
ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ধান িনব াহী কম কতা, রংর িস কেপ ােরশন

এবং

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

মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৪ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৫ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৭ .................................... 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

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:

ানীয় পয ােয় জনগেণর সবা িনিত করেনর লে ানীয় সরকার িস কেপ ােরশন আইন ২০০৯ এর আেলােক ২০১২ সােল রংর িস
কেপ ােরশন গত হয়। উ িস কেপ ােরশেনর বতমান আয়তন ২০৫.৭০ বগ িকঃিমঃ, যার মে নন সংেযািজত ৭ ইউিনয়ন পিরষদ
১৭৩ বগ  িকঃিমঃ অত। রংর িস কেপ ােরশন এলাকায় িবগত ৩ বছের ১৮৫ িকঃিমঃ কােপ ং রাা িনম াণ, ৬৬ িকঃিমঃ িসিস রাা
িনম াণ করা হেয়েছ। ২২৫ িক িম রাা মরামত করা হেয়েছ। জলাবতা িনরসেন ১৬০ িকঃিমঃ আর িস িস ন ও ২৫ িকঃিমঃ িক ন
িনম াণ করা হেয়েছ। ১৫৫ িকঃিমঃ সড়ক বািত মরামত, ৭৫ িকঃিমঃ নন সড়ক বািত াপন করা হেয়েছ। শহের পািন সরবরােহর জ
৬৫িকঃিমঃ নন পািনর লাইন াপন ও ৪৫ িকঃিমঃ পািনর লাইন মরামত করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

রংর িস কেপ ােরশেনর িনজ আয় / সদ ি, অবকাঠােমা রণােবেণর জ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগর জনেগাীেক
েয়াজনীয় সবা দান, আিথ ক বাপনা উয়ন, সকল পয ােয় ত ির বহােরর মােম তা ও জবাবিদিহতা সংহতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

শহর এলাকার 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 িনরসেন ামা রী ও কিড কােনেলর উপর
াইওভার িনম াণ করা হেব। পািন সরবরাহ, েপয় পািন ও াসত ািনেটশন কভােরজ বাড়ােনাসহ েনজ িসেম ও বজ
বাপনার উয়ন করা  হেব।  া  সবা  িডিজটালাইজডকরণ ও আিনক েযাগ িবধা  সিলত ৩ কিমউিন িিনক সহ ১  িস
হাসপাতাল াপন। আিনক েযাগ িবধা সিলত নগর ভবন িনম াণ এবং পয ায়েম আিলক ও ওয়াড  অিফস িনম াণ। সরকােরর পক
২০২১, অম পবািষ কী পিরকনা ডা ান বাবায়েন তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরেনর জ “e-governance”-
িসেেমর বাপনায় অিফস অেটােমশন চা করা এবং িস কেপ ােরশেনর সকল শাখােক কিউটারায়ন করা। নাগিরক েযাগ িবধা
িনিতকরন ও জনগেনর দাড়েগাড়ায় পৗছােনার জ িত ওয়ােড  ওয়ান প সািভ স সার িতা করা সহ নগর ত সবা তথা
িডিজটাল সার সবা াপন এবং এস.িড.িজ লমাা অজেন েয়াজনীয় পদেপ আেরা জারদার করা। পিরেবশ ষন রাধকে
আিনক বজ বাপনায় গােব জ িটেম া াপন। িনিব িন/বিবাসীর জীবনযাার মান উয়ন এর জ িস কেপ ােরশেনর
তাবধােন বতল িবিশ আবাসন ভবন িনম াণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ৬০ িকঃ িমঃ কচা সড়ক পাকাকরণ
• ৬৫ িকঃ িমঃ পাকা সড়ক রণােবণ
• ২০ িকঃ িমঃ রাায় সড়ক বািত াপন
• ৬০ িকঃ িমঃ রাায় সড়ক বািত মরামত/সংারকরণ
• ৪০ িকঃ িমঃ ন তরী / উয়নকরণ
• ৬ িকঃ িমঃ ন সংার / মরামতকরণ
• ৯০% বজ সংহকরণ
• ৬ িকঃিমঃ টপাত তরী/উয়নকরণ
• ৫ িকঃিমঃ টপাত সংার/ মরামতকরণ
• ত ি িনভর নাগিরক সবা দান।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

া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, রংর ি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)

বাসেযা ও টকসই আিনক মহানগরী ।

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

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নগর এলাকায় েয াগ িতেরাধী টকসই অবকাঠােমা উয়ন।
২. পিরকিত পিরেবশ বাব নগর উয়ন।
৩. নাগিরক িবধার উয়ন।
৪. নাগিরক িবধা দান সহজীকরণ।

