
া: ১ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

িসেলট িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, 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
নগর এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন ।

২৬

[১.১] পকা সড়ক িনম ান এবং
উয়ন

[১.১.১] িনিম ত পকা সড়ক িক.িম. ৬ ৩৫ ৩৪.৭৫ ৩৪.৫০ ৩৪ ৩৩ ১১

[১.২] সড়ক রনােবণ
[১.২.১] রনােবণত পকা
সড়ক

িক.িম. ৫ ২৪ ২৩.৭৫ ২৩.৫০ ২৩.২৫ ২৩ ৫

[১.৩] পকা সড়েক ীজ,
কালভাট  িনম ান এবং
রনােবণ

[১.৩.১] িনিম ত এবং
রনােবণত ীজ, কালভাট 

সংা ২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৩

[১.৪] সড়ক সকরণ। [১.৪.১] িনিম ত স সড়ক িক.িম. ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[১.৫] টপাত িনম ান [১.৫.১] িনিম ত টপাত িক.িম. ২ ৩ ২ ২ ১.৫ ১ ০.৫

[১.৬] ন িনম ান [১.৬.১] িনিম ত ন িক.িম. ২ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২২ ৭

[১.৭] ািন িনম ান
[১.৭.১] িনিম ত কিমউিন
ািন

সংা ২ ৩ ২ ১

[১.৮] মসিজদ, মির উয়ন।
[১.৮.১] উয়নত মসিজদ,
মির

সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ১

[১.৯] িরেটইিনং ওয়াল িনম ান
[১.৯.১] িনিম ত িরেটইিনং
ওয়াল

িক.িম. ১ ৩ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১

[১.১০] ওয়াকওেয় িনম ান। [১.১০.১] িনিম ত ওয়াকওেয় িক.িম. ১ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.১১] সবক কেলানী িনম ান।
[১.১১.১] িনিম ত াফ
কায়াট ার, অিফস ভবন এবং
সবক কেলানী

বগ ঃ িমঃ ১ ২১১৯ ১৯০৭ ১৬৯৬ ১৪৮৩ ১৪০০ ৫৩৫

[১.১২] নদীর তীর সংরন [১.১২.১] সংরিত নদীর তীর িক.িম. ১ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫



া: ৩ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, 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
নাগিরক িবধার
উয়ন ।

২৫

[২.১] সড়ক বািত াপন। [২.১.১] াপনত সড়ক বািত। সংা ৪ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৪০০

[২.২] সড়কবািত রনােবণ
[২.২.১] রনােবণত
সড়কবািত

সংা ৪ ১৮০০০ ১৭০০০ ০ ০ ০ ১৫০০

[২.৩] িবিভ ধময় িতান
ারা সড়কবািতর লাড
সারেলা পিরচালনকরণ।

[২.৩.১] পিরচািলত
সড়কবািতর লাড সার।

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ২০

[২.৪] ােরােস বািত এলইিড
বািতেত িতাপনকরণ কাজ।

[২.৪.১] িতািপত এলইিড
বািত।

সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ০ ৭০০

[২.৫] নগরীর রন  ােন
িবেশষ আেলাকসা

[২.৫.১] ািপত িবেশষ
আেলাকসা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ১

[২.৬] াইমারী বজ
কােলকশেন মিডেকল বজ
থকীকরণ।

[২.৬.১] থকীকরনত
মিডেকল বজ।

মিক
টন/বছর

২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ১০০০ ২৩০

[২.৭] সেকারী াফার
সেশন (এস,,এস) িনম ান

[২.৭.১] িনিম ত সেকারী
াফার সেশন (এস,,এস)
িনম ান

বগ ট ২ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৪০০ ২০০

[২.৮] মা-িশর কাদান
কায ম।

[২.৮.১] কাা মা ও িশ। সংা ২ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২০০০

[২.৯] িভটািমন এ +
কােইন।

[২.৯.১] িভটািমন এ হনত
িশ।

সংা ২ ১২৪০০০ ৯২২০০ ৮১৯০০ ৭১৭০০ ৬০০০০ ৫০০০০

[২.১০] মশক িনধন কায ম। [২.১০.১] পিরচািলত কায ম। সংা ১ ১৪২ ১২৭ ১১৩ ৯৮ ৯০ ৩০

[২.১১] নশ িবালয় ও
মািমক িবালয় পিরচালনা
করন।

[২.১১.১] পিরচািলত নশ
িবালয় ও মািমক িবালয়।

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, 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

িব পানীয় জল
সরবরােহর
বাকরণ ও
বজ বপনা
আিনকায়ন।

১২

[৩.১] গভীর নলপ াপন
[৩.১.১] াপনত গভীর
নলপ

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.২] পািন শাধনাগার হেত
িব পািন সরবরাহ

[৩.২.১] পািন শাধনাগার হেত
সরবরাহত পািন।

িলটার/ িদন ৪ ১৪৫০০০০০ ১৪০০০০০০ ১৩০০০০০০ ১২০০০০০০ ১১০০০০০০ ১৪৫০০০০০

[৩.৩] পািন সরবরােহর জ
পাইপ লাইন াপন।

[৩.৩.১] াপনত পাইপ
লাইন।

িক.িম. ৩ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩ ১

৪

ানীয় পয ােয়
শাসন
সংহতকরণ এবং
াব বাবায়ন।

৯

[৪.১] িনব ািচত জনিতিনিধ
এবং কম কতােদর িশন।

[৪.১.১] িশণা
জনিতিনিধ এবং কম কতা।

সংা ২ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ২৫

[৪.২] নগর উয়ন পিরকনায়
দতা ি িশন।

[৪.২.১] দ জনবল। সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১

[৪.৩] মািসক সভাকরণ [৪.৩.১] মািসক সভা স সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১

[৪.৪] মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৪.১] সভার িসা বাবায়ন
স

সংা ১ ৮০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ২০

[৪.৫] ায়ী কিমর সভাকরণ
[৪.৫.১] ায়ী কিমর সভা
স

সংা ১ ৫৬ ৫০ ৪৫ ৩৯ ৩৪ ১৫

[৪.৬] ক তকরণ [৪.৬.১] ক ত স সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[৪.৭] আিথ ক অদান
[৪.৭.১] আিথ ক অদান দান
স

পিরমাণ
(ল)

১ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ৫

৫
আথ -সামািজক
উয়ন।

৩

[৫.১] বি এলাকায়
হতদিরেদর মােঝ িশা
সামী দান

[৫.১.১] দানত িশা িশা
সামী

সংা ১ ১৫২০ ১৩৬৮ ১২১৬ ১০৬৪ ৯১২ ২০০

[৫.২] ঝের পরা িশেদর জ
িশা কায ম পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচালনা ত িশা
কায ম

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬

[৫.৩] দির জনেগাির মে
ি াতা দান

[৫.৩.১] দানত াতার
সংা

সংা ১ ২৮৮০ ২৫৯২ ২৩০৪ ২০১৬ ১৭২৮ ১০০০



া: ৫ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, 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 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 ১



া: ৬ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, 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 ২৫

[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 ১০

[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



া: ৭ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, 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 ২০

[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 ২০

[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 ২০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০

[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 ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


