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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১
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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সকল েরর ানীয়  সরকার িতােনর শাসন,  ািতািনক সমতা  ি ও িবেকীকরেণর জ আইন ও িবিধমালা  ণয়ন/সংেশাধন
করা হেয়েছ। াম ও শহের টকসই অবকাঠােমা উয়ন এবং আথ -সামািজক কায েমর মােম দাির াস কের জনগেণর জীবনযাার
মান এবং ামীণ যাগােযাগ বা উয়েনর জ িবগত ৩ বছের াম এলাকায় ১৬,২০০ িকেলািমটার সড়ক িনম াণ, ৩৫,৯০০ িকেলািমটার
সড়ক রণােবণ এবং ১০,৮০০ িমটার ীজ/কালভাট  িনম াণ/নঃিনম াণ ও সংার করা হেয়েছ। ৫৫৫  াথেসার ও ামীণ হাট-বাজার
উয়ন করা হেয়েছ। এছাড়া ২৯২  ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন িনম াণ, ১৭৯  উপেজলা কমে ভবন িনম াণ/সসারণ করা হেয়েছ।
নগর এলাকায় ২,৫৪৮ িকেলািমটার রাা ও টপাত িনম াণ/নঃিনম াণ এবং জলাবতা িনরসেন ৭৪০ িকেলািমটার ন িনম াণ করা হেয়েছ।
বতমােন পী এলাকায় িত ৮৮ জেন এক সরকাির িনরাপদ খাবার পািনর উৎস রেয়েছ। পািন সরবরাহ কভােরজ ৮৮.৬৬% এ উীত করা
হেয়েছ। িবগত ৩ অথ বছের াম, পৗর ও বি এলাকায় ২,০২,৪৩৯  িবিভ ির পািনর উৎস, ৩৭  ােম পাইপ লাইন িসেম, ৪৯২
উৎপাদক নলপ, ১,৮২২.৩৭ িকেলািমটার িবিভ ােসর পাইপ লাইন, ১,০৭,৮১৫  ািনটাির ািন, ১,২৪২ কিমউিন ািন-পাবিলক
টয়েলট িনম াণ করা হেয়েছ। এছাড়া রািহা কাে ৫,১০০  ািনটারী ািন, ৩,১৯২  নলপ এবং ১১ ওয়াটার িরজাভ ার িনম াণ
করা হেয়েছ। াম অেল ািনেটশন কভােরজ ৯৮% এবং শহর এলাকায় কভােরজ ৯৯% এ উীত করা হেয়েছ। Water Master
Plan  অযায়ী  ৪৫০  এমএলিড  মতাস  পা  (যশলিদয়া)  পািন  শাধনাগার  চা  হেয়েছ।  এছাড়াও  ১৪  অোবর  ২০১৮  তািরেখ
ময়মনিসংহ িস কেপ ােরশন এবং ০২ িডেসর ২০১৯ তািরেখ িবনাথ পৗরসভা গঠন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ানীয় সরকার িতানসেহর িনজ আয়/সদ ি, ামীণ অবকাঠােমা রণােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, আিথ ক বাপনার উয়ন,
ানীয় সরকার িতানসেহর সকল পয ােয় ত ির বহােরর মােম তা ও জবাবিদিহ িনিতকরণ। পিরকিত, িনরাপদ ও
টকসই নগর অবকাঠােমা উয়ন, বজ বাপনা আিনকায়ন, জলাবতা রীকরণ, অৈবধ াপনা উেদ, পথচারীেদর যাতায়ােতর
অিধকার িতা, িতবী সংেবদনশীল টপাত িনম াণ, পাবিলক টয়েলেটর সংা িেত হােনর অলতা এবং মহানগরী ও পৗর
এলাকায় মবধ মান জনেগাীেক আিনক জনবাব নাগিরক সবা দান এবং শতভাগ জ ও  িনবন।

ভিবৎ পিরকনা:

ানীয় সরকার িতানসহেক অিধকতর শিশালী করা, টকসই উয়ন পিরকনা হণ, -উপির পািনর বহার, আিনক বজ
বাপনা, ঢাকাসহ বড় বড় শহের ইনিসনােরশন া তির, বেজর থকীকরণ ও িরসাইিং এর উোগ হণ করা হেব।। পী ও শহর
এলাকায় যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা, িজ-কালভাট , ন, টপাত িনম াণ ও রণােবেণর পাশাপািশ ণগত মান উয়েন
অিধক  দয়া হেব। িবিসিস রাার পিরবেত আরিসিস ও িসিস রাা করাসহ যানজট িনরসেনর জ অিধক সংাক াইওভার ও
আারপাস/ওভারপাস িনম াণ করা হেব। উয়ন কের বাবায়েন ণগতমান, তা, জবাবিদিহতা ও আিথ ক লা িনিতকরেণ
মিনটিরং কায ম জারদারকরেণ তি িনভর পিত বতন করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩,১০০ িক.িম. কচা সড়ক পাকাকরণ এবং ৮,০০০ িক.িম. পাকা সড়ক রণােবণ;
১৮০০০ িমটার িজ/কালভাট  িনম াণ এবং ১,৫০০ িমটার িজ/কালভাট  মরামত/রণােবণ;
হানীয় সরকার িতানসেহর জ সংার কিমশন গঠন এবং শতভাগ িশেদর জ িনবন;
শাসন ও ািতািনক সমতা ির লে হানীয় সরকার িতােনর ২০,০৬৪ জন জনিতিনিধ/কম কতােক িশণ দান।
ই-িজিপর মােম ১৪,০০০  দরপ ায়ন এবং পৗর/নগর এলাকায় ১৯,৫০,০০০ জনেক াথিমক াহ সবা দান
১,১২,৪৪৬  পািনর উৎস পী ও পৗর এলাকায় হাপন ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  ানীয়  সরকার  িবভাগ:  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়
মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২০ সােলর সের মােসর ১৭ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জনঅংশহেণ কায কর ানীয় সরকার

