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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ধান িনব াহী কম কতা, ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন

এবং

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

মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

রাজধানী ঢাকার মবধ মান পিরবহন যানজট সমার সমাধান, পিরকিতভােব বা ষণ শমন, িবানসতভােব বজ বাপনা
িনিতকরণ ও নাগিরক েযাগ িবধা ি এবং যথাযথমান উয়নকে ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িনরলসভােব কাজ কের যাে। িবগত
৩ বছের ৬৪১.৫১ িক:িম: রাা উয়ন ও সংার, ৫৩৬.৫৪ িক:িম: নদ মা িনম াণ ও উয়ন, ১৩৯.৯৬ িক:িম: টপাত িনম াণ ও উয়নসহ
৪ পথচারী স িনম াণ, ২৪,৪৭৩ এলইিড রাার বািত াপন, গণেশৗচাগার ৩২ নন িনম াণ ও ১০ সংার, ৫৭ িলশ চৗিক ও
৩০ যাী ছাউনী িনম াণ কাজ স করা হেয়েছ। ২৫ অবতকালীন বজ ানার ক িনম াণ কাজ সমা হেয়েছ ও ৪২ িনম াণ কাজ
চলমান। এছাড়া ১১ উান উয়ন কাজ সমা হেয়েছ ও ৭ উান উয়ন কাজ চলমান (অগিত- ৮৫%), ৪ খলারমাঠ উয়ন কাজ
সমা হেয়েছ ও ১২ খলারমাঠ উয়ন কাজ চলমান, ৩ কবরান উয়ন (৮৫%), ২ পিরকম ভবন সমা হেয়েছ ও ২ আিনক
কসাইখানা িনম াণ কাজ এবং ৯ পিরকম ভবন িনম াণ কাজ চলমান রেয়েছ (অগিত- ৮৫%)।

সমা এবং চােলসহ:

ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর িনজ আয়/সদ ি, নগর অবকাঠােমা উয়ন ও রণােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগর
জনেগাীেক েয়াজনীয় সবা দান।

ভিবৎ পিরকনা:

• শহর এলাকার যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা, নদ মা, টপাত, পথচারী স ইতািদ িনম াণ, উয়ন ও রণােবেণর পাশাপািশ
নগতমান উয়েন অিধক  দয়া হেব এবং পির ঢাকা গেড় তালার লে জলিনকাশ বা ও বজ বাপনার উয়ন, অা
নাগিরক েযাগ িবধা িকে রাায় িবতায়ন, উান ও খলারমাঠ উয়ন, সামািজক অােনর েযাগ িবধা দােনর বাকরণ,
আিনক জবাইখানা িনম াণ, িবমান খালসহ উয়ন ও সৗয  িকরণ পিরকমেদর আবািসক ভবন িনম াণ, ভাগাড় সসারণ ও
উয়েনর বা করা হেব। জিমর াতা ও উত িবের ায় বজেক সেদ পােরর লে অব তকালীন পিরেশাধন তথা বজর
আয়তন  ােসর  লে  Incineration  Plant,  Bio  Gas  Plant,  Compost  Plant,  Recycling  Plant,
Construction Waste Recycling Plant, Food waste Recycling Plant াপন িত সমিত বজ
বাপনা কায ম হেণর পিরকনা রেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৯০.০০ িক:িম: সড়ক উয়ন, ৪৫.০০ িক:িম: সড়ক সংার/মরামত, ৬০.০০ িক:িম: নদ মা াপন ও উয়ন, ৩০.০০ িক:িম: নদ মা
সংার, ৩০.০০ িক:িম: টপাত িনম াণ ও ১৫.০০ িক:িম: টপাত সংার
৬,৫০০ এলইিড (সড়ক বািত) াপন,
২ নন পথচারী স িনম াণ
৪ খাল উয়ন
৭ উান উয়ন, ৮ খলারমাঠ উয়ন, ৭ সামািজক অান ক িনম াণ, ৩ কবরান উয়ন, ১ শানঘাট উয়ন, ১০
গণেশৗচাগার িনম াণ, ৯ পিরকম ভবন িনম াণ (অবিশ- ১৫%), ১ আিনক জবাইখানা িনম াণ অবিশ- ১৫%) ।
ঢাকা  ওয়াসা  হেত হািরত পাপথ ও সনবািগচা  2 বকালভাট এবং ামর,  মাা,  িজরানী  িতন খাল 30 িকঃ িমঃ
পিরার কাযম স করা হেয়েছ। এছাড়া কমলার ও ধালা্ইখাল জলিনকাশ ক অিধক মতা স পা মরামত কের
সচল করা হেয়েছ। এছাড়া জলসবারসহ িবিভ জলিনকাশার সংােরর কাযম হণ করা হেয়েছ।
তাছাড়া ওয়াড িভিক এক এসএস িনম াণ কায েমর আওতায় ই্েতামে ১৫ অবতকালীন বজ ানার ক িনম াণ কাজ
স হেয়েছ। আরও ায় চিশ অবতকালীন বজ ানার ক িনম াণ কায ম চলমান রেয়েছ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

