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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ত নগরায়েনর াপেট বিধ ত চািহদার সােথ সাম রেখ বসবাস উপেযাগী পিরেবশ বাব রাজশাহী নগরী গেড় তালার িনিমে িবগত
৩ বছের মহানগরীেত াপক অবকাঠােমা উয়ন করা হেয়েছ। ু যানবাহন চলাচেল মহানগরীেত ২৭৫.৪৫ িকঃিমঃ নন সড়ক িনম াণসহ
রণােবণ কাজ করা হেয়েছ। ফেল উপেযাগী সড়েকর পিরমাণ ৩৭৫.৮৬ িকঃিমঃ-এ উীত হেয়েছ। ৩৪০.৫০ িমঃ িজ/কালভাট /সড়ক
অবকাঠােমা িনম াণ ও রণােবণ কাজ করা হেয়েছ। জনসাধারেণর িনরাপদ চলাচেল ৫৮.১১ িকঃিমঃ টপাত/ওয়াকওেয়
িনম াণ/নঃিনম াণ করা হেয়েছ। ফেল টপােতর পিরমাণ ৭১.৪২ িকঃিমঃ-এ উীত হেয়েছ। জলাবতা রীকরেণ ু পািন িনাশন বার
জ ৮৮.৪৬ িকঃিমঃ নদ মা িনম াণ/নঃিনম াণ করা হেয়েছ। ফেল মহানগরীেত েনজ নটওয়াক ২৮১.৬০ িকঃিমঃ-এ উীত হেয়েছ।
রািকালীন জনসাধারেণর িনরাপা িবধােন ৩৪.৬৫ িকঃিমঃ আিনক সড়ক বািত াপন করা হেয়েছ। এছাড়া নগেরর ণ  ১৫  ােন
১৬  হাইমা পাল ৩২০  ২০০ ওয়ােটর এলইিড াড লাইট সহ াপন করা হেয়েছ। ফেল সড়ক আেলাকায়ন বায় মাট সড়েকর
পিরমাণ ২১৯.৪৫ িকঃিমঃ-এ উীত হেয়েছ। মহানগরীর পিরেবশ রায় বজ বাপনায় উৎপািদত দিনক বজ সংহ ৭৮%-এ উীত করা
হেয়েছ। ািনেটশন বার উয়েন হতদিরগেণর মােঝ ৫৪৭৩  ািন িবতরণ করা হেয়েছ এবং ২৪  পাবিলক টয়েলট িনম াণ করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মবধ মান মহানগরীর জনেগাীেক নাগিরক সবা দান িনিতকরণ, আয়বক িবিভ কায ম হণসহ আিথ ক বাপনার উয়েনর
মােম আিথ কভােব িস কেপ ােরশেনর সমতা ্ি করা এবং নাগিরক সবাসহ দােন েয়াজনীয় অথ ায়েনর বা করা। সকল পয ােয়
ত ির বহােরর মােম তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

জনসাধারেণর বখী চািহদা অযায়ী মহানগরীর িবিভ অবকাঠােমা উয়েনর মােম সমেয়াপেযাগী নাগিরক সবা ত দান করা হেব।
মবমান নগরায়েনর াপেট  যানজট িনরসনকে যাগােযাগ বার উয়েন নন নন সড়ক িনম াণ এবং বতমান সড়কসহ
িনয়িমত রণােবণ করা হেব। এক অেমািদত কের আওতায় চলমান অা সড়ক ও সড়ক অবকাঠােমা িনম ােণর পাশাপািশ
মহানগরীর ৩০ ওয়ােড র ািক এলাকায় জনসাধারেণর িনিব  চলাচেল ৩০.২৭ িক:িম: রাা িনম াণ এবং পািন িনাশেন ৩০.০০ িক:িম:
নদ মা িনম াণ করা হেব। চলমান এক সড়ক িনম াণ কােজ ১২৫৫.০০ িম: াইওভার িনম াণ করা হেব। জনসাধারেণর িনরাপদ চলাচেল সকল
সড়ক শকরণসহ ইপােশ টপাত িমিডয়ান ও সাইেকল লন িনম াণ করা হেব। নগরীর পিরেবশ রােথ  নদ মা িনম াণ, বজ সংহ,
াসত ািনেটশন কভােরজ ি করা  হেব।  রািকালীন  জনসাধারেণর িনরাপদ চলাচেল সকল রাায়  িবৎ  সায় আুিনক সড়ক
বািত সংেযাজন করা হেব। অনলাইেনর মােম া আদায় ও অা সবা দােন ই-গভন েম িসেম চাকরণ, অিফেসর কাজ ততর
করার জ ই-ফাইিলং চাকরণ কের আিনক নাগিরক সবা দান স¤সারন করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৭.০০ িকঃিমঃ সড়ক উয়ন / িনম াণ
৩০.০০ িকঃিমঃ সড়ক রণােবণ
৪  আথ -সামািজক িতানসেহর অবকাঠােমা িনম াণ
১২৫৫.০০ িমঃ াইওভার িনম াণ
৭.০০ িকঃিমঃ টপাত িনম াণ
১৭.০০ িকঃিমঃ িবৎ সািয় সড়ক বািত াপন
২২.০০ িকঃিমঃ ন তরী / উয়ন
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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-

