
ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, িম মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................... 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ......................................... 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৮ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৯ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ২২ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ ২৩ ............................................... 

সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ২৪ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ই-িমউেটশন বাবায়েনর ীিত প '' ও জবাবিদিহলক সরকারী িতােনর িবকাশ'' কাটাগিরেত িম মণালয় ময াদাণ 
''ইউনাইেটড াশনস পাবিলক সািভ স অাওয়াড  -২০২০'' অজন কেরেছ। দেশর ৪৮৮ উপেজলা/সােকল িম অিফস ও উ অিফস সেহর
অধীন ইউিনয়ন িম অিফসসেহ ই-নামজারী কায ম চা করা হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ মাঠ পয ােয়র দরসেহ উপেযাগী
কের তালার উে সারা দেশর িম অিফসেলােত গত িতন অথ বছের ৩৮৪৯ াপটপসহ অা কিউটার সামী এবং
ফেটাকিপয়ার মিশন িবতরণ করা হেয়েছ। িনিবড় মিনটিরং ও িডিজটালাইজড পিতেত রকড  সংরেণর কারেণ িবগত িতন বছর হেত
বতমান িতন বছেরর িম উয়ন কর ও কর বিহ ত রাজের িবিভ খাত হেত রাজ আদায় ায় ২৫% ি পেয় মাট ২১০০ কা টাকা
রাজ আদায় করা হেয়েছ। িম জিরপ রকড  অিধদেরর মােম বতমােন ১৬ জােন এবং ১ িদয়ারা সেটলেম অপােরশন
কম িচ মাট ৪১৬৫১ মৗজার মে ড়া কািশত মৗজার সংা ৩২৪৯৫ এবং খিতয়ান সংা ১৭৯.৯৮ লের অিধক। তে
৩১৬৯৬  মৗজার  ১৭১.২০  লের  অিধক  খিতয়ান  জলা  শাসকেদর  িনকট  হার  স  হেয়েছ।  অনলাইন  িরিভশনাল  সেটলেম
খিতয়ান তির কের এ যাবত ১.৪৮ কা আর.এস. খিতয়ান জনগেনর জ উূ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের িম মণালয় কক
অভরীণ িনরীার মােম ৫,০৬৭ অিডট আপি িনি কের সরকাির কাষাগাের ১২,২৬,৪৪,৬৪৬/- (বার কা ছািশ ল য়ািশ
হাজার ছয়শত) টাকা জমা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িম বাপনা কায ম লত ায়াল পিতেত পিরচািলত হয়। জনেসবা িনিত ও সহজতর করেত িডিজটাল পিতেত িম সবা
দােনর উেগ নয়া হেয়েছ। িক িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক িডিজটাল াপ তিরেত কািরগির দতা স জনবেলর তী
সংকট রেয়েছ। যার ফেল িডিজটালাইেজশেনর গিত কািত পয ােয় ি করা যাে না। মাঠ পয ােয়র দরসেহরও একই অবা। িম
মণালেয়র অধীেন হৎ পয ােয় িশণ দােন সম কান িতান না থাকায় মাঠ পয ােয় জনবলেক  সমেয় িশণ দান করা সব
হে না। মাঠ পয ােয় রাজ সােকল অেনক ি পেয়েছ ও ইউিনয়ন িভিক িম অিফস জন কায ম চলমান আেছ। মাঠ পয ােয়র কম রত
কম চারীর সংা েয়াজেনর লনায় অেনক কম। ‘িনেয়াগ িবিধ’ ড়া না হওয়ায় নন িনেয়াগ ও পেদািত দয়া যাে না।

ভিবৎ পিরকনা:

Land Automation, িডিজটাল পিতেত িম জিরপ করার জ িম রকড  ও জিরপ অিধদেরর পিরচালনা সমতা
শিশালীকরণ  এবং  মৗজা  ও  টিভিক জাতীয়  িডিজটাল  িম  জািনং  নামক িতন কের  মােম  িডেসর/২০২৫  িাের  মে
েয়াজনীয় িবল পিরমাণ ডাটা সাভ াের এি করা এবং িম মণালেয়র আওতাধীন মাঠ পয ােয়র জনবলেক উপ িশণ, উপকরণ
দােনর পাশাপািশ সফটওয়ার অবকাঠােমার েয়াজনীয় উয়ন ও সংার করা হেব। উেিখত সমেয়র মে া জিরপ স করা হেব।
অনলাইেন িম উয়ন কর আদায় করা হেব, িডিজটাল সােভ  কায ম এিগেয় নবা হেব এবং অনলাইেন নামজারী ও পচ া সরবরাহ কায ম
আরও বগবান ও আিনক করা হেব। িম মণালেয়র আওতাধীন মাঠ পয ােয়র 'কম কতা/কম চারী িনেয়াগ িবিধমালা-২০২০' এবং 'িম
সহকারী কম কতা ও িম উপ-সহকারী কম কতা িনেয়াগ িবিধমালা-২০২০' আগামী ৩১ ম ২০২২ এর মে ড়া করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৭ আইন ও ১ িবিধমালা নন কের ণয়ন/হালনাগাদ করা হেব ;
ই-িমউেটশেনর মােম ৮৪% নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন িনি করা হেব ;
িম ও হহীনেদর জ ৪৫০০ ঘর িনম াণ করা হেব ;
২০০ ইউিনয়ন িম অিফস ভবন তন কের িনম াণ করা হেব এবং
১৩০০০ ানত মৗজা াপ েডের মােম সরবরাহ/িবয় করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর িম মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মী, িতিনিধ িহসােব
সিচব, িম মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ,  এবং জনবাব িম বাপনা।

১.২ অিভল (Mission)
িম বাপনায় আিনক ও টকসই ির সেব াম বহােরর মােম জনবাব িম সবা িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. যথাযথ িম বাপনা িনিতকে আইিন কাঠােমা উয়ন
২.  িম ও িম রাজ বাপনা
৩. দ ও কায কর িম বাপনা
৪. িমহীন, অিত দির এবং িনিবেদর নব াসন ও আথ -সামািজক অবার উয়ন
৫. অভরীণ ও আজািতক সীমানা সংা িবেরাধ িনরসন এবং িলিপ সংা নাগিরকেসবা সহজলভকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. খিতয়ান হালনাগাদকরণ ;
২. িম রাজ আদায়, কর বিহ ত রাজ আদায়, সায়রাত মহাল বাপনা এবং সািফেকট কস িনি;
৩. িষ ও অিষ খাস জিম বোব দান এবং াম জন ;
৪. আইন ও িবিধসহ েগাপিগকরণ ;
৫. পিরবীণ ও তদারিক এবং িবিভ কার িশেণর মােম কম কতা-কম চারীেদর কমদতা ি ;
৬. িম অিধহণ, িম িবেরাধ িনি, অভরীণ সীমানা িবেরাধ িনিকরণ এবং আজািতক সীমানা সিকত িবষয়
িনি ;
৭. ইউিনয়ন ও উপেজলা িম অিফস িনম াণ এবং িনরীা কায ম পিরচালনা এবং
৮. মৗজা জিরপকরণ, িলিপ কিউটাের সংরণ ও ণ এবং িলিপ হার।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িন ল,  এবং সহজলভ জিরপ
সবা দান

ইএস মিশেনর সাহাে
িডিজটাল পিতেত সারােদেশর
মৗজা াপ ুতকরণ

মৗজা
সংা

৩০০ ৩১০ ৩১৫
জনশাসন মণালয়, িম রকড  ও জিরপ
অিধদর

মহাপিরচালক, িম রকড  ও
জিরপ অিধদেরর তয়ন

অনলাইন সফটওয়ােরর মােম
িম উয়ন কর আদােয়র ফেল
রাজ আদায় ি

অনলাইন িনবেনর মােম
আদায়ত িম উয়ন কেরর
হািং সংা

% ৫ ১০ ১৫
জনশাসন মণালয়, ত ও যাগােযাগ
ি িবভাগ ও িম সংার বাড 

চয়ারান, িম সংার
বাড  এর তয়ন

াম জেনর মােম
হহীনেদর নব াসন

হহীনেদর জ িনম াণত ঘর সংা ১১৫৯ ২৮৬৫ ৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০
পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ, িম
মণালয়, ক পিরচালক,  াম

 ােমর ক পিরচালক
এর তয়ন

মৗজা াপ ানকরণ এবং
েডের মােম সরবরাহ

ানত মৗজা াপ েডের
মােম সরবরাহ/িবয়

সংা
(হাজার)