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. নগর এলাকায় রাা এবং িজ-কালভাট সহ সড়ক িনম াণ রণােবণ এবং বাপনা।
২. নগর সড়েকর সােথ সং াথ সার ও হাট-বাজার উয়ন, রণােবণ এবং বাপনা।
৩. পানীয় জল সংা কায াবিল।
৪. পািন সরবরাহ, ািনেটশন, জলাবতা এবং পয়ঃিনাশন বার উয়ন।
৫. সড়ক বািত াপন ও রণােবণ।
৬. নাগিরক সবা দান: - জ ও  িনবন - ড লাইেস - হািং া - মা ও িশ কা দান - ওয়ািরশন সনদ -
না অেমাদন - নাগিরক সনদ দান - জিমর সীমানা িনধ ারণ।
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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

কচা সড়ক পাকা করেণর কভােরজ
ি

কভােরজ % ৬৩ ৬৫ ৬৫ ৬৭ ৭০ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

পাকা সড়ক রণােবেণর কভােরজ
ি

পাকা সড়েকর
রণােবণ কভােরজ

শতকরা হার ২০ ২২ ২২ ২৪ ২৫ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

সড়ক বািত াপন রণােবণ কভােরজ শতকরা হার ৮২ ৮৪ ৮৪ ৮৫ ৮৭ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

পয়ঃ িনাশেনর জ ন িনম াণ। কভােরজ শতকরা হার ৩৮ ৪০ ৪০ ৪২ ৪৫ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

ন সংার ও মরমাত রণােবণ কভােরজ শতকরা হার ১৬ ১৮ ১৮ ২০ ২৩ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বজ সংহ কভােরজ শতকরা হার ৮৯ ৯০ ৯০ ৯১ ৯১
ানীয় সরকার িবভাগ এবং পিরেবশ
ও বন মনালয়

রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

িনরাপদ পািন সরবরােহর কভােরজ
ি

কভােরজ শতকরা হার ৩৪ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৭ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বিসক ািনেটশেনর কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ানীয় সরকার িবভাগ
রংর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, 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] নগর
এলাকায়
েয াগ
িতেরাধী
টকসই
অবকাঠােমা
উয়ন।

২৮

[১.১] কচা সড়ক পাকাকরণ [১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক সমি িকঃিমঃ ১২ ৬৫ ৭০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬২

[১.২] পাকা সড়ক
রণােবণ

[১.২.১] রণােবণত
পকা সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৮ ৫৫ ৬২ ৬৫ ৫৬ ৫৪ ৪৯ ৪৬ ৬৫ ৬৭

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

[১.৩.১]
িনিম ত/রণােবণত
িজ/কালভাট 

সমি িমঃ ৩ ১৪০ ১০০ ৭২ ৬৫ ৫৭ ৫০ ৪৫ ৭০ ৭২

[১.৪] হাট-বাজার এবং াথ
সার উয়ন

[১.৪.১] উীত হাট বাজার/
াথ সার

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[১.৫] ওয়াড  কমে ভবন
িনম াণ/মরামত

[১.৫.১] িনিম ত ওয়াড 
কমে ভবন

সমি সংা ২ ২ ৩ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[২]
পিরকিত
পিরেবশ
বাব নগর
উয়ন।

২২

[২.১] নগর এলাকায় টপাত
িনম াণ

[২.১.১] নগর এলাকায়
টপাত িনম াণ

সমি িকঃিমঃ ৪ ৫ ১০ ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ৮

[২.২] নগর এলাকায় টপাত
মরামত

[২.২.১] নগর এলাকায়
টপাত মরামত

সমি িকঃিমঃ ৩ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ২ ৬ ৮

[২.৩] নগর এলাকায় ন
িনম াণ

[২.৩.১] নগর এলাকায় ন
িনম াণ

সমি িকঃিমঃ ৫ ৩০ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ৮০ ৪০

[২.৪] নগর এলাকায় ন
মরামত

[২.৪.১] নগর এলাকায় ন
মরামত

সমি িকঃিমঃ ৩ ৫ ৮ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[২.৫] নগর এলাকায়
ািতক খাল সংার/নঃ
খনন

[২.৫.১] নগর এলাকায়
ািতক খাল সংার/নঃ
খনন

সমি িকঃিমঃ ২ ৬ ৮ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৬] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংহ

[২.৬.১] নগর এলাকায়
দিনক বজ সংহ

সমি শতকরা ৫ ৮৯ ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৬০ ৯১ ৯২

[৩] নাগিরক
িবধার
উয়ন।

২০

[৩.১] নগর সড়ক বািত াপন [৩.১.১] ািপত সড়ক বািত সমি িকঃিমঃ ২ ১২ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৫ ১৫