১.২ অিভল (Mission)
ানীয় সরকার বা শিশালীকরণ এবং াম ও শহের টকসই, অ িলক ও পিরেবশবাব অবকাঠােমা উয়ন এবং আথ -
সামািজক খােত কম িচ বাবায়েনর মােম জনগেণর জীবনযাার মান উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. াম ও শহেরর অবকাঠােমা উয়ন।
২. হানীয় সরকার িতােন শাসন সংহতকরণ।
৩. ািতািনক সমতা ি।
৪. নাগিরক িবধার উয়ন ও সাসরণ।
৫. িনরাপদ পািন সরবরাহ, পয়ঃিনাশন ও বজ বহাপনা উয়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. হানীয় সরকার িবভাগ এর আওতাধীন দর/সংহা এবং হানীয় সরকার িতান সংা িবষয়াবিল।
২. াম ও শহর এলাকায় রাা এবং িজ-কালভাট সহ উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম সড়ক িনম াণ, রণােবণ এবং
বহাপনা।
৩. উপেজলা, ইউিনয়ন, াম সড়েকর সােথ সং াথ সার ও হাট-বাজার উয়ন, রণােবণ এবং বহাপনা।
৪. িনরাপদ পানীয় জল সরবরাহ।
৫. হানীয় সরকার িতানসহ ও হানীয় সরকার িবভােগর আওতাধীন দর/সংহাসেহর অথ ায়ন, পিরদশ ন, পিরবীণ
ও ায়ন।
৬. সরকার কক িনধ ািরত সীমার মাে াকার পািনসদ অবকাঠােমা উয়ন, রণােবণ এবং বহাপনা।
৭. হানীয় সরকার েকৗশল অিধদর, জনাহ েকৗশল অিধদর, ওয়াসাসহ, রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন, জাতীয় হানীয় সরকার ইউেটর শাসন এবং উ সংহাসহ কক িহত কায াবিল তাবধান, এবং
৮. হানীয় সরকার িবভাগ সংি িবষয়াবিলর উপর সকল আইন, িবিধমালা ও নীিত ণয়ন সংা কায াবিল।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

যাগােযােগর জ উত সড়ক (৩.৫৩ ল
িক.িম. সড়ক)

উত সড়েকর কভােরজ শতকরা হার ৩৩.৬১ ৩৫.১৬ ৩৬.৭৫ ৩৮.৫০ ৩৮.৭৫ হানীয় সরকার েকৗশল অিধদর বািষ ক িতেবদন

পাকা সড়ক রণােবণ িনিতকরণ
(১.২৮ ল িক.িম. পাকা সড়ক)

সড়ক রণােবেণর কভােরজ শতকরা হার ৫৭.২১ ৬৪.৯৫ ৩৭.৬৭ ৪৫.২১ ৪৬.২০ হানীয় সরকার েকৗশল অিধদর বািষ ক িতেবদন

াম অেল িনরাপদ পািন সরবরাহ
িনিতকরণ

িনরাপদ পািনর কভােরজ শতকরা হার ৯০ ৯০ ৯২ ৯৪ ৯৬
জনাহ েকৗশল অিধদর ও হানীয়
সরকার িতানসহ

বািষ ক িতেবদন

শহর অেল িনরাপদ পািন সরবরাহ
িনিতকরণ

িনরাপদ পািনর কভােরজ শতকরা হার ৯৩ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬
জনাহ েকৗশল অিধদর, ওয়াসাসহ ও
হানীয় সরকার িতানসহ

বািষ ক িতেবদন

াম অেল বিসক ািনেটশেনর কভােরজ
িনিতকরণ

ািনেটশন কভােরজ (ইভড
ািন কভােরজ)

শতকরা হার ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৯ ৯৯
জনাহ েকৗশল অিধদর ও হানীয়
সরকার িতানসহ

বািষ ক িতেবদন

শহর অেল বিসক ািনেটশেনর কভােরজ
িনিতকরণ

ািনেটশন কভােরজ (ইভড
ািন কভােরজ)

শতকরা হার ৯৯ ৯৯ ৯৯ ৯৯ ৯৯
জনাহ েকৗশল অিধদর ও হানীয়
সরকার িতানসহ

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] াম ও
শহেরর
অবকাঠােমা
উয়ন।

২৪

[১.১] লমাা অযায়ী ামীণ কচা
সড়ক পাকাকরণ িনিতকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক সমি িকেলািমটার ২ ৫৪০০ ৫৫০০ ৩১০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৬০০ ৩২০০ ৩৩০০

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

[১.২.১] িনিম ত িজ,
কালভাট 

সমি িমটার ২ ৩০০০০ ৩০৫০০ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ১২৫০০ ১০৮০০ ১৮৫০০ ১৯০০০

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

[১.৩.১] িনিম ত হাট-বাজার
ও াথেসার

সমি সংা ২ ১৮৫ ১৯০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৯০ ৭২ ১৩০ ১৪০

[১.৪] লমাা অযায়ী বখী
সাইোন শার িনম াণ িনিতকরণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন
শার

সমি সংা ২ ৬৬ ১৩০ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭০ ৬৬ ১২০ ১৩০