১৩.৫ ১৩ ১৩ ১৪ ১৫
জিরপ অিবভাগ, জিরপ-০১ অিধশাখা,
জিরপ অিধদর, িম মণালয়

মহাপিরচালক, িম জিরপ ও
রকড  অিধদর এর তয়ন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] যথাযথ
িম
বাপনা
িনিতকে
আইিন
কাঠােমা
উয়ন

২০
[১.১] আইন ও
িবিধিবধানসহ
েগাপেযািগকরণ

[১.১.১] The State
Acquisition &
Tenancy Act,
1950 এর বাংলা
অবাদ ড়া
অেমাদেনর জ
মিসভায় রণ

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১.২] The Land
Development
Tax
Ordinance,
1976 রিহতেম িম
উয়ন কর আইন, ২০১৯
অেমাদেনর জ মহান
জাতীয় সংসেদ উাপন

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১.৩] ািবত াবর
সি অিধহণ ও
ম দখল িবিধমালা
২০২১ এর খসড়া যাচাই
বাচাইেয়র জ
মিপিরষদ িবভােগর
সংি কিমেত রণ

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১.৪] ািবত িম
বহার আইন ২০২১ এর
খসড়া যাচাই বাচাইেয়র
জ মিপিরষদ
িবভােগর সংি
কিমেত রণ

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১.৫] ািবত িম
অপরাধ আইন ২০২১ এর
খসড়া যাচাই বাচাইেয়র
জ মিপিরষদ
িবভােগর সংি
কিমেত রণ

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১.৬] The
Bangladesh
Government
Hats and
Bazars
(Management)
(Repeal)
Ordinance,
1975 বািতল কের
আইেন পিরণত করার
জ মহান জাতীয়
সংসেদ উাপন

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১.৭] The
Foreign
Voluntary
Organizations
(Acquisition of
Immovable
Property)
Regulation
Ordinance,
1983 বািতল কের
আইেন পিরণত করার
জ মহান জাতীয়
সংসেদ উাপন

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১.৮] The Land
Reforms
Ordinance,
1984 বািতল কের
আইেন পিরণত করার
জ মহান জাতীয়
সংসেদ উাপন

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৪.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২]  িম
ও িম রাজ
বাপনা

১৮
[২.১] সায়রাত মহাল
বহাপনা ও
ডাটােবজ তির

[২.১.১] ইজারাত
জলমহাল

সমি % ২ ৯৭ ৪১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮২ ৮৪



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১.২] দেশর সকল
হাট-বাজােরর তের
অনলাইন ডাটােবজ তির

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১

[২.১.৩] দেশর সকল চা
বাগােনর তের
অনলাইন ডাটােবজ তির

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১

[২.১.৪] দেশর সকল
বামহােলর তের
অনলাইন ডাটােবজ তির

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১

[২.২] িম অিধহণ

[২.২.১] িস এল এিস
কক মাঠ পয ায় হেত
াব াির ২ মােসর
মে অিধহণ াব
িনি

গড় % ২ ৭৩ ৮৭.৫ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৯০ ৯২

[২.২.২] মাঠ পয ায় হেত
াব াির ২ মােসর
মে মণালয় কক
অিধহণ াব িনি

গড় % ১ ৭৮ ৪২.৫ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭৩ ৮২ ৮৪

[২.৩] ইউিনয়ন িম
অিফস িনম াণ

[২.৩.১] িনম াণত
ইউিনয়ন িম অিফেসর
সংা

সমি সংা ২ ৫৩৪ ১০৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২১০ ২২০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪] িনরীা
কায ম পিরচালনা

[২.৪.১] িনরীাত
অিফস

সমি সংা ১ ৪৪০০ ৩৯৪৯ ৪৫০০ ৪৪৭৫ ৪৪৫০ ৪৪২৫ ৪৪০০ ৪৫২৫ ৪৫৫০

[২.৪.২] িনিত
অিডট (রাঃ) আপি

সমি % ১ ৩২ ৩৫ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৮ ৪০

[২.৫] সমসামিয়ক
িবষেয় কম কতােদর
িনেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

[২.৫.১] লািন ং সশন
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৭ ৮

[২.৬] িম
বাপনার সােথ
সংি কম কতােদর
দতা ি

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

সমি সংা ২ ১৮২৭ ২০৪৩ ২১৭৫ ২১৪৫ ২১০৫ ২০৫০ ২০০০ ২২২৫ ২২৭৫

[৩] দ ও
কায কর
িম
বাপনা

১২
[৩.১] িম রাজ
আদায় কায ম
তদারিক

[৩.১.১] আদায়ত িম
উয়ন কর (সাধারণ)