া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, ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
সােলর ন মােসর ২৭ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

র, সচল, শািসত, উত ও ঐিতেহর ঢাকা িবিনম াণ করা।

১.২ অিভল (Mission)
নাগিরক সবা কায ম ি ও শিশালীকরণ, নগর অবকাঠােমা উয়ন ও পিরতা কায ম উিতকরেণর মােম নগরবাসীর
জীবন যাার মান উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িনরাপদ/ িনিব  যান ও পথচারী চলাচেলর বা করা
২. পিরকিত, িনরাপদ ও টকসই নগর অবকাঠােমা উয়ন
৩. ু বজ বাপনা ও পিরেবশ উয়ন
৪. াথিমক া সবা দান ও মশক িনয়ণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সড়ক ও ািফক অবকাঠােমা রনােবণ, মরামত ও উয়ন
২. নাগিরক িবধা সংি ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ও রনােবণ
৩. বজ বাপনা ও পিরেবশ উয়ন
৪. াথিমক া সবা দান
৫. মশক িনধন কায ম পিরচালনা করা
৬. জ ও  িনবন িনিতকরণ
৭. জলাবতা িনরসেন সমিত েনজ নটওয়াক গেড় তালা
৮. নগরীর সৗয বধ ন ও সজায়েনর মােম পিরেবেশর টকসই উয়ন
৯. কম চারীেদর পশাগত উৎকষ তা ও ািতািনক দতা ি
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িনরাপদ/ িনিব  যান ও পথচারী
চলাচেলর বা করা

১৫০০ িক.িম. সড়ক উয়ন/রণােবণ কভােরজ % ৮৫ ৯০ ৯২ ৯৬ ৯৮ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

১৪৮২.১৬ িক.িম. েনজ উয়ন/রণােবণ
কভােরজ

% ৮৫ ৯০ ৯২ ৯৬ ৯৮ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

২৩১.৪৮ িক.িম. টপাত উয়ন/রণােবণ
কভােরজ

% ৯০ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

পিরকিত, িনরাপদ ও টকসই
নগর অবকাঠােমা উয়ন

১৮ পাক ও ১৬ খলার মাঠ উয়ন কভােরজ % ৭০ ৮৫ ১০০ ১০০ ১০০ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

ওয়াড  িভিক সামািজক আচার অান ক
(কভােরজ)

% ৪৫ ৫৫ ৬৫ ৭৫ ৮০ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

ু বজ বাপনা ও পিরেবশ
উয়ন

হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ
(কভােরজ)

% ৮২ ৮৮ ৯০ ৯২ ৯৫ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

সড়ক ও ন পিরার(কভােরজ) % ৮৪ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৫ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িনরাপদ/
িনিব  যান ও
পথচারী
চলাচেলর বা
করা

২৫

[১.১] সড়ক উয়ন
[১.১.১] িবমান
সড়ক উয়ন

সমি িক:িম: ৫ ২২১.২২ ৭০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১৫০ ২০০

[১.২] সড়ক
সংার/মরামত

[১.২.১] িবমান
সড়ক মরামত

সমি িক:িম: ৩ ৫৬.১২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৫০ ৬০

[১.৩] রাায় বািত
াপন

[১.৩.১] সড়ক বািত
াপন

সমি সংা ১ ৬৫৬৩ ১৬৫০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ১০০০০

[১.৪] ন তরী/উয়ন
[১.৪.১] নন ন
িনম াণ/ন:িনম াণ

সমি িক:িম: ৫ ১৮৫.০২ ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৮০

[১.৫] ন সংার
[১.৫.১] ন
মরামত/উয়ন

সমি িক:িম: ৩ ৬১.১৬ ৫০ ৩০ ২৭ ৩২ ২০ ১৮ ৩০ ৪০

[১.৬] টপাত িনম াণ
[১.৬.১] টপাত
নন িনম াণ

সমি িক:িম: ৩ ৩৬.১০ ৩০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০ ৩৫

[১.৭] টপাত সংার
[১.৭.১] টপাত
মরামত/ উয়ন

সমি িক:িম: ২ ১৮.৬১ ১৫ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৯ ২০ ২৫