[১.৫] লমাা অযায়ী উপেজলা
কমে ভবন িনম াণ িনিতকরণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা
কমে ভবন

সমি সংা ২ ৬০ ৬৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫০ ৬০

[১.৬] লমাা অযায়ী ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন িনম াণ
িনিতকরণ

[১.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

সমি সংা ২ ১১০ ১০০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৭ ৫০ ৬০

[১.৭] কম সংান ি পিরবীণ [১.৭.১]  কম সংান সমি ল জনিদবস ২ ৮২০ ৮৫০ ৮৭০ ৮৬০ ৮৫০ ৮৪০ ৮৩০ ৮৯০ ৯০০

[১.৮] লমাা অযায়ী ামীণ পাকা
সড়ক রণােবণ িনিতকরণ

[১.৮.১] রণােবণত
পাকা সড়ক

সমি িকেলািমটার ৩ ১২৫০০ ১৩০০০ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৮০০ ৫৪০০ ৮৫০০ ৯০০০

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

[১.৯.১] রণােবণত
িজ, কালভাট 

সমি িমটার ৩ ৩৬০০ ৩৭০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১৫০ ১৫৫০ ১৬০০

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

[১.১০.১] িনিম ত টপাত সমি িকেলািমটার ১ ৭৩ ৭৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৮০

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

[১.১১.১] মরামতত
টপাত

সমি িকেলািমটার ১ ১১০ ১১৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২ ৮৫ ৯০

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

[১.১২.১] িনিম ত পৗর/নগর
সড়ক

সমি িকেলািমটার ১ ৮০০ ৭৪০ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৪০ ৩৯০ ৭০০ ৭৫০

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

[১.১৩.১] মরামতত পৗর
/নগর সড়ক

সমি িকেলািমটার ১ ৩৩৭ ৩৩০ ২৬০ ২৪০ ২১০ ১৯০ ১৮০ ২৭০ ২৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] হানীয়
সরকার
িতােন
শাসন
সংহতকরণ।

১৪

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

[২.১.১] িশিত জনবল সমি সংা ৩ ৩৭৪৩২ ৩৫০০০ ২০০৬৪ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ২০৫০০ ২১০০০

[২.২] উয়ন ক/িম পিরদশ ন
[২.২.১] পিরদশ নত উয়ন
ক

সমি সংা ২ ১২৫০ ১৪৫০ ১৪৫০ ১৪২০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১৫৫০ ১৬০০

[২.৩] উয়ন ক/িম পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়ন

[২.৩.১] বাবায়নত
পািরশ

সমি শতকরা হার ২ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

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

সমি সংা ২ ১৬০০ ১৬৫০ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ১৬২০ ১৬১০ ১৭০০ ১৭৫০

[২.৫] ানীয় সরকার িতান
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন

[২.৫.১] বাবায়নত
পািরশ

সমি সংা ২ ১৮ ২২ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৩০ ৩৫

[২.৬] ড রাগ িতেরােধ
আঃমণালয় সভা অান

[২.৬.১] অিত
আঃমণালয় সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[২.৭] ড রাগ িতেরােধ
আঃমণালয় সভার িসা বাবায়ন

[২.৭.১] আঃমণালয় সভার
িসা বাবায়ন

সমি শতকরা হার ১ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.৮] হানীয় সরকার িতানসহ
সংােরর লে হানীয় সরকার সংার
কিমশন গঠেনর জ মাননীয়
ধানমীর নীিতগত সিত াপন

[২.৮.১] হানীয় সরকার
সংার কিমশন গঠেন
নীিতগত সিত

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩]
ািতািনক
সমতা ি।

১৩ [৩.১] মািসক সময় সভার আেয়াজন [৩.১.১] অিত সময় সভা সমি সংা ২ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] সময় সভার িসা বাবায়ন
হার

[৩.২.১] িহত িসা
বাবায়ন

সমি শতকরা হার ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] এিডিপ বাবায়ন পয ােলাচনা
সভা

[৩.৩.১] অিত এিডিপ
পয ােলাচনা সভা

সমি সংা ১ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৩.৪] এিডিপ বাবায়ন পয ােলাচনা
সভার িসা বাবায়ন হার

[৩.৪.১] এিডিপ পয ােলাচনা
সভার িসা বাবায়ন

সমি শতকরা হার ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫] সরকাির েয় ই- িজিপ চা
[৩.৫.১] ই-িজিপর মােম
ায়নত দরপ

সমি সংা ১ ১৬০০০ ১৬৫০০ ১৪০০০ ১২৬০০ ১১২০০ ১০৫০০ ৮৪০০ ১৪৫০০ ১৫০০০

[৩.৬] ক যাচাই কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়াজনত ক
যাচাই কিমর সভা

সমি সংা ১ ৩০ ৩৫ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৩৮ ৪০

[৩.৭] নন ক ণয়ন ও সংেশাধন
[৩.৭.১] ণীত/সংেশািধত
িডিপিপ

সমি সংা ২ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫৫ ৬০

[৩.৮] ক াব পিরকনা কিমশেন
রণ

[৩.৮.১] িরত উয়ন ক সমি সংা ২ ৫০ ৫৫ ৫৫ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৬০ ৬৫

[৩.৯] ক িয়ািরং কিমর সভার
আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়াজনত
িয়ািরং কিমর সভার

সমি সংা ১ ১১০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৩.১০] মাননীয় ধানমী কক দ
িতিত বাবায়ন

[৩.১০.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবািয়ত

সমি সংা ১ ০ ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৪] নাগিরক
িবধার
উয়ন ও
সাসরণ।