ধান িনব াহী কম কতা, রাজশাহী িস কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২০
সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

আিনক নাগিরক েযাগ-িবধা সিলত টকসই এবং বাসেযা মহানগর গেড় তালা

১.২ অিভল (Mission)
উত নাগিরক সবা দােনর মােম নগরবাসীর জীবনযাার মান উয়ন

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পিরকিত নগর অবকাঠােমা িনম ােণর মােম নাগিরক িবধািদর উয়ন
২. উত বজ বাপনা, জলাবতা িনরসন এবং সজায়ন ও পিরেবশ বাব অবকাঠােমা িনম াণ / উয়ন-এর মােম
নগরীর পিরেবশ উয়ন
৩. িতািনক সমতা বাপনা ও কম দতার উয়ন
৪. নগর জনা বাপনার উয়ন
৫. রাজ বাপনার আিনকায়েনর মােম আিথ ক সমতা ি

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. পিরকিত সড়ক, নদ মা, াইওভার, বাজার, টপাত, িবৎ সািয় সড়ক বািত, কিমউিন, পাবিলক টয়েলট ইতািদ
িনম াণ/উয়ন, াপন ও িনয়ণ-এর মােম উত নাগিরক সবা দান এবং নাগিরক িবধািদর উয়ন।
২. উত বজ বাপনা, জলাবতা িনরসন এবং সজায়ন ও পিরেবশ বাব অবকাঠােমা িনম াণ/উয়ন-এর মােম
পিরেবশ উয়ন।
৩. াথিমক া দােনর মােম নগর জনা বার উয়ন।
৪. রাজ বাপনার আিনকায়ন-এর মােম আিথ ক মতা ি।
৫. িতািনক সমতা, বাপনা ও কম দতার উয়ন
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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

সড়ক িনম াণ ও রণােবণ কভােরজ ি
(সড়ক ৪৫৭.৭৩ িকঃিমঃ নটওয়াক)

কভােরজ শতকরা হার ৭৭.৩০ ৮১.২৫ ৮২.৭৫ ৮৩.২০ ৮৩.৮৫
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

ন িনম ােণর কভােরজ  (ন ৩২৭.০০
িকঃিমঃ নটওয়াক)

কভােরজ শতকরা হার ৭৭.৮৮ ৮০.৭৫ ৮১.২৫ ৮২.০০ ৮৪.০০
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

বজ বাপনার কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৭৮.০০ ৭৯.০০ ৭৯.২৫ ৮১.০০ ৮২.০০
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

সড়ক আেলাকায়ন কভােরজ ি
(আেলাকায়ন ৩১০.০০ িকঃিমঃ নটওয়াক)

কভােরজ শতকরা হার ৭০.৭৯ ৮০.২৫ ৮১.০০ ৭৬.২০ ৭৮.২০
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

িনরাপদ চলাচেল টপাত িনম ােণ কভােরজ
ি (টপাত ১৬০.০০ িকঃিমঃ টনওয়াক)

কভােরজ শতকরা হার ৪৪.৬৩ ৫১.৫০ ৫৫.৪৪ ৫৫.৪৪ ৬০.৩০
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

সজায়ন কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ১৫.২৫ ১৬.৭৫ ১৮.৫০ ১৮.৫০ ২০.০০
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

বিসক ািনেটশন কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৯৬.০০ ৯৭.০০ ৯৮.০০ ৯৮.২৫ ৯৭.০০
ানীয় সরকার িবভাগ / রাজশাহী িস
কেপ াােরশন

