উ াবন-সং া বািষক কমপিরক না, ২০১৭
িম ম ণালয়
ঃ

ািবত িবষয়

বা বায়ন কাল

দািয় া
কমকতা

ত ািশত ফলাফল

পিরমাপ

িম শাসন িশ ণ ক
১
অন লাইেন হ া আউট
িবতরণ: িশ েণ
মােনানয়ণ

জা ০১,
২০১৭
িডেস র
৩১, ২০১৭

জনাব হা দ
শােহদ কিবর
উপ-পিরচালক
(উপ-সিচব)
এলএ িস ও
ইেনােভশন
অিফসার

ইেলক িনক প িতেত িশ ণ সবা

ইেলক িনক
প িতেত
িশ ণাথ েদর
হ া আউট
িবতরণ

িম সং ার বাড
১

জমা খািরজ, িম উ য়ন
কর আদায় ও র
সা িফেকট মামলার
িববরণী াি ততর
করণ।

২৩/০১/২০
১৭
হেত
৩১/১২/২০
১৭

মাহাঃ আকবর
আলী, সহকারী
িম সং ার
কিমশনার, িম
সং ার বাড

২

সংি সফটওয় ার
তকারী িত ান
(mysoftheaven)
ক িদেয় LIMS

২৩/০১/২০
১৭ ৩১/০৩/২০
১৭

মাহাঃ আকবর
আলী, সহকারী
িম সং ার
কিমশনার, িম

২০১৬-এর কমপিরক না, িম ম ণালয়

(ক) িতমােসর জমাখািরজ িববরণী
জলা শাসেকর
কাযালয়
হেত
পরবিতমােসর ৬/৭ তািরেখর মে িম
সং ার বােড পৗঁছােনা িনি ত করা।
(খ) িতমােসর িম উ য়ন কর আদায়
িববরণী জলা শাসেকর কাযালয় হেত
পরবিতমােসর ৬/৭ তািরেখর মে িম
সং ার বােড পৗঁছােনা িনি ত করা।
(গ) িতমােসর র
সা িফেকট
মামলার িববরণী
জলা শাসেকর
কাযালয় হেত পরবিতমােসর ৬/৭
তািরেখর মে
িম সং ার বােড
পৗঁছােনা িনি ত করা।

(ক) বতমােন
িতমােসর
জমাখািরজ
িববরণী জলা
শাসেকর
কাযালয় হেত
িম সং ার
বােড পৗঁেছ
পরবিত মােসর
২৫ তািরেখর
মে ।
(খ) বতমােন
িতমােসর িম
উ য়ন কর আদায়
িববরণী জলা
শাসেকর
কাযালয় হেত
িম সং ার
বােড পৗঁেছ
পরবিত মােসর
২৫ তািরেখর
মে ।
(গ) বতমােন র
সা িফেকট
মামলার িববরণী
জলা শাসেকর
কাযালয় হেত
িম সং ার
বােড পৗঁেছ
পরবিত মােসর
২৫ তািরেখর
মে ।

1

সফটওয় ার জলা পযায়
হেত আপেডট িল ও
েয়াজনীয় কা মাইজ
কিরেয় নয়া।

সং ার বাড,
সংি
ভ ার/সফটওয় া
র িত ান
তিরকারী
িত ান
(mysofthea
ven)

৩

িত জলা শাসেকর
কাযালেয়র রাজ শাখায়
কমরত ১জন সহকারীেক
ডাটা আপেডট কােজর
িশ ণ দান।

০১/০৪/২০
১৭ ৩০/০৬/২০
১৭

মাহাঃ আকবর
আলী, সহকারী
িম সং ার
কিমশনার, িম
সং ার বাড

৪

িশ ণ সমাি র পর ডাটা
আপেডট কায ম
চা করণ

০১/০৭/২০
১৭ ৩১/১২/২০
১৭

মাহাঃ আকবর
আলী, সহকারী
িম সং ার
কিমশনার, িম
সং ার বাড

িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর দ র
১

ওেয়বসাইেট অিডট
িরেপাট দািখেলর িনিম
দা িরক ওেয়বসাইট চা
ব া করা (১ম পযােয়
ঢাকা ও গাজী র জলা)

