
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৬-১৭



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
পী এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন;

২৯

[১.১] পাকা সড়ক রণােবণ
[১.১.১] রণােবণত
পী সড়ক

িকঃ িমঃ ৪ ১০২০০ ১০১০০ ১০০৭৫ ১০০৫০ ১০০০০ ১০২০০ ১০০ ৪

[১.২] পাকা সড়েক িজ, কালভাট 
িনম াণ

[১.২.১] রণােবণত
িজ/কালভাট 

িমঃ ৩ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭৫০০ ২৭১০০ ২৭০০০ ২৯২৯৭ ১০০ ৩

[১.৩] কচা সড়ক পাকাকরণ
[১.৩.১] িনিম ত পাকা
সড়ক

িকঃ িমঃ ৬ ৫২০০ ৪৯৫০ ৪৮৫০ ৪৮০০ ৪৭৫০ ৫২০০ ১০০ ৬

[১.৪] হাট-বাজার এবং াথ সার
উয়ন

[১.৪.১] উীত হাট
বাজার/াথ সার

সংা ২ ১৭৫ ১৭০ ১৬৮ ১৬৬ ১৬৫ ১৭৫ ১০০ ২

[১.৫] বখী সাইোন শার
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত সাইোন
শার

সংা ২ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৬ ৯০ ১০০ ২

[১.৬] উপেজলা কমে ভবন
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত উপেজলা
কমে ভবন

সংা ৩ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৪০ ১০০ ৩

[১.৭] ইউিনয়ন পিরষদ কমে
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

সংা ৩ ১৪০ ১৩১ ১১৬ ১০২ ১০০ ১৪০ ১০০ ৩

[১.৮] পী এলাকায় কম সংান ি [১.৮.১]  কম সংান ল জনিদবস ২ ৭৫০ ৭৩৫ ৭২০ ৭১০ ৭০০ ৭৫০ ১০০ ২

[১.৯] সচ খাল খনন ও নঃখনন
[১.৯.১] খননত সচ
খাল

িকঃিমঃ ১ ৪৯০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪৯০ ১০০ ১

[১.১০] বা িনয়ন বধ িনম াণ ও
নঃিনম াণ

[১.১০.১] িনিম ত বধ িকঃিমঃ ১ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২১ ৩৬ ১০০ ১

[১.১১] রেলটর/বধ/সডাম
িনম াণ

[১.১১.১] িনিম ত
সডাম

সংা ১ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৭ ১৪৫ ১০০ ১

[১.১২] পাকা সড়েক িজ কালভাট 
রণােবণ

[১.১২.১]
রণােবণত িজ
কালভাট 

িমঃ ১ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৮০ ২৮৫০ ৩০৫০ ১০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িনরাপদ পািন
সরবরাহ ও
পয়ঃিনাশন
বার
উয়ন;

১৮

[২.১] ামীণ/পৗর এলাকায় নলপ
াপন

[২.১.১] ািপত
নলপ/উৎস

সংা ৩ ৩০২০৪ ২৫৪৯০ ২২২৩০ ১৮৯৭০ ১৭৭৭৩ ৩৪৯৯০ ১০০ ৩

[২.২] পৗর/নগর এলাকায় উৎপাদক
নলপ াপন

[২.২.১] ািপত উৎপাদক
নলপ

সংা ২ ১৩২ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৯১ ১০০ ২

[২.৩] নগর এলাকার জ িনরাপদ
পািন উৎপাদন

[২.৩.১] উৎপািদত পািন
িমিলয়ন
িলটার/িতিদন

২ ২৮২৬ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ২৭১১ ২৯৫৭ ১০০ ২

[২.৪] কিমউিন/াসত/
পাবিলক ািন াপন

[২.৪.১] ািপত ািন সংা ৩ ৮১০৩২ ৭৮০০০ ৭৫০০০ ৭২০০০ ২৬৯০৮ ৮২৩৩২ ১০০ ৩

[২.৫] িনরাপদ পািন সরবরােহর
লে পাইপলাইন াপন

[২.৫.১] াপনত
পাইপলাইন

িকঃিমঃ ২ ৮৭৪ ৮৫০ ৮১০ ৭৯০ ৭৮০ ১০৭৯ ১০০ ২

[২.৬] িনরাপদ পািন সরবরােহর
লে পাইপলাইন মরামত

[২.৬.১] মরামতত
পাইপলাইন

িকঃিমঃ ১ ২৭৯ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৬২ ৯৬ ০.৯৬

[২.৭] পৗর/নগর এলাকায় ন
িনম াণ

[২.৭.১] িনিম ত ন িকঃিমঃ ২ ৪৮৪ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪৭৭ ৯৮ ১.৯৬

