
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
াম ও শহেরর
অবকাঠােমা
উয়ন।

২৪

[১.১] লমাা অযায়ী ামীণ কচা
সড়ক পাকাকরণ িনিতকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক িকেলািমটার ২ ৩১০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৬০০

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

[১.২.১] িনিম ত িজ, কালভাট  িমটার ২ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ১২৫০০ ১০৮০০

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

[১.৩.১] িনিম ত হাট-বাজার ও
াথেসার

সংা ২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৯০ ৭২

[১.৪] লমাা অযায়ী বখী
সাইোন শার িনম াণ িনিতকরণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন শার সংা ২ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭০ ৬৬

[১.৫] লমাা অযায়ী উপেজলা
কমে ভবন িনম াণ িনিতকরণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা কমে
ভবন

সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪

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

[১.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন

সংা ২ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৭

[১.৭] কম সংান ি পিরবীণ [১.৭.১]  কম সংান ল জনিদবস ২ ৮৭০ ৮৬০ ৮৫০ ৮৪০ ৮৩০

[১.৮] লমাা অযায়ী ামীণ পাকা
সড়ক রণােবণ িনিতকরণ

[১.৮.১] রণােবণত পাকা
সড়ক

িকেলািমটার ৩ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৮০০ ৫৪০০

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

[১.৯.১] রণােবণত িজ,
কালভাট 

িমটার ৩ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১৫০

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

[১.১০.১] িনিম ত টপাত িকেলািমটার ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬

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

[১.১১.১] মরামতত টপাত িকেলািমটার ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২

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

[১.১২.১] িনিম ত পৗর/নগর সড়ক িকেলািমটার ১ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৪০ ৩৯০

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

[১.১৩.১] মরামতত পৗর /নগর
সড়ক

িকেলািমটার ১ ২৬০ ২৪০ ২১০ ১৯০ ১৮০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

হানীয়
সরকার
িতােন
শাসন
সংহতকরণ।

১৪

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

[২.১.১] িশিত জনবল সংা ৩ ২০০৬৪ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০

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

সংা ২ ১৪৫০ ১৪২০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০

[২.৩] উয়ন ক/িম পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়ন

[২.৩.১] বাবায়নত পািরশ শতকরা হার ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০

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

সংা ২ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ১৬২০ ১৬১০

[২.৫] ানীয় সরকার িতান
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন

[২.৫.১] বাবায়নত পািরশ সংা ২ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১

[২.৬] ড রাগ িতেরােধ
আঃমণালয় সভা অান

[২.৬.১] অিত আঃমণালয়
সভা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

[২.৭] ড রাগ িতেরােধ
আঃমণালয় সভার িসা বাবায়ন

[২.৭.১] আঃমণালয় সভার
িসা বাবায়ন

শতকরা হার ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[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

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
ািতািনক
সমতা ি।

১৩

[৩.১] মািসক সময় সভার আেয়াজন [৩.১.১] অিত সময় সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২] সময় সভার িসা বাবায়ন হার [৩.২.১] িহত িসা বাবায়ন শতকরা হার ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৩.৩] এিডিপ বাবায়ন পয ােলাচনা সভা
[৩.৩.১] অিত এিডিপ
পয ােলাচনা সভা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৩.৪] এিডিপ বাবায়ন পয ােলাচনা
সভার িসা বাবায়ন হার

[৩.৪.১] এিডিপ পয ােলাচনা সভার
িসা বাবায়ন

শতকরা হার ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

সংা ১ ১৪০০০ ১২৬০০ ১১২০০ ১০৫০০ ৮৪০০

[৩.৬] ক যাচাই কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়াজনত ক
যাচাই কিমর সভা

সংা ১ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬

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

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫

[৩.৮] ক াব পিরকনা কিমশেন
রণ

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

[৩.৯] ক িয়ািরং কিমর সভার
আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়াজনত িয়ািরং
কিমর সভার

সংা ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[৩.১০] মাননীয় ধানমী কক দ
িতিত বাবায়ন

[৩.১০.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবািয়ত

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
নাগিরক
িবধার উয়ন
ও সাসরণ।

১৩

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

[৪.১.১] াপনত সড়ক বািত িকেলািমটার ২ ৮৫০ ৮৩০ ৮১০ ৭৯০ ৭৮০

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

[৪.২.১] মরামতত সড়ক বািত িকেলািমটার ১ ৯০০ ৮৮০ ৮৬০ ৮৪০ ৮২০

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

[৪.৩.১] নগর এলাকায় িনিম ত
ন

িকেলািমটার ১ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৩৯০

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

[৪.৪.১] নগর এলাকায়
মরামতত ন

িকেলািমটার ১ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০

[৪.৫] সজায়েনর লে েরাপণ
িনিতকরণ

[৪.৫.১] রািপত  সংা ১ ১০০০০০ ৯০৬০০ ৮৯২০০ ৮৫২০০ ৬০০০০

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

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

[৪.৭.১] সবা হণকারী িশ সংা ১ ১৯৫০০০০ ১৯৪০০০০ ১৯০০০০০ ১৮৫০০০০ ১৭৫০০০০

[৪.৮] নগর এলাকায় াথিমক াহ
সবা

[৪.৮.১] াহ সবা হণকারী সংা ১ ১৯২০০০০ ১৮৫০০০০ ১৮০০০০০ ১৭৫০০০০ ১৭২০০০০

[৪.৯] িশ পাক/িবেনাদন ক িনম াণ [৪.৯.১] িনিম ত/িনম াণাধীন পাক সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৪.১০] িশ পাক/িবেনাদন ক মরামত
ও রণােবণ

[৪.১০.১] মরামতত পাক সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

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

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



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 সংা ২ ১১২৩০৬ ১০১০৭৫ ৮৯৮৪৫ ৭৮৬১৪ ৬৭৩৮৪

[৫.২] লমাা অযায়ী উৎপাদক
নলপ াপন িনিতকরণ

[৫.২.১] উৎপািদত নলপ াপন সংা ১ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ১৩৩ ১৩০

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

[৫.৩.১] উৎপািদত পািন
িমিলয়ন/িলটার
িতিদন

২ ৩১০০ ৩০৯০ ৩০৮০ ৩০৭০ ৩০৬০

[৫.৪] লমাা অযায়ী াসত
ািন াপন িনিতকরণ

[৫.৪.১] ািপত াসত
ািন

সংা ১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০

[৫.৫] লমাা অযায়ী নন পািনর
সংেযাগ াপন িনিতকরণ

[৫.৫.১] ািপত পািনর সংেযাগ সংা ১ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ৭০০০

[৫.৬] লমাা অযায়ী পািনর লাইন
মরামত িনিতকরণ

[৫.৬.১] মরামতত পািনর
লাইন

সংা ১ ২১০০ ২০৬০ ২০৪০ ২০২০ ২০০০

[৫.৭] লমাা অযায়ী পািনর ণগত
মান পরীাকরণ

[৫.৭.১] পািনর ণগতমান
পরীিত

সংা ১ ১১২৬১৭ ১০১৩৫৫ ৯০০৯৪ ৭৮৮৩২ ৬৭৫৭০

[৫.৮] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ
কায ম

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

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

[৫.৯.১] হাপনত সেকাির
াফার শন

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

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

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


