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সেকশন -৩ 

ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্রের ২০১৯-২০ অর্ থ বছন্দ্ররর বামষ থক কি থেম্পাদন চুমির ষান্মামেক (জুলাই-মিন্দ্রেম্বর) অগ্রগমি প্রমিন্দ্রবদন 

সকৌশলগি 

উন্দ্রেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি 

উন্দ্রেশ্য িান 

(weight of 

strategic 

Objective) 

 

 

কার্ থক্রি 

(Activities) 

কি থেম্পাদন সূচক 

(Performance  

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি থেম্পাদন  

সূচন্দ্রকর িান 

(Wight of 

Performance 

indicators) 

লক্ষযিাত্রা/ অর্থন 

লক্ষযিাত্রা/ মনণ থায়ক-২০১৯-২০ 

(Target/ Criteria Value for FY 2019-20) প্রন্দ্রক্ষপন 

(Projection) 

২০২১-২১ 

প্রন্দ্রক্ষপন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

অোধারণ অমি উত্তি উত্তি চলমিিান 
চলমি 

িান্দ্রনর মনন্দ্রন্ম 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দপ্তর / েংস্থার  সকৌশলগি উন্দ্রেশ্য েমূহ: 

[১] 

প্রমশক্ষন্দ্রণর 

িাধ্যন্দ্রি ভূমি 

ব্যবস্থাপনায় 

র্মিি 

কি থকিথা ও 

কি থচারীগন্দ্রণর  

সর্াগ্যিা, 

দক্ষিা, 

দাময়ত্বশীলিা, 

স্ব-উন্দ্রযাগী 

িন্দ্রনাভাব, 

স্বচ্ছিা এবং 

ননমিকিা 

বৃমি। 

৭৫ 

[১] ভূমি 

ব্যবস্থাপনায় 

র্মিি 

কি থকিথা ও 

কি থচারীগণন্দ্রক 

প্রমশক্ষণ 

প্রদান্দ্রনর  

িাধ্যন্দ্রি 

সর্াগ্যিা ও 

দক্ষিা বৃমি 

করা। 

[১.১.১] প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত ভূমি 

েহকারী কি থকিথা/ উপ-ভূমি 

েহকারী কি থকিথা 

েংখ্যা ৩০ 

লক্ষযিাত্রা ১২৮০ ১১৫২ ১০২৪ ৮৯৬ ৭৬৮ ১৪০৮ ১৫৪৮ 

অর্থন --    ৬৭৪   

[১.১.২] প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত এমে 

ল্যান্ড/ আরমিমে/ এলএও/ 

এএলএও/ এএেমপ 

েংখ্যা ২২ 

লক্ষযিাত্রা ২৪০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪ ২৬৪ ২৯০ 

অর্থন --    ১১৮   

[১.১.৩] প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত 

কানুনন্দ্রগা/োন্দ্রভ থয়ার 
েংখ্যা ১০ 

লক্ষযিাত্রা ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৬ ৭২ 

অর্থন ৯৫       

[১.১.৪] প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত অমিে 

েহকারী/ নাির্ারী েহকারী 
েংখ্যা ০৮ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 

অর্থন ২৬১       

[১.১.৫] প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত 

ইউএনও/ এমিমে(রাাঃ)/ 

এমিমে (এলএ) /এমিশন্যাল 

এেমপ 

েংখ্যা ০৫ 

লক্ষযিাত্রা ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৩২ ১৪৫ 

অর্থন --    ৬৯   

সিাট =  ৭৫         

 

এমিমে/ইউএনও /এমে ল্যাণ্ড ১৮৭ র্ন 

কানুনন্দ্রগা/োন্দ্রভ থয়ার ৯৫ র্ন 

ইউ: ভূমি েহকারী/উপ-ভূমি েহকারী কি থকিথা ৬৭৪ র্ন 

অমিে েহকারী/নাির্ারী েহকারী ২৬১ র্ন 

সিাট =  ১২১৭ র্ন 
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ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্রের ২০১৯-২০ অর্ থ বছন্দ্ররর বামষ থক কি থেম্পাদন চুমির ষান্মামেক (জুলাই-মিন্দ্রেম্বর) অগ্রগমি প্রমিন্দ্রবদন 

 (সিাট নম্বর-২৫) 

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫  কলাি-৬ 

সকৌশলগি উন্দ্রেশ্য 

 (Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি 

উন্দ্রেন্দ্রশ্যর িান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ থক্রি 

(Activities) 

কি থেম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি থেম্পাদন 

সূচন্দ্রকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযিাত্রা/ 

অর্থন 

লক্ষযিাত্রার িান ২১৯-২০ 

অোধারণ 

(Excellent) 

 

অমি উত্তি 

(Very Good) 

উত্তি 

( Good) 

চলমি িান 

(Fair) 

চলমি িান্দ্রন মনন্দ্রে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] 

