
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

জাতীয় হায়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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

 ও মম আেয়র
িবিভ ণী পশার
মােষর জ
আবাসেনর েযাগ ি
ও রণােবন।

২৫

[১.১] াট বরাকরণ [১.১.১] বরাত ােটর সংা সংা ৮ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ২৭০ ৯

[১.২] ট বরাকরণ [১.২.১] বরাত েটর সংা সংা ৭ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮

[১.৩] ােটর দখল
হারকরন

[১.৩.১] দখল হারত ােটর
সংা

সংা ৫ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১৯২ ১০৫ ৯২

[১.৪] েটর দখল হারকরন
[১.৪.১] দখল হারত েটর
সংা

সংা ৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩১

২
পিরকিত আবাসন
বার সসারণ

১৫

[২.১] াট িনম াণ
[২.১.১] িনিম ত ােটর আয়তেনর
পিরমাণ

ল
বগ ট

১০ ৯ ৮.১ ৭.২ ৬.৩ ৫.৪ ১.৫৫৯

[২.২] ক দিলল/িডিপিপ
তকরন

[২.২.১] িডিপিপ/ আরিডিপিপ
ণয়ন, মণালেয় রণ ও
অেমাদন

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

ঢাকা জলার দাহার
উপেজলায় ট ক
মণালয় কক
অেমাদেনর
িয়াধীন রেয়েছ।
এছাড়া, আেরা ৪ 
কের িডিপিপ
অেমাদেনর উপর
মণালেয় আগামী
২৪/১০/২০২১ তািরেখ
মণালেয় সভা অিত
হেব।



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

৩ পিরকিত নগরায়ন। ১০

[৩.১] িন আেয়র (বিবাসী)
জনেগাীর জীবনমান উয়ন

[৩.১.১] ভাড়ািভিক াট
কের কায েমর অগিত

% ৫ ৯০ ৮৭ ৮৪ ৮১ ৭৮ ৯০

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

[৩.২.১] িসরাজগে মাট ১০  ও
িমায় ৫  সেটলেস এর
অবকাঠােমা িনম াণ স করা

% ৫ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৫৭

৪
সরকারী মািলকানাধীন
জিমর ু বাপনা
িনিত করণ।

১০
[৪.১] অৈবধ দখলদার উেদ

[৪.১.১] দখল হণত জিমর
পিরমাণ

একর ৫ ৩.৪৩ ৩.০৮ ২.৭৫ ২.৪০ ২.০৫ ০.১২৩

[৪.২] লীজ দিলল সাদন
[৪.২.১] লীজ দিলল সাদেনর
সংা

সংা ৫ ২১০ ১৮৯ ১৬৮ ১৪৭ ১২৬ ৮৭

৫

িরেয়ল এেট আইন
ও িবিধমালা অযায়ী
পিরকিত নগরায়ন
তিরর  ত
করা।

১০
[৫.১] িরেয়ল এেট িনবন
ও বসরকাির ক অেমাদন

[৫.১.১] িরেয়ল এেট উয়ন ও
বাপনা কিমর সভা আহবান

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১

লমাা অজেনর
িনিম েয়াজনীয়
পদেপ হণ করা
হে।

[৫.১] িরেয়ল এেট িনবন
ও বসরকাির ক অেমাদন

[৫.১.২] িরেয়ল এেট ডেভলপার
কাািন / িনবিত কাদার দর
তািলকা ওেয়বসাইেট
আপেলাডকরণ ও হালনাগাদকরণ

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১

লমাা অজেনর
িনিম েয়াজনীয়
পদেপ হণ করা
হে।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১.৫ ছক সং

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১.৬ ছক সং

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৮৪ ছক সং

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৬০ ছক সং

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩ ছক সং

*সামিয়ক (provisional) ত


