
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, ২০২১

হায়ন ও গণত মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, 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 পিরকিত নগরায়ন ২১

[১.১] রেনা/পিরত
াপনায় বতল ভবন িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত ভবেনর সংা সংা ৩ ৯৬ ৮৫ ৮০ ৬৫

[১.১.২] িনিম ত াপনার সংা সংা ২ ৩ ২ ১ ৩

[১.২] ভবেনর ান অেমাদন
কায ম পিরবীণ

[১.২.১] পিরবীেণর সংা সংা ২ ৮ ৬ ৫ ৬

[১.২.২] িম বহার ছাড়প দান
কায ম পিরবীণ

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[১.৩] পাক/মাঠ িনম াণ
কায ম

[১.৩.১] িনিম ত পাক/মাঠ
পিরদশ নত

সংা ২ ২ ২ ১ ১

[১.৩.২]  রাপণ কায ম
পিরবীণ

সংা ২ ৮ ৬ ৪ ২

[১.৩.৩] খাল/লক উয়ন কায ম
পিরদশ ন

সংা ২ ৬ ৪ ৩ ৩

[১.৩.৪] র খনন/সংার সংা ১ ১ ১ ১

[১.৪] পয়িনাশন বা
িনিতকরন

[১.৪.১] িনিম ত এসিপ সংা ২ ১ ১ ১ ১

[১.৫] শহর উয়ন ও
Land Use Plan

[১.৫.১] Land Use Plan
পিরবীণ

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৫.২] উপলীয় শহর রা বধ ও
রাা িনম াণ কায ম পিরবীণ

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, 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
সরকাির মািলকানাধীন
সেদর  বাপনা
িনিতকরণ

১৯

[২.১] অৈবধ দখলদার উেদ [২.১.১] উেদত জিমর পিরমাণ একর ৩ ১৪ ১২ ১০ ৪.৬৩

[২.২] আবাসন পিরদেরর
বাসাবাড়ীর তািদ
হালনাগাদকরণ

[২.২.১] তািদর ডাটােবজ তরী % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ১৩০

[২.২.২] জরাজীণ  াপনা পিরদশ ন সংা ৩ ৮ ৬ ৫ ৪

[২.৩] বাসাবািড়র তািদ
সংরেণ ির বহার

[২.৩.১] য়ংিয়ভােব বাসা বরা
দান কায ম

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[২.৪] বাসা বরা, না দাবী
সনদ ও ছাড়প দান
কায ম পয েবণ

[২.৪.১] ছাড়প দান কায ম
পয েবণ

সংা ৩ ৮ ৬ ৫ ২

[২.৪.২] না দাবী সনদ দান কায ম
পিরবীণ

সংা ২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০

[২.৫] পিরত সি
বাপনা

[২.৫.১] পিরত সির বািড়
(সরক িবধানাবিল) আইন,২০১৯
এর খসড়া ণয়ন

তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, 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

 রণােবেনর
মােম সরকাির ভবন/
অবকাঠােমাসেহর
ািয় ি ও
বাপনা

১৬

[৩.১] সরকাির সির
রণােবণ

[৩.১.১] রণােবণত াপনার
সংা

সংা ৩ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ১৪২০

[৩.১.২] রণােবণত পােকর
সংা

সংা ৩ ২২২.৩ ২০০ ১৭৭ ৮০

চক
একর
দান
করা
হেয়েছ।

[৩.১.৩] কিপআই রণােবণ সংা ২ ১৬ ১২ ৮ ৯

[৩.১.৪] িহিক পিরদশ ন সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] িমক সহনীয়
ির েয়াগ

[৩.২.১] রাতন াপনা ংেদিনং সংা ৩ ২ ২ ২ ২

[৩.৩] অিধহণত সির
ডাটােবজ ত

[৩.৩.১] হালনাগাদত ডাটােবজ
পিরবীণ

তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

৪

 ও মম আেয়র
পিরবােরর জ
টকসই, িনরাপদ ও
সায়ী আবাসেনর
েযাগ সসারন

১০

[৪.১] াট ও ট বরাকরণ
কায ম

[৪.১.১] বরাত েটর সংা সংা ২ ৪৭৭ ৪৩০ ৩৮০ ৯২

[৪.১.২] বরাত ােটর সংা সংা ২ ৭২৩ ৬৫০ ৫৭০ ৯২

[৪.১.৩] লীজ দিলল সাদন সংা ১ ১২৩ ১০০ ৭৫ ৮৪

[৪.২] াট ও েটর দখল
হার কায ম

[৪.২.১] ােটর দখল হার
কায ম পিরবীণ

সংা ২ ৮ ৬ ৪ ২

[৪.২.২] েটর দখল হার কায ম
পিরবীণ

সংা ২ ৮ ৬ ৪ ২

[৪.৩] ক তকরন [৪.৩.১] অেমািদত ক সংা ১ ৬ ৫ ৪



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, 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%

৫

টকসই, পিরেবশ
বাব, েয াগ িঁক
আবাসেনর েযাগ
সসারণ

৯

[৫.১] এনািজ এিফিসেয়
ভবন িনম াণ

[৫.১.১] সৗর িবতািয়ত ভবেনর
সংা

সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪

[৫.২] সেটলেম ল-আউট
ান ণয়ন ও িনম াণ
কায ম

[৫.২.১] সেটলেম ল-আউট ান
ণয়ন ও িনম াণ কায ম পিরবীণ

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[৫.৩] দশীয় িনম াণ ির
দশ নী

[৫.৩.১] আেয়ািজত দশ নী সংা ১ ৬ ৫ ৪ ১

[৫.৪] িবক ইট/ক/থাম াল
ক তকরন

[৫.৪.১] তত ইট/ক/থাম াল ক
তকরন কায ম পিরদশ ন

সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২

[৫.৫] গেবষণা কায ম [৫.৫.১] গেবষণা িতেবদন তত সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, 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 েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[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 ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, 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 ৬৫

[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 ১৪-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১৪-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫.৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৫

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৯, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