কি থেম্পাদন্দ্রন 

গমিশীলিা আনয়ন ও 

সেবার িান বৃমি 

১০ 

[১.১] দপ্তর/েংস্থার ই-

িাইমলং পিমি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] েকল শাখায় ই-নমর্ব্যবহার % ১ 
লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অর্থন ৮৪     

[১.১.১] ই-িাইন্দ্রল নমর্ মনষ্পমত্তকৃি % ১ 
লক্ষযিাত্রা ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

অর্থন ৮৪     

[১.১.৩] ই-িাইন্দ্রল পত্র র্ারীকৃি % ১ 
লক্ষযিাত্রা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অর্থন ২৬     

[১.২] দপ্তর/েংস্থার 

কর্তথক মিমর্টাল সেবা 

চালু করা 

[১.২.১] ন্যযনিি একটি নতুন মিমর্টাল 

সেবা চালুকৃি 
িামরখ ১ 

লক্ষযিাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০৩.২০২০ ৩১.০৩.২০২০ ৩০.০৪.২০২০ ৩০.০৫.২০২০ 

অর্থন ০১.০৭.২০১৯     

[১.৩] দপ্তর/েংস্থার 

কর্তথক উদ্ভাবনী 

উন্দ্রযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ন্যযনিি একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উন্দ্রযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি 
িামরখ ১ 

লক্ষযিাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১৮০৩.২০২০ ২৫.০৩.২০২০ 

 

০১.০৪.২০২০ 

 

০৮.০৪.২০২০ 

অর্থন --     

[১.৪] সেবা েহমর্করণ 

[১.৪.১] ন্যযনিি একটি সেবা 

েহমর্করণ প্রন্দ্রেে ম্যাপেহ েরকামর 

আন্দ্রদশ র্ারীকৃি 

িামরখ ০.৫ 
লক্ষযিাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ২০.১০.২০১৯ ২৪.১০.২০১৯ ২৮.১০.২০১৯ ৩০.১০.২০১৯ 

অর্থন ১৫.১০.২০১৯     

[১.৪.২] সেবা েহমর্করণ  

অমধন্দ্রক্ষন্দ্রত্র বাস্তবাময়ি 
িামরখ ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ৩০.০৪.২০২০ ১৫.০৫.২০২০ ৩০.০৫.২০২০ ১৫.০৬.২০২০ 

অর্থন      

[১.৫] মপআরএল শুরুর ২ 

িাে পূন্দ্রব থ েংমিষ্ট 

কি থচারীর মপআরএল ও 

ছুটি নগদায়নপত্র 

র্ারীকরা 

 

 

[১.৫.১] মপআরএল আন্দ্রদশ র্ামরকৃি % ০.৫ 
লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অর্থন ১০০     

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র র্ামরকৃি % ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অর্থন ১০০     

[১.৬] শূন্য পন্দ্রদর 

মবপরীন্দ্রি মনন্দ্রয়াগ প্রদান 

[১.৬.১] মনন্দ্রয়াগ প্রদান্দ্রনর র্ন্য মবজ্ঞমপ্ত 

র্ামরকৃি 
% ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

অর্থন ১০০     
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[১.৬.২] মনন্দ্রয়াগ প্রদানকৃি % ০.৫ 
লক্ষযিাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

অর্থন --     

[১.৭] মবভাগীয় িািলা 

মনষ্পমত্ত 
[১.৭.১] মবভাগীয় িািলা মনষ্পমত্তকৃি % ১ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

অর্থন ১০০     

[১.৮] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 
[১.৮.১] েকল িথ্যহালনাগাদকৃি % ১ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অর্থন ৮০     

 [২] দাপ্তমরক 

কি থকান্দ্রন্ড স্বচ্ছিা বৃমি 

ও র্বাবমদমহ 

মনমিিকরণ 

৮ 

২.১] বামষ থক 

কি থেম্পাদন চুমি 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] েরকামর কি থেম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত প্রমশক্ষণেহ 

অন্যান্য মবষন্দ্রয় প্রমশক্ষণ আন্দ্রয়ামর্ি 

র্নঘন্টা ১ 
লক্ষযিাত্রা ৬০ - - - - 

অর্থন ৬০     

[২.১.২] বামষ থক কি থেম্পাদন চুমির 

েকল প্রমিন্দ্রবদন অনলাইন্দ্রন দামখলকৃি 
েংখ্যা ১ 

লক্ষযিাত্রা ৪ - - - - 

অর্থন ১     

[২.১.৩] এমপএ টিন্দ্রির িামেক েভার 

মেিান্ত বাস্তবাময়ি 
% ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অর্থন ১০০     

[২.১.৪] িাঠ পর্ থান্দ্রয়র কার্ থালন্দ্রয়র 

২০১৯-২০ অর্ থ বছন্দ্ররর বামষ থক 

কি থেম্পাদন চুমি অধ থবামষ থক মূল্যায়ন 

প্রমিন্দ্রবদন পর্ থান্দ্রলাচনান্দ্রন্ত িলাবিথক 

(feedback) প্রদত্ত 

িামরখ ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ৩১.০১.২০২০ ০৭.০২.২০২০ 

 

১০.০২.২০২০ 

 