সমি
টাকা
(কা)

২ ৩৮৬.৫৯ ৪৬৫ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৭৫ ৪৮০

[৩.১.২] অনলাইন
িনবেনর মােম
আদায়ত িম উয়ন
কেরর হািং সংা

সমি
হািং
সংা(ল)

২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৪০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] খিতয়ান
হালনাগাদকরণ
কায ম মণালয়
কক পিরবীণ

[৩.২.১] ই-িমউেটশেনর
মােম িনিত
নামজাির ও
জমাখািরেজর আেবদন
পিরবীণত

গড় % ২ ৮০ ৮৪ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৫ ৮৬

[৩.২.২] কল সােরর
মােম ই-পচ ার আেবদন
হণ কায ম চাকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১

[৩.২.৩] কল সােরর
মােম অনলাইন
রিজেশন ও িম
উয়ন কর আেবদন
কায ম চাকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১

[৩.২.৪] ইএস
মিশেনর সাহাে
িডিজটাল পিতেত
সারােদেশর মৗজার
াপ তকরণ

সমি
মৗজা
সংা

১ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩১০ ৩১৫

[৩.৩] কর বিহ ত
রাজ আদায়
িনিতকরণ

[৩.৩.১] আদায়ত কর
বিহ ত রাজ

সমি টাকা(কা) ১ ৭৩ ১১৮ ১২০ ১১৮ ১১৫ ১১০ ১০০ ১২৫ ১৩০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] িমহীন,
অিত দির
এবং
িনিবেদর
নব াসন ও
আথ -সামািজক
অবার উয়ন

১০
[৪.১] িষ খাস জিম
বোব দান

[৪.১.১] বোবেযা
িষ খাস জিম িচিত

সমি একর ২ ৩৮৯৫ ৮০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭২০০ ৭০০০ ৭৫০০ ৭০০০

[৪.১.২] বোবত
িষ খাস জিম

সমি একর ২ ৮৫৮৫ ৬৩৮৪ ৭৫০০ ৭৩০০ ৭১০০ ৬৯০০ ৬৭০০ ৭৭০০ ৭৭০০

[৪.১.৩] িনিত
বোব মাকমা

সমি একর ২ ১৬১৮৩ ৪৩৮১৯ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১৫৫০০ ১৫৫০০

[৪.২] অিষ খাস
জিম বোব দান

[৪.২.১] বোবত
অিষ খাস জিম

সমি একর ২ ১৫৬৯ ১৩৭২২ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১০০০ ১২০০

[৪.৩] াম
জেনর মােম
হহীনেদর নব াসন

[৪.৩.১] িম ও
হহীনেদর জ
িনম াণত ঘর

সমি সংা ২ ৪৫০ ২৮৬৫ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪১০০ ৩৯০০ ৩৭০০ ৪৬০০ ৪৭০০

[৫] অভরীণ
ও আজািতক
সীমানা
সংা
িবেরাধ িনরসন
এবং িলিপ
সংা
নাগিরকেসবা
সহজলভকরণ

১০
[৫.১] অভরীণ
সীমানা িবেরাধ
িনিকরণ

[৫.১.১] চাম-
নায়াখালী ও ফিরদর-
ীগ জলার
অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ৩ ৪

[৫.১.২] সীমানা িপলার
মরামতত

সমি সংা ২ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৪২৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ৪৮০ ৪৯০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.১.৩] যৗথ সীমা
সেলন অিত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৫.১.৪] যৗথভােব
সীমানা পিরদশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৫

[৫.২] মৗজা াপ
ানকরণ এবং
েডের মােম
সরবরাহ

[৫.২.১] ানত মৗজা
াপ েডের মােম
সরবরাহ/িবয়

সমি
সংা
(হাজার)

২ ১৩.৫০ ১৩ ১৩ ১২ ১০.৫ ৯.২৫ ৮.৪ ১৪ ১৪

[৫.২.২] মৗজা াপ
ানকরণ

সমি সংা ২ ৩০০ ২৮৮ ২৮৮ ২৭২ ২৪০ ২০৮ ১৯২ ৩০০ ৩০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  িম  মণালয়  মাননীয়  মী,  িম  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর
মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  িম
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
িম মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ জ  জলা শাসক

২ অিতঃ িব ক অিতির িবভাগীয় কিমশনার

৩ অিত   অিতির িলশ পার

৪ আর ও আর িলিপ (রকড  অব রাইটস) আর ও আর িলিপ (রকড  অব রাইটস)