১৩

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

[৪.১.১] াপনত সড়ক বািত সমি িকেলািমটার ২ ১২৫০ ১২৮০ ৮৫০ ৮৩০ ৮১০ ৭৯০ ৭৮০ ৯০০ ৯৫০

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

[৪.২.১] মরামতত সড়ক
বািত

সমি িকেলািমটার ১ ১২৫০ ১২৮০ ৯০০ ৮৮০ ৮৬০ ৮৪০ ৮২০ ৯৫০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১৬ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

[৪.৩.১] নগর এলাকায়
িনিম ত ন

সমি িকেলািমটার ১ ৫৫০ ৫৭০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৩৯০ ৪৫০ ৪৮০

[৪.৪] লমাা অযায়ী পৗর/ নগর
এলাকায় ন মরামত িনিতকরণ

[৪.৪.১] নগর এলাকায়
মরামতত ন

সমি িকেলািমটার ১ ৩২০ ৩২৫ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩০০ ৩২০

[৪.৫] সজায়েনর লে েরাপণ
িনিতকরণ

[৪.৫.১] রািপত  সমি সংা ১ ২০০০০০ ২০৫০০০ ১০০০০০ ৯০৬০০ ৮৯২০০ ৮৫২০০ ৬০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০

[৪.৬] নগর িত সবা দান [৪.৬.১] সবা হণকারী সমি সংা ১ ০ ৩০০০০ ৩১০০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ৩১৫০০ ৩২০০০

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

[৪.৭.১] সবা হণকারী িশ সমি সংা ১ ০ ১৯৪০০০০ ১৯৫০০০০ ১৯৪০০০০ ১৯০০০০০ ১৮৫০০০০ ১৭৫০০০০ ১৯৬০০০০ ১৯৭০০০০

[৪.৮] নগর এলাকায় াথিমক াহ
সবা

[৪.৮.১] াহ সবা
হণকারী

সমি সংা ১ ০ ১৯০০০০০ ১৯২০০০০ ১৮৫০০০০ ১৮০০০০০ ১৭৫০০০০ ১৭২০০০০ ১৯৩০০০০ ১৯৪০০০০

[৪.৯] িশ পাক/িবেনাদন ক িনম াণ
[৪.৯.১] িনিম ত/িনম াণাধীন
পাক

সমি সংা ১ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৪.১০] িশ পাক/িবেনাদন ক
মরামত ও রণােবণ

[৪.১০.১] মরামতত পাক সমি সংা ১ ০ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৪.১১] িশেদর জ িনবন [৪.১১.১] িনবিত িশ সমি শতকরা হার ১ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৪.১২] িশেদর  িনবন [৪.১২.১] িনবিত িশ সমি শতকরা হার ১ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৫] িনরাপদ
পািন
সরবরাহ,
পয়ঃিনাশন
ও বজ
বহাপনা
উয়ন।

১১
[৫.১] লমাা অযায়ী ামীণ/ পৗর
এলাকায় নলপ াপন িনিতকরণ

[৫.১.১] ািপত নলপ সমি সংা ২ ৮৭৮১৯ ৮৯৬৩৬ ১১২৩০৬ ১০১০৭৫ ৮৯৮৪৫ ৭৮৬১৪ ৬৭৩৮৪ ১১৬০০০ ৮৪৫০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১৬ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.২] লমাা অযায়ী উৎপাদক
নলপ াপন িনিতকরণ

[৫.২.১] উৎপািদত নলপ
াপন

সমি সংা ১ ১৮০ ১৮৪ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ১৩৩ ১৩০ ১৪৫ ১৫০

[৫.৩] লমাা অযায়ী নগর এলাকায়
জ িনরাপদ পািন উৎপাদন
িনিতকরণ

[৫.৩.১] উৎপািদত পািন সমি
িমিলয়ন/িলটার
িতিদন

২ ৩০৩২ ৩০৬০ ৩১০০ ৩০৯০ ৩০৮০ ৩০৭০ ৩০৬০ ৩১২০ ৩১৫০

[৫.৪] লমাা অযায়ী াসত
ািন াপন িনিতকরণ

[৫.৪.১] ািপত াসত
ািন

সমি সংা ১ ৩৭৯০০ ৩০৩০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫২০০ ৫৫০০

[৫.৫] লমাা অযায়ী নন পািনর
সংেযাগ াপন িনিতকরণ

[৫.৫.১] ািপত পািনর
সংেযাগ

সমি সংা ১ ৩২৫০ ৯০০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৯৫০০ ১০০০০

[৫.৬] লমাা অযায়ী পািনর লাইন
মরামত িনিতকরণ

[৫.৬.১] মরামতত পািনর
লাইন

সমি সংা ১ ২০০০ ২১০০ ২১০০ ২০৬০ ২০৪০ ২০২০ ২০০০ ২২০০ ২৩০০

[৫.৭] লমাা অযায়ী পািনর ণগত
মান পরীাকরণ

[৫.৭.১] পািনর ণগতমান
পরীিত

সমি সংা ১ ১০০৪৫১ ৯০০৯৫ ১১২৬১৭ ১০১৩৫৫ ৯০০৯৪ ৭৮৮৩২ ৬৭৫৭০ ১১৩০০০ ১১৩৫০০

[৫.৮] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ
কায ম

[৫.৮.১] সংহত বজ সমি শতকরা হার ১ ৮০ ৮৫ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯০ ৯০

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

[৫.৯.১] হাপনত
সেকাির াফার শন

সমি সংা ১ ০ ১৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১৬ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১৬ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সওজ সড়ক ও জনপথ

