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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

* সািতক অজনসহঃ
িম রকড  ও জিরপ অিধদেরর আওতাধীন অেমািদত ১৯ জােনর মে িয়া িতত মাট ১৫ জােন ণ া এবং ০১ িদয়ারা
সেটলেম অপােরশন কায ম রেয়েছ। এ ছাড়া ঢাকা জােনর ৩ জলায় আংিশক এবং চাম জােন জিরপ চনাপেব  আেছ। ইেতােব 
িডএলএমএস কের অধীেন রাজশাহী, পয়াখালী জােনর ১ কের ৩ উপেজলায় কায ম হােত নয়া হেয়িছল। ময়মনিসংহ জলা ও
চলমান ১৫ জান ও িদয়ারা সেটলেম অপােরশেনর কম চী মৗজার সংা ৪১৬৫১। চলমান এ সকল জিরেপ এ যাবৎ ড়া
কািশত  মৗজার  সংা  ৩২৪৯৫  এবং  খিতয়ান  সংা  ১৭৯.৯৮  লের  অিধক।  তে  ৩১৬৯৬  মৗজার  ১৭১.২০  লের  অিধক
খিতয়ান জলা শাসেকর িনকট হার স হেয়েছ। িবেশষভােব রংর ও িদনাজর জােনর আওতায় ১১১ িছটমহেলর জিরপ কাজ
অথ াৎ মৗজা নকসা ত, রকড  ণয়ন ও ্ণ শেষ তা কপের িনকট হার স হেয়েছ। বতমােন সকল মৗজার জিরপ কায ম
আিনক যপািত বহার কের অথ াৎ িডিজটাল পিতেত পিরচািলত হে। অনলাইন িসেেম িরিভশনাল সেটলেম খিতয়ান (RSK)
পার কের  এ যাবৎ  ১.৪৮ কা আর.  এস.  খিতয়ান  জনগেণর জ তবাতায়েন  উু করা  হেয়েছ।  নাগিরকগণ য  কান  ান  হেত
ওেয়বসাইেটর মােম খিতয়ান দখেত পারেছন। দ ও িশিত জনবল তরীর অংশ িহেসেব িবগত বছরসেহ অিধদেরর িবিভ েরর
ায় ২ হাজােরর অিধক কম কতা-কম চারী এবং ৪০০ জেনর অিধক িবিসএস ও িবেজএস কম কতােক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অিধদর ও মাঠ পয ােয় জনবেলর কট অভাব রেয়েছ। নন িস..িপ পিতেত াপ উৎপাদেন িশিত জনবল ও কািরগরী ানস
জনবেলর তা রেয়েছ। িশিত জনবল ও িডিজটাল যপািতর তা সেও কম সাদন ি বাবায়েনর েচা অাহত রাখা
বতমান জিরপ কােজর ধান চাল। চলমান জিরেপর অসমা কাজ সময়াব পিরকনা অয়ায়ী সমা কের কপের িনকট হারও
অিধদেরর অতম চেল।

ভিবৎ পিরকনা:

িম জিরপ িডিজটাইেজশেনর কায ম হােত নয়া হেয়েছ। ােয়ল জিরেপর অসমা কাজ সমাির পিরকনা রেয়েছ। জনশাসেনর
অেমাদনেম িনেয়াগ িবিধমালা ণয়েনর মােম সকল  পদ রণ এবং িশণ দান কের অিধদেরর কায েম গিতশীলতা আনয়ন
করার  পদেপ  হণ  করা  হেয়েছ।  বাংলােদেশর  সকল  জলার  অবিশ  ায়  ২.০০  কা  আর.এস.  খিতয়ান  ওেয়বসাইেট  আপেলাড  ও
অনলাইেন উু করা হেব। ভারেতর সােথ ৪ সেরর িবমান সীমানা িপলার নিন মান/মরামেতর যৗথ কম চী ণয়ন ও তা
বাবায়ন করার উোগ নয়া হেব। ২০২০-২০২৩ ময়ােদ িডিসয়াল সািভ স এবং িব,িস,এস কাডার মাট ৬০০ জন
কম কতা/কম চারীেক িশণ দােনর লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ। আিনক যপািত সংহ করণ, সােভ  ও সেটলেম িশেণর ায়ী
একােডিম িনম াণ, িমভবন, আবািসক ভবন িনম াণ এবং ২০ জানাল সেটলেম অিফস ভবন িনম ােণর পিরকনা অিধদেরর
অািধকার।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০ ল খিতয়ান ণ এবং ৩৫০০  মৗজার িলিপ রাজ কপের িনকট হার।
িডিজটাল জিরেপর িভি াপেনর জ ৪৫০ িজওেডক কোল পেয় াপন।
৮৫ মৗজার িডিজটাল জিরপ(তসিদক পয ) স করণ।
দশািপ অবিশ ায় ২.০০ কা আর.এস. খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড ও অনলাইেন উুকরণ।
সােভ  এ সেটলেম িশণ কায েমর আওতায় ২০০ জন িবিসএস কাডার ও িডিসয়াল সািভ স কম কতােদর িশণ
দান।
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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-