৫ ইউ  অ ইউিনয়ন িম অিফস

৬ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৭ জ  জলা শাসক

৮ িব এম িস বােজট বাপনা কিম

৯ িব ক িবভাগীয় কিমশনার

১০  আ বা িম আিপল বাড 

১১  উ ক িম উয়ন কর

১২    ক িম শাসন িশণ ক

১৩ ম িম মণালয়

১৪  র জ িম রকড  ও জিরপ অিধদর

১৫  স বা িম সংার বাড 

১৬  জ জ  জলা জজ

১৭ স ক  সহকারী কিমশনার (িম)

১৮ সহ জ জ সহকারী জলা জজ

১৯ সহ   সহকারী িলশ পার

২০ সহ ব স সহকারী বন সংরণ

২১ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, িচংিড়মহাল, লবণমহাল ইতািদ

২২ িহ িন রা িহসাব িনয়ক (রাজ)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] আইন ও িবিধিবধানসহ
েগাপেযািগকরণ

[১.১.১] The State Acquisition & Tenancy Act,
1950 এর বাংলা অবাদ ড়া অেমাদেনর জ মিসভায় রণ

আইন ১ অিধশাখা,আইন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র আইন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১.২] The Land Development Tax Ordinance,
1976 রিহতেম িম উয়ন কর আইন, ২০১৯ অেমাদেনর জ মহান
জাতীয় সংসেদ উাপন

আইন ৪ অিধশাখা,আইন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র আইন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১.৩] ািবত াবর সি অিধহণ ও ম দখল িবিধমালা ২০২১ এর
খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ মিপিরষদ িবভােগর সংি কিমেত রণ

অিধহন ১ অিধশাখা, অিধহন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র অিধহণ অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১] আইন ও িবিধিবধানসহ
েগাপেযািগকরণ

[১.১.৪] ািবত িম বহার আইন ২০২১ এর খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ
মিপিরষদ িবভােগর সংি কিমেত রণ

আইন ২ অিধশাখা, আইন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র আইন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১.৫] ািবত িম অপরাধ আইন ২০২১ এর খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ
মিপিরষদ িবভােগর সংি কিমেত রণ

আইন ৩ অিধশাখা, আইন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র আইন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১.৬] The Bangladesh Government Hats and
Bazars (Management) (Repeal) Ordinance,
1975 বািতল কের আইেন পিরণত করার জ মহান জাতীয় সংসেদ
উাপন

সায়রাত ১ অিধশাখা, সায়রাত অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র সায়রাত অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১] আইন ও িবিধিবধানসহ
েগাপেযািগকরণ

[১.১.৭] The Foreign Voluntary Organizations
(Acquisition of Immovable Property)
Regulation Ordinance, 1983 বািতল কের আইেন পিরণত
করার জ মহান জাতীয় সংসেদ উাপন

আইন ১ অিধশাখা, আইন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র আইন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[১.১.৮] The Land Reforms Ordinance, 1984 বািতল
কের আইেন পিরণত করার জ মহান জাতীয় সংসেদ উাপন

আইন ৪ অিধশাখা, আইন অিবভাগ, িম মণালয়
িম মণালেয়র আইন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.১] সায়রাত মহাল বহাপনা ও
ডাটােবজ তির

[২.১.১] ইজারাত জলমহাল সায়রাত অিবভাগ, সায়রাত-১ শাখা, িম মণালয়।
িম মণালেয়র সায়রাত অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.১] সায়রাত মহাল বহাপনা ও
ডাটােবজ তির

[২.১.২] দেশর সকল হাট-বাজােরর তের অনলাইন ডাটােবজ তির
িম সবা িডিজটালাইেজশন সল, মাঠ শাসন অিবভাগ,
িম মণালয়

িম মণালেয়র মাঠ শাসন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.১.৩] দেশর সকল চা বাগােনর তের অনলাইন ডাটােবজ তির
িম সবা িডিজটালাইেজশন সল, মাঠ শাসন অিবভাগ,
িম মণালয়

িম মণালেয়র মাঠ শাসন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.১.৪] দেশর সকল বামহােলর তের অনলাইন ডাটােবজ তির
িম সবা িডিজটালাইেজশন সল, মাঠ শাসন অিবভাগ,
িম মণালয়

