কয আদায় ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ)অতপ 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় 

 

ফাতল ডক প্রততদফদন 

 

[২.১.৫] আদায়কৃত কয ফতভূ ডত যাজস্ব 

নাভজাতয তপ, ায়যাত ভার দত প্রাপ্ত ইজাযা মূদল্যয তনধ ডাতযত অাং 

ইতযাতদ 

ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ)অতপ 

জজরা প্রাদকয কাম ডারয় 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[২.১.৬] অত ডত ম্পতিয রীজ নফায়ন 

জথদক আয় 

রীজ প্রদানকৃত অত ডত ম্পতিয ফাৎতযক রীজ নফায়ন জথদক আয় ইউতনয়ন/দৌয ভূতভ অতপ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[২.২] জযন্ট াটি ডতপদকর্ 

জক তনষ্পতি 

[২.২.১] কাযী কতভনায(ভূতভ) কর্তডক 

জযন্ট াটি ডতপদকর্ জক  তনষ্পতিকৃত 

ফদকয়া ভূতভ উন্নয়ন কয আদাদয়য রদক্ষয দাদয়যকৃত াটি ডতপদকর্ 

ভাভরা তনষ্পতি 

কাযীকতভনায(ভূতভ) 

 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

 

 

[৩] [৩.১] কৃতল  াজতভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৩.১.১] নাক্তকৃত ভূতভীন 
কৃতল  াজতভ ফদদাফস্ত প্রদাদনয তনতভি  তনধ ডাতযত দ্ধততদত 

াযাদদদ ভূতভীন কৃলকদদয তেতিতকযণ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

জজরা প্রাক  

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[৩.১.২]  াজতভ ফদদাফস্তকৃত 
যকাতয নীততভারা জভাতাদফক ভূতভীনদদয ভদে কৃতল  াজতভ 

ফদদাফস্ত প্রদান কযা। 

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

জজরা প্রাক 

ফাতল ডক প্রততদফদন  
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[৩.১.৩] তনষ্পতিকৃত ফদদাফস্তকৃত 

জভাকেভা 

ভূতভীনদদয ভদে কৃতল  াজতভ ফদদাফস্ত প্রদাদনয উদেদশ্য ৃষতজত 

ফদদাফস্তকৃত জভাকেভা তনষ্পতি কযা 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ,  

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

জজরা প্রাক 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[৩.১.৪] ভাতরকানা দতরর স্তান্ততযত 
ভূতভীনদদয ভদে কৃতল  াজতভ ফদদাফস্ত প্রদাদনয উদেদশ্য ৃষতজত 

ফদদাফস্তকৃত জভাকেভা তনষ্পতিয য কবুতরয়ত দতরর ম্পাদন  কযা 

ইউতনয়ন ভূতভ অতপ,  

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

জজরা প্রাক 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[৩.২] গুেগ্রাভ ৃষজন 

[৩.২.১] গুেগ্রাভ ৃষতজত 
ভূতভীন/গৃীনদদয পুনফ ডাদনয রদক্ষয গুেগ্রাভ ৃষজন  এফাং গুেগ্রাদভ 

ভূতভীন/গৃীনদদয পুনফ ডান কযা 

কাযী কতভনায (ভূতভ) অতপ 

উদজরা তনফ ডাী অতপায 

জজরা প্রাক 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[৩.২.২] গুেগ্রাদভ ভূতভীন পুনফ ডাতত 

[৪] [৪.১] ভূতভ তফদযাধতনষ্পতি 

[৪.১.১] অতততযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব)কর্তডক তভদক তনষ্পতিকৃত 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) কর্তডক ভূতভ াংক্রান্ত তফতবন্ন 

তভদক তনষ্পতিকযণ 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  ফাতল ডক প্রততদফদন  

[৪.১.২] কাযী কতভনায 

(ভূতভ )কর্তডক তভদক তনষ্পতিকৃত 

কাযী কতভনায (ভূতভ)কর্তডক ভূতভ াংক্রান্ত তফতবন্ন তভ জক 

তনষ্পতিকযণ 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

[৪.১.৩] কাযী  কতভনায (ভূতভ) 

কর্তডক জদওয়াতন ভাভরায এ এপ 

জপ্রতযত 

জদওয়াতন ভাভরায় যকাতয স্বাথ ড যক্ষায জন্য জদওয়াতন ভাভরায এ 

এপ জপ্রযণ 

জজরা প্রাক 

অতততযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

কাযী কতভনায(ভূতভ) 

ফাতল ডক প্রততদফদন  

[৪.১.৪] অতততযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) কর্তডক জদওয়াতন ভাভরায এ 

