
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৭, ২০২২

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

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
াম ও শহেরর
অবকাঠােমা
উয়ন।

২৫

[১.১] লমাা অযায়ী ামীণ কচা সড়ক
পাকাকরণ িনিতকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক িকেলািমটার ৩ ৩৩৫০ ৩১৫০ ৩০৫০ ২৯৫০ ২৮৫০ ১৩৬২

[১.২] লমাা অযায়ী ামীণ সড়েক িজ,
কালভাট  িনম াণ িনিতকরণ

[১.২.১] িনিম ত িজ, কালভাট  িমটার ৩ ২০০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ৬৭০৯

[১.৩] লমাা অযায়ী হাট-বাজার ও
াথেসার উয়ন িনিতকরণ

[১.৩.১] িনিম ত হাট-বাজার ও
াথেসার

সংা ২ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ৩৯

[১.৪] লমাা অযায়ী বখী সাইোন
শার িনম াণ িনিতকরণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন শার সংা ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৪৬

[১.৫] লমাা অযায়ী উপেজলা কমে
ভবন িনম াণ িনিতকরণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা কমে
ভবন

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮

[১.৬] মাননীয় ধানমী কক দ িতিত
বাবায়ন

[১.৬.১] (১) বােগরহাট জলার
মাংলা উপেজলার সানাইতলা-
কাটাখালী বাজার সড়েক ৪৪০০ িমটার
চইেনেজ ীজ িনম াণ (২) বােগরহাট
জলার রামপাল উপেজলার তিলয়া
ীজ-রামপাল বড়া খয়াঘােট ১৬৫০
িমটার চইেনেজ ীজ িনম াণ (৩)
ঠারগও পৗরসভাহ ন, রাা
উতকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.৭] কম সংান ি পিরবীণ [১.৭.১]  কম সংান ল জনিদবস ২ ৮৯০ ৮৭০ ৮৬০ ৮৫০ ৮৪০ ২২১

[১.৮] লমাা অযায়ী ামীণ পাকা সড়ক
রণােবণ িনিতকরণ

[১.৮.১] রণােবণত পাকা সড়ক িকেলািমটার ৩ ৮১০০ ৭৫০০ ৭২০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৩৭১৩

[১.৯] লমাা অযায়ী পাকা সড়েক িজ,
কালভাট  রণােবণ িনিতকরণ

[১.৯.১] রণােবণত িজ,
কালভাট 

িমটার ৩ ৩৫০০ ৩০৩৫ ২৬৭৮ ২৫০০ ২৪০০ ১১০০

[১.১০] লমাা অযায়ী পৗর /নগর এলাকায়
সড়ক িনম াণ িনিতকরণ

[১.১০.১] িনিম ত পৗর/নগর সড়ক িকেলািমটার ২ ১০০০ ৭৬৭ ৭৬৫ ৬৫০ ৫৪৩ ৭০৩

[১.১১] লমাা অযায়ী পৗর /নগর এলাকায়
সড়ক মরামত িনিতকরণ

[১.১১.১] মরামতত পৗর /নগর
সড়ক

িকেলািমটার ১ ২৬৫ ২৪৫ ২১০ ১৯০ ১৮০ ৭৫



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

হানীয়
সরকার
িতােন
শাসন
সংহতকরণ।

১৩

[২.১] জনিতিনিধ, কম কতা ও সহায়ক
জনবেলর দেশ িশণ

[২.১.১] িশিত জনবল সংা ২ ২৫০০৬ ২৪৫০০ ২৪০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ১৭০৮৯

[২.২] উয়ন ক/িম পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত উয়ন ক সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪১

[২.৩] উয়ন ক/িম পিরদশ েনর পািরশ
বাবায়ন

[২.৩.১] বাবায়নত পািরশ শতকরা হার ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[২.৪] ানীয় সরকার িতান পিরদশ ন
[২.৪.১] পিরদশ নত ানীয় সরকার
িতান

সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৭

[২.৫] ানীয় সরকার িতান পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়ন

[২.৫.১] বাবায়নত পািরশ শতকরা হার ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[২.৬] ড রাগ িতেরােধ আঃমণালয়
সভার িসা বাবায়ন

[২.৬.১] আঃমণালয় সভার িসা
বাবািয়ত

শতকরা হার ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[২.৭] িসেলট িস কেপ ােরশন চাির
িবধানমালা ণয়ন

[২.৭.১] ণীত চািরর িবধানমালা তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২২

[২.৮] সরকাির েয় ই-িজিপ চা
[২.৮.১] ইিজিপর মােম ায়নত
দরপ

সংা ১ ১৫৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ৩৮৯৩

[২.৯] কম কতা/কম চারীগেণর সমতার উয়েন
(সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন)
কম শালার আেয়াজন

[২.৯.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ১ ৬ ৫ ৪

৩
নাগিরক
িবধার উয়ন
ও সাসরণ।

১১

[৩.১] লমাা অযায়ী পৗর /নগর এলাকায়
সড়ক বািত াপন িনিতকরণ

[৩.১.১] াপনত সড়ক বািত সংা ১ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ৪৪১৮

