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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িডএনিসিস িনজ অথ ায়েন িবগত ৩ বছের ায় ২৪২ িকঃ িমঃ সড়ক, ২২৫ িকঃ িমঃ নদ মা, ৭৫ িকঃ িমঃ টপাত সংার/ উয়ন কায ম,
পাক উয়ন, খলার মাঠ উয়ন, পাবিলক টয়েলট িনম াণ, টওভার ীজ িনম াণ, ািফক িসগাল াপন, মােকট িনম াণ/সংার, বাস/াক
টািম নাল, কবরান উয়ন, বি এলাকার উয়ন, পর হাট উয়নসহ অা উয়ন কায ম স হেয়েছ। তাছাড়া িবগত ৩ বছের
িজওিব অথ ায়েন ায় ৩৮২ কা টাকা েয় ০৩  কের কাজ স হেয়েছ। উ ৩  কের আওতায় ৮৫ িকঃিমঃ আজািতক
মােনর িনন রাা, জলাবতা িনরসেন ১২৫.৫০ িকঃিমঃ নদ মা এবং ২৪৩.০০ িকঃিমঃ শ িতবীবাব টপাত উয়েনর কাজ
স হেয়েছ । বতমােন িডএনিসিস’র আওতাধীন িজওিব চলমান কেলার মােম ইেতামে ায় ২৭০.২৭ িকঃ িমঃ সড়ক,
৩৬৩.৫১ িকঃ িমঃ নদ মা এবং ১৬৪.১৭ িকঃ িমঃ টপাত সংার/ উয়ন কাজ স হেয়েছ।এছাড়াও ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
এলাকায় ৫  ইমােজি র ওয়ারহাউজ ও ৪  িডজাার ােনজেম অিফস িনম াণ, িবিভ এলাকায় ৬  ইউটাণ  িনম াণ, ১২০০ 
এলইিড বািত াপন, ২০  হাইিলক গািড় য়, ৪  পাক উয়ন, ২  খলার মাঠ উয়নসহ ২৮  পাবিলক টয়েলট িনম ােণর কাজ সমা
হেয়েছ। নগরবাসীর িবিভ সমা সমাধােনর লে “সবার ঢাকা” অাপ চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

যানযট িনরসেন পিরকিত, িনরাপদ ও টকসই নগর অবকাঠােমা উয়ন, বজ বাপনা আিনকায়ন, জলাবতা রীকরণ, অৈবধ াপনা
উেদ কের পথচারীেদর ণ  অিধকার িতা, িতবীেদর জ টপাত িনম ান, সসািরত মহানগরীেত আিনক নগর সবা সসারণ,
িডএনিসিস’র যানবাহন ও যপািতর সংকট িনরসন, সসািরত এলাকাসহ িডএনিসিস’র সণ  অংেশ পক উপেযাগী সামীক
সাংগঠিনক কাঠােমা ও তফিসল নয়ন করা। িডিজটাল, পির, সজ, িনরাপদ, াট , আেলািকত ও মানিবক ঢাকা গেড় তালাসহ আিথ ক,
শাসিনক ও রাজৈনিতকভােব াবলী িডএনিসিস িতা করা।

ভিবৎ পিরকনা:

শহর এলাকার যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা, ন, টপাত, টওভার ীজ ইতািদ িনম াণ, উয়ন ও রণােবেণর পাশাপািশ
ণগতমান  উয়েন  অিধক    দয়া।  অিধকতর  নাগিরক  েযাগ  িবধা  ও  িনরাপা  িকে  রাায়  িবতায়েনর  জ  এলইিড  বািত
াপন, বেজর িরেসাস  িরকভাির িবধাসহ িবমান ািফল সসারণ ও আিনক ািনটারী ািফল িনম াণ। পাক, খলার মাঠ,
টওভার ীজ, আারপাস, পাবিলক টয়েলট উয়ন/সংার, বাস টািম নাল, কবরান, শানঘাট ও কসাইখানা িনম াণ/উয়ন/সংার।
িডএনিসিস’র ননভােব অ ১৮  ওয়ােড র অবকাঠােমা, েনজ বা িনম াণ ও উয়ন। এছাড়াও িমরর আনসার কা হেত
রজনীগা মােকট থেক মাকাটা পয  সংেযাগ সড়ক িনম াণ এবংবাায় ২১৬ িনার কমর জ বতলা আবািসক ভবন িনম াণ।
অনলাইেনর মােম া আদায় ও অা সবা দােন ই-গভন েম িসেম চাকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৮০ িক:িম: সড়ক উয়ন/সংার/মরামত, ১০০ িক:িম: ন িনম াণ/উয়ন/সংার, ৫০.০০ িক:িম: টপাত
িনম াণ/উয়ন/সংার, ৭০০০  এলইিড বািত াপন;
১০  পাক, ৩  খলার মাঠ, ৫  টওভার ীজ, ২০  পাবিলক টয়েলট উয়ন/সংার, ১  কবরান, ১  শানঘাট ও ১ 
কসাইখানা উয়ন/সংার, ১  এসফ া াপন;
পিরকমেদর বাসান এর জ ৭৮৪  াট িনম াণ, ািফল সসারণ ও আিনকীকরণ, বজ থকীকরণ ও হাসপাতাল
বজ বাপনার জ ত ইউিনট াপন;
আইিস’র মােম নাগিরক সবা দান সহিজকরন, সংার কায ম , জবাবিদিহলক ও গিতশীল করা এবং
সসািরত এলাকাসহ িডএনিসিস’র সণ  অংেশ পক উপেযাগী সামীক সাংগঠিনক কাঠােমা ও তফিসল ণয়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, ঢাকা উর িস কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
সােলর ন মােসর ২৭ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আিনক নাগিরক েযাগ-িবধা সিলত টকসই এবং বাসেযা মহানগর।

