
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, ২০২১

চাম িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
নগর এলাকার
অবকাঠােমা উয়ন।

৩০

[১.১] রাা উয়ন এবং
রণােবণ

[১.১.১] রাা িনম াণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৬ ৫০.০০ ৪০.৮০ ৩২.৬০ ৩১.৩০ ২৮.১২ ৩৭

[১.১.২] রাা রণােবণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৬ ১০০ ৯৪.৫০ ৮৪.০০ ৮৩.৫০ ৮০.০০ ৭৪

[১.২] ইন উয়ন এবং
রণােবণ

[১.২.১] ইন িনম াণ কাজ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৩ ৪০.০০ ৩৪.৫০ ৩০.০০ ২৮.৫০ ২৩.০০ ২৯

[১.২.২] ইন রণােবণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৩ ৩০.০০ ২৮.৫০ ২৬.০০ ২৪.৫০ ২৩.০০ ২২

[১.৩] টপাত উয়ন এবং
রণােবণ

[১.৩.১] টপাত উয়ন বাবািয়ত িকঃিমঃ ৩ ১০০.০০ ৯০.৫০ ৮৫.০০ ৭৮.৫০ ৭০.০০ ৭৩

[১.৩.২] টপাত রণােবণ িকঃিমঃ ৩ ১৫০.০০ ১৩০.৫০ ১২০.০০ ১১০.৫০ ১০০.০০ ১০০

[১.৪] রাায় ীজ/কালভাট 
িনম াণ

[১.৪.১] রাায় ীজ/কালভাট  িনম াণ
বাবািয়ত

িকঃিমঃ ৪ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৮.০০ ১৬.৫০ ১৫.০০ ১৪

[১.৫] িরেটিনং ওয়াল িনম াণ ও
রণােবণ

[১.৫.১] িরেটিনং ওয়াল িনম াণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ১ ৫.০০ ৪.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ৪

[১.৫.২] িরেটিনং ওয়াল রণােবণ
বাবািয়ত

িকঃিমঃ ১ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৯.০০ ১৮.৫০ ১৮.০০ ১৫

২ বজ বাপনা। ৩০
[২.১] বজ সংহ, অপসারণ ও
ফলা

[২.১.১] বজ সংহ শতকরা ১৫ ৯০ ৮৯.৫ ৮৯ ৮৮.৫ ৮৮ ৯২

[২.১.২] বজ অপসারণ শতকরা ১৫ ৯০ ৮৯.৫ ৮৯ ৮৮.৫ ৮৮ ৯০

৩ সড়ক বািত উয়ন। ১০
[৩.১] রাায় বিতক লাইন ও
বািত াপন এবং বহার ও
রণােবণ

[৩.১.১] রাার বিতক লাইন ও বািত
াপন বাবািয়ত

িকঃিমঃ ৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৪২

[৩.১.২] রাার বািত বহার ও রণােবণ
বাবািয়ত

সংা ৫ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৭১০০

৪ জনসেচতনতা ি। ৩
[৪.১] জনসেচতনতা ি
বাবায়ন

[৪.১.১] জনসেচতনতা ি বাবায়েনর জ
সমিত উেগ হণ

% ৩ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৫০

৫
পিরকিত, পিরেবশ
বাব নগর উয়ন।

২
[৫.১] পিরকিত, পিরেবশ
বাব নগর উয়ন বাবায়ন

[৫.১.১] পিরকিত, পিরেবশ বাব নগর
উয়ন বাবায়ন জ সমিত উেগ হণ

% ২ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৬০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৩

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৪

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫৮

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৮

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৪

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৪



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৪৬

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭৪

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৭৬

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০২০

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

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

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৯

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৫

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ১৬-০২-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ১৬-০২-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৭

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৩

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬১

*সামিয়ক (provisional) ত