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর

এবং

সিচব, িম মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

জনবাব িম মািলকানা ত িতা।

১.২ অিভল (Mission)
দ, িিনভর ও টকসই িম জিরপ বাপনার মােম িম মািলকেদর সক মািলকানা ত িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কায কর িম  বাপনা।
২. িম জিরপ কােজ দতা ি।
৩. িলিপ সংা নাগিরকেসবা সহজলভকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িডিজটাল পিতেত সম দেশর িত মৗজার িলিপ (মৗজা াপ ও রকড ) ণয়ন।
২. ণীত িলিপ ও মৗজাাপ সংরণ এবং কপের িনকট হার।
৩. পয ায়েম দেশর সকল মৗজায় িজওেডক কোল পেয় াপন ।
৪. িম জিরেপর সােথ সংি ও ািতািনক কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান।
৫. িবিসএস (শাসন/িলশ/বন/রলওেয়) কাডার কম কতা ও িবচার িবভাগীয়(িবেজএস) কম কতােদর সােভ  ও
সেটলেম  িশণ  দান।
৬. আঃেজলা সীমানা িবেরাধ িনি।
৭. আজািতক যৗথ সীমানা সেলন অান এবং যৗথভােব আজািতক সীমানা পিরদশ ন।
৮. আজািতক সীমানা িপলার িনম াণ, ণঃিনম াণ, সংরণ ও মরামত।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

িম িতা

িলিপর (খিতয়ােনর) কিপ
তত

সংা (ল) ৪.৫৬ ৪ ৪.২৫ ৪.৩০ ৪.৩৫
জানাল সেটলেম অিফসসহ, িম রকড  অিবভাগ শাখা,
সেটলেম স, তজগও, ঢাকা।

েযাজ নয়

িলিপ হার মৗজা সংা ৩৫০০ ২৯৯৫ ৩১০০ ৩১১০ ৩১২০
জানাল সেটলেম অিফসসহ, িম রকড  অিবভাগ শাখা,
সেটলেম স, তজগও, ঢাকা।

েযাজ নয়

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] কায কর
িম 
বাপনা।

৫৪
[১.১] মৗজা
জিরপকরণ

[১.১.১] [১.১.১]
মৗজা জিরপত
(তসিদক পয )

সমি সংা ৫ ১১০ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৯০

[১.১.২] [১.১.২]
মৗজাাপ তত

সমি মৗজা সংা ৫ ৬০০ ৫৪০ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ ৬০৫ ৬১০

[১.১.৩] [১.১.৩]
িলিপর
(খিতয়ােনর) কিপ
তত

সমি সংা (ল) ৫ ৪.৫৬ ৪.০০ ৪.২৫ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.০০ ৩.৮৫ ৪.৩০ ৪.৩৫