[৩.২] নগর সড়ক বািত
সংার/মরামত

[৩.২.১] সংারত সড়ক
বািত

সমি িকঃিমঃ ২ ৭০ ৫৬ ৬০ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪৮ ৫০ ৫৫

[৩.৩] নগর এলাকায়
উৎপাদক নলপ াপন

[৩.৩.১] ািপত উৎপাদক
নলপ

সমি সংা ২ ৮ ৮ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৫ ৫

[৩.৪]
কিমউিন/াসত/
পাবিলক ািন াপন

[৩.৪.১] ািপত
কিমউিন/াসত/
পাবিলক ািন

সমি সংা ১ ১৫ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ২০ ২০ ২০

[৩.৫] নগর এলাকার জ
িনরাপদ পািন সরবরােহর
লে পাইপ লাইন াপন

[৩.৫.১] াপনত পাইপ
লাইন

সমি িকঃিমঃ ৩ ৩০ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৫ ১৫

[৩.৬] নগর এলাকার জ
িনরাপদ পািন সরবরােহর
লে পাইপ লাইন মরামত

[৩.৬.১] মরামতত পাইপ
লাইন

সমি িকঃিমঃ ১ ২০ ১৮ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৩.৭] জ ও  িনবন [৩.৭.১] জ ও  িনবন সমি
সংা
(হাজার)

২ ৩৬ ৩৭ ৩৫ ৩৪ ৩২ ২৯ ২৭ ৩২ ৩২

[৩.৮] া সবা [৩.৮.১] া সবা দান সমি
সংা
(হাজার)

৩ ৩১ ৪৬ ৩৫.৫ ৩২ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৫ ৩৬

[৩.৯] ড লাইেস [৩.৯.১] ড লাইেস দান সমি
সংা
(হাজার)

১ ১০.৬ ১০.৭ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১০ ১১

[৩.১০] নাগিরক সনদ
[৩.১০.১] নাগিরক সনদ
দান

সমি
সংা
(হাজার)

২ ২৫ ৩০ ৩২ ২৮ ২৪ ২১ ২০ ৩০ ৩০

[৩.১১] মশক িনধন [৩.১১.১] মশক িনধন স সমি
এিরয়া
কভােরজ

১ ৪৮ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪১ ৪০ ৫১ ৫২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, 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

[৪] নাগিরক
িবধা দান
সহজীকরণ।

৫

[৪.১] ানীয় িতানসেহর
অিডট

[৪.১.১] আভিরন অিডট সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[৪.২] নগর উয়ন /
পিরকনায় দতা ি
িশণ

[৪.২.১] দ জনবল সমি সংা ৩ ৪৫ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, 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: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, 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: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:২০ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, 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
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আিম, ধান িনব াহী কম কতা, রংর িস কেপ ােরশন, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় িহসােব ধান িনব াহী
কম কতা, রংর িস কেপ ােরশন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ধান িনব াহী কম কতা
রংর িস কেপ ােরশন

তািরখ

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

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিস িস কেপ ােরশন

২ এিডিপ এয়াল ডভলপেম াাম

৩ এলিজিড লাকাল গভরেম িডিভশন

৪ এলিজইিড লাকাল গভরেম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৫ এলিজএসিপ লাকাল গভরেম সােপাট  েজ

৬ সওজ সড়ক ও জনপথ

৭ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৮ ওয়াসা ওয়াটার এ য়ােরজ সাাই অথির

৯ এনআইএলিজ াশনাল ইনিউট অব লাকাল গভরেম

১০ িমঃ িমটার

১১ িকঃিমঃ িকেলািমটার

১২ এলিজআই লাকাল গভরেম ইনিউট
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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] কচা সড়ক পাকাকরণ [১.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক
িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন কচা সড়ক পাকা করেণর
কাজ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.২] পাকা সড়ক রণােবণ [১.২.১] রণােবণত পকা সড়ক
িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন ইিতমে পাকা সড়েকর
রণােবেণর কাজ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

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

[১.৩.১] িনিম ত/রণােবণত
িজ/কালভাট 

িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন পকা সড়েক িজ
/কালভাট  িনম াণ/ রণােবণ অতীব জরী না হওয়ায়
২০১৮-১৯ অথ  বছের লমাা কম ধরা হেয়েছ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৪] হাট-বাজার এবং াথ সার উয়ন [১.৪.১] উীত হাট বাজার/ াথ সার
িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন হাট /াথ সােরর
অবকাঠােমা উয়ন