[১.৮] টওভার িজ
িনম াণ

[১.৮.১] টওভার
িজ িনম াণ

সমি সংা ২ ৬ ৪ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.৯] খাল উয়ন [১.৯.১] খাল উয়ন সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২ ২

[২] পিরকিত,
িনরাপদ ও
টকসই নগর
অবকাঠােমা
উয়ন

২০

[২.১] নগর বাসীর
িবেনাদেনর বা করা

[২.১.১] পাক উয়ন সমি সংা ৩ ১৮ ১১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৩

[২.১.২] খলার মাঠ
উয়ন

সমি সংা ৩ ১১ ৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৩

[২.২] সামািজক আচার
অান িবধা দান

[২.২.১] কিমউিন
সার িনম াণ

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২.২] কিমউিন
সার মরামত/
সংার

সমি সংা ১ ২ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ১ ৩ ৩

[২.৩] ধময় আচার-
অান িবধা দান

[২.৩.১] কবরান
উয়ন

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ১ ১

[২.৩.২] শানঘাট
উয়ন

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১

[২.৪] াসতভােব
প জবাই িবধা দান

[২.৪.১] আিনক
জবাইখানা িনম াণ

সমি সংা ২ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[২.৫] পাবিলক টয়েলট
িবধা

[২.৫.১] পাবিলক
টয়েলট
িনম াণ/সংার

সমি সংা ২ ৩০ ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[২.৬] িনারেদর
আবািসক িবধা দান

[২.৬.১] িনার
কেলানী িনম াণ

সমি সংা ৩ ৯ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ু বজ
বাপনা ও
পিরেবশ উয়ন

১৫

[৩.১] হালীর জব
ও অৈজব বজ সংহ
ও অপসারণ

[৩.১.১] হালীর
জব ও অৈজব বজ
সংহ ও অপসারণ

সমি % ৮ ৮২ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৪ ৮৩ ৯০ ৯২ ৯৫

[৩.১.২] হাসপাতাল
বজ সংহ ও
বাপনা

সমি % ২ ৯৮ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২] িবমান
ািফ রণােবণ
ও সেকাির াফার
শ িনম াণ

[৩.২.১] িবমান
ািফ
রণােবণ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২.২] সেকাির
াফার শন
িনম াণ

সমি সংা ১ ৪ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৫ ১২ ৫০

[৩.৩] সড়ক ও ন
পিরার

[৩.৩.১] সড়ক ও
ন পিরার

সমি % ৩ ৮৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯৫ ৯৮ ৯৫

[৪] াথিমক
া সবা দান
ও মশক িনয়ণ

১০

[৪.১] শহর এলাকায়
দির মা ও িশেদর
াথিমক া সবা
দান

[৪.১.১] াথিমক
া সবা

সমি সংা ২ ১০৫৮১৮৮ ৭৬১৬২৯ ৮০০০০০ ৭২০০০০ ৬৪০০০০ ৫৬০০০০ ৪৮০০০০ ৮০০০০০ ৮০০০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.১.২] ডিলভারী
(নরমাল ও
িসিজিরয়ান) সবা

সমি সংা ২ ৭৩২৬ ৫১৩২ ৭০০০ ৬৩০০ ৫৬০০ ৪৯০০ ৪২০০ ৭০০০ ৭০০০

[৪.২] িতেষধকলক
সবা দান

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছর
বয়সী িশ

সমি সংা ০.৫ ৫৫০২১ ৬২০৯৯ ৬২০০০ ৫৫৮০০ ৪৯৬০০ ৪৩৪০০ ৩৭২০০ ৬২০০০ ৬২০০০

[৪.২.২] মিহলা ১৫-
৪৯  কা (১-৫
ডাজ)

সমি সংা ০.৫ ৪১৭৪৬ ৭৪৮০১ ৫৫০০০ ৪৯৫০০ ৪৪০০০ ৩৮৫০০ ৩৩০০০ ৫৫০০০ ৫৫০০০

[৪.২.৩] ০-১১ মাস
বয়সী িশ (কা)