ানীয় সরকার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পিরকিত
নগর অবকাঠােমা
িনম ােণর মােম
নাগিরক
িবধািদর উয়ন

৪০

[১.১] নগর এলাকায় নন
সড়ক িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত সড়ক সমি িকঃিমঃ ১০ ১৪.০২ ২৫.৭২ ২৭ ২৪.৩০ ২১.৩০ ১৮.৯০ ১৬.২০ ৩০.০০ ৩৩.০০

[১.২] নগর এলাকায় সড়ক
রণােবণ

[১.২.১]
রণােবণত
সড়ক

সমি িকঃিমঃ ১০ ২০.১০ ২৩.৫৪ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৩২.০০ ৩৪.০০

[১.৩] াইওভার িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত
াইওভার

সমি িমঃ ৩ ৩৭.০০ ১৭০.০০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ১৫০ ২০০

[১.৪] িনরপদ চলাচেল
টপাত িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত
টপাত

সমি িকঃিমঃ ৩ ১২.৪০ ১১.৪৫ ৭.০০ ৬.৩০ ৫.৬০ ৪.৯০ ৪.২০ ৮.০০ ১০.০০

[১.৫] িবৎ সায়ী সড়ক
বািত াপন

[১.৫.১] ািপত সড়ক
বািত

সমি িকঃিমঃ ৩ ৮.০৫ ০ ১৫ ১৩.৫০ ১২ ১০.৫০ ৯ ৮ ৯

[১.৬] সড়ক বািত
সংার/মরামত

[১.৬.১] সংারত
সড়ক বািত

সমি িকঃিমঃ ৩ ২৯.৫০ ৪০.৫৫ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০

[১.৭] আথ  সামািজক
িতান সেহর অবকাঠােমা
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
অবকাঠােমা

সমি সংা ২ ২ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৭ ৮

[১.৮] টপাত রণােবণ
[১.৮.১] মরামতত
টপাত

সমি িকঃিমঃ ২ ৪.১০ ৬.৫০ ৭.০০ ৬.৩০ ৫.৬০ ৪.৯০ ৪.২০ ৮ ১০

[১.৯] নগর অবকাঠােমা
উয়ন ক ণয়ন

[১.৯.১] ণীত
িডিপিপ

সমি সংা ২ ৩ ৩ ২ ২ ১ ০ ০ ৩ ৪

[১.১০] নগর এলাকায় বাজার
িনম াণ

[১.১০.১] িনিম ত
বাজার

সমি  ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[১.১১] কিমউিন/পাবিলক
টয়েলট িনম াণ

[১.১১.১] িনিম ত
টয়েলট

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৫ ৮



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] উত বজ
বাপনা,
জলাবতা
িনরসন এবং
সজায়ন ও
পিরেবশ বাব
অবকাঠােমা
িনম াণ / উয়ন-
এর মােম
নগরীর পিরেবশ
উয়ন

১৭

[২.১] নগর এলাকায় ন
িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ন সমি িকঃিমঃ ৩ ৮.২০ ২৫.৮৬ ২২ ১৯.৮০ ১৭.৬০ ১৫.৪০ ১৩.২০ ২৪ ৩০

[২.২] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংহ

[২.২.১] ি
সংহীত বজ

সমি িকঃিমঃ ৩ ৭৮ ৮৬ ৮২ ৮১ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৮৩ ৮৪

[২.২.২] সেকারী
পেয় িনম াণ

সমি সংা ০ ১ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[২.৩] নগরীর িবমান
নদ মা পিরার

[২.৩.১] অপসািরত
কাদামা

সমি সংা ২ ১২.১০ ১৮ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৯ ২০.০০

[২.৪] জলাধার উয়ন
[২.৪.১] উয়নত
জলাধার

সমি  ২ ২ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[২.৫] নগর এলাকায়
সজায়ন

[২.৫.১] সজািয়ত
সড়ক

সমি িকঃিমঃ ২ ৪.৭০ ৬.৭৫ ১৮০০ ১৬.২০ ১৪.৪০ ১২.৬০ ১০.৮০ ২০ ২৫

[২.৬] িবমান
পাক/িবেনাদন কে উয়ন

[২.৬.১] উয়নত
িবেনাদন ক

সমি সংা ২ ১ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.৭] নগর এলাকায়
াসত জেবহ খানা
িনম াণ