১১.০২.২০২০ ১৪.০২.২০২০ 

অর্থন --     

[২.২] র্ািীয় শুিাচার 

সকৌশল ও িথ্য অমধকার 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] র্ািীয় শুিাচার 

কি থপমরকল্পনা বাস্তবাময়ি 
% ১ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

অর্থন ৪০     

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ থ বছন্দ্ররর 

বামষ থক প্রমিন্দ্রবদন ওন্দ্রয়বোইন্দ্রট 

প্রকামশি 

িামরখ ১ 

লক্ষযিাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১১.২০১৯ ১৫.১২.২০১৯ ১৫.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অর্থন ০৭.১০.২০১৯     

[২.৩] অমভন্দ্রর্াগ 

প্রমিকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] মনমদ থষ্ট েিন্দ্রয়র িন্দ্রধ্য 

অমভন্দ্রর্াগ মনষ্পমত্তকৃি 
% ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

অর্থন ১০০     

[২.৩.২] অমভন্দ্রর্াগ মনষ্পমত্ত েংক্রান্ত 

িামেক প্রমিন্দ্রবদন িন্ত্রণালন্দ্রয় 

দামখলকৃি 

েংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ১২ ১১ ১০ ৯ - 

অর্থন ৩     

[২.৪] সেবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি হালনাগাদকরণ 

ও বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] সেবা প্রদান প্রমিশ্রুমি 

হালনাগাদকৃি 
%        ১ 

লক্ষযিাত্রা ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

অর্থন ১০০     

[২.৪.২] মনধ থামরি েিন্দ্রয় নত্রিামেক 

বাস্তবায়ন প্রমিন্দ্রবদন িন্ত্রণালন্দ্রয় 

দামখলকৃি 

েংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ৪ ৩ ২ - - 

অর্থন ১     

[২.৪.৩] সেবাগ্রহীিান্দ্রদর িিািি 

পমরবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃি 
িামরখ ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ১৫.০১.২০২০ ০৭.০২.২০২০ ১৭.০২.২০২০ ২৮.০২.২০২০ 

অর্থন ৩০.১০.২০১৮     

[৩] আমর্ থক ও েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৭ 

[৩.১] বান্দ্রর্ট বাস্তবায়ন্দ্রন 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] বান্দ্রর্ট বাস্তবায়ন পমরকল্পনা 

প্রণীি 
িামরখ ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ২৪.০৮.২০১৯ ২৮.০৮.২০১৯ ৩০.০৮.২০১৯ 

অর্থন ০৭.০৮.২০১৯     
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[৩.১.২] নত্রিামেক বান্দ্রর্ট বাস্তবায়ন 

প্রমিন্দ্রবদন দামখলকৃি 
েংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ৪ ৩ - - - 

অর্থন ১     

[৩.২] বামষ থক উন্নয়ন 

কি থসূমচ (এমিমপ) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বামষ থক উন্নয়ন কি থসূমচ 

(এমিমপ) বাস্তবাময়ি 
% ২ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অর্থন ১০০     

[৩.৩] অমিট আপমত্ত 

মনষ্পমত্ত কার্ থক্রন্দ্রির 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] মত্রপক্ষীয় েভায় মনষ্পমত্তর 

র্ন্য সুপামরশকৃি অমিট আপমত্ত  
% ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অর্থন --     

[৩.৩.২] অমিট আপমত্ত মনষ্পমত্তকৃি % ০.৫ 
লক্ষযিাত্রা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

অর্থন --     

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর 

েম্পমত্তর হালনাগাদ 

িামলকা প্রস্তুি করা 

[৩.৪.১] স্থাবর েম্পমত্তর িামলকা 

হালনাগাদকৃি 
িামরখ ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ০৩.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১৮.০২.২০২০ ২৫.০২.২০২০ ০৪.০৩.২০২০ 

অর্থন ২০.০৮.২০১৯     

[৩.৪.২]  অস্থাবর েম্পমত্তর িামলকা 

হালনাগাদকৃি 
িামরখ ০.৫ 

লক্ষযিাত্রা ০৩.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১৮.০২.২০২০ ২৫.০২.২০২০ ০৪.০৩.২০২০ 

অর্থন ২০.০৮.২০১৯     

[৩.৫] ইন্টারন্দ্রনট মবলেহ 

ইউটিমলটি মবল পমরন্দ্রশাধ 

[৩.৫.১] মবমেমে/মবটিমেএল-এর 

ইন্টারন্দ্রনট মবল পমরন্দ্রশামধি 
% ১.০ 

লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অর্থন ১০০     

[৩.৫.২] সটমলন্দ্রিান মবল পমরন্দ্রশামধি % ০.৫ 
লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অর্থন ১০০     

[৩.৫.৩] মবদ্যযৎ মবল পমরন্দ্রশামধি % ০.৫ 
লক্ষযিাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অর্থন ১০০     

 

 

 

 

(সিা: আব্দুল হাই) 

পমরচালক (যুগ্ম-েমচব) 

ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকে, ঢাকা। 

 