২ িসিস িস কেপ ােরশন

৩ এলিজএসিপ লাকাল গভা সােপাট  েজ

৪ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৫ ওয়াসা ওয়াটার এ য়ােরজ অথির

৬ এনআইএলিজ াশনাল ইনিউট অব লাকাল গভন েম

৭ ই-িজিপ ইেলিনক গভন েম িকউরেম

৮ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৯ এলিজআই লাকাল গভন েম ইনিউট

১০ এলিজিড লাকাল গভন েম িডিভশন/ হানীয় সরকার িবভাগ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.১] লমাা অযায়ী ামীণ
কচা সড়ক পাকাকরণ িনিতকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক
উপেজলা সড়ক, ইউিনয়ন সড়ক ও াম সড়ক
নটওয়ােকর ম হেত কচা সড়ক পাকাকরেণর
কাজ

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন ায়ন বািষ ক িতেবদন

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

[১.২.১] িনিম ত িজ, কালভাট 
উপেজলা সড়ক, ইউিনয়ন সড়ক ও াম সড়ক
নটওয়ােকর ম হেত েয়াজনীয় হােন
িজ/কালভাট  িনম াণ কাজ

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন ায়ন বািষ ক িতেবদন

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

[১.৩.১] িনিম ত হাট-বাজার ও
াথেসার

উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ােয় অবিহত হাট-
বাজার/াথ সােরর অবকাঠােমাগত উয়ন

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন ায়ন বািষ ক িতেবদন

[১.৪] লমাা অযায়ী বখী
সাইোন শার িনম াণ
িনিতকরণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন
শার

িণ ঝড়/বাবণ এলাকায় বখী আয়েক
িনম াণ

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[১.৫] লমাা অযায়ী উপেজলা
কমে ভবন িনম াণ িনিতকরণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা
কমে ভবন

উপেজলা পিরষেদর অধীন সকল সরকারী অিফেসর
জ উপেজলা পিরষদ কমে ভবন িনম াণ

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[১.৬] লমাা অযায়ী ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন িনম াণ
িনিতকরণ

[১.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

ইউিনয়ন পিরষদ ও ইউিনয়ন পয ােয় অবিত
সরকারী অিফেসর জ ইউিনয়ন পিরষদ কমে
ভবন িনম াণ

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[১.৭] কম সংান ি পিরবীণ [১.৭.১]  কম সংান
ামীণ এলাকায় রাা মরামত, রণােবণ,
রাার পােশ বনায়ন ও অা কে সামিয়ক
কম সংহােনর েযাগ িবেশষতঃ ামীণ নারীেদর

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন পিরমাপ বািষ ক িতেবদন

[১.৮] লমাা অযায়ী ামীণ
পাকা সড়ক রণােবণ
িনিতকরণ

[১.৮.১] রণােবণত পাকা
সড়ক

এলিজইিড’র মােম উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম
সড়ক নটওয়ােকর ম হেত উীত সড়ক
রণােবণ

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

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

[১.৯.১] রণােবণত িজ,
কালভাট 

এলিজইিড’র মােম উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম
সড়ক নটওয়ােকর ম হেত কচা/পাকা সড়েক
িনিম ত িজ/কালভাট িনম াণ/ রণােবণ।

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা সেরজিমন পিরমাপ বািষ ক িতেবদন

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

[১.১০.১] িনিম ত টপাত
পথচারীেদর চলাচেলর জ রাার ’পােশ টপাথ
িনম াণ

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা, পৗর -২ শাখা এবং উয়ন অিবভাগ, উয়ন
অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 
[১.১১] লমাা অযায়ী পৗর/নগর
এলাকায় টপাত মরামত
িনিতকরণ

[১.১১.১] মরামতত টপাত
পথচারীেদর চলাচেলর জ রাার ’পােশ টপাথ
মরামত

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা এবং নগর উয়ন-২
অিধশাখা, পৗর - ১ শাখা ও পৗর -২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

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

[১.১২.১] িনিম ত পৗর/নগর
সড়ক

পৗরসভা ও নগর এলাকায় সড়ক িনম াণ

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা, পৗর -২ শাখা এবং উয়ন অিবভাগ, উয়ন
অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা

সেরজিমন পিরমাপ বািষ ক িতেবদন

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

[১.১৩.১] মরামতত পৗর
/নগর সড়ক

পৗরসভা ও নগর এলাকায় সড়ক মরামত
নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা এবং নগর উয়ন-২
অিধশাখা, পৗর - ১ শাখা ও পৗর -২ শাখা

সেরজিমন পিরমাপ বািষ ক িতেবদন

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

[২.১.১] িশিত জনবল

হানীয় সরকার িবভাগ এবং আওতাধীন
দর/সংহা ও হানীয় সরকার িতানসেহর
কম কতা/কম চারীেদর দতা ির জ আেয়ািজত
দেশ িশণ

অিতির সিচব অিবভাগ, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ইউিনয়ন
পিরষদ - ২ শাখা এবং শাসন অিবভাগ, উপেজলা অিধশাখা - ২
শাখা, উপেজলা-২ শাখা

সেরজিমন
পিরদশ ন/গণনা

বািষ ক িতেবদন

[২.২] উয়ন ক/িম পিরদশ ন
[২.২.১] পিরদশ নত উয়ন
ক

হানীয় সরকার িবভাগ এবং আওতাধীন
দর/সংহার কম কতােদর মােম উয়ন ক
পিরদশ ন

মহাপিরচালক (মইই) অিবভাগ, মিনটিরং ও ায়ন অিধশাখা,
মিনটিরং-১ শাখা, মিনটিরং-২ শাখা, মিনটিরং-৩ শাখা, ায়ন-
১ শাখা, ায়ন-২ শাখা, ায়ন-৩ শাখা, এবং পিরদশ ন শাখা

