
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

িসেলট িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, 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 ।

২৫

[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 ৯

[১.২] সড়ক রনােবণ [১.২.১] রনােবণত পকা সড়ক িক.িম. ৫ ২৪ ২৩.৭৫ ২৩.৫০ ২৩.২৫ ২৩ ৬

[১.৩] 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 ০.৭৫

[১.৬] ন িনম ান [১.৬.১] িনিম ত ন িক.িম. ২ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২২ ৭.৫

[১.৭] ৪তলা িবিশ নগর মা ও িশ
হাসপাতাল িনম ান

[১.৭.১] িনিম ত মা ও িশ হাসপাতাল বগ ঃ িমঃ ১ ১০৪০ ১০৩০ ০ ০ ০ ২৬০

[১.৮] জনেনী শখহািসনা িশপােকর
উয়ন

[১.৮.১] উয়নত িশপাক সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৯] িরেটইিনং ওয়াল িনম ান [১.৯.১] িনিম ত িরেটইিনং ওয়াল িক.িম. ১ ১.৫০ ১.২৫ ১.২০ ১.১৫ ১

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

[১.১১] টওভার ীজ িনম ান [১.১১.১] িনিম ত টওভার ীজ সংা ১ ১ ০ ০ ০ ১

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



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১
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২

নাগিরক িবধার
উয়ন ও বজ
বাপনা
আিনকায়ন।

১৩

[২.১] সড়ক বািত াপন। [২.১.১] াপনত সড়ক বািত। সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৫০০

[২.২] সড়কবািত রনােবণ [২.২.১] রনােবণত সড়কবািত সংা ১ ১৮০০০ ১৭০০০ ০ ০ ০ ৪৫০০

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

[২.৩.১] পিরচািলত সড়কবািতর লাড
সার।

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ২৫

[২.৪] ােরােস বািত এলইিড
বািতেত িতাপনকরণ কাজ।

[২.৪.১] িতািপত এলইিড বািত। সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ০ ৫০০

[২.৫] নগরীর রন  ােন িনরাপা
দােন িসিসিভ িসেম াপন

[২.৫.১] ািপত িসিসিভ িসেম সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮২

[২.৬] মিডেকল বজ থকীকরণ ও
অেটাাভ মিশন িদেয়
জীবাকরণ এবং ইনিসনােরশন
করা।

[২.৬.১] থকীকরনত মিডেকল
বজ

মিক
টন/বছর

১ ২৭০ ২৬০ ০ ০ ০ ৬৮

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

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

বগ ঃিমঃ ১ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ৩৫

[২.৮] মা-িশর কাদান কায ম। [২.৮.১] কাা মা ও িশ। সংা ১ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ৫০০০

[২.৯] িভটািমন এ + কােইন। [২.৯.১] িভটািমন এ হনত িশ। সংা ১ ১২৪০০০ ৯২২০০ ৮১৯০০ ৭১৭০০ ৬০০০০ ৩১০০০

[২.১০] মশক িনধন কায ম। [২.১০.১] পিরচািলত কায ম। সংা ১ ১৪২ ১২৭ ১১৩ ৯৮ ৯০ ৩৬

[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

[২.১২] কিভড-১৯ রাধকে
হাওয়াশ ও ভাকিসেনশন কায ম
পিরচালনা।

[২.১২.১] পিরচািলত হাওয়াশ ও
ভাকিসেনশন কায ম

সংা ১ ৫০০০০ ৪৫০০০ ০ ০ ০ ১২৫০০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িব পানীয় জল
সরবরােহর
বাকরণ ।

১২

[৩.১] গভীর নলপ াপন [৩.১.১] াপনত গভীর নলপ সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[৩.২]   পািনর িমটার পিরবতন
ও নন িমটার াপন

[৩.২.১] ািপত/িতািপত পািনর
িমটার

সংা ৩ ৫০ ৪০ ০ ০ ০ ১২.৫

[৩.৩] পািন সরবরােহর জ পাইপ
লাইন াপন।

[৩.৩.১] াপনত পাইপ লাইন। িক.িম. ২ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩ ১

[৩.৪] পািনর নগতমান পরীাকরণ [৩.৪.১] পািনর নগতমান পরীা সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ৫০০০

৪

ানীয় পয ােয়
শাসন
সংহতকরণ এবং
াব বাবায়ন।

১০

[৪.১] িনব ািচত জনিতিনিধ এবং
কম কতােদর িশন।

[৪.১.১] িশণা জনিতিনিধ এবং
কম কতা।

সংা ২ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৮

[৪.২] নগর উয়ন পিরকনায় দতা
ি িশন।

[৪.২.১] দ জনবল। সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[৪.৩] মািসক সভাকরণ [৪.৩.১] মািসক সভা স সংা ২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৩

[৪.৪] মািসক সভার িসা বাবায়ন [৪.৪.১] সভার িসা বাবায়ন স সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ০ ০ ১৩

[৪.৫] ায়ী কিমর সভাকরণ [৪.৫.১] ায়ী কিমর সভা স সংা ১ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৮

[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 ৮

৫
আথ -সামািজক
উয়ন।

১০

[৫.১] বি এলাকায় হতদিরেদর
মােঝ িশা সামী দান

[৫.১.১] দানত িশা িশা সামী সংা ৪ ১৫২০ ১৩৬৮ ১২১৬ ১০৬৪ ৯১২ ৩৮০

[৫.২] ঝের পরা িশেদর জ িশা
কায ম পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচালনা ত িশা কায ম সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[৫.৩] দির জনেগাির মে ি
াতা দান

[৫.৩.১] দানত াতার সংা সংা ৩ ২৮৮০ ২৫৯২ ২৩০৪ ২০১৬ ১৭২৮ ৭২০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১
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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 ২.৫০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৩১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৮৯

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭১

*সামিয়ক (provisional) ত


