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�ারক ন�র: ৩১.০০.০০০০.০০০.৭১.০০১.২১.৩ তািরখ: 
১৩ জা�য়াির ২০২১

২৯ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ২য় ��মািসক অ�গিতর �িতেবদন ��রণ সং�া� ।

        উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত �িম ম�ণালেয়র ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ২য় ��মািসক অ�গিতর অজ�ন �িতেবদন
(অে�াবর-িডেস�র/২০) পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ত�র বরাবর িনেদ �শ�েম ��রণ করা হেলা। 

১৩-১-২০২১

সিচব, সম�য় ও সং�ার, মি�পিরষদ িবভাগ

অ�ন �মার ম�ল
উপসিচব

�ফান: ০২৯৫৪০০৩৬
ইেমইল: apa@minland.gov.bd

�ারক ন�র: ৩১.০০.০০০০.০০০.৭১.০০১.২১.৩/১(২) তািরখ: ২৯ �পৗষ ১৪২৭

১৩ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �িম ম�ণালয়
২) ��া�ামার, আইিস� শাখা, �িম ম�ণালয় ( পে�র সােথ সং�� ২য় ��মািসক অজ�ন �িতেবদন ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট আপেলাড
করেণর অ�েরাধসহ)।

১৩-১-২০২১
অ�ন �মার ম�ল 

উপসিচব



া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

িম মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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 ;

৩০

[১.১] খিতয়ান
হালনাগাদকরণ কায ম
মণালয় কক পিরবীণ

[১.১.১] ই-িমউেটশেনর মাােম িনিত নামজারী ও
জমাখািরেজর আেবদন

% ২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৫

[১.১.২] ই-িমউেটশেনর অগিত সংা মািসক পয ােলাচনা
সভার িসা বাবায়ন

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[১.১.৩] ইউিনয়ন িম অিফেস হালনাগাদত খিতয়ান % ১ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮২

[১.১.৪] উপেজলা িম অিফেস হালনাগাদত খিতয়ান % ১ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৪

[১.২] িম রাজ আদায়
কায ম তদারিককরণ

[১.২.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ) টাকা (কা) ২ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৪৫ ১১৭

[১.২.২] আদায়ত িম উয়ন কর (সংা) টাকা (কা) ১ ১২০ ১১৮ ১১৫ ১১০ ১০৫ ৯

[১.৩] কর বিহ ত রাজ
আদায় িনিতকরণ

[১.৩.১] আদায়ত কর বিহ ত রাজ টাকা (কা) ২ ১১৮ ১১৪ ১১২ ১১০ ১০০ ১৯

[১.৪] সায়রাত মহাল
বাপনা

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

[১.৪.২] ইজারাত বামহাল % ১ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২

[১.৪.৩] ইজারাত হাটবাজার % ১ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৭০ ৬৫

[১.৫] িম বাপনার
সােথ সংি কম কতােদর
দতা ি

[১.৫.১] িবিভ পয ােয় কম কতােদর িশণ কম িচ ণয়ন
এবং এলএিসর মােম বাবায়ন

সংা ২ ২০২৫ ১৯৩৫ ১৮৭৫ ১৮২৭ ১৭৭৫ ৬৯০

[১.৫.২] িম মণালয় হেত সহকারী কিমশনার (িম)গেণর
িশেণর জ িজও জারীকরণ

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৩

[১.৬] িম অিধহণ
[১.৬.১] মণালয় কক অিধহণ াব িনি % ২ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৫৪

[১.৬.২] িস এল এিস কক অিধহণ াব িনি % ২ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৬৮

[১.৭] িম আপীল বােড র
আেদশ অবিহতকরণ

[১.৭.১] িন আদালতসহ সংি সকল পের িনকট বােড র
ড়া রায়/আেদশ রণ

সংা ১ ১২০ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭৫ ১৩৮

[১.৮] িনরীা কায ম
পিরচালনা

[১.৮.১] িনরীাত অিফস সংা ২ ৪৬০০ ৪৫৫০ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ১৪৩৬