অিফস আেদশ/াপন বািষ ক িতেবদন

[২.৩] উয়ন ক/িম পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়ন

[২.৩.১] বাবায়নত পািরশ পিরদশ ন েমর পািরশ বাবায়ন
মহাপিরচালক (মইই) অিবভাগ, মিনটিরং ও ায়ন অিধশাখা,
মিনটিরং-১ শাখা, মিনটিরং-২ শাখা, মিনটিরং-৩ শাখা, ায়ন-
১ শাখা, ায়ন-২ শাখা, ায়ন-৩ শাখা, এবং পিরদশ ন শাখা

পিরদশ ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৪] ানীয় সরকার িতান
পিরদশ ন

[২.৪.১] পিরদশ নত ানীয়
সরকার িতান

হানীয় সরকার িবভােগর কম কতা এবং পিরচালক,
হানীয় সরকার ও উপপিরচালক, হানীয় সরকার

মহাপিরচালক (মইই) অিবভাগ, মিনটিরং ও ায়ন অিধশাখা,
মিনটিরং-১ শাখা, মিনটিরং-২ শাখা, মিনটিরং-৩ শাখা, ায়ন-
১ শাখা, ায়ন-২ শাখা, ায়ন-৩ শাখা, এবং পিরদশ ন শাখা

পিরদশ ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৫] ানীয় সরকার িতান
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন

[২.৫.১] বাবায়নত পািরশ পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন
মহাপিরচালক (মইই) অিবভাগ, মিনটিরং ও ায়ন অিধশাখা,
মিনটিরং-১ শাখা, মিনটিরং-২ শাখা, মিনটিরং-৩ শাখা, ায়ন-
১ শাখা, ায়ন-২ শাখা, ায়ন-৩ শাখা, এবং পিরদশ ন শাখা

পিরদশ ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৬] ড রাগ িতেরােধ
আঃমণালয় সভা অান

[২.৬.১] অিত
আঃমণালয় সভা

ড রাগ িতেরােধ কায কর বহা হেণর জ
সভার আেয়াজন

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, কেপ ােরশন - ১
শাখা এবং িস কেপ ােরশন - ২ শাখা

অিত সভা সভার কায িববরণী

[২.৭] ড রাগ িতেরােধ
আঃমণালয় সভার িসা
বাবায়ন

[২.৭.১] আঃমণালয় সভার
িসা বাবায়ন

ড রাগ িতেরােধ কায কর বহা হেণর জ
অিত সভার িসা

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, কেপ ােরশন - ১
শাখা এবং িস কেপ ােরশন - ২ শাখা

িহত িসা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[২.৮] হানীয় সরকার িতানসহ
সংােরর লে হানীয় সরকার
সংার কিমশন গঠেনর জ
মাননীয় ধানমীর নীিতগত সিত
াপন

[২.৮.১] হানীয় সরকার
সংার কিমশন গঠেন নীিতগত
সিত

িস কেপ ােরশন, পৗরসভা, ইউিনয়ন পিরষদসহ
হানীয় সরকার িতানেলােক আরও শিশালী
কের অিধক কানলক িতােন পার, শাসন
িতায় িনিবড় িমকা পালেন সম, ীয় আয়
ির মােম িনজ য় িনব াহ করার েযাগ ি,
- এলাকার উয়েন কায কর অবদান রাখা এবং
আয়-েয়র তা ও জবাবিদিহতা িতা করার
জ সংি আইনেলার পয ােলাচনা করা

শাসন অিবভাগ, শাসন অিধশাখা, শাসন - ১ শাখা সিত াপন বািষ ক িতেবদন

[৩.১] মািসক সময় সভার
আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সময় সভা
হানীয় সরকার িবভাগ ও আওতাধীন দর/সংহার
সমেয় িতমােস অিত সভায় শাসিনক ও
উয়ন কম কা িনেয় পয ােলাচনা সভা

শাসন অিবভাগ, শাসন অিধশাখা, সময় ও কাউিল শাখা অিত সভা সভার কায িববরণী

[৩.২] সময় সভার িসা
বাবায়ন হার

[৩.২.১] িহত িসা
বাবায়ন

হানীয় সরকার িবভাগ ও আওতাধীন দর/সংহার
সমেয় িতমােস অিত সভায় শাসিনক ও
উয়ন কম কা িনেয় পয ােলাচনা সভার িসা

শাসন অিবভাগ, শাসন অিধশাখা, সময় ও কাউিল শাখা িহত িসা সভার কায িববরণী

[৩.৩] এিডিপ বাবায়ন পয ােলাচনা
সভা

[৩.৩.১] অিত এিডিপ
পয ােলাচনা সভা

হানীয় সরকার িবভাগ এবং দর/সংহার সমেয়
িতমােস অিত সভায় বািষ ক উয়ন কম িচ
পয ােলাচনা সভা

পিরকনা অিবভাগ, পিরকনা অিধশাখা, পিরকনা - ১ শাখা,
পিরকনা - ২ শাখা এবং পিরকনা - ৩ শাখা

অিত সভা সভার কায িববরণী

[৩.৪] এিডিপ বাবায়ন পয ােলাচনা
সভার িসা বাবায়ন হার

[৩.৪.১] এিডিপ পয ােলাচনা
সভার িসা বাবায়ন

হানীয় সরকার িবভাগ এবং দর/সংহার সমেয়
িতমােস অিত সভায় বািষ ক উয়ন কম িচ
পয ােলাচনা সভার িসা