০১/০১/২০
১৭ ৩১/১২/২০
১৭

ঢাকা জলার
িহসাব ত াবধায়ক
(রাজ ) গেণর নাম
১। জনাব
মাহা দ আিন র
রহমান
২। জনাব মা:
আ ল কােশম
৩। জনাব মা:
মজবা ল ইসলাম
৪। জনাব মা:
আব ল হা ান
৫। জনাব মা:
এনা ল হক এবং
গাজী র জলার
িহসাব ত াবধায়ক
(রাজ ) এর নাম
৬। জনাব মা:
মা ক িব াহ
আেরফ খান

ন ন ব াপনায় ত অিডট িরেপাট
িতেবদন সব পাওয়া যােব অিডট
এবং ত আপি িন ি হেব। এছাড়া
অথ আ সাৎ ও অপচয় রাধ করা স ব
হেব

সরকাির অথ ও
স ি র
ব াপনা এবং
াথ সংর ণ
িনি তকরণ

িম রকড ও জরীপ অিধদ র
১

২

অিধদ েরর কমচারীেদর
ভিব তহিবল হেত অ ীম
আেবদন ও ম রীর
অনলাইন/িডিজটাল
টমে ট

০১
ফ য়াির ৩০ মাচ
২০১৭

মাহা দ আলীম
আখতার খান

িডসেপ বােডর মা েম
মৗজা এলাকায় খসড়া
খিতয়ান(িডিপ) কাশ

০১
ফ য়ারী
২৮
ফ য়ার

জানাল
সেটলেম
অিফসার ও
সহকাির

২০১৬-এর কমপিরক না, িম ম ণালয়

উপপিরচালক(অথ
ও বােজট)

াস ত সমেয় ভিব তহিবল হেত
অ ীম উে ালেনর ম রী িন ি র সময়
াস (বতমােন গড় ৩০ িদেনর েল
৫ কাযিদবেসর মে িন ি )।

খসড়া খিতয়ান সহজভােব দিশত হেব।

2

৩

৪

ওেয়ব বই ড খিতয়ান
উ ু করণ ও সবা
সহজলভ করণ
সেরজিমন সংিশ
এলাকায় ড়াম
কাশনা্/েসবা
সহজলভ করণ

মৗজা

২০১৭

সেটলেম
অিফসারগণ

০১
ফ য়াির ৩০ ন
২০১৭

আ.ন.ম.তির ল
ইসলাম,

০১
ফ য়াির৩০ ন
২০১৭

জানাল
সেটলেম
অিফসার ও

দ ের না এেস িথবীর য কান ান
থেক সবা ত ািশ ক ক খিতয়ান দখা
যােব

স অিফসার
সবা িহতােদর সবা ও ত াি সহজ
করা এবং তােদর দারেগাড়ায় সবা
পৗঁছােনা

কাজী
আসা ামান
এএসও, পাইকগাছা
, লনা
৫

ওেয়েবর মা েম খসড়া
(িডিপ) খিতয়ান
কাশ/সহজলভ করা

০১ এি ল ৩০
সে র
২০১৭

ইেনােভশন
অিফসার

খসড়া খিতয়ান সবা িহতােদর িনকট
সহজলভ ও উ ু করা, জিরপ কােয
তা আনয়ণ

ও
সহকাির/উপসহকা
ির সেটলেম
অিফসারগণ

জলা পযায়ঃ কশব র, যেশার।
১

সাব- রিজি অিফস হেত
া এল না শ এর
মা েম নামজারী
স াদন।

০১/০১/২০
১৭হেত
৩১/১২/২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

নামজারী সবা সহজীকরণ এবং ততর
হেব, তা ও জবাবিদিহতা ি পােব।

সকল হীতা এ
সবা পােবন।

২

িভিপ লীজ ত স ি র
ইজারা অথ আদােয়র ােথ
তািরখ ও সময়
উে খ বক না শ ই
কের ইউিনয়ন িম
অিফেস গমন ও ইজারা
অথ আদায়।

০১/০১/২০
১৭ হেত
৩১/১২/২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

সবা সহজীকরণ হেব এবং
পােব।

উপেজলাধীন
অিপত স ি র
সকল ইজারা
হীতা এবং
ত াশী এ সবা
পােবন।

৩

িম সবা িবষয়ক য
কান পরামশ/অিভেযাগ
নানী করেত ‘‘হটলাইন’’
াপন।

০১/০১/২০
১৭ হেত
৩১/১২/২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

তাৎ িনক সমাধান এবং

সামািজক যাগােযাগ
মা ম িহেসেব ফস ক
(aclandkeshabp
ur) আইিডেত ‘‘পরামশ
ক ’’ পজ এবং সবা
দান ।