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৫] ওয়াড  কমে ভবন িনম াণ/মরামত [১.৫.১] িনিম ত ওয়াড  কমে ভবন
িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন ওয়াড  কাউিলরভবন
িনম াণকরণ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.১] নগর এলাকায় টপাত িনম াণ [২.১.১] নগর এলাকায় টপাত িনম াণ
পথচারীেদর চলাচেলর জ রাার ’পােশ টপাত
িনম াণ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.২] নগর এলাকায় টপাত মরামত [২.২.১] নগর এলাকায় টপাত মরামত
পথচারীেদর চলাচেলর জ রাার ’পােশ িনিম ত
টপাত মরামত

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৩] নগর এলাকায় ন িনম াণ [২.৩.১] নগর এলাকায় ন িনম াণ
শহর এলাকায় ময়লা পািন ও তরলবজ িনগ মেনর জ
ন িনম াণ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৪] নগর এলাকায় ন মরামত [২.৪.১] নগর এলাকায় ন মরামত
শহর এলাকায় ময়লা পািন ও তরলবজ িনিম ত েনর
মরামত

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৫] নগর এলাকায় ািতক খাল
সংার/নঃ খনন

[২.৫.১] নগর এলাকায় ািতক খাল
সংার/নঃ খনন

শহর এলাকার ম িদেয় বাহমান ািতক খাল /নালা
খনন/নঃখনন

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৬] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ [২.৬.১] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ শহর এলাকার উৎপ (মা ও ািতক) বজ রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.১] নগর সড়ক বািত াপন [৩.১.১] ািপত সড়ক বািত নগর এলাকায় সড়কবািত াপন রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.২] নগর সড়ক বািত সংার/মরামত [৩.২.১] সংারত সড়ক বািত নগর এলাকায় ািপত সড়ক বািত মরামত/সংার রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] নগর এলাকায় উৎপাদক নলপ াপন [৩.৩.১] ািপত উৎপাদক নলপ শহর এলাকার পািন সরবরােহর জ উৎ াপন রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] কিমউিন/াসত/ পাবিলক
ািন াপন

[৩.৪.১] ািপত কিমউিন/াসত/
পাবিলক ািন

শহর এলাকার জনসাধারেণর জ কিমউিন /
াসত / পাবিলক ািন িনম াণ

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৫] নগর এলাকার জ িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে পাইপ লাইন াপন

[৩.৫.১] াপনত পাইপ লাইন শহর এলাকায় পািন সরবরােহর জ পাইপ লাইন াপন রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] নগর এলাকার জ িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে পাইপ লাইন মরামত

[৩.৬.১] মরামতত পাইপ লাইন
শহর এলাকায় পািন সরবরােহর জ িনিম ত পাইপ
লাইেনর মরামত

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] জ ও  িনবন [৩.৭.১] জ ও  িনবন
রংর িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন সকল নাগিরেকর
জ িনবন ও ত িেদর  িনবন ব ক সনদ
দান করা হয়।

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৮] া সবা [৩.৮.১] া সবা দান
মা ও িশর িনয়িমত কা দান এবং র কামড়ােনা
ভাকিসন দান করা হয়।

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৯] ড লাইেস [৩.৯.১] ড লাইেস দান
য কান ধরেনর বসা ও িবাপেনর জ ড লাইেস
দান করা হয়।

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.১০] নাগিরক সনদ [৩.১০.১] নাগিরক সনদ দান
রংর িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন সকল নাগিরেকর
নাগিরক সনদ দান করা হয়।

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.১১] মশক িনধন [৩.১১.১] মশক িনধন স
মশক িনধেনর উেেশ ঔষধ িছটােনা ও আবজনা পিরার
করা হয়।

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.১] ানীয় িতানসেহর অিডট [৪.১.১] আভিরন অিডট অিডট ফােম র মােম বাৎসিরক অিডট রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.২] নগর উয়ন / পিরকনায় দতা ি
িশণ

[৪.২.১] দ জনবল
কম কতা সহায়ক জনবল ও িনব ািচত জনিতিনিধেদর
দতা উয়েন মিডউল িভিক িবিভ িশণ কায ম

রংর িস কেপ ােরশন িস কেপ ােরশেনর িতেবদন 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
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়

নগর এলাকায় টপাত িনম াণ রংর িস কেপ ােরশেনর অৈবধ াপনা উেদ নীিতগত অেমাদনকারী কপ উয়ন ক বাধা হেব।

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

িনিম ত/রণােবণত িজ/কালভাট  রংর িস কেপ ােরশেনর অৈবধ াপনা উেদ নীিতগত অেমাদনকারী কপ উয়ন ক বাধা হেব।

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

িনিম ত পাকা সড়ক রংর িস কেপ ােরশেনর অৈবধ াপনা উেদ নীিতগত অেমাদনকারী কপ উয়ন ক বাধা হেব।