পিরকনা অিবভাগ, পিরকনা অিধশাখা, পিরকনা - ১ শাখা,
পিরকনা - ২ শাখা এবং পিরকনা - ৩ শাখা

িহত িসা সভার কায িববরণী

[৩.৫] সরকাির েয় ই- িজিপ চা
[৩.৫.১] ই-িজিপর মােম
ায়নত দরপ

ইিজিপ পিতেত দরপ আহবান ও ায়ন

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা, পৗর -২ শাখা এবং উয়ন অিবভাগ, উয়ন
অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা

সেরজিমন ায়ন বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] ক যাচাই কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়াজনত ক
যাচাই কিমর সভা

নন উয়ন ক হেণর লে কিমর সভা
পিরকনা অিবভাগ, পিরকনা অিধশাখা, পিরকনা - ১ শাখা,
পিরকনা - ২ শাখা এবং পিরকনা - ৩ শাখা

সভার নাশ বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] নন ক ণয়ন ও
সংেশাধন

[৩.৭.১] ণীত/সংেশািধত
িডিপিপ

ক হেণর জ িডিপিপ ণয়ন এবং চলমান
কের িডিপিপ সংেশাধন

পিরকনা অিবভাগ, পিরকনা অিধশাখা, পিরকনা - ১ শাখা,
পিরকনা - ২ শাখা এবং পিরকনা - ৩ শাখা

সেরজিমন ায়ন বািষ ক িতেবদন

[৩.৮] ক াব পিরকনা
কিমশেন রণ

[৩.৮.১] িরত উয়ন ক ক অেমাদেনর জ পিরকনা কিমশেন রণ
পিরকনা অিবভাগ, পিরকনা অিধশাখা, পিরকনা - ১ শাখা,
পিরকনা - ২ শাখা এবং পিরকনা - ৩ শাখা

ায়ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৯] ক িয়ািরং কিমর
সভার আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়াজনত
িয়ািরং কিমর সভার

বাবায়নাধীন উয়ন কের কায ম তদারিকর
জ গত িয়ািরং কিমর সভা

পিরকনা অিবভাগ, পিরকনা অিধশাখা, পিরকনা - ১ শাখা,
পিরকনা - ২ শাখা এবং পিরকনা - ৩ শাখা

ায়ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন
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[৩.১০] মাননীয় ধানমী কক
দ িতিত বাবায়ন

[৩.১০.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবািয়ত

ানীয় সরকার িবভাগ, আওতাধীন দর/সংা ও
ানীয় সরকার িতানসেহর সামিক কম কা
বাবায়েন মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা

শাসন অিবভাগ, শাসন অিধশাখা, সময় ও কাউিল শাখা
এবং উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

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

[৪.১.১] াপনত সড়ক বািত
পথচািরেদর চলাচেলর জ রাার  পােশ সড়ক
বািত হাপন

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা এবং নগর উয়ন-২
অিধশাখা, পৗর - ১ শাখা ও পৗর -২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

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

[৪.২.১] মরামতত সড়ক
বািত

পথচািরেদর জ রাা  পােশ হািপত সড়ক বািত
মরামত

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা এবং নগর উয়ন-২
অিধশাখা, পৗর - ১ শাখা ও পৗর -২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

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

[৪.৩.১] নগর এলাকায় িনিম ত
ন

শহর এলাকার পািন ও তরল বজ িনগ মেনর জ
িনিম ত ন

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস
কেপ ােরশন-১ শাখা, িস কেপ ােরশন-২ শাখা, নগর উয়ন - ২
অিধশাখা, পৗর-১ শাখা, পৗর-২ শাখা ও পািন সরবরাহ
অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পাস-১ শাখা, পাস - ২ শাখা,
পাস - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] লমাা অযায়ী পৗর/ নগর
এলাকায় ন মরামত িনিতকরণ

[৪.৪.১] নগর এলাকায়
মরামতত ন

শহর এলাকার ময়লা পািন ও তরল বজ িনগ মেনর
জ িনিম ত েনর মরামত

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস
কেপ ােরশন-১ শাখা, িস কেপ ােরশন-২ শাখা, নগর উয়ন - ২
অিধশাখা, পৗর-১ শাখা, পৗর-২ শাখা ও পািন সরবরাহ
অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পাস-১ শাখা, পাস - ২ শাখা,
পাস - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৪.৫] সজায়েনর লে েরাপণ
িনিতকরণ

[৪.৫.১] রািপত 
াম ও শহর এলাকায় পিরেবেশর ভাসসা
আনয়েনর লে পিরকিতভােব  রাপণ করা

উয়ন অিবভাগ, উয়ন অিধশাখা, উয়ন-২ শাখা এবং নগর
উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিবভাগ, িস কেপ ােরশন-১
শাখা, িস কেপ ােরশন-২ শাখা ও নগর উয়ন-২ অিধশাখা, পৗর-
১ শাখা, পৗর-২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৪.৬] নগর িত সবা দান [৪.৬.১] সবা হণকারী নগর/পৗর এলাকায় িত সবা দান
নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা এবং পৗর - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

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

[৪.৭.১] সবা হণকারী িশ শহর এলাকায় িশেদর াহ সবা দান
নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা এবং পৗর - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৪.৮] নগর এলাকায় াথিমক াহ
সবা

