
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

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

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৫-১৬



া: 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 ও নগর
এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন

৩১

[১.১] কচা সড়ক পাকাকরণ [১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক িকঃিমঃ ৬ ৪৭৫০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৪৮১৩ ১০০ ৬

[১.২] পাকা সড়ক রণােবণ
[১.২.১] রণােবণত পাকা
সড়ক

িকঃিমঃ ৫ ১০০০০ ৯৮০০ ৯৬০০ ৯৪০০ ৯২০০ ১০০০০ ১০০ ৫

[১.৩] পাকা সড়েক িজ, কালভাট 
িনম াণ/রণােবণ

[১.৩.১] িনিম ত/রণােবণত
িজ/ কালভাট 

িমঃ ৪ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২৮৫০০ ১০০ ৪

[১.৪] হাট-বাজার এবং াথ সার
উয়ন

[১.৪.১] উীত হাট বাজার/াথ
সার

সংা ৩ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৬৮ ১০০ ৩

[১.৫] বখী সাইোন শার িনম াণ [১.৫.১] িনিম ত সাইোন শার সংা ৩ ৬৬ ৬১ ৫৬ ৫১ ৪৬ ৬৯ ১০০ ৩

[১.৬] উপেজলা কমে ভবন িনম াণ
[১.৬.১] িনিম ত উপেজলা কমে
ভবন

সংা ৩ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৮ ১০০ ৩

[১.৭] উিনয়ন পিরষদ কমে িনম াণ
[১.৭.১] িনিম ত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন

সংা ৪ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৮০ ১০০ ৪

[১.৮] পী এলাকায় কম সংসংান
ি

[১.৮.১]  কম সংান
ল
জনিদবস

৩ ৬৮৬.৩০ ৬৮০.০০ ৬৭৫.০০ ৬৭০.০০ ৬৬৫.০০ ৭০০ ১০০ ৩

২

পিরকিত
পিরেবশ
বাব নগর
উয়ন

১৭

[২.১] াইওভার িনম াণ [২.১.১] িনিম ত াইওভার িকঃিমঃ ২ ৩ ২ ৩ ১০০ ২

[২.২] পৗর/নগর এলাকায় টপাত
িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত টপাত িকঃিমঃ ৩ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ৭৯৪ ১০০ ৩

[২.৩] পৗর/নগর এলাকায় টপাত
মরামত

[২.৩.১] মরামতত টপাত িকঃিমঃ ২ ৯৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯০ ১.৮

[২.৪] পৗর/নগর এলাকায় ন িনম াণ [২.৪.১] িনিম ত ন িকঃিমঃ ২ ৫০২ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৫৫৪ ১০০ ২

[২.৫] পৗর/নগর এলাকায় ন
মরামত

[২.৫.১] মরামততেন িকঃিমঃ ১ ১৮৬ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ২৫৯ ১০০ ১

[২.৬] পৗর/নগর এলাকায় ািতক
খাল সংার/নঃখনন

[২.৬.১] নঃখননত খাল িকঃিমঃ ১ ৩ ২ ১ ৭ ১০০ ১

[২.৭] নগর এলাকায় দিনক বজ
সংহ

[২.৭.১] সংহীত বজ
শতকরা
হার

৩ ৭৮ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭৬ ৯০ ২.৭

[২.৮] পৗর/নগর এলাকার জ
য়ােরজ লাইন াপন

[২.৮.১] ািপত য়ােরজ লাইন িকঃিমঃ ২ ২ ১ ৩.৩ ১০০ ২

[২.৯] পৗর/নগর এলাকার জ
য়ােরজ লাইন মরামত

[২.৯.১] সংারত য়ােরজ লাইন িকঃিমঃ ১ ৫ ৪ ৩ ৪.৭ ৯৭ ০.৯৭



া: 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%

৩
নাগিরক
িবধার
উয়ন

১৬

[৩.১] পৗর/নগর এলাকায় সড়ক
উয়ন/ িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত পৗর/নগর সড়ক িকঃিমঃ ১ ১১৪৭ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ১৩৫১ ১০০ ১

[৩.২] পৗর/নগর এলাকায় সড়ক
মরামত/ সংার

[৩.২.১] সংারত পৗর/নগর
সড়ক

িকঃিমঃ ১ ৩৭৪ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৮০ ৩৫৮ ৯৩ ০.৯৩

[৩.৩] পৗর/নগর সড়ক বািত হাপন [৩.৩.১] ািপত সড়ক বািত িকঃিমঃ ১ ৬৮৪ ৬৫০ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৭৭৭ ১০০ ১

[৩.৪] পৗর/নগর সড়ক বািত সংার/
মরামত

[৩.৪.১] সংারত সড়ক বািত িকঃিমঃ ১ ৩০৮৩ ৩০৭০ ৩০৫০ ৩০৩০ ৩০২০ ৩০৭০ ৯০ ০.৯

[৩.৫] ামীণ এলাকায় েপয় পািনর
জ নলপ/উৎস াপন

[৩.৫.১] ািপত নলপ/উৎস সংা ৩ ১৫৭০৫ ১৫৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ৩৬৩৮৭ ১০০ ৩