[১.২] িলিপ
কিউটাের সংরণ ও
ণ

[১.২.১] [১.২.১]
খিতয়ান কিউটাের
এিত

সমি সংা (ল) ৬ ১০.৪২ ১০.০০ ১০.০০ ৮.৮০ ৮.৭০ ৮.৬০ ৮.৫০ ১০.০৫ ১০.১০

[১.২.২] [১.২.২]
খিতয়ান িত

সমি সংা (ল) ৫ ৭.৪২ ৭.১৫ ৮.০৫ ৭.৭০ ৭.৩৫ ৭.১৫ ৬.৮০ ৮.১০ ৮.১৫

[১.২.৩] [১.২.৩]
াপ িত

সমি সংা (ল) ৫ ৩.২৬ ৩.১৩ ৩.৪০ ৩.৪০ ৩.২০ ৩.১৩ ২.৮০ ৩.৪৫ ৩.৫০

[১.৩] িলিপ হার

[১.৩.১] [১.৩.১]
িলিপ ড়া
কািশত

সমি মৗজা সংা ৬ ২২০০ ২২০০ ২২৫০ ২২৪০ ২২২৫ ২২০০ ২১৭৫ ২২৬০ ২২৭৫

[১.৩.২] [১.৩.২]
িলিপর গেজট
িবি কািশত ও
সংিশ কপের
িনকট িলিপ
হািরত

সমি মৗজা সংা ৬ ৩৫০০ ২৯৯৫ ৩১০০ ৩০৭৫ ৩০৩০ ২৯৯৫ ২৮২০ ৩১১০ ৩১২০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ১৭, ২০২০ ১৪:০১ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৪] অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনি করণ

[১.৪.১] [১.৪.১]
অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

সমি সংা ১ ০ ২ ১ ০ ০ ২ ০ ১ ১

[১.৫] আজািতক
সীমানা সিকত িবষয়
িনি

[১.৫.১] [১.৫.১]
যৗথভােব সীমানা
পিরদশ নত

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৭

[১.৫.২] [১.৫.২] যৗথ
সীমা সেলন
অিত

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ১

[১.৫.৩] [১.৫.৩]
সীমানা িপলার
মরামতত

সমি সংা ৩ ৪৫০ ৪৫০ ৫০০ ৪৮৫ ৪৭০ ৪৫০ ৪২৫ ৫০৫ ৫১০

[২] িম জিরপ
কােজ দতা
ি।

১৬

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

[২.১.১] [২.১.১]
কম কতা/ কম চারীেক
িশণ দ

সমি সংা ৫ ৬০০ ৬২০ ৬৩০ ৬২৮ ৬২৪ ৬২০ ৫৮০ ৬৩৫ ৬৪০

[২.২] সােভ  ও
সেটলেম িশণ

[২.২.১] ২.২.১
কম কতােদর সােভ  ও
সেটলেম িশণ
দ

সমি সংা ৪ ১৪০ ১৯০ ২০০ ১৯৫ ১৯২ ১৯০ ১৮০ ২০৫ ২১০

[২.৩] পিরবীণ ও
তদারিক

[২.৩.১] [২.৩.১]
অিফস পিরদশ ণত

সমি সংা ৫ ১৩ ১৬ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৪ ২০ ২২

[২.৩.২] [২.৩.২]
পিরদশ েনর পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৫ ৫৫ ৭২ ৭৪



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ১৭, ২০২০ ১৪:০১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িলিপ
সংা
নাগিরকেসবা
সহজলভকরণ

৫

[৩.১] মৗজা াপ
ানকরণ এবং
েডের মােম
সরবরাহ

[৩.১.১] ানত
মৗজা াপ
েডের মােম
সরবরাহ/িবয়

সমি সংা(হাজার) ৪ ১২.৫০ ১৩.৫০ ১৪.০০ ১৩.৭৫ ১৩.৬০ ১৩.৫০ ১০.০০ ১৪.৫০ ১৫.০০

[৩.১.২] মৗজা াপ
ানকরণ

সমি সংা ১ ৩০০ ৩০০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ৩৩০ ৩৪০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ১৭, ২০২০ ১৪:০১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক
সভা অিত

সমি সংা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ১৭, ২০২০ ১৪:০১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ২১-০৫-২০১৯ ০৫-১২-২০১৯ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫-০৩-২০১৯ ১৯-০৮-২০১৯ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৫-০২-২০২২ ২৫-০২-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬৫ ৭০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ১৭, ২০২০ ১৪:০১ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা
অযায়ী য়
সািদত

সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ
(এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ৬০ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ০ ০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি
িনিত