[৪.৮.১] াহ সবা হণকারী নগর এলাকায় াহ সবা দান
নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা এবং পৗর - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[৪.৯] িশ পাক/িবেনাদন ক
িনম াণ

[৪.৯.১] িনিম ত/িনম াণাধীন
পাক

িশেদর িবেনাদেনর জ পাক িনম াণ

শাসন অিবভাগ, শাসন অিধশাখা, পিরষদ শাখা এবং নগর
উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন - ১
শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা ও নগর উয়ন-২ অিধশাখা, পৗর
- ১ শাখা, পৗর - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৪.১০] িশ পাক/িবেনাদন ক
মরামত ও রণােবণ

[৪.১০.১] মরামতত পাক িশেদর িবেনাদেনর জ পাক মরামত

শাসন অিবভাগ, শাসন অিধশাখা, পিরষদ শাখা এবং নগর
উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন - ১
শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা ও নগর উয়ন-২ অিধশাখা, পৗর
- ১ শাখা, পৗর - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৪.১১] িশেদর জ িনবন [৪.১১.১] িনবিত িশ জ হণকারী িশেদর িনবন
অিতির সিচব অিবভাগ, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ইউিনয়ন
পিরষদ-২ শাখা

ায়ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.১২] িশেদর  িনবন [৪.১২.১] িনবিত িশ বরণকারী িশেদর িনবন
অিতির সিচব অিবভাগ, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ইউিনয়ন
পিরষদ-২ শাখা

ায়ন িতেবদন বািষ ক িতেবদন

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

[৫.১.১] ািপত নলপ
াম ও শহর এলাকায় জনসাধারেনর জ েপয়
পািনর উৎস

পািন সরবরাহ - ১ শাখা, জলা পিরষদ শাখা, উপেজলা - ১ শাখা
এবং উপেজলা - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.২] লমাা অযায়ী উৎপাদক
নলপ াপন িনিতকরণ

[৫.২.১] উৎপািদত নলপ
াপন

শহর এলাকায় পািন সরবরােহর জ নলপ
হাপন

পািন সরবরাহ অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পািন সরবরাহ
- ১ শাখা, পািন সরবরাহ - ২ শাখা এবং পািন সরবরাহ - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] লমাা অযায়ী নগর
এলাকায় জ িনরাপদ পািন
উৎপাদন িনিতকরণ

[৫.৩.১] উৎপািদত পািন
ঢাকা, চাম,লনা ও রাজশাহী ওয়াসা কক
মহানগরবাসীেদর জ উৎপািদত িনরাপদ পািন

পািন সরবরাহ অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পািন সরবরাহ
- ১ শাখা, পািন সরবরাহ - ২ শাখা এবং পািন সরবরাহ - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.৪] লমাা অযায়ী াসত
ািন াপন িনিতকরণ

[৫.৪.১] ািপত াসত
ািন

াম ও শহর এলাকার জনসাধারেণর জ িনিম ত
াসত ািন

পািন সরবরাহ অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পািন সরবরাহ
- ১ শাখা, পািন সরবরাহ - ২ শাখা, পািন সরবরাহ - ৩ শাখা এবং
নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-২ অিধশাখা, পৗর-১ শাখা,
পৗর-২ শাখা।

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.৫] লমাা অযায়ী নন
পািনর সংেযাগ াপন িনিতকরণ

[৫.৫.১] ািপত পািনর সংেযাগ
পািন সরবরােহর লে পাইপলাইন হাপন কের
হ সংেযাগ দান

পািন সরবরাহ অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পািন সরবরাহ
- ১ শাখা, পািন সরবরাহ - ২ শাখা এবং পািন সরবরাহ - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.৬] লমাা অযায়ী পািনর
লাইন মরামত িনিতকরণ

[৫.৬.১] মরামতত পািনর
লাইন

পািন সরবরােহর লে হাপনত লাইন মরামত
পািন সরবরাহ অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পািন সরবরাহ
- ১ শাখা, পািন সরবরাহ - ২ শাখা এবং পািন সরবরাহ - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.৭] লমাা অযায়ী পািনর
ণগত মান পরীাকরণ

[৫.৭.১] পািনর ণগতমান
পরীিত

াবেরটরীর মােম পািনর ণগতমান পরীাকরণ
পািন সরবরাহ অিবভাগ, পািন সরবরাহ অিধশাখা, পািন সরবরাহ
- ১ শাখা, পািন সরবরাহ - ২ শাখা এবং পািন সরবরাহ - ৩ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন

[৫.৮] নগর এলাকায় দিনক বজ
সংহ কায ম

[৫.৮.১] সংহত বজ
িস কেপ ােরশন এলাকায় উৎপ (ম ও
ািতক) বজ

নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা এবং িস কেপ ােরশন - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১৬ া: ২৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৪, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 
[৫.৯] বজ বহাপনার জ
সেকাির াফার শন
(এসএস) হাপন িনিতকরণ

[৫.৯.১] হাপনত সেকাির
াফার শন

শহের সেকারী াফার শন
নগর উয়ন অিবভাগ, নগর উয়ন-১ অিধশাখা, িস কেপ ােরশন
- ১ শাখা, িস কেপ ােরশন - ২ শাখা, নগর উয়ন-২ অিধশাখা,
পৗর - ১ শাখা এবং পৗর - ২ শাখা

সেরজিমন পিরদশ ন বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত হাট-বাজার ও াথেসার হাট-বাজার ও াথেসার িনম ােণ জিম দান িমর মািলকানা কপ উয়ন ক বাবায়েন বাধাহ হেব
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