[৩.৬] পৗর এলাকায় উৎপাদক
নলপ াপন

[৩.৬.১] ািপত উৎপাদক নলপ সংা ১ ২২৩ ২০০ ১৭৫ ১৬০ ১৫৫ ২৫৩ ১০০ ১

[৩.৭] নগর এলাকার জ িনরাপদ
পািন উৎপাদন

[৩.৭.১] উৎপািদত পািন
দিনক
িমিলয়ন
িলটার

৩ ২৭১৬ ২৭১৫ ২৭১৪ ২৭১৩ ২৭১২ ২৭৪০.৬৮ ১০০ ৩

[৩.৮]
কিমউিন/াসত/পাবিলক
ািন াপন

[৩.৮.১] ািপত
কিমউিন/াসত/পাবিলক
ািন

সংা ২ ২৬৯০৮ ২৬৮৫০ ২৬৮০০ ২৬৭৫০ ২৬৭০০ ১১৭৬৯৪ ১০০ ২

[৩.৯] পৗর/নগর এলাকার জ
িনরাপদ পািন সরবরােহর লে পাইপ
লাইন াপন

[৩.৯.১] াপনত পাইপ লাইন িকঃিমঃ ২ ৮৩৬ ৮৩০ ৮২৫ ৮২০ ৮১৫ ১০৩৯ ১০০ ২

[৩.১০] পৗর/নগর এলাকার জ
িনরাপদ পািন সরবরােহর লে পাইপ
লাইন মরামত

[৩.১০.১] মরামততপাইপ লাইন িকঃিমঃ ১ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৪৪০ ৬৯৮ ১০০ 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%

৪

ানীয়
পয ােয়
শাসন
সংহতকরণ

১৪

[৪.১] িনব ািচত জনিতিনিধ ও
কম কতােদর দেশ ও িবেদশ িশণ

[৪.১.১] িশিত জনবল সংা ৩ ৫৭৮৫১ ৫৭৮০০ ৫৭৭৫০ ৫৭৭০০ ৫৭৬০০ ৫৭৮০০ ৯০ ২.৭

[৪.২] ানীয় িতানসেহর (ইউিপ)
অিডট

[৪.২.১] অিডটত ইউিনয়ন পিরষদ সংা ২ ৪৫৪৯ ৪৫৩০ ৪৫০০ ৪৪৫০ ৪৪০০ ৪৫৬৮ ১০০ ২

[৪.৩] বাবায়নাধীন উয়ন ক
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৩ ২৭৫৭ ২৭৪০ ২৭২০ ২৭০০ ২৬৮০ ২৯২০ ১০০ ৩

[৪.৪] ানীয় সরকার িতানসহ
পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত ানীয় সরকার
িতান

সংা ৩ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৯২ ১০০ ৩

[৪.৫] পী ও নগর উয়ন/পিরকনায়
দতা ি িশণ

[৪.৫.১] দ জনবল
সংা
(ল)

২ ১.৭৫ ১.৭০ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৫৫ ১.৭ ৯০ ১.৮

[৪.৬] আইন/িবিধমালা
ণয়ন/সংেশাধন

[৪.৬.১] জািরত আইন/িবিধমালা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০০ ১

৫

াকার
সচ
কাঠােমা
উয়ন ও
সসারণ

৫

[৫.১] সচ খাল খনন ও নঃখনন [৫.১.১] খননত সচ খাল িকঃিমঃ ২ ৭০০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৭৫ ৭১০ ১০০ ২

[৫.২] বা িনয়ণ বধ িনম াণ [৫.২.১] খননত সচ খাল িকঃিমঃ ২ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৪২০ ১০০ ২

[৫.৩] বা বাপনার উেে
রেলটর/বধ/স ডাম িনম াণ

[৫.৩.১] িনিম ত রেলটর/ বধ/
সডাম

সংা ১ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৮৫ ১০০ ১



া: 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%

এম.১

দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি
বাবায়ন

৫

[এম.১.১] খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.১.১.১] িশণ
সমাির পর িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

িদন ১ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫ ১০০ ১

[এম.১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫ ৩১-০৮-২০১৫ ০

[এম.১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ৫ ১০০ ১

[এম.১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[এম.১.৪.১] সমেঝাতা
ারক ািরত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ১৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ১০০ ১

[এম.১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর সে
সংি কম কতােদর
েণাদনা দান

[এম.১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ১০০ 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.২

উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম
সবার
মােনায়ন

৫

[এম.২.১] পিরবিতত
ফরােট িসেজস
চাট ার ণয়ন

[এম.২.১.১] পিরবিতত
ফরােট মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ৯৩ ০.৯৩

[এম.২.১.২]
অিধদর/সংার িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০ ১

[এম.২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ১

[এম.২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের অনলাইন সবা
চাত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০ ১

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের সবা িয়া
সহজীত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০১৬ ০৭-০৬-২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ ২৮-০৬-২০১৬ ৩০-১১-২০১৫ ১০০ ১

এম.৩
দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩
[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] াচার
বাবায়ন পিরবীণ
কাঠােমা (monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০ ১

[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[এম.৩.২.১] িশেণর
সময়

জনঘা ১ ৬০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০ 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.৪

ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[এম.৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[এম.৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০ ১

[এম.৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[এম.৪.২.১] আওতাধীন
সকল দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০ ০.৫

[এম.৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[এম.৪.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ১০০ ০.৫

এম.৫
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[এম.৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[এম.৫.১.১] বােজট
বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation
Plan) ণীত ও মািসক
বােজট বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০ ১

[এম.৫.২] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ১০০ ১

মাট সং ার: ৯৭.৭৩

*সামিয়ক (provisional) ত