[২.৮] পৗর/নগর এলাকায় ন
মরামত

[২.৮.১] মরামতত
ন

িকঃিমঃ ১ ১৫২ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫৫ ১০০ ১

[২.৯] ািপত য়ােরজ লাইন
পিরার

[২.৯.১] পির
য়ােরজ লাইন

িকঃিমঃ ১ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭০০ ৭৯০ ৯৫ ০.৯৫

[২.১০] পািনর নন সংেযাগ াপন
[২.১০.১] ািপত পািনর
সংেযাগ

সংা ১ ১৭৩৫০ ১৬০০০ ১৫৫০০ ১৪০০০ ১৩৬৪২ ১৭৩৫৩ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
নাগিরক
িবধার
উয়ন;

১২

[৩.১] পৗর/নগর এলাকায় সড়ক
উয়ন/ িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত
পৗর/নগর সড়ক

িকঃিমঃ ৪ ১৩৪২ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১৩৭০ ১০০ ৪

[৩.২] পৗর/নগর এলাকায় সড়ক
মরামত/ সংার

[৩.২.১] সংারত
পৗর/নগর সড়ক

িকঃিমঃ ৩ ৩২৪ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ১০৯২ ১০০ ৩

[৩.৩] পৗর/নগর সড়ক বািত হাপন
[৩.৩.১] াপনত সড়ক
বািত

িকঃিমঃ ২ ৭১৯ ৭০০ ৬৯০ ৬৮০ ৬৩৩ ১৮১২ ১০০ ২

[৩.৪] পৗর/নগর সড়ক বািত
সংার/ মরামত

[৩.৪.১] সংারত
সড়ক বািত

িকঃিমঃ ৩ ২৪৫৬ ২৪৫০ ২৪৪৫ ২৪৪০ ২৪৩৫ ২৪৭৭ ১০০ ৩

৪

পিরকিত
পিরেবশবাব
নগর উয়ন
এবং

১১

[৪.১] াইওভার িনম াণ
[৪.১.১] িনিম ত
াইওভার

িকঃিমঃ ২ ৫.৭ ৫.১৩ ৪.৫৬ ৩.৯৯ ৩.৪২ ৫.৬ ৯৮ ১.৯৬

[৪.২] পৗর/নগর এলাকায় টপাত
িনম াণ

[৪.২.১] িনিম ত টপাত িকঃিমঃ ৩ ২৫৪ ২৪৫ ২৩০ ২২০ ২০৮ ২৫৬ ১০০ ৩

[৪.৩] পৗর/নগর এলাকায় টপাত
মরামত

[৪.৩.১] মরামতত
টপাত

িকঃিমঃ ২ ৯৭ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৯৮ ১০০ ২

[৪.৪] নগর এলাকায় দিনক বজ
সংহ

[৪.৪.১] সংহীত বজ শতকরা হার ৪ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮০ ১০০ ৪

৫

ানীয়
সরকারসেহ
শাসন
সংহতকরণ।

১০

[৫.১] জনিতিনিধ/ কম কতােদর
দেশ িশণ

[৫.১.১] িশিত জনবল সংা ২ ৮০৯২২ ৭০০০০ ৬৫০০০ ৬০০০০ ৫৭৮৫১ ৭৮৩৫০ ৯৭.৫ ১.৯৫

[৫.২] জনিতিনিধ/ কম কতােদর
িবেদেশ িশণ

[৫.২.১] িশিত জনবল সংা ১ ৪৯৯ ৪৫০ ৪৪০ ৪২০ ৩৮০ ৫২০ ১০০ ১

[৫.৩] ানীয় সরকার িবভাগ কক
সরাসির উয়ন কসহ পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ নত
ক