[১.৮.২] িনিত অিডট (রাঃ) আপি % ২ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩৫

[১.৯] ইউিনয়ন িম অিফস
ও উপেজলা িম অিফস
িনম াণ

[১.৯.১] িনম াণত উপেজলা িম অিফেসর সংা সংা ২ ৬৪ ৬০ ৫৬ ৫২ ৪৮ ২০

[১.৯.২] িনম াণত ইউিনয়ন িম অিফেসর সংা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ৪৮

[১.১০] পিরবীণ ও
তদারিক

[১.১০.১] িভিডও কনফাের আেয়ািজত সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৩৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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

িমহীন, অিত
দির এবং
িনিবেদর
নব াসন ও আথ -
সামািজক অবার
উয়ন ;

১৩

[২.১] িষ খাসজিম
বোব দান

[২.১.১] বোবত িষ খাস জিম িচিত একর ২ ৩২০০ ৩১০০ ৩০৫০ ৩০০০ ২৯৫০ ৫৪৭১

[২.১.২] বোবত িষ খাস জিম একর ২ ৭০০০ ৬৮০০ ৬৬০০ ৬৪০০ ৬২০০ ৩৪৪২

[২.১.৩] িনিত বোব মাকমা একর ২ ১১০০ ১০৫০০ ১০০০০ ৬৫০০ ৯০০০ ১৫২৮৬

[২.১.৪] শনাত িমহীন পিরবার সংা ২ ৮০০০ ৭৫০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭০০০ ৫৫৪৪৭

[২.১.৫] িষজিম অৈবধ দখলকরণ এবং িষ জিম পিতত
না থাকার িবষেয় েয়াজনীয় িনেদ শনা দান

তািরখ ১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৫-০২-২০২১ ০৫-০৩-২০২১ ১২-০৩-২০২১ ১৪-১০-২০২০

[২.২] অিষ খাস জিম
বোব দান

[২.২.১] বোবত অিষ খাস জিম একর ১ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৮৪৭৯

[২.৩] াম জন [২.৩.১] িম ও হহীনেদর জ িনম াণত ঘর সংা ২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২৬০ ১১৫৯ ১১১০ ১৪২৫

[২.৪]  -গাীেদর
অিধকার িবষয়ক

[২.৪.১] পাব ত িম িবেরাধ িনি কিমশেনর কম কতােদর
সােথ  -গাীেদর িবষেয় পরবত করণীয় িনধ ারণ সংা
মতিবিনময় সভা

তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ১০-০৩-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ১৩-০৪-২০২১ ২০-০৪-২০২১

৩
দ ও কায কর
িম বাপনা
;

১২

[৩.১] মৗজা জিরপকরণ

[৩.১.১] মৗজা জিরপত (যচ পয ) % ২ ৪৮০ ৪৭৫ ৪৭০ ৪৬৬ ৪৪০ ৪৫

[৩.১.২] িলিপর (খিতয়ােনর) কিপ তত সংা(ল) ২ ৪.৭৫ ৪.৪১ ৪.২৭ ৪.১০ ৩.৯৬ ২.৫

[৩.১.৩] মৗজা াপ তত মৗজা সংা ১ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ ২৭৭

[৩.২] িলিপ কিউটাের
সংরণ ও ণ

[৩.২.১] খিতয়ান িত সংা (ল) ২ ৮.০৫ ৭.৭০ ৭.৩৫ ৭.১৫ ৬.৮০ ২.৩৭

[৩.২.২] াপ িত সংকা (ল) ২ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১৩ ২.৮০ ১.১৩

[৩.২.৩] খিতয়ান কিউটাের এিত সংা (ল) ১ ১০.০০ ৮.৮০ ৮.৭০ ৮.৬০ ৮.৫০ ১.৬৭

[৩.৩] িলিপ হার
[৩.৩.১] িলিপ ড়া কািশত মৗজা সংা ১ ২২৫০ ২২৪০ ২২২৫ ২২০০ ২১৭৫ ৫৮৮

[৩.৩.২] িলিপর গেজট িবি কািশত ও সংি
কপের িনকট হািরত

মৗজা সংা ১ ৩১০০ ৩০৭৫ ৩০৩০ ২৯৯৫ ২৮২০ ৫৫১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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%