[৩.২] লমাা অযায়ী পৗর /নগর এলাকায়
সড়ক বািত মরামত িনিতকরণ

[৩.২.১] মরামতত সড়ক বািত সংা ১ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ২৭০২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৩] সজায়েনর লে েরাপণ
িনিতকরণ

[৩.৩.১] েরাপনত রাা িকেলািমটার ১ ৯০.৯০ ৮৫.০০ ৮২.০০ ৮১.০০ ৮০.০০ ৩৭

[৩.৪] নগর িত সবা দান িনিতকরণ [৩.৪.১] সবা হণকারী সংা ১ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৫০০০ ২২০০০ ৫৫৪৮

[৩.৫] নগর এলাকায় িশ াহ সবা
িনিতকরণ (৫ বছেরর িনেচ)

[৩.৫.১] সবা হণকারী িশ সংা ১ ২০০০০০০ ১৮০০০০০ ১৭০০০০০ ১৬০০০০০ ১৫০০০০০ ৪২৬০০০

[৩.৬] নগর এলাকায় াথিমক াহ সবা
িনিতকরণ

[৩.৬.১] াহ সবা হণকারী সংা ১ ২০০০০০০ ১৮০০০০০ ১৭০০০০০ ১৬০০০০০ ১৫০০০০০ ১৬৯৭০০

[৩.৭] লমাা অযায়ী নগর/পৗর এলাকায়
ন িনম াণ িনিতকরণ

[৩.৭.১] িনিম ত ন সংা ১ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১০০

[৩.৮] িশ পাক/িবেনাদন ক মরামত ও
রণােবণ িনিতকরণ

[৩.৮.১] মরামতত পাক সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৯] ১(এক) বছেরর মে জহণকারী
িশেদর িনবন তদারিক

[৩.৯.১] জ িনবন শতকরা হার ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৫০

[৩.১০]  িনবন তদারিক [৩.১০.১]  িনবন শতকরা হার ১ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ২৫

[৩.১১]  পেদ জনবল িনেয়াগ [৩.১১.১] িনেয়াগত জনবল তািরখ ১ ৩০-১২-২০২১ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

৪

িনরাপদ পািন
সরবরাহ,
পয়ঃিনাশন
ও বজ
বহাপনা
উয়ন।

১১

[৪.১] লমাা অযায়ী ামীণ/ পৗর এলাকায়
নলপ াপন িনিতকরণ

[৪.১.১] ািপত নলপ সংা ২ ১৩০২০০ ১১৭১৮০ ১০৪১৬০ ৯১১৪০ ৭৮১২০ ৮০৬৩০

[৪.২] লমাা অযায়ী নগর এলাকার জ
িনরাপদ পািন উৎপাদন িনিতকরণ

[৪.২.১] উৎপািদত পািন
িমিলয়ন/িলটার
িতিদন

২ ৩২২০ ৩২০০ ৩১৫০ ৩১০০ ৩০০০ ৩৪৭৯



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.৩] লমাা অযায়ী াসত ািন
াপন িনিতকরণ

[৪.৩.১] ািপত াসত ািন সংা ২ ৬২০০ ৫৫৮০ ৪৯৬০ ৪৩৪০ ৩৭২০ ৪৩৩৮

[৪.৪] লমাা অযায়ী নন পািনর সংেযাগ
াপন িনিতকরণ

[৪.৪.১] ািপত পািনর সংেযাগ সংা ১ ৯৭০০ ৯৫০০ ৯৩০০ ৯০০০ ৮৫০০ ২৭০৩

[৪.৫] লমাা অযায়ী পািনর লাইন নবাস ন
িনিতকরণ

[৪.৫.১] নবাস ন পািনর লাইন িকেলািমটার ১ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ৫৬

[৪.৬] লমাা অযায়ী পািনর ণগত মান
পরীা িনিতকরণ

[৪.৬.১] পািনর ণগতমান পরীিত সংা ১ ১৩০৫২৫ ১১৭৪৭২ ১০৪৪২০ ৯১৩৬৭ ৭৮৩১৫ ৪৬৯৭৪

[৪.৭] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ
কায ম িনিতকরণ

[৪.৭.১] সংহত বজ শতকরা হার ১ ৮৯ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৯

[৪.৮] বজ বহাপনার জ সেকাির
াফার শন (এসএস) হাপন িনিতকরণ

[৪.৮.১] হাপনত সেকাির
াফার শন

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

৫

াকার সচ
কাঠােমা
উয়ন ও
সসারণ

১০

[৫.১] সচ খাল খনন ও নঃখনন িনিতকরণ [৫.১.১] খননত সচ খাল িকেলািমটার ৪ ৫০০ ৫২০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ১৫৮

[৫.২] বা িনয়ণ বধ িনম াণ/সংার
িনিতকরণ

[৫.২.১] িনিম ত / সংারত বধ িকেলািমটার ৩ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ৪৩

[৫.৩] বা বহাপনার উেে রেলটর
িনম াণ/ সংার িনিতকরণ

[৫.৩.১] িনিম ত/ সংারত
রেলটর

সংা ৩ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ৩৮



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