সংা ২ ২৮২৩ ২৭৬১ ২৬৯০ ২৫৩০ ২৪৩০ ২৮৩৬ ১০০ ২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৫.৪] ানীয় সরকার িতানসহ
পিরদশ ন

[৫.৪.১] পিরদশ নত
ানীয় সরকার িতান

সংা ২ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭৯ ৪৬০ ১০০ ২

[৫.৫] আওতাধীন অিধদর/সংা
কক উয়ন ক পিরদশ ন

[৫.৫.১] পিরদশ নত
ক

সংা ২ ২৬৫২ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৭৫ ২৬১২ ৯২.৫ ১.৮৫

[৫.৬] আইন/িবিধমালা
ণয়ন/সংেশাধন

[৫.৬.১] জািরত
/সংেশািধত
আইন/িবিধমালা

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি
বাবায়ন
িনিত করা

৬

[এম.১.১] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[এম.১.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

তািরখ ১ ২০-০৮-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬ ০ ০

[এম.১.২] ২০১৫-১৬
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন
িতেবদন দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ১ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬ ১০০ ১

[এম.১.৩] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি বাবায়ন
পিরবীণ

[এম.১.৩.১] মািসক
িতেবদন ণীত ও
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ১

[এম.১.৪] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন দািখল

[এম.১.৪.১] িনধ ািরত
তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৭ ১০০ ১

[এম.১.৫] আওতাধীন
দর/সংার সে ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার

[এম.১.৫.১] বািষ ক
কম সাদন ি
ািরত

তািরখ ১ ৩০-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬ ১০০ ১

[এম.১.৬] বািষ ক
কম সাদন ির সে
সংি কম কতােদর েণাদনা
দান

[এম.১.৬.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ১০০ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২
কায পিত ও
সবার
মােনায়ন

৫

[এম.২.১] ই-ফাইিলং পিত
বতন

[এম.২.১.১]
মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বিতত

তািরখ ১ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭ ০১-০৭-২০১৭ ০ ০

[এম.২.২] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ
জাির িনিতকরণ

[এম.২.২.১] িপআরএল
র ২ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল, 
নগদায়ন ও পনশন
মিরপ গপৎ জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১ ০ ০

[এম.২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক অনলাইন
সবা চার লে
সবাসেহর ণ া
তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ০১-০১-২০১৭ ০ ০

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া
তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ০১-০১-২০১৭ ০ ০

[এম.২.৪] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৪.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[এম.৩.১] সরকাির
কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ িবিভ
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[এম.৩.১.১] িশেণর
সময়*

জনঘা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০ ১

[এম.৩.২] জাতীয় াচার
কৗশল বাবায়ন

[এম.৩.২.১] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর াচার
বাবায়ন কম পিরকনা
এবং পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

তািরখ ১ ৩১-০৭-২০১৭ ১৪-০৮-২০১৬ ৩০-০৭-২০১৬ ৯০ ০.৯

[এম.৩.২.২] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ১

এম.৪
কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[এম.৪.১] অিফস ভবন ও
আিনা পির রাখা

[এম.৪.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে অিফস
ভবন ও আিনা পির

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩০-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৬ ১০০ ১

[এম.৪.২] সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার (waiting
room) এর বা করা

[এম.৪.২.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে সবা
তাশী এবং দশ নাথেদর
জ টয়েলটসহ
অেপাগার চাত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৬ ১০০ ১

[এম.৪.৩] সবার মান
সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর বা
চা করা

[এম.৪.৩.১] সবার মান
সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চাত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৬ ১০০ ১



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৫

ত অিধকার
ও েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন
জারদার
করা

২

[এম.৫.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৫.১.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭০ ৬০ ০.৬

[এম.৫.২] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[এম.৫.২.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ০ ০

এম.৬
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

১
[এম.৬.১] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৬.১.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ১০০ ১

মাট সং ার: ৯৩.১৩

*সামিয়ক (provisional) ত