৪

িমর সেব াম
বহার
িনিতকরেণ
আইন-ণয়ন ;

১০
[৪.১] আইন ও িবিধ-
িবধানসহ েগাপেযািগকরণ

[৪.১.১] “The State Acquisition &
Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অবােদর খসড়া
যাচাই বাচাইেয়র জ মিপিরষদ িবভােগর সংি কিমেত
রণ

তািরখ ২ ২৭-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৬-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

[৪.১.২] ািবত ‘িম উয়ন কর আইন, ২০১৯’ এর খসড়া
যাচাই বাচাইেয়র জ মিপিরষদ িবভােগর সংি কিমেত
রণ

তািরখ ২ ২৭-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৬-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

[৪.১.৩] “The State Acquisition &
Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অবােদর উপর
মাঠ শাসন হেত মতামত হণ

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ০৫-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ১৭-০১-২০২১ ২৪-০১-২০২১

[৪.১.৪] “The State Acquisition &
Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অবােদর উপর
মাঠ শাসন হেত া মতামেতর উপর কম শালা আেয়াজন

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২১ ২২-০২-২০২১ ০৩-০৩-২০২১ ১১-০৩-২০২১ ১৮-০৩-২০২১

[৪.১.৫] “The State Acquisition &
Tenancy Act, 1950” এর খসড়ার উপর মতামত
দােনর লে জনশাসন মণালেয়র বাবােকােত রণ

তািরখ ১ ১৭-০৩-২০২১ ২৪-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ০৬-০৪-২০২১ ১৩-০৪-২০২১

[৪.১.৬] ািবত ‘িম উয়ন কর আইন, ২০১৯’ এর খসড়ার
উপর মাঠ শাসন হেত মতামত হণ

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ০৫-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ১৭-০১-২০২১ ২৪-০১-২০২১ ৩১-১২-২০২০

[৪.১.৭] ািবত ‘িম উয়ন কর আইন, ২০১৯’ এর মাঠ
শাসন হেত া মতামেতর উপর কম শালা আেয়াজন

তািরথ ১ ১৫-০২-২০২১ ২২-০২-২০২১ ০৩-০৩-২০২১ ১১-০৩-২০২১ ১৮-০৩-২০২১

[৪.১.৮] ািবত ‘িম উয়ন কর আইন, ২০১৯’ খসড়ার
উপর মতামত দােনর লে জনশাসন মণালেয়র
বাবােকােত রণ

তািরখ ১ ১৭-০৩-২০২১ ২৪-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ০৬-০৪-২০২১ ১৩-০৪-২০২১

৫

অভরীণ ও
আজািতক সীমানা
সংা িবেরাধ
িনরসন এবং
িলিপ সংা
নাগিরকেসবা
সহজলভকরণ;

১০

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

[৫.১.১] অভরীণ সীমানা িবেরাধ িনিত সংা ২ ১ ০ ০ ২ ০

[৫.১.২] যৗথভােব সীমানা পিরদশ নত সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[৫.১.৩] যৗথ সীমা সেলন অিত সংা ২ ১ ০ ০ ১ ০

[৫.১.৪] সীমানা িপলার মরামতত সংা ১ ৫০০ ৪৮৫ ৪৭০ ৪৫০ ৪২৫

[৫.২] মৗজা াপ
ানকরণ এবং েডের
মােম সরবরাহ

[৫.২.১] ানত মৗজা াপ েডের মােম
সরবরাহ/িবয়

সংা (হাজার) ২ ১৪.০০ ১৩.৭৫ ১৩.৬০ ১৩.৫০ ১০.০০ ৫.২৯

[৫.২.২] মৗজা াপ ানকরণ সংা ১ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২০০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১৮.৪৭

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪.৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৯.৮১

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১.৪২

*সামিয়ক (provisional) ত