িম মণালেয়র মাঠ শাসন অিবভাগ কক দ
তয়ন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.২] িম অিধহণ

[২.২.১] িস এল এিস কক মাঠ পয ায় হেত াব াির ২ মােসর মে
অিধহণ াব িনি

অিধহণ অিবভাগ,অিধহণ-২ অিধশাখা, িম মণালয়।
িম মণালেয়র অিধহণ অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.২.২] মাঠ পয ায় হেত াব াির ২ মােসর মে মণালয় কক
অিধহণ াব িনি

অিধহণ অিবভাগ,অিধহণ-১ অিধশাখা, িম মণালয়।
িম মণালেয়র অিধহণ অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.৩] ইউিনয়ন িম অিফস িনম াণ [২.৩.১] িনম াণত ইউিনয়ন িম অিফেসর সংা
পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ,পিরকনা ও উয়ন অিধশাখা,
িম মণালয়।

িম মণালেয়র পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ
কক দ তয়ন

[২.৪] িনরীা কায ম পিরচালনা
[২.৪.১] িনরীাত অিফস বােজট অিবভাগ, বােজট ও অিডট অিধশাখা, িম মণালয়।

িম মণালেয়র িহসাব িনয়ক (রাজ) কক দ
তয়ন

[২.৪.২] িনিত অিডট (রাঃ) আপি বােজট অিবভাগ, বােজট ও অিডট অিধশাখা, িম মণালয়।
িম মণালেয়র িহসাব িনয়ক (রাজ) কক দ
তয়ন

[২.৫] সমসামিয়ক িবষেয়
কম কতােদর িনেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

[২.৫.১] লািন ং সশন আেয়ািজত শাসন অিবভাগ, শাসন-৩ অিধশাখা, িম মণালয়
িম মণালেয়র শাসন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[২.৬] িম বাপনার সােথ
সংি কম কতােদর দতা ি

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

শাসন অিবভাগ, শাসন-০৩ অিধশাখা, িম মণালয়।
পিরচালক, িম শাসন িশণ ক কক
তয়ন।

[৩.১] িম রাজ আদায় কায ম
তদারিক

[৩.১.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ) আইন অিবভাগ, আইন -০১ অিধশাখা, িম মণালয় চয়ারান, িম সংার বাড  কক দ তয়ন

[৩.১.২] অনলাইন িনবেনর মােম আদায়ত িম উয়ন কেরর হািং
সংা

মাঠ শাসন অিবভাগ, মাঠ শাসন-০২ অিধশাখা, িম
মণালয়

চয়ারান, িম সংার বাড  কক তয়ন

[৩.২] খিতয়ান হালনাগাদকরণ
কায ম মণালয় কক পিরবীণ

[৩.২.১] ই-িমউেটশেনর মােম িনিত নামজাির ও জমাখািরেজর
আেবদন পিরবীণত

িম সংার বাড , িম সবা িডিজটালাইেজশন সল, মাঠ
শাসন অিবভাগ, িম মণালয়

চয়ারান, িম সংার বাড  কক দ তয়ন

[৩.২.২] কল সােরর মােম ই-পচ ার আেবদন হণ কায ম চাকরণ
িম সবা িডিজটালাইেজশন সল, মাঠ শাসন অিবভাগ,
িম মণালয়

িম মণালেয়র মাঠ শাসন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[৩.২.৩] কল সােরর মােম অনলাইন রিজেশন ও িম উয়ন কর
আেবদন কায ম চাকরণ

িম সবা িডিজটালাইেজশন সল, মাঠ শাসন অিবভাগ,
িম মণালয়

িম মণালেয়র মাঠ শাসন অিবভাগ কক দ
তয়ন

[৩.২] খিতয়ান হালনাগাদকরণ
কায ম মণালয় কক পিরবীণ

[৩.২.৪] ইএস মিশেনর সাহাে িডিজটাল পিতেত সারােদেশর মৗজার
াপ তকরণ

জিরপ অিবভাগ, জিরপ-১/২ অিধশাখা এবং িম রকড  ও
জিরপ অিধদর

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন

[৩.৩] কর বিহ ত রাজ আদায়
িনিতকরণ

[৩.৩.১] আদায়ত কর বিহ ত রাজ আইন অিবভাগ, আইন-০১ অিধশাখা, িম মণালয় চয়ারান, িম সংার বাড  কক দ তয়ন

