
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, ২০২১

গণত অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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

জাতের
কম চারীেদর
বসবােসর জ
টকসই, িনরাপদ ও
সায়ী আবাসেনর
েযাগ সসারণ।

২০

[১.১] জাতের
কম চারীেদর বসবােসর জ
আবািসক াট িনম াণ

[১.১.১] ােটর সংা সংা ১২ ১২৯২ ১১৬২ ১০৩৩ ৯০৪ ৭৭৫ ৭৮৪

[১.১.২] িনিম ত ডরিমটির,
হােল, অিফস মস
ইতািদ িনম াণ

ল বগ ট ৬ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.১৫

[১.২] ক এলাকায়
আভরীণ রাা িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত রাার
দঘ 

িকেলািমটার ১ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১৭

[১.৩] অিতিকণ 
সরকাির ভবেনর তািলকা
হালনাগাদকরন

[১.৩.১] তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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 উয়ন ১৮

[২.১] ইেকাপাক/উু মাঠ
িনম াণ/উয়ন/বহার
উপেযািগ করা

[২.১.১] িনিম ত পাক/মাঠ
এর ফল

একর ২ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ২.৫৫

[২.২] জলাশয়/র
খনন/সংার

[২.২.১] জলাশয়/র
খনন/সংার এর সংা

সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ৪

[২.৩]  রাপণ
[২.৩.১] রাপনত গােছর
সংা

সংা ৩ ৫৩০০ ৪৭৭০ ৪২৪০ ৩৭১০ ৩১৮০ ৮১৯৪

[২.৪] রেনা/পিরতা
াপনা অপসারণ ব ক
বতল ভবন িনম াণ

[২.৪.১] িনিম ত ােটর
সংা

সংা ২ ৯৬ ৮৬ ৭৬ ৬৭ ৫৭ ৪৮

[২.৫] াব, কিমউিন
সার, অিডেটািরয়াম,
মসিজদ ইতািদ নন
িনম াণ/ আিনকায়ন

[২.৫.১] িনিম ত াপনার
সংা

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ৫

[২.৬] িলফট, জনােরটর,
সাব-শন, মটর ইতািদ
ইেল-মকািনকাল
যপািত াপন

[২.৬.১] যপািতর সংা সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫০

[২.৭] পিরেবশ সত
উপােয় পয়-িনাশন বা
িনিত করেনর লে
এসিপ িনম াণ

[২.৭.১] িনিম ত এসিপ
সংা

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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

সরকাির/
আধাসরকাির/
ায়শািসত
দরসেহর জ
অিধক েযাগ-
িবধাস
ভবন/অিফস/
অবকাঠােমার উয়ন

১৫

[৩.১] কাঠােমাগত নকশা
ণয়ন

[৩.১.১] ণয়নত
নকশার সংা

াপনার
সংা

৪ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬ ১১০

[৩.২] সরকাির দরসেহর
জ অিফস স িনম াণ।

[৩.২.১] িনিম ত
দরসেহর ফল

ল বগ ট ৪ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ৫.৮

[৩.৩] পািকং সিলত
িবধািদ দান

[৩.৩.১] পািকং এর সংা সংা ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৩৮

[৩.৪] িনরাপদ, েপয় পািন
সরবরােহর লে িডপ
উবওেয়ল াপন

[৩.৪.১] ািপত
িডপউবওেয়েলর সংা

সংা ২ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৫০

[৩.৫] সালার ােনল
াপন

[৩.৫.১] সৗর িবৎ
ািপত ভবেনর সংা

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২৫

[৩.৬] রইন ওয়াটার
হােভ িং িবধািদ িনম াণ

[৩.৬.১] িনিম ত াপনার
সংা

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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%

৪

ূ রণােবেণর
মাে সরকাির
ভবন ও অবকাঠােমার
ািয় িকরণ।

১২

[৪.১] িমক সহনীয়
ি েয়ােগর মােম
িবমান রাতন াপনার
আাল ি

[৪.১.১] রাতন াপনা
ংেদিনং

ভবেনর
সংা

৩ ২ ১ ১ ১ ১ ৩

[৪.২] সরকারী ভবন ও
াপনার রণােবণ

[৪.২.১] রণােবণত
সরকাির াপনার ফল

ভবেনর
সংা

৬ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৫১২০

[৪.২.২] KPI
রণােবণ

ভবেনর
সংা

১ ১৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪৯

[৪.২.৩] রণােবণত
পােকর ফল।

একর ১ ২২২.৩ ২০০ ১৭৭ ১৫৫ ১৩৩ ২০০

[৪.২.৪] িবিভ সরকাির
ভবেনর িলফট, জনােরটর,
সাব-শন, মটর ইতািদ
ইেলো/মকািনকাল
যপািতর রণােবণ

সংা ১ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৭৩

৫

সরকাির
মািলকানাধীন জিমর
ু বাপনা
িনিতকরণ।

১০

[৫.১] অিধহণত
সির ডাটােবজ
ড়াকরণ, সংরণ ও
আকাইভকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ
হালনাগাদকরেনর তািরখ

তািরখ ৮ ৩০-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৫.২] অৈবধ দখলদার
উেদ

[৫.২.১] উেদত জিমর
পিরমান

একর ২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ৩.৮৯



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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 ২০

[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 ১৫-০২-২০২১

[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 ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ 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/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩১, 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 ৫০

[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 ৪০

[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

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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 ১৪-০১-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