এপ জপ্রতযত 

জদওয়াতন ভাভরায় যকাতয স্বাথ ড যক্ষায জন্য জদওয়াতন ভাভরায এ 

এপ জপ্রযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

 

 

 

 



 

 

 

াংদমাজনী ৩ 

কভ ডম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজডদনয জক্ষদত্র ভাঠ ম ডাদয়য অন্যান্য কাম ডারদয়য তনকর্ ষ্তনতদ ডষ্ট োতদা  

 

প্রততষ্ঠাদনয 

নাভ 
াংতিষ্ট কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক 

উক্ত প্রততষ্ঠাদনয তনকর্ 

োতদা/প্রতযাা 
োতদা/প্রতযাায জমৌতক্তকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

তফবাগীয় 

কতভনাদযয 

কাম ডারয় 

উদজরা তনফ ডাী কভ ডকতডা, 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

দায়ন 

দাতয়ত উদজরা তনফ ডাী কভ ডকতডা, 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

উদজরা তনফ ডাী কভ ডকতডা, 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

 এফাং ভূতভ যাজস্ব াংতিষ্ট 

শূন্য দমূ পূযণ 

উদজরা তনফ ডাী কভ ডকতডা, কাযী 

কতভনায (ভূতভ) এফাং ভূতভ যাজস্ব াংতিষ্ট 

শূন্য দমূ পূযণ দর ভূতভ যাজস্ব 

আদায় বৃতদ্ধ াদফ ও জনগণ প্রতযাতত 

ভূতভ াংক্রান্ত জফা াদফ 

উদজরা তনফ ডাী কভ ডকতডা, কাযী কতভনায 

(ভূতভ) এফাংভূতভ যাজস্ব াংতিষ্ট শূন্য দমূ 

পূযণ না দর ভূতভ যাজস্ব আদাদয়য তনধ ডাতযত 

রক্ষভাত্রা অজডন ম্ভফ দফনা ও জনগণ ভূতভ 

াংক্রান্ত জফা জদত ভস্যায ম্মভ ীন দফ 

জজরা 

প্রাদকয 

কাম ডারয় 

ভূতভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ 

ম ডাদয় দাতয়ত/তনদয়াগকৃত 

কভ ডকতডা/কভ ডোযী 

ভূতভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠম ডাদয় 

দাতয়ত/তনদয়াগকৃত কভ ডকতডা/ 

কভ ডোযী 

ভূতভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ 

ম ডাদয় াংতিষ্ট 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীয শূন্য 

দমূ পূযণ 

ভূতভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম ডাদয় 

াংতিষ্ট কভ ডকতডা/কভ ডোযীয শূন্য দমূ 

পূযণ দর ভূতভ যাজস্ব আদায় বৃতদ্ধ াদফ ও 

জনগণ ভূতভ াংক্রান্ত জফা প্রাতপ্ত তনতিত 

দফ 

ভূতভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম ডাদয় াংতিষ্ট 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীয শূন্য দমূ পূযণ না দর 

ভূতভ যাজস্ব আদাদয়য তনধ ডাতযত রক্ষভাত্রা অজডন 

ম্ভফ দফনা ও জনগণ ভূতভ াংক্রান্ত জফা জদত 

ভস্যায ম্মভ ীন দফ 

এর,এ,টি,ত 

কাযী কতভনায (ভূতভ) ও 

অন্যান্য যাজস্ব প্রাদনয 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীবৃদদয 

প্রতক্ষণ প্রদান 

প্রতক্ষণ প্রাপ্ত কাযী কতভনায 

(ভূতভ) ও অন্যান্য যাজস্বপ্রাদনয 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীবৃদ 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয 

প্রতক্ষণ প্রদান 

প্রতক্ষণ কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয দক্ষতা 

বৃতদ্ধয াদথ ম্পতকডত 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয দক্ষতা বৃতদ্ধ না জদর জফা 

প্রদান ব্যাত দফ 

ভূতভ জযকর্ ড ও 

জতয 

অতধদপ্তয 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

গণদক াদব ড ও জদর্রদভন্ট 

প্রতক্ষণ প্রদান 

াদব ড ও জদর্রদভন্ট প্রতক্ষণপ্রাপ্ত 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

কাযী কতভনায (ভূতভ) 

গদণয াদব ড ও জদর্রদভন্ট 

প্রতক্ষণ প্রদান 

াদব ড ওদদর্রদভন্ট প্রতক্ষণ কভ ডকতডাদদয 

দক্ষতা বৃতদ্ধয াদথ ম্পতকডত 

কভ ডকতডাদদয দক্ষতা বৃতদ্ধ না জদর জফা প্রদান 

ব্যাত দফ 
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