[৪.১] িষ খাস জিম বোব
দান

[৪.১.১] বোবেযা িষ খাস জিম িচিত খাসজিম অিবভাগ,খাস -২ শাখা, িম মণালয়
িম মণালেয়র খাসজিম অিবভাগ কক দ
তয়ন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] িষ খাস জিম বোব
দান

[৪.১.২] বোবত িষ খাস জিম খাসজিম অিবভাগ,খাস -২ শাখা, িম মণালয়
িম মণালেয়র খাসজিম অিবভাগ কক দ
তয়ন

[৪.১.৩] িনিত বোব মাকমা খাস জিম অিবভাগ, খাস-২ শাখা, িম মণালয়
িম মণালেয়র খাসজিম অিবভাগ কক দ
তয়ন

[৪.২] অিষ খাস জিম বোব
দান

[৪.২.১] বোবত অিষ খাস জিম খাসজিম অিবভাগ,খাস -২ শাখা, িম মণালয়
িম মণালেয়র খাসজিম অিবভাগ কক দ
তয়ন

[৪.৩] াম জেনর মােম
হহীনেদর নব াসন

[৪.৩.১] িম ও হহীনেদর জ িনম াণত ঘর
পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ,পিরকনা ও উয়ন অিধশাখা,
িম মণালয়

িম মণালেয়র পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ
কক দ তয়ন

[৫.১] অভরীণ সীমানা িবেরাধ
িনিকরণ

[৫.১.১] চাম-নায়াখালী ও ফিরদর-ীগ জলার অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

জিরপ অিবভাগ,জিরপ -০২ অিধশাখা, িম মণালয়
মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন

[৫.১.২] সীমানা িপলার মরামতত জিরপ অিবভাগ,জিরপ -০২ অিধশাখা, িম মণালয়
মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন

[৫.১] অভরীণ সীমানা িবেরাধ
িনিকরণ

[৫.১.৩] যৗথ সীমা সেলন অিত
িম রকড  ও জিরপ অিধদর, জিরপ ২ অিধশাখা, জিরপ
অিবভাগ, িম মণালয়

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন

[৫.১.৪] যৗথভােব সীমানা পিরদশ নত
িম রকড  ও জিরপ অিধদর, জিরপ ২ অিধশাখা, জিরপ
অিবভাগ, িম মণালয়

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন

[৫.২] মৗজা াপ ানকরণ এবং
েডের মােম সরবরাহ

[৫.২.১] ানত মৗজা াপ েডের মােম সরবরাহ/িবয়
জিরপ অিবভাগ,জিরপ -০১ অিধশাখা, জিরপ অিধদর, িম
মণালয়

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন

[৫.২] মৗজা াপ ানকরণ এবং
েডের মােম সরবরাহ

[৫.২.২] মৗজা াপ ানকরণ
জিরপ অিবভাগ,জিরপ -০১ অিধশাখা, জিরপ অিধদর, িম
মণালয়

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর কক
দ তয়ন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
মৗজা াপ ানকরণ এবং েডের
মােম সরবরাহ

ানত মৗজা াপ েডের মােম সরবরাহ/িবয় িম রকড  ও জিরপ অিধদর প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

মৗজা াপ ানকরণ এবং েডের
মােম সরবরাহ

মৗজা াপ ানকরণ িম রকড  ও জিরপ অিধদর প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অবাদ ড়া
অেমাদেনর জ মিসভায় রন

আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
The Land Development Tax Ordinance, 1976 রিহতেম ‘িম উয়ন কর
আইন, ২০১৯’ অেমাদেনর জ মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন

আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
The Bangladesh Government Hats and Bazars (Management)
(Repeal) Ordinance, 1975 বািতল কের আইেন পিরনত করার জ মহান জাতীয়
সংসেদ উথাপন

আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
The Foreign Voluntary Organizations (Acquisition of
Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 বািতল কের আইেন
পিরনত করার জ মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন

আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
The Land Reforms Ordinance, 1984 বািতল কের আইেন পিরনত করার জ
মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন

আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
ািবত াবর সি অিধহণ ও ম দখল িবিধমালা ২০২১ এর খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ
মিপিরষদ িবভােগর সংি কিমেত রণ

মিপিরষদ িবভাগ িচ প ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
ািবত িম অপরাধ আইন ২০২১ এর খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ মিপিরষদ িবভােগর সংি
কিমেত রণ