০১/০১/২০
১৭হেত
৩১/১২/২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

০৮ ইউিনয়ন িম
অিফেসর ফস ক পইজ/

বছেরর
েত

সহকারী কিমশনার
( িম)

৪

৫

২০১৬-এর কমপিরক না, িম ম ণালয়

তা ি

সমেয় সবা াি িনি ত হেব।

ও ইউিনয়ন িম
সহকারী কমকতা
(সকল)

সকল ইউিনয়ন
িম সবা
ত াশীগণ।

সামািজক যাগােযােগর মা ম ফস ক
বহারকারীগণ ি আকষন কের
তাৎ িনক সবা আইনা গ সহায়তা
পােবন।

ফস ক
নটওয়ািকংেয়
অ
উপেজলার সকল
িম সবা
ত াশীগণ

সবা হীতার সােথ সরাসির যাগােযাগ
এবং সবার মান যাচাইেয় সহায়ক হেব।

ফইস ক
নটওয়ািকংেয়
অ

3

অ াকাউ

৬

জন।

গণ নানীর ব া করণ

উপেজলার সকল
িম সবা
ত াশীগণ।
০১/০১/২০
১৭হেত
৩১/১২/২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

তাৎ িনকভােব সম া/ পরামশ হণ
ও তাৎ িনকভােব সমাধান হয়। এেত
জন েভাগ লাঘব হয় এবং
সমেয়
সবা াি িনি ত হয়।

সকল ইউিনয়ন ও
উপেজলা িম
অিফস থেক
সাব িনক সবা
পােবন।

জলা পযায়ঃ লালমিনরহাট।
০১

অিপত স ি র লীজ
নবায়ন সহজীকরণ

জা য়াির
২০১৭
হেত

১. রিভিনউ ড
কােল র
লালমিনরহাট

১. অিপত স ি র লীজমািন আদায়
সহজ হেব।

১০০০ জন

২. লীজমািন আদায় ি পােব।
ন ২০১৭

০২

িম উ য়ন কর দান
ি য়া সহজীকরণ

জা য়াির
২০১৭
হেত

২. সহকারী
কিমশনার ( িম)
(সকল),
লালমিনরহাট
সহকারী কিমশনার
( িম) সদর,
লালমিনরহাট

নামজারী কইস িন ি
সহজীকরণ

জা য়াির
২০১৭
হেত

১. জনগেণর হয়রািন কমেব।

উপেজলার সকল
িম মািলকগণ

২. িম উ য়ন কর আদায় সহজতর হেব
৩. সরকার িনধািরত কেরর অিধক টাকা
দান করেত হেব না

ন ২০১৭
০৩

৩. জনগেণর হয়রািন কমেব।

সহকারী কিমশনার
( িম) কালীগ ,
লালমিনরহাট

১.

সমেয় কস িন ি হেব।

সহকারী কিমশনার
( িম)

১. জনগণ হয়রািনর িশকার হেব না।

২. জনগেণর হয়রািন কমেব।

উপেজলার সকল
িম মািলকগণ

ন ২০১৭
০৪

খাস জিমর ডাটােবজ
তকরণ

জা য়াির
২০১৭
হেত
ন ২০১৭

০৫

ইেনােভশন েমর সভা

িতমােস
জলা ও
উপেজলা
ইেনােভশন
েমর সভা
করা হেব।

হাতীবা া,
লালমিনরহাট
১. রিভিনউ ড
কােল র

২. দনি ন কাজকম স াদেন
গিতশীলতা আসেব।
১. অিভ তা িবিনময়।
২. সম ার পিভি ক আেলাচনা।

লালমিনরহাট

জলার িম
মািলকগণ

জলা ও উপেজলা
ইেনােভশন েমর
সদ

৩. হালনাগাদ িবষয়ািদ িবিনময়।

২. সহকারী
কিমশনার ( িম)
(সকল),
লালমিনরহাট

০৬

উ াবন িবষেয় িশ ণ
দান

জা য়াির
২০১৭
হেত

১. রিভিনউ ড
কােল র

১. উ াবন পিরক না হেণ স মতা
ি পােব।

লালমিনরহাট

২. কােজর ণগত মান বাড়েব।

২. সহকারী
কিমশনার ( িম)

৩. কােজর পিরমাণ ি পােব।

জলার রাজ
শাসনাধীন সকল
কমকতা/কমচারী

ন ২০১৭
৪. জনগেণর হয়রািন কমেব।
(সকল),
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লালমিনরহাট
০৭

বছর শেষ িম সবা ও
উ াবন িবষেয় এক
কাশনা কাশ করা হেব।

িডেস র২০১৭

১. রিভিনউ ড
কােল র

উ াবেনর হীত কায ম িবষেয় সকেল
জানেত পারেব।

লালমিনরহাট
২. সহকারী
কিমশনার ( িম)
(সকল),
লালমিনরহাট

জলা পযায়ঃ মেহর র
১.