মিত % ১ ৬৮.৫ ৮০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৮০ ৮০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০১-০১-২০১৯ ২৬-০৯-২০১৯ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর, সিচব, িম মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, িম মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
িম রকড  ও জিরপ অিধদর

তািরখ

সিচব
িম মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

২ িডিজ িডেরর জনােরল

৩ জ জলা শাসক

৪  র জ িম রকড  ও জিরপ অিধদর

৫ িব ক িবভাগীয় কিমশনার

৬ ইউ এন ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৭ ইউ  অ ইউিনয়ন িম অিফস

৮ স ক  সহকারী কিমশনার (িম)

৯ িস, এস কাডাাল সােভ 

১০  ম িম মণালয়

১১ আর ও আর রকড  অব রাইটস

১২ িব এম িস বােজট ােনজেম কিম

১৩ অিত   অিতির িলশ পার

১৪ অ জ  অিতির জলা শাসক

১৫ সহ   সহকারী িলশ পার

১৬ অিত জ জ অিতির জলা জজ

১৭  জ জ -জলা জজ

১৮ সহ জ জ সহকারী জলা জজ

১৯ সহবস সহকারী বন সংরক

২০ আর, এস িরিভশনাল সােভ 

২১  স বা িম সংার বাড 

২২ জড,এস,ও জানাল সেটলেম অিফসার

২৩ এ,এস,ও এািসা সেটলেম অিফসার

২৪ িড,িড ড িডেরর

২৫ ই,,এস ইেলকিনক টাটাল শন

২৬ িজ,িপ,এস াবাল পিজশিনং িসেম

২৭ িজ,এন,এস,এস াবাল নিভেগশন ােটলাইট িসেম

২৮ িজ,িস,এস িজওেডক কোল িসেম

২৯ এম,িপ মইন িপলার

৩০ এস,িপ সাব িসিডয়ারী িপলার

৩১ ,িপ -সড িপলার
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.১] মৗজা
জিরপকরণ

[১.১.১] [১.১.১] মৗজা জিরপত
(তসিদক পয )

দেশর িবিভ এলাকার মৗজাসহ
জিরপকরণ

িম রকড /জিরপ উইং িম রকড /জিরপ উইং শাখার িরেপাট  হেত া
মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.১.২] [১.১.২] মৗজাাপ
তত

আপীল (৩১ ধারা) িনি এবং
জিরপত মৗজার খিতয়ােনর কিপ
ত

জানাল সেটলেম অিফসার/উপ-পিরচালক
জানাল সেটলেম অিফসার/উপ-পিরচালকের
িরেপাট  হেত া

মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.১] মৗজা
জিরপকরণ

[১.১.৩] [১.১.৩] িলিপর
(খিতয়ােনর) কিপ তত

[১.২] িলিপ
কিউটাের সংরণ
ও ণ

[১.২.১] [১.২.১] খিতয়ান
কিউটাের এিত

িলিপ ণয়ন ও তকরণ (ণ
পয )

িম রকড /সেটলেম স িম রকড /সেটলেম স শাখার িরেপাট  হেত া
মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.২] িলিপ
কিউটাের সংরণ
ও ণ

[১.২.২] [১.২.২] খিতয়ান িত িলিপ কাশ (ড়া কাশনা) িম রকড /সেটলেম স িম রকড /সেটলেম েসর িরেপাট  হেত া
মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.২.৩] [১.২.৩] াপ িত
জানসহ হেত িরত মৗজা নকশা
িত

জিরপ শাখা/াপ ণ/িজআইএস শাখা
জিরপ শাখা/াপ ণ/িজআইএস শাখার িরেপাট  হেত
া

[১.৩] িলিপ হার

[১.৩.১] [১.৩.১] িলিপ ড়া
কািশত

জনসাধারেণর িনকট িবির জ ৪
কিপ, জলা শাসেকর জ ২ কিপ,
জলা জজ এর জ ১ কিপ, সহকারী
কিমশনার (িম) এর জ ১ কিপ,
ইউিনয়ন িম অিফেসর জ ১ কিপ
এবং িম রকড  ও জিরপ অিধদেরর
জ ১ কিপ মাট-১০ কিপ িলিপ
হার।