[২.৭.১] িনিম ত
জেবহ খানা

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ৩ ৪

[২.৮] কারবািনর প জেবহ
খানা াপন

[২.৮.১] ািপত
জেবহ খানা

সমি সংা ১ ২১০ ২০০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২২০ ২৩০

[২.৯] সজায়েন া
িপং কাজ

[২.৯.১] িপংত সমি সংা ১ ১.৯০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[৩] িতািনক
সমতা
বাপনা ও
কম দতার
উয়ন

১০
[৩.১] ই-িজিপ’র মােম
সকল য়

[৩.১.১] য়ত সমি শতকরা ২ ১৫ ৩৪ ২৫ ২৩ ২০ ১৯ ১৭ ৩৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.২] িস কাউিল সভা
অান

[৩.২.১] অানত
সভা

সমি সংা ২ ৪ ৬ ৯ ৮ ৮ ৬ ৪ ১২ ১৩

[৩.৩] আঃিবভাগীয় সময়
সভা অান

[৩.৩.১] অানত
সভা

সমি সংা ২ ১৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৩.৪] া বােজট সিকত
সভা অান

[৩.৪.১] অানত
সভা

সমি সংা ২ ১১ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৯

[৩.৫] িবভাগসেহর
কায ম িনরীা

[৩.৫.১] িনরীিত
বার

সমি বার ২ ৪ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৪] নগর
জনা
বাপনার
উয়ন

৬

[৪.১] জ িনবন [৪.১.১] িনবনত সমি জন ১ ১০২০৭ ১৩০০০ ১৬৩০০ ১৬০০০ ১৫৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৬৫০০ ১৭০০০

[৪.২] ত িনবন [৪.২.১] িনবনত সমি জন ১ ১৯৬৩ ০ ২৬৫০ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৭০০ ২৭৫০

[৪.৩] াথিমক িচিকৎসা
দান

[৪.৩.১] দানত সমি ল জন ১ ৩.২৯ ০ ৩.৪৫ ৩.১০ ২.৭৬ ২.৭৫ ২.৪১ ৩.৪৫ ৩.৪৬

[৪.৪] িশেদর কাদান [৪.৪.১] কাদানত সমি জন ১ ১০৭৬০ ০ ১১০১০ ১০৫০০ ৯৫০০ ৮০০০ ৭০০০ ১১৫০০ ১২০০০

[৪.৫] িভটািমন ও
িমনাশক াবেলট
খাওয়ােনা

[৪.৫.১]
খাওয়ােনাত

সমি ল জন ১ ১.৬০ ১.৬৫ ১.৭৮ ১.৭১ ১.৬৪ ১.৬০ ১.৫৬ ১.৮০ ১.৮২

[৪.৬] সান ধারণম
মিহলােদর  কা দান

[৪.৬.১] দানত সমি জন ১ ৪০৮৬৭ ৬৮৯৬১ ৫২৫০০ ৫০০০০ ৪৭০০০ ৪২০০০ ৪০০০০ ৫৩০০০ ৫৩৫০০

[৫] রাজ
বাপনার
আিনকায়েনর
মােম আিথ ক
সমতা ি

২
[৫.১] বসািয়ক ড
লাইেস নবায়ন

[৫.১.১] নবায়নত সমি সংা ২ ৮০০০ ৬৬৩৪ ৮৬০০ ৮৪০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৮৬৫০ ৮৭০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, 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’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[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: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, 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

সমি % 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
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ 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 ১ 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/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, 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

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ 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)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িকঃিমঃ িকেলািমটার