সমি সংা ০.৫ ৫৭৮৩৪ ৭৭১৫৫ ৭৫০০০ ৬৭৫০০ ৬০০০০ ৫২৫০০ ৪৫০০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০

[৪.২.৪] িভটািমন-
“এ”

সমি সংা ০.৫ ৭৮৪৫১৬ ০ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০ ৫০০০০০ ৫০০০০০

[৪.৩] মশক িনয়ণ
কায ম

[৪.৩.১] মশার ঔষধ
িছটােনা (লািভ সাইড)

সমি িলটার ১.৫ ২৪৫৭৭৭ ৪৯৮৬০০ ১০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০

[৪.৪] খাে ভজাল
িতেরাধ

[৪.৪.১] ননা সংহ সমি সংা ০.৫ ০ ১১৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০

[৪.৫] জ-র
িনবন কায ম

[৪.৫.১] জিনবন সমি সংা ১ ৪৮৯৩৬ ৯৩৩২৪ ৩৫০০০ ৩১৫০০ ২৮০০০ ২৪৫০০ ২১০০০ ৩৫০০০ ৩৫০০০

[৪.৫.২]  িনবন সমি সংা ১ ১৯২ ৪২৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫০ ২৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসএস সেকারী াফার শন

২ িক.িম. িকেলািমটার



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] সড়ক উয়ন [১.১.১] িবমান সড়ক উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.২] সড়ক সংার/মরামত [১.২.১] িবমান সড়ক মরামত ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৩] রাায় বািত াপন [১.৩.১] সড়ক বািত াপন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৪] ন তরী/উয়ন [১.৪.১] নন ন িনম াণ/ন:িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত/উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৬] টপাত িনম াণ [১.৬.১] টপাত নন িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] টপাত মরামত/ উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৮] টওভার িজ িনম াণ [১.৮.১] টওভার িজ িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[১.৯] খাল উয়ন [১.৯.১] খাল উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.১] নগর বাসীর িবেনাদেনর বা করা
[২.১.১] পাক উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.১.২] খলার মাঠ উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.২] সামািজক আচার অান িবধা দান [২.২.১] কিমউিন সার িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.২] সামািজক আচার অান িবধা দান [২.২.২] কিমউিন সার মরামত/ সংার ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.৩] ধময় আচার-অান িবধা দান
[২.৩.১] কবরান উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.৩.২] শানঘাট উয়ন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.৪] াসতভােব প জবাই িবধা দান [২.৪.১] আিনক জবাইখানা িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.৫] পাবিলক টয়েলট িবধা [২.৫.১] পাবিলক টয়েলট িনম াণ/সংার ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[২.৬] িনারেদর আবািসক িবধা দান [২.৬.১] িনার কেলানী িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, েকৗশল িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৩.১] হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ
[৩.১.১] হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, বজবাপনা িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৩.১.২] হাসপাতাল বজ সংহ ও বাপনা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, বজবাপনা িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৩.২] িবমান ািফ রণােবণ ও সেকাির
াফার শ িনম াণ

[৩.২.১] িবমান ািফ রণােবণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, বজবাপনা িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৩.২.২] সেকাির াফার শন িনম াণ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, বজবাপনা িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] সড়ক ও ন পিরার [৩.৩.১] সড়ক ও ন পিরার ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, বজবাপনা িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.১] শহর এলাকায় দির মা ও িশেদর াথিমক া
সবা দান

[৪.১.১] াথিমক া সবা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.১] শহর এলাকায় দির মা ও িশেদর াথিমক া
সবা দান

[৪.১.২] ডিলভারী (নরমাল ও িসিজিরয়ান) সবা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.২] িতেষধকলক সবা দান

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছর বয়সী িশ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.২.২] মিহলা ১৫-৪৯  কা (১-৫ ডাজ) ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.২.৩] ০-১১ মাস বয়সী িশ (কা) ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.২.৪] িভটািমন- “এ” ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] মশক িনয়ণ কায ম [৪.৩.১] মশার ঔষধ িছটােনা (লািভ সাইড) ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] খাে ভজাল িতেরাধ [৪.৪.১] ননা সংহ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.৫] জ-র িনবন কায ম
[৪.৫.১] জিনবন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন

[৪.৫.২]  িনবন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন, া িবভাগ ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৩৩ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ







 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 