২.

অনলাইেন ‘ক’
তফিসল অিপত
স ি র িলজ মামলার
কায ম চা করণ এবং
মাবাইল ফােন
এসএমএস-এর মা েম
িলজ হীতােক না শ
দান বক িলজমািন
আদােয়র ব াকরণ।

০১.০৭.২০
১৭

অনলাইেন রাজ মামলার
কায ম চা করণ।

০১.০৭.২০
১৭

মাহা দ র-এআলম, রিভিনউ
ড কােল র,
মেহর র

১।
িলজ মামলার নিথ
হালনাগাদ এবং িলজমািন আদায়
কায ম ত ও সহজতর হেব।

সবা হীতােদর
মতামত ও স ি
অ যায়ী।

২।
িলজ নিথর সবেশষ অব া
সহেজই জানা যােব।

মাহা দ র-এআলম, রিভিনউ
ড কােল র,
মেহর র

রাজ মামলার কায ম
ও
সহজতর হেব। সংি প গণ ঘের
বেসই মামলার সবেশষ অব া এবং
তািরখ জানেত পারেবন।

সবা হীতােদর
মতামত
ও
স ি অ যায়ী।

৩.

জলমহাল, ফলমহাল,
খড়মাঠ ও হাট-বাজার
ইতািদ সায়রাত মহােলর
যাবতীয় ত (সায়রাত
মহােলর নাম, তফিসলসহ
জিমর পিরমাণ, রাজে র
পিরমাণ ইত ািদ)
অনলাইেন দানসহ
িনধািরত সমেয় অনলাইেন
সায়রাত ক ােল ার
কাশ।

০১.০৭.২০
১৭

মাহা দ র-এআলম, রিভিনউ
ড কােল র,
মেহর র

সায়রাত মহােলর ব াপনায় তা
ও হালনাগাদ ি য়া সহজতর হেব এবং
সময়মত িলজ ও রাজ আদায় িনি ত
হেব।

ওেয়ব পাটােল
সায়রাত মহােলর
তািলকা ত সহ
হালনাগাদকরেণর
িভি েত।

৪.

সকল উপেজলা িম
অিফেস অনলাইেন
সা িফেকট মামলার
কায ম চা করণ।

০১.০৭.২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম) (সকল)

মামলা
ও িন ি কায ম ত ও
সহজতর হেব।

সা িফেকট
মামলা িন ি র
শতকরা হার
অ যায়ী।

৫.

উপেজলা/ইউিনয়ন িম
অিফেসর কমকতা/
কমচারীেদর কি উটার
এবং ত ও যাগােযাগ
ি িবষয়ক িশ ণ

০১.০৫.২০
১৭

মাহা দ র-এআলম, রিভিনউ
ড কােল র,
মেহর র

েবর চেয় ততার সােথ কমস াদন
স ব হে এবং ই-ফাইিলং প িতেত
নিথ িন ি স ব হে ।

িশি ত
কমচারীেদর
কমদ তা

২০১৬-এর কমপিরক না, িম ম ণালয়
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দান।

৬.

সকল উপেজলা িম
অিফেসর রকড েম
নামজারী, িবিবধ ও
সা িফেকট মামলার
নিথস হ সনিভি ক
িব ভােব সাজােনা
িনি তকরণ।

০১.০৭.২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম) (সকল)

সহেজই েয়াজনীয় নিথ েঁ জ পাওয়া
স ব হেব। ম ও সময় ব চেব।

েয়াজনীয় ত
রেণ েবর ও
বতমােনর
সমেয়র লনা।

৭.

