
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

িম মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ু িম ও িম
রাজ বাপনা

৪৫.৫

[১.১] খিতয়ান হালনাগাদকরণ

[১.১.১] ই-িমউেটশেনর মাােম িনিত নামজারী ও জমাখািরেজর আেবদন % ২ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ ৭৯ ৬৯

[১.১.২] ই-িমউেটশেনর অগিত সংা মািসক পয ােলাচনা সভা সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.১.৩] উপেজলা/সােকল িম অিফেস ই-নামজারী চা সংা ১ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৭৫ ১৬৫ ২০০

[১.১.৪] জলা রকড  েম হালনাগাদত খিতয়ান % ১ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৫৮ ৫৯

[১.১.৫] উপেজলা িম অিফেস হালনাগাদত খিতয়ান % ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭৪

[১.১.৬] ইউিনয়ন িম অিফেস হালনাগাদত খিতয়ান % ১ ৮২ ৮০ ৭৯ ৭৬ ৭৪ ৭৬

[১.২] িম রাজ আদায়

[১.২.১] িম উয়ন কেরর দািব িনধ ারেণর জ তত িরটান -৩ % ২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৫ ৭০ ৭৫

[১.২.২] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ) কা টাকা ১ ৪৫২ ৪৫০ ৪৪৮ ৪৪৬ ৪৪৪ ১০০

[১.২.৩] আদায়ত িম উয়ন কর (সংা) কা টাকা ১ ১০৬ ১০৪ ১০২ ১০০ ৯৮ ৩০

[১.২.৪] আদায়ত িম উয়ন কর সংা মািসক পয ােলাচনা সভা সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৩] কর বিহ ত রাজ আদায় [১.৩.১] আদায়ত কর বিহ ত রাজ টাকা (কা) ১ ১১৬ ১১৪ ১১২ ১১০ ১০০ ৩২

[১.৪] সায়রাত মহাল বাপনা

[১.৪.১] ইজারাত জলমহাল % ১ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩

[১.৪.২] ইজারাত বামহাল % ১ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫

[১.৪.৩] ইজারাত হাটবাজার % ১ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৫

[১.৪.৪] ইজারাত লবণমহাল % ১ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৫] িম বাপনা ও জিরেপর
সােথ সংি কম কতােদর দতা ি

[১.৫.১] এলএিসেত িশণ া কম কতা/কম চারী সংা ২ ১৮০০ ১৬২০ ১৪৪০ ১২৬০ ১০৮০ ৪১৭

[১.৫.২] িম সংার বােড  িশণ া কম কতা/কম চারী সংা ২ ১৬৬০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ৫৯

[১.৫.৩] িম রকড  ও জিরপ অিধদের িশণ া কম কতা/কম চারী সংা ২ ৬৩০ ৬২০ ৬১০ ৬০০ ৫৮০ ১৭৭

[১.৫.৪] িম মণালয় হেত সহকারী কিমশনার (িম)গেণর িশেণর জ িজও জারীকরণ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৬] সােভ  ও সেটলেম িশণ [১.৬.১] সােভ  ও সেটলেম িশণ া কম কতা সংা ২ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১২০

[১.৭] িম অিধহণ
[১.৭.১] মণালয় কক অেমািদত াব % ২ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৫৫

[১.৭.২] িস এল এিস কক অেমািদত অিধহণ াব % ১ ৯৫ ৯০ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭১

[১.৮] িম িবেরাধ িনি
[১.৮.১] সহকারী কিমশনার (িম) কক িমস কস িনিকরণ % ২ ৬৬ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬০ ৫৮

[১.৮.২] অিতির জলা শাসক (রা:) কক িমসেকস (আপীল) িনিকরণ % ১ ৬৬ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬০ ৬০

[১.৯] সা িফেকট কস িনি [১.৯.১] সহকারী কিমশনার (িম) কক িনিত র সা িফেকট মাকমা % ২ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৬০

[১.১০] িনরীা কায ম পিরচালনা
[১.১০.১] িনরীাত অিফস সংা ১ ৪৯৮৮ ৪৯৮০ ৪৯৭৬ ৪৯৭১ ৪৯৭০ ১২৭৯

[১.১০.২] িনিত অিডট (রাঃ) আপি % ১ ৩২ ৩১ ৩০.৫ ৩০ ২৯ ৮

[১.১১] ইউিনয়ন িম অিফস াপন,
পদজন ও িনম াণ

[১.১১.১] িনম াণত ইউিনয়ন িম অিফেসর সংা সংা ১.৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০

[১.১১.২] িনম াণত উপেজলা িম অিফেসর সংা সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩

[১.১১.৩] ইউিনয়ন িম অিফেসর ২৬২০ পদ জেনর াব অথ  িবভােগ রণ তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[১.১২] উয়ন পিরকনা
[১.১২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ) দািখল সংা ১ ১ ১ ১ ১

[১.১২.২] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] পিরবীণ ও তদারিক

[১.১৩.১] িভিডও কনফাের আেয়ািজত সংা ২ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪

[১.১৩.২] পিরদশ নত অিফস (িম মণালয় কক) সংা ১ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ১৫

[১.১৩.৩] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ০.৫ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
দ ও কায কর
িম
বাপনা

১৪

[২.১] মৗজা জিরপকরণ

[২.১.১] মৗজা জিরপত সংা ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭

[২.১.২] িলিপর (খিতয়ােনর) কিপ তত সংা (ল) ২ ৫.০০ ৪.৯০ ৪.৭৫ ৪.৫৬ ৪.৪০ ১.২৪

[২.১.৩] মৗজা াপ তত মৗজা সংা ১ ৬৭০ ৬৬০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ২৪০

[২.২] িলিপ কিউটাের সংরণ
ও ণ

[২.২.১] খিতয়ান িত সংা (ল) ২ ৮.৯০ ৮.৪০ ৭.৯০ ৭.৪২ ৬.৫০ ৩.৯২

[২.২.২] াপ িত সংা (ল) ২ ৩.৯০ ৩.৭০ ৩.৪৮ ৩.২৬ ২.৮০ ০.৯১

[২.৩] িলিপ হার
[২.৩.১] িলিপ ড়া কািশত মৗজা সংা ১ ২৭৫০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৮৫০ ৪৫৬

[২.৩.২] িলিপর গেজট িবি কািশত ও সংি কপের িনকট হািরত মৗজা সংা ১ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৫০৮

[২.৪] অভরীণ সীমানা িবেরাধ
িনিকরণ ও আজািতক সীমানা
সিকত িবষয় িনি

[২.৪.১] িনিত অভরীণ সীমানা িবেরাধ সংা ১ ২ ২ ২ ২

[২.৪.২] সীমানা িপলার মরামতত সংা ১ ৫৪০ ৫১০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০

[২.৪.৩] যৗথভােব সীমানা পিরদশ নত সংা ০.৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২

[২.৪.৪] যৗথ সীমা সেলন অিত সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১

৩
িমর সেব াম
বহার
িনিতকরণ

৮
[৩.১] আইন ও িবিধ িবধানসহ
েগাপিগকরণ

[৩.১.১] “The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অবাদ করত:
জনশাসন মণালেয়র বাবােকােত িমতীকরেণর জ রণ।

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.১.২] ািবত ‘‘সরকার ও ানীয় সংার িম ও াপনািদ(দখল নার) আইন, ২০১৯” এর খসড়া পরীা-
িনরীার জ মিপিরষদ িবভােগ সংি কিমর িনকট রণ।

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.১.৩] ািবত ‘‘িষ জিম রা ও িম বহার আইন, ২০১৯” এর খসড়া পরীা-িনরীার জ মিপিরষদ
িবভােগ সংি কিমর িনকট রণ।

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.১.৪] ািবত ‘‘িম উয়ন কর আইন, ২০১৯” এর খসড়া মিসভায় নীিতগত অেমাদেনর জ রণ। তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৪-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪

িমহীন ও
হহীন
পিরবােরর
নব াসন

৭.৫

[৪.১] িষ খাসজিম বোব দান

[৪.১.১] বোবেযা িষ খাস জিম িচিত একর ২ ১৩৯৫০ ১৩৯০০ ১৩৮৫০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১৫০০

[৪.১.২] বোবত িষ খাস জিম একর ১ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮৪০ ২০২

[৪.১.৩] শনাত িমহীন পিরবার সংা ১ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪৮০০ ১০০০

[৪.১.৪] িনিত বোব মাকমা সংা ১ ৪০০০ ৩০৫০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭৫০ ৫৯৬

[৪.২] অিষ খাস জিম বোব দান [৪.২.১] বোবত অিষ খাস জিম একর ১ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ২০০

[৪.৩] াম জন [৪.৩.১] িম ও হহীনেদর জ িনম াণত ঘর সংা ১.৫ ২৫০০ ২৩০০ ২১০০ ১৯০০ ১৭০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২৭

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৮

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা ণয়ন
ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১১-০৯-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ১১-০৯-২০১৯

[এম.১.৬] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১.২২

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১২.০৩

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন িনধ ািরত সমেয়
অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১.৫২

[এম.৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির
জ উপািপত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


