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উ াবন-সং া  বািষক কমপিরক না, ২০১৭-2018 
ি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 বর 
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 

(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 ।   

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 
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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 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 

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 ি )। 

 

২ িডসেপ  বােডর মা েম 
মৗজা এলাকায় খসড়া 

খিতয়ান(িডিপ) কাশ 

০১ 
ফ য়ারী 

২৮ 
ফ য়ার 

জানাল 
সেটলেম  

অিফসার ও 
সহকাির 

খসড়া খিতয়ান সহজভােব দিশত হেব।  
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২০১৭ 

 

সেটলেম  
অিফসারগণ  

৩ ওেয়ব বই ড খিতয়ান 
উ ু করণ  ও সবা 
সহজলভ করণ  

০১ 
ফ য়াির - 

৩০ ন 
২০১৭ 

আ.ন.ম.তির ল 
ইসলাম, 

স অিফসার 

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

যােব  

 

৪ সেরজিমন সংিশ  মৗজা 
এলাকায় ড়াম  

কাশনা্/েসবা 
সহজলভ করণ 

০১ 
ফ য়াির- 

৩০ ন 
২০১৭ 

জানাল 
সেটলেম  

অিফসার ও  

 কাজী 
আসা ামান 

এএসও, পাইকগাছা 
, লনা  

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

 

৫ ওেয়েবর মা েম খসড়া 
(িডিপ) খিতয়ান 

কাশ/সহজলভ  করা 

০১ এি ল - 
৩০ 
সে র 

২০১৭ 

 

ইেনােভশন 
অিফসার 

ও 
সহকাির/উপসহকা
ির সেটলেম  
অিফসারগণ 

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

তা আনয়ণ  

 

 