সকল উপেজলা িম
অিফেস অনলাইেন ‘ক’
তফিসল অিপত
স ি র িলজ মামলার
কায ম চা করণ এবং
মাবাইল ফােন
এসএমএস-এর মা েম
িলজ হীতােক না শ
দান বক িলজমািন
আদােয়র ব াকরণ।

০১.০৭.২০
১৭

সহকারী কিমশনার
( িম) (সকল)

১।
িলজ মামলার নিথ
হালনাগাদ এবং িলজমািন আদায়
কায ম ত ও সহজতর হেব।

িলজমািন
আদােয়র পিরমাণ

িত পৗর/ইউিনয়ন িম
অিফেসর আওতায় মাঠ
পযােয় জিরপ কের
বহারিভি ক িম
উ য়ন কেরর দািব
িনধারণ বক েত ক
িম মািলেকর ত
এে ল ফর ােট সংি
অিফেস সংর ণ এবং
উ ত অনলাইেন
সরবরােহর ব াকরণ।

১৫.০৭.২০
১৭

৮.

ও
২।
িলজ নিথর সবেশষ অব া
সহেজই জানা যােব।

শতকরা হােরর
িভি েত।

সহকারী কিমশনার
( িম) (সকল)

১।
রাজ আয় বাড়েব এবং
িম উ য়ন আদায় সহজ হেব।

ও ইউিনয়ন িম
সহকারী/উপসহকা
রী কমকতা
(সকল)।

২।

দািব িনধারণ সহজতর হেব।

ওেয়ব পাটােল
সি েবিশত ত
হালনাগােদর
িভি েত।

৩।
সংি
িম মািলক তার
িম উ য়ন কেরর পিরমাণ অনলাইেন
জানেত পারেবন এবং এেত তা
িনি ত হেব।

জলা পযায়ঃ মাহন র, রাজশাহী
১.

লাইে রী

০১/০১/২০
১৭ ি ঃ

মাঃ আলমগীর
কিবর, উপেজলা
িনবাহী অিফসার

সবা হীতাগেনর িম স িকত স ক
ধারণা হণ

৫০%

জলা পযায়ঃ নােচাল, চ পাইনবাবগ
০১.

০২

উপেজলা িম অিফেস
সবােক াপন

খাস স ি ( িষঅ িষ), অিপত স ি ,
ওয়াক দেবা র
স ি র ডাটােবইজ
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জা য়াির/২
০১৭ হেত
িডেস র/২
০১৭

জা য়াির/২
০১৭ হেত
িডেস র/২

পািপয়া লতানা
সহকারী কিমশনার
( িম)

পািপয়া লতানা
সহকারী কিমশনার

িম অিফেসর িবিভ সবা ি য়া ও
সবা স েক সবা হীতােদর মে
সেচতনতা ি

িনর র/অ
িশি ত জনগণ
সহেজই সবা
স েক অবিহত
হে এবং
উপকার পেত
কেরেছ

িম অিফেসর িবিভ সবা ি য়া ও
সবা স েক সবা হীতােদর মে
সেচতনতা ি

িনর র/অ
িশি ত জনগণ
সহেজই সবা
স েক অবিহত
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তকরণ, ওেয়ব পাটাল
কাশ এবং এই ধরেণর
জিম থেক পযায় েম
বধ দখলদার

০১৭

( িম)

হে এবং
উপকার পেত
কেরেছ

জলা পযায়ঃ ভালাহাট, চ পাইনবাবগ
০১.

২০১৭ সােলর নামজারী
মামলার যাবতীয় ত
(েরিজ ার নয় (০৯) এর
িনধািরত কলাম
মাতােবক ডাটােবইজ
ত বক উপেজলা
ওেয়বেপাটােল দােনর
ব া করা

জা য়াির/২
০১৭ হেত
িডেস র/২
০১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

তা, জবাব িদিহতা ও সবার নগত
মান বাড়েব

কাি ত সবা
পেত পারেব।
ওেয়বেপাটাল
হেত জনগণ
তােদর চািহত
ত সং হ
করেত পারেব।

০২

২০১৭ সােলর খাসজিম
বে াব সং া যাবতীয়
ত (েরিজ ার আট ও
বােরা (০৮ ও ১২) এর
িনধািরত কলাম
মাতােবক ডাটােবইজ
ত বক উপেজলা
ওেয়বেপাটােল দােনর
ব া করা

জা য়াির/২
০১৭ হেত
িডেস র/২
০১৭

সহকারী কিমশনার
( িম)

তা, জবাব িদিহতা ও সবার নগত
মান বাড়েব

জনগণ ব
সহেজই খাসজিম
সং া ত
জানেত পারেব
এবং সবা হণ
করেত পারেব
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