মিপিরষদ িবভাগ িচ প ও আেলাচনার মােম

আইন ও িবিধিবধানসহ েগাপেযািগকরণ
ািবত িম বহার আইন ২০২১ এর খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ মিপিরষদ িবভােগর সংি
কিমেত রণ

মিপিরষদ িবভাগ িচ প ও আেলাচনার মােম

সীমানা িবেরাধ িনিকরণ যৗথ সীমা সেলন অিত পররা মণালয় প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম

সীমানা িবেরাধ িনিকরণ যৗথভােব সীমানা পিরদশ নত পররা মণালয় প যাগােযাগ ও আেলাচনার মােম
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম
নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক

এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ
এিপএ'র সংি কায ম ম

১ মিসভার িসা বাবায়ন
সামিরক শাসন আমেল নীত সকল
অােদশ/আইন বািতল কের নন আইন নয়ণ

[১.১.১] The Land Development Tax Ordinance, 1976 ‘িম উয়ন কর
আইন, ২০১৯’ অেমাদেনর জ মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন [১.১.৬] The Bangladesh
Government Hats and Bazars (Management) (Repeal)
Ordinance, 1975 বািতল কের আইেন পিরনত করার জ মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন
[১.১.৭] The Foreign Voluntary Organizations (Acquisition of
Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 বািতল কের
আইেন পিরনত করার জ মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন [১.১.৮] The Land Reforms
Ordinance, 1984 বািতল কের আইেন পিরনত করার জ মহান জাতীয় সংসেদ উথাপন

আইনসহ সমেয়াপেয়াগী করা
হেব।

২
Election Manifesto
2018

াম কম িচ বাবায়েনর মােম
সিতকােরর অসহায় হতদির মােষর পােশ
দাড়ােনা (া-০৮)

[৩.৩.১] িম ও হহীনেদর জ িনম াণত ঘর িম ও হহীনরা হ পােবন

৩
Perspective plan
(FY2021-2041)

বদখলত সরকাির জিমর অৈবধ দখলসহ
বহাত হেয় যাওয়া খাস জিম নারকে
কম িচ নয়া হেব (া-৭৬)

[৩.১.১] বোবেযা িষ খাস জিম িচিত [৩.১.২ ] বোবত িষ খাস [৩.১.৩] িনিত
বোব মাকমা [৩.২.১] বোবত অিষ খাস জিম

সরকাির জিমর সক বহার
িনিত করা হেব

৪
Perspective plan
(FY2021-2041)

নাগিরকেদর জ ই-িমউেটশন সবা  করা
(া-১৩৬)

[৪.২.১] ই-িমউেটশেনর মােম িনিত নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন
নাগিরকগন সহেজ িম সবা
হন করেত পারেবন।

৫
Perspective plan
(FY2021-2041)

িমর সেব া বহার ও এর সংরণ উৎসািহত
করা (া-৭০)

[২.১.২] দেশর সকল হাট-বাজােরর তের অনলাইন ডাটােবজ তির [২.১.৩] দেশর সকল
বামহােলর তের অনলাইন ডাটােবজ তির [৪.১.৩] কল সােরর মােম অনলাইন িম উয়ন
কর আেবদন কায ম চাকরণ [২.১.৪] দেশর সকল চা বাগােনর তের অনলাইন ডাটােবজ তির

জনসাধারণ আরও সহেজ
নাগিরক িবধা হণ করেত
পারেবন।

৬
Perspective plan
(FY2021-2041)

জিমর রকড  রণােবেণ িডিজটায়েনর বা
নয়া হেব (া-৭৬)

[৪.১.২] কল সােরর মােম ই-পচ ার আেবদন হণ কায ম চাকরণ [৪.১.৪] ইএস মিশেনর
সাহাে িডিজটাল পিতেত সারােদেশর মৗজার াপ তকরণ

জনসাধারণ আরও সহেজ
নাগিরক িবধা হণ করেত
পারেবন।

৭
Perspective plan
(FY2021-2041)

িষ জিমর অিচত বহার িনিষ করেত
কেঠার আইন বতন করা হেব (া-৭৫)

[১.১.৫] ািবত িম বহার আইন ২০২১ এর খসড়া যাচাই বাচাইেয়র জ মিপিরষদ িবভােগর
সংি কিমেত রণ

আইন ণয়েনর ফেল িমর
বহার পিরকনা অযায়ী
করা যােব।
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