িম রকড / অিধদর উইং এবং জানাল
সেটলেম অিফসার

িম রকড / অিধদর উইং এবং জানাল সেটলেম
অিফসারের িরেপাট  হেত া

মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.৩.২] [১.৩.২] িলিপর
গেজট িবি কািশত ও সংিশ
কপের িনকট িলিপ
হািরত

তত ও কািশত িলিপ িমর
মািলকেদর িনকট হার

জানাল সেটলেম অিফসার/িম মণায়ল/
জানাল সেটলেম অিফস

জানাল সেটলেম অিফসার/িম মণায়ল/
জানাল সেটলেম অিফেসর িরেপাট  হেত া

মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 
[১.৪] অভরীণ
সীমানা িবেরাধ িনি
করণ

[১.৪.১] [১.৪.১] অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

দেশর অভের জলা ও উেপজলা
সীমানা িবেরাধ িনিকরণ

জিরপ শাখা জিরপ শাখার িরেপাট  হেত া
মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.৫] আজািতক
সীমানা সিকত িবষয়
িনি

[১.৫.১] [১.৫.১] যৗথভােব সীমানা
পিরদশ নত

িতেবশী দশসেহর সীমানায় অবিত
আজািতক সীমানা িপলার সহ
সংরণ , মরামত ও নন িপলার
িনম াণ করা।

অিধদর উইং/আজািতক সীমানা
অিধদর উইং/আজািতক সীমানা শাখার িরেপাট 
হেত া

মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.৫] আজািতক
সীমানা সিকত িবষয়
িনি

[১.৫.২] [১.৫.২] যৗথ সীমা
সেলন অিত

িতেবশী দশসেহর সীমানা সংা
িবষেয় যৗথ সেলন

অিধদর উইং/আজািতক সীমানা
অিধদর উইং/আজািতক সীমানা শাখার িরেপাট 
হেত া

মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[১.৫.৩] [১.৫.৩] সীমানা িপলার
মরামতত

িতেবশী দশসেহর সােথ যৗথভােব
আজািতক সীমানা পিরদশ ন

অিধদর উইং/আজািতক সীমানা
অিধদর উইং/আজািতক সীমানা শাখার িরেপাট 
হেত া

মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

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

[২.১.১] [২.১.১] কম কতা/
কম চারীেক িশণ দ

অিধদেরর শাসিনক দািয়ে এবং
িম জিরপ কােজ িনেয়ািজত কম কতা
/কম চারীেদর িশণ দান

িশণ সল িশণ সল শাখার িরেপাট  হেত া
মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[২.২] সােভ  ও
সেটলেম িশণ

[২.২.১] ২.২.১ কম কতােদর সােভ 
ও সেটলেম িশণ দ

িবিসএস (শাসন), িবিসএস (িলশ),
িবিসএস (রলওেয়), িবিসএস (বন)
কাডার ও িবচার িবভাগীয়
কম কতাগণেক িশণ দান

শাসন /িম রকড  উইং শাসন /িম রকড  উইং শাখার িরেপাট  হেত া
মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন
পয ােলাচনা