২ % শতকরা হার

৩ রািসক রাজশাহী িস কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] নগর এলাকায় নন সড়ক িনম াণ [১.১.১] িনিম ত সড়ক
রাজশাহী মহানগরীর মাট ৪৫৭.৭৩ িকঃিমঃ সড়ক
নটওয়াক-এর মে কচা সড়ক পাকাকরেণর কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] নগর এলাকায় সড়ক রণােবণ [১.২.১] রণােবণত সড়ক
রাজশাহী মহানগরীর মাট ৪৫৭.৭৩ িকঃিমঃ সড়ক
নটওয়াক-এর মে ইেতামে িনিম ত পাকা সড়েকর
রণােবণ কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] াইওভার িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত াইওভার
িনিম ত াইওভার মহানগরী এলাকার যানজট িনরসনকে
াইওভার িনম ােণর কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] িনরপদ চলাচেল টপাত িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত টপাত
রাজশাহী মহানগরীর মাট ১৬০.০০ িকঃিমঃ টপাত
নটওয়াক-এর মে নন টপাত িনম াণ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] িবৎ সায়ী সড়ক বািত াপন [১.৫.১] ািপত সড়ক বািত
রাজশাহী মহানগরীর মাট ৩১০.০০ িকঃিমঃ আেলাকায়ন
নটওয়াক-এর মে সায়ী বািত সংেযাজন কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] সড়ক বািত সংার/মরামত [১.৬.১] সংারত সড়ক বািত
রাজশাহী মহানগরীর মাট ৩১০.০০ িকঃিমঃ আেলাকায়ন
নটওয়াক-এর মে ইেতামে সংেযািজত বািতর সংার
কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] আথ  সামািজক িতান সেহর
অবকাঠােমা িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত অবকাঠােমা
রাজশাহী মহানগরীেত অবিত িবিভ আথ  সামািজক
িতান সেহর অবকাঠােমা িনম াণ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] টপাত রণােবণ [১.৮.১] মরামতত টপাত
রাজশাহী মহানগরীর মাট ১৬০.০০ িকঃিমঃ টপাত
নটওয়াক-এর মে ইেতামে িনিম ত টপাত-এর
রণােবণ কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৯] নগর অবকাঠােমা উয়ন ক ণয়ন [১.৯.১] ণীত িডিপিপ

[১.১০] নগর এলাকায় বাজার িনম াণ [১.১০.১] িনিম ত বাজার
মহানগরী এলাকায় নাগিরক সবা দােন বাজার িনম াণ
কাজ। রািসেকর ত িবভাগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১১] কিমউিন/পাবিলক টয়েলট িনম াণ [১.১১.১] িনিম ত টয়েলট মহানগরীর পিরেবশ রােথ  াসত ািন িনম াণ রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] নগর এলাকায় ন িনম াণ [২.১.১] িনিম ত ন
রাজশাহী মহানগরীর মাট ১৮০.০০ িকঃিমঃ ন
নটওয়াক-এর মে পাকা নদ মা িনম াণ কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.২] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ
[২.২.১] ি সংহীত বজ

মহানগরীেত দিনক উৎপািদত মাট ১৫২.০০ টন বজের
মে বজ সংহ কাজ।

রািসেকর পির িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.২.২] সেকারী পেয় িনম াণ
মহানগরীর বজ সংহ বাপনায় সেকারী পেয়
িনম াণ

রািসেকর পির িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] নগরীর িবমান নদ মা পিরার [২.৩.১] অপসািরত কাদামা
রাজশাহী মহানগরীর জলাবতা রীকরণােথ  পািন িনাশন
বা সচল রাখা।

রািসেকর পির িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] জলাধার উয়ন [২.৪.১] উয়নত জলাধার
রাজশাহী মহানগরীর ািতক পিরেবশ উয়েন জলাধার
উয়ন কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] নগর এলাকায় সজায়ন [২.৫.১] সজািয়ত সড়ক রাজশাহী মহানগরীর পিরেবশ উয়েন সজায়ন কাজ। রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] িবমান পাক/িবেনাদন কে উয়ন
[২.৬.১] উয়নত িবেনাদন
ক

নাগিরক সবা দােন পাক / িবেনাদন ক উয়ন রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৭] নগর এলাকায় াসত জেবহ খানা
িনম াণ

[২.৭.১] িনিম ত জেবহ খানা
রাজশাহী মহানগরীর পিরেবশ উয়েন জেবহ খানা িনম াণ
কাজ।

রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৮] কারবািনর প জেবহ খানা াপন [২.৮.১] ািপত জেবহ খানা

[২.৯] সজায়েন া িপং কাজ [২.৯.১] িপংত

[৩.১] ই-িজিপ’র মােম সকল য় [৩.১.১] য়ত য় কায েম তা আনয়ন রািসেকর ত িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] িস কাউিল সভা অান [৩.২.১] অানত সভা নাগিরক সবা দােন কাউিল সভার আেয়াজন রািসেকর সিচবালয় িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] আঃিবভাগীয় সময় সভা অান [৩.৩.১] অানত সভা
নাগিরক সবা দােন আঃিবভাগীয় সময় সভার
আেয়াজন

