
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

চাম িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

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
নগর এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন।

২৫

[১.১] রাা উয়ন এবং
রণােবণ

[১.১.১] রাা িনম াণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৫ ৩২ ২৯ ২৭ ২৬ ২৫ ৫.৮৪

[১.১.২] রাা রণােবণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৫ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯০ ৩৪.৯৮

[১.২] ইন উয়ন এবং
রণােবণ

[১.২.১] ইন িনম াণ কাজ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৩ ২৫.০০ ২২ ২০ ১৯ ১৮ ৩.৩

[১.২.২] ইন রণােবণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ৩ ৬৪.০০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ১৪.৯৬

[১.৩] টপাত উয়ন এবং
রণােবণ

[১.৩.১] টপাত উয়ন বাবািয়ত িকঃিমঃ ৩ ১৬.৫০ ১৪ ১২ ১০ ৮.০০ ২.১

[১.৩.২] টপাত রণােবণ িকঃিমঃ ৩ ৪৩.০০ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ১৪.৬৬

[১.৪] রাায় ীজ/কালভাট 
িনম াণ

[১.৪.১] রাায় ীজ/কালভাট  িনম াণ
বাবািয়ত

সংা ২ ২০.০০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩ ৪

[১.৫] িরেটিনং ওয়াল িনম াণ ও
রণােবণ

[১.৫.১] িরেটিনং ওয়াল িনম াণ বাবািয়ত িকঃিমঃ ০.৫ ৩.৫০ ৩ ২.৫০ ২.৩০ ২ ০.২

[১.৫.২] িরেটিনং ওয়াল রণােবণ
বাবািয়ত

িকঃিমঃ ০.৫ ৬.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১.৭৫

২ বজ বাপনা। ১৫
[২.১] বজ সংহ ও অপসারণ [২.১.১] বজ সংহ ও অপসারণ শতকরা ১০ ৯৩ ৯১ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৯৫

[২.২] মশক িনধন [২.২.১] মশক িনধন কায ম পিরচালনা শতকরা ৫ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫

৩
সড়ক বািত
উয়ন।

১০

[৩.১] সড়েক বিতক লাইন
াপন

[৩.১.১] সড়েক বিতক লাইন াপন
বাবায়ন

িক.িম. ৪ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ১০

[৩.২] সড়েকর বিতক
লাইন মরামত ও রণােবণ

[৩.২.১] সড়েকর বিতক লাইন
মরামত ও রণােবণ বাবায়ন

িক.িম. ৪ ৪৪০ ৪২০ ৪১৫ ৪১০ ৪০৫ ১২০

[৩.৩] সড়েক বািত াপন ও
রণােবণ

[৩.৩.১] সড়েক বািত াপন ও
রণােবণ বাবায়ন

সংা ২ ১৮০৪০ ৪৮০০

৪ ােসবা ১০ [৪.১] ােসবা বাবায়ন

[৪.১.১] িত ােসবা জন ৪ ৪৫০০০ ৪২০০০ ৪১০০০ ৪০৫০০ ৪০০০০০ ১৫৭৬৪

[৪.১.২] সাধারণ ােসবা জন ৪ ২৫০০০০ ২৪৮০০০ ২৪৬০০০ ২৪৫৫০০ ২৪৫০০০ ৬৬৪৬০

[৪.১.৩] কাদান কম চী জন ২ ৫৫০০০০ ৫৪৯৫০০ ৫৪৯০০০ ৫৪৮৫০০ ৫৪৮০০০ ১৪৪৮৮৯



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

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%

৫

পিরকিত,
পিরেবশ বাব
নগর উয়ন ও
িশা সবা

১০

[৫.১] েরাপন [৫.১.১] েরাপনত সংা ২ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০ ২৭৫০০ ৪৩০০

[৫.২] সৗয বধ ন ও সজায়ন
[৫.২.১] সৗয বধ ন ও সজায়ন
বাবায়ন

িক.িম. ২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ৩

[৫.৩] মািমক পয ােয়র
িশােসবা

[৫.৩.১] মািমক পয ােয়র িশােসবা
বাবায়ন

সংা ৩ ৪০০০০ ৩৮৫০০ ৩৮০০০ ৩৭৫০০ ৩৭০০০ ৪০৭৫৭

[৫.৪] উ মািমক পয ােয়র
িশােসবা

[৫.৪.১] উ মািমক পয ােয়র
িশােসবা বাবায়ন

সংা ৩ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ২০০১৪

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 ২.২০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.২০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৮০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৪৭

*সামিয়ক (provisional) ত