[২.৩] পিরবীণ ও
তদারিক

[২.৩.১] [২.৩.১] অিফস
পিরদশ ণত

অিধদেরর কম কতাগণ কক
মহাপিরচালক/পিরচালক(শাসন)/ িম
রকড /জিরপ/জানাল সেটলেম অিফস

মহাপিরচালক/পিরচালক(শাসন)/ িম
রকড /জিরপ/জানাল সেটলেম অিফস হেত া

মাপ মাতােবক

[২.৩.২] [২.৩.২] পিরদশ েনর
পািরশ বাবািয়ত

অিধদেরর কম কতাগণ কক জান ও
উপেজলা সেটলেম অিফস পিরদশ ন

মহাপিরচালক/পিরচালক(শাসন)/ িম
রকড /জিরপ

মহাপিরচালক/পিরচালক(শাসন)/ িম রকড /জিরপ
িরেপাট  হেত া

মাপ মাতােবক

[৩.১] মৗজা াপ
ানকরণ এবং
েডের মােম
সরবরাহ

[৩.১.১] ানত মৗজা াপ
েডের মােম
সরবরাহ/িবয়

[৩.১.২] মৗজা াপ ানকরণ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব

অা

জনশাসন মণালয়/
রা মণালয়/ আইন,
িবচার ও সংসদ িবষয়ক
মণালয়/ রলপথ
মণালয়

২.২.১ কম কতােদর সােভ  ও
সেটলেম িশণ দ

কম কতা মেনানয়ন এবং তােদর িশেণ
অংশহণ িনিতকরণ

সােভ  এ সেটলেম িশেণ কম কতাগণেক িম বাপনা,
রকড  ও জিরপ সংা িবিভ আইন-িবিধ, সালার সেক
িশণ দানসহ জিরপ িবষেয় হােত-কলেম ণ া ধারনা দান
করা হয়।

িশণ কায ম হত হেব এবং
লমাা অজন সব হেব না।

মণালয় /
িবভাগ

পররা মণালয়
[১.৪.১] অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

ভারেতর সােথ আজািতক সীমানা সংা িবষয়
সহ িনির ে েয়াজনীয় সহায়তা।

ভারেতর সােথ আজািতক সীমানা সংা িবষয় সহ িনির
ে সহায়তা েয়াজন।

আজািতক সীমানা সংা িবষয়
সহ িনি হত হেব।

মণালয় /
িবভাগ

মৎ ও ািণসদ
মণালয়

২.২.১ কম কতােদর সােভ  ও
সেটলেম িশণ দ

জলাশয়, নদী, খাল, িবল ইতািদ জিরপ কােজর
সহায়তা, িশেণর জ অায়ীভােব জায়গা
বহােরর অমিত

জলাশয়, নদী, খাল, িবল ইতািদ জিরপ কােজ সহায়তা েয়াজন,
িশেণর জ অায়ীভােব জায়গা বহােরর অমিত েয়াজন।

জলাশয়, নদী, খাল, িবল ইতািদ
জিরপ কাজ হত হেব, িশণ
কায ম হত হেব।

অা
িবভাগীয় কিমশনার ও
জলা শাসেকর কায ালয়

[১.৪.১] অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

িশেণ মেনানীত কম কতােদরেক িশেণ
অংশহেণর জ অমিত দান, আঃেজলা,
আঃউপেজলা সীমানা িবেরাধ িনির উোগ
হণ

সােভ  এ সেটলেম িশেণ কম কতাগণেক িমর িবিভ আইন-
িবিধ, সালার সেক িশণ দানসহ জিরপ িবষেয় হােত-কলেম
ণ া ধারনা দান করা হয়। আঃেজলা সীমানা িবেরাধ িনির
উোগ সংি িবভাগীয় কিমশনার এবং আঃউপেজলা সীমানা
িবেরাধ িনির উোগ সংি জলা শাসক হণ কের থােকন।

িশণ কায ম, অভরীণ
সীমানা িবেরাধ িনির কায ম
হত হেব এবং লমাা অজন
সব হেব না।

দর / সংা
বাংলােদশ জিরপ
অিধদর

[১.৪.১] অভরীণ সীমানা
িবেরাধ িনিত

অিধদেরর কম কতা –কম চারীেদর িশেণ
টেপাািফক াপ এবং অথ ফেটা সংা িবষয়
অ  আেছ, জিরপ কােজ িজিপএস িপলােরর
মান েয়াজন।

অিধদেরর কম কতা –কম চারীেদর িশেণ টেপাািফক াপ এবং
অথ ফেটা সংা িবষয় অ  আেছ, জিরপ কােজ িজিপএস
িপলােরর মান েয়াজন।

িশণ কায ম ন া হেব না,
জিরপ কাজ হত হেব।

অা
বাংলােদশ কিউটার
কাউিল

[১.২.১] খিতয়ান
কিউটাের এিত

ইারেনট, াক-আপ সােপাট  এবং িনরাপা
িবষেয় কািরগরী সহায়তা।

অিধদেরর কায েম িগত উৎকষ তা সাধেনর জ সহায়তা
েয়াজন।

অিধদেরর কায েম িগত
উৎকষ তা সাধন হত হেব।