রািসেকর সিচবালয় িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৪] া বােজট সিকত সভা অান [৩.৪.১] অানত সভা ু বােজট ণয়েন সভার আেয়াজন রািসেকর িহসাব িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫] িবভাগসেহর কায ম িনরীা [৩.৫.১] িনরীিত বার
জবাবিদিহতালক শাসিনক কাঠােমা গঠেন িবভাগসেহর
কায ম িনরীা

রািসেকর সিচবালয় িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] জ িনবন [৪.১.১] িনবনত নাগিরক সবা দােন জ িনবন রািসেকর া িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] ত িনবন [৪.২.১] িনবনত নাগিরক সবা দােন ত িনবন রািসেকর া িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.৩] াথিমক িচিকৎসা দান [৪.৩.১] দানত নাগিরক া সবা দান রািসেকর া িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৪] িশেদর কাদান [৪.৪.১] কাদানত নাগিরক া সবা দান রািসেকর া িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৫] িভটািমন ও িমনাশক াবেলট
খাওয়ােনা

[৪.৫.১] খাওয়ােনাত

[৪.৬] সান ধারণম মিহলােদর  কা
দান

[৪.৬.১] দানত

[৫.১] বসািয়ক ড লাইেস নবায়ন [৫.১.১] নবায়নত রাজ আয় িকে লাইেস নবায়ন রািসেকর রাজ িবভাগ বািষ ক িতেবদন
রাজশাহী িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

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

অা রাজশাহী ওয়াশা রণােবণত সড়ক
পািন সরবরাহ পাইপ লাইন াপেন খননত সড়েকর
িত অংশ মরামত করা

আঃ সংার সময় ু ও িনিভেঘ  চলাচল িনিত করণ

অা রাজশাহী ওয়াশা িনিম ত সড়ক
পািন সরবরাহ পাইপ লাইন াপেন খননত সড়েকর
িত অংশ মরামত করা

আঃ সংার সময় ু ও িনিভেঘ  চলাচল িনিত করণ

অা নসেকা, রাজশাহী ািপত সড়ক বািত আঃ সংার সময় িনরাপদ বিতক সরবরাহ িনিত করণ
নাগিরক েভ াগ বাড়েব এবং সরকারী
অেথ র অবচয় হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত ন
উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ
ােবর সােথ একমত পাষণ করা ও নীিতগত
অেমাদন

িম অিধহেণর ে নীিতগত অনাপি
অেমাদকারী কপ

উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত সড়ক
উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ
ােবর সােথ একমত পাষণ করা ও নীিতগত
অেমাদন

িম অিধহেণর ে নীিতগত অনাপি
অেমাদকারী কপ

উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

অা িসিভল সাজন, রাজশাহী দানত সমকারী
িচিকৎসা বাপনা ও িচিকৎসা সামী দানকারী
কপ

লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

অা দতা উয়েনর িশণ অানত সভা সমকারী িশণ কম িচ আেয়াজনকারী কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

দর / সংা
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রাজশাহী

িনিম ত ন সময়কারী আিবভাগীয় সময়কারী কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

দর / সংা
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রাজশাহী

িনিম ত সড়ক সময়কারী আিবভাগীয় সময়কারী কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

জলা / সােকল অিফস
জলা শাসেকর কায ালয়,
রাজশাহী

িনিম ত ন সময়কারী/ িম অিধহণ কপ আিবভাগীয় সময়কারী / িম অিধহণ কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

জলা / সােকল অিফস
জলা শাসেকর কায ালয়,
রাজশাহী

িনিম ত াইওভার সময়কারী/ িম অিধহণ কপ আিবভাগীয় সময়কারী / িম অিধহণ কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

জলা / সােকল অিফস
জলা শাসেকর কায ালয়,
রাজশাহী

রণােবণত সড়ক সময়কারী/ িম অিধহণ কপ আিবভাগীয় সময়কারী / িম অিধহণ কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।

জলা / সােকল অিফস
জলা শাসেকর কায ালয়,
রাজশাহী

িনিম ত সড়ক সময়কারী/ িম অিধহণ কপ আিবভাগীয় সময়কারী / িম অিধহণ কপ
লমাা অজন ও বাবায়ন বাধা
হেব।
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