
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৫, ২০২১

জাতীয় হায়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৫, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সরকাির ও
বসরকাির পয ােয়
 ও মম
আেয়র মােষর
জ আবাসেনর
েযাগ সসারণ
ও রণােবন

৫৫

[১.১] ট বরা [১.১.১] বরাত েটর সংা সংা ১১ ২৫৮ ২৩২ ২০৬ ১৮১ ১৫৫ ১৩১

[১.২] াট বরা করণ
[১.২.১] বরাত ােটর
সংা

সংা ১২ ৩৭২ ৩৩৫ ২৯৮ ২৬০ ২২৩ ২৯৪

[১.৩] াট িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত ােটর
আয়তেনর পিরমাণ

লাখ
বগ ট

১০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩.০৯৫
লমাা অজন
স

[১.৪] েটর দখল
হারকরন

[১.৪.১] দখল হারত েটর
সংা

সংা ৯ ২৭৮ ২৫০ ২২২ ১৯৫ ১৬৭ ৭৫

[১.৫] ােটর দখল
হারকরন

[১.৫.১] দখল হারত
ােটর সংা

সংা ৮ ৭৮৭ ৭০৮ ৬৩০ ৫৫১ ৪৭২ ৪৮৬

[১.৬] ক
দিলল/িডিপিপ তকরন

[১.৬.১] িডিপিপ তকরণ ও
অেমাদন

সংা ৫ ৬ ৫ ৪ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৫, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
পিরকিত
নগরায়ন

১২

[২.১] িন আেয়র
(বিবাসী) জনেগাীর
জীবনমান উয়ন

[২.১.১] ভাড়ািভিক াট
িনম াণ কের কায েমর
অগিত

% ৪ ১১ ১০ ১০ ১০ ১০ ১৫
লমাা অজন
স

[২.২] িমা, নারায়নগ
িস কেপ ােরশন এবং
িসরাজগ পৗরসভার
দির এবং িসরাজগ
পৗরসভার দির
জনেগাীর আবািসক
এলাকায় অবকাঠােমা
িনম াণ

[২.২.১] িসরাজগে মাট ১০ 
ও িমায় ৫  সেটলেম
এর ল আউট ান নয়ন

তািরখ ৩ ১১-০৪-২০২১ ১১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

লমাা অজন
স। মাট
১৫ ল-আউট
ান ণীত
হেয়েছ।

[২.২.২] িসরাজগে মাট ৬ 
ও িমায় ২  সেটলেস
এর অবকাঠােমা িনম াণ স
করা

% ৩ ৭০ ৬০ ৪০ ৪০ ৪০
লমাা অজন
স।

[২.২.৩] িসরাজগ এ ৮  ও
িমায় ৩  সেটলেম,
িডজাইন, িয়ং ও ইিেমট
নয়ন করা

তািরখ ২ ১১-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

লমাা অজন
স। মাট
১১র ািয়ং,
িডজাইন ও
ইিেমট ণীত
হেয়েছ

৩

সরকারী
মািলকানাধীন
জিমর ু
বাপনা িনিত
করণ

৮

[৩.১] অৈবধ দখলদার
উেদ

[৩.১.১] দখল হণত জিমর
পিরমাণ

একর ৪ ১৪ ১২ ১০ ১০ ১০ ৮.৬৫২৭

[৩.২] লীজ দিলল
সাদন

[৩.২.১] লীজ দিলল সাদেনর
সংা

সংা ৪ ১২৩ ১০০ ৭৫ ৬০ ৬০
লমাা অজন
স।



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৫, ২০২১

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 ম

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’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

৪ মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত
হেয়েছ। লমাা অজন
স।

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩
মাট ১২ এিপএ সভা
অিত হেয়েছ। লমাা
অজন স।

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ লমাা অজন স।

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪
৪ অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত হেয়েছ। লমাা
অজন স।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩ লমাা অজন স।

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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১ লমাা অজন স



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৫, ২০২১

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 ম

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 ৫০

[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

াট/ট কের িকির
টাকা অনলাইেন হেণর
হেণর উেে তিরত
িডিজটাল িসেম গত ১৫-
০২-২০২১ তািরেখ
“ঢাকার‘জয়নগর’ কের
বরাহীতােদর মাননীয়
চয়ারান মেহাদয়
আািনকভােব উু
কেরন। লমাা অজন
স।

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

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

জাতীয় পিরচয় প যাচাই এর
িবধা হেণর জ
বাংলােদশ িনব াচন কিমশেনর
সােথ ি ািরত হেয়েছ
ও ভায়াল াইেভট
নটওয়াক াপেনর কাজ
চলমান। লমাা অজন
স।

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ লমাা অজন স।

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

জনঘা ১ ৫ ৪ লমাা অজন স।

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা দান

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

সংা ১ ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৫, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ লমাা অজন স

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৪১.১৪ লমাা অজন স।

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর জ
মণালেয় াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩৯.১০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির তািলকা
তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ লমাা অজন স।

*সামিয়ক (provisional) ত