১.২ অিভল (Mission)
আিনক নাগিরক েযাগ িবধা ির মােম নগরবাসীর জীবন যাার মান উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পিরকিত, িনরাপদ ও টকসই নগর অবকাঠােমা উয়ন এবং উু ানসেহর উয়ন, আিনকায়ন ও সজায়ন
২. বজ বাপনা পিত আিনকায়ন
৩. াথিমক া সবা দান
৪. রাজ বাপনা শিশালী করন ও আয় িকরণ
৫. দতা, তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সড়ক, নদ মা, টপাথ ও ািফক অবকাঠােমা মরামত/সংার ও উয়ন
২. সড়ক বািত াপন, রনােবণ, মরামত
৩. নাগিরক িবধা সংি ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ও রনােবণ
৪. হালী ও হাসপাতাল বজ সংহ, পিরবহন ও অপসারন
৫. সড়ক ও নদ মা পিরারকরণ সংা কাজ
৬. িস কেপ ােরশন আইন এর অধীন কর, টাল, িফস, রইট ধা ও আদায় করা
৭. দির মা, িশেদর িবনাে িচিকৎসা সবা এবং িতেষধকলক সবা দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

সড়ক উয়ন/সংার (১৩৫০.০০ িক:িম:
সড়ক নটওয়াক)

পাকা সড়েকর
রণােবণ কভােরজ

% ৮৫% ৮৫% ৯০% ৯১% ৯২% ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
ঢাকা উর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

সেকারী ও টারিসয়ারী ন িনম াণ/
উয়ন (১২৫০.০০ িক:িম: েনজ
নটওয়াক)

কভােরজ % ৯৫% ৮৫% ৮৭% ৯০% ৯১% ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
ঢাকা উর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

পথচারী চলাচল উপেযাগী টপাত
িনম াণ/সংার (৪২৫.০০ িক:িম:)

কভােরজ % ৮৫% ৮৭% ৯০% ৯১% ৯১% ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
ঢাকা উর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

রাার িবতায়ন কভােরজ % ৮৫% ৯৭% ৯৮% ৯৯% ৯৯% ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
ঢাকা উর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বজ বাপনা ও পিরতা কায ম
উয়ন

কভােরজ % ৭৫% ৮৫% ৯০% ৯৫% ৯৫% ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
ঢাকা উর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

শিশালী রাজ বাপনা
কেপ ােরশেনর বােজেট
িনজ আেয়র অংশ

% ৭০% ৭৫% ৮০% ৮৫% ৮৫% ঢাকা উর িস কেপ ােরশন
ঢাকা উর িস কেপ ােরশেনর বিষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫৪ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পিরকিত,
িনরাপদ ও
টকসই নগর
অবকাঠােমা
উয়ন এবং
উু
ানসেহর
উয়ন,
আিনকায়ন ও
সজায়ন

২৫

[১.১] সড়ক
িনম াণ/উয়ন

[১.১.১] িবমান
সড়ক উয়ন

সমি িক:িম: ৩ ১৭২.৯৭ ১৫০ ১৩৫ ১২২ ১০৯ ৯৮ ২০০ ২১০

[১.২] সড়ক সংার/
মরামত

[১.২.১] িবমান
সড়ক মরামত

সমি িক:িম: ৩ ৭৪.১৩ ৫০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ৯০ ১০০

[১.৩] রাার
িবতায়ন

[১.৩.১] িবমান
সড়কবািত
মরামত/সংার

সমি িক:িম: ২ ১৫০ ৭৫ ৬৮ ৬১ ৫৫ ৪৯ ৮০ ১০০

[১.৩.২] নন
এলইিড বািত
াপন

সমি সংা ১ ০ ২৮৪০২ ২৫৫৬২ ২৩০০৬ ২০৭০৫ ১৮৬৩৫ ৩০০০০ ৩৫০০০

[১.৪] ন
িনম াণ/উয়ন

[১.৪.১] নন ন
িনম াণ/ উয়ন

সমি িক:িম: ২ ১৯৮.৯৬ ১৫০ ১৩৫ ১২২ ১০৯ ৯৮ ২১০ ২২০

[১.৫] ন সংার
[১.৫.১] ন
মরামত

সমি িক:িম: ২ ৬৬.৩২ ৫০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ৭৫ ৮০

[১.৬] টপাত
িনম াণ/উয়ন

[১.৬.১] নন
টপাত িনম াণ/
উয়ন

সমি িক:িম: ২ ৭০.৬৯ ৫০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] মরামত সমি িক:িম: ২ ৩৬.৪২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩ ৩০ ৩৫

[১.৮] টওভার ীজ
িনম াণ/মরামত

[১.৮.১]
িনম াণ/মরামত

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৫ ৫

[১.৯] িসগাল বািত
াপন ও রণােবণ

[১.৯.১] াপন ও
রণােবণ

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৬ ৬

[১.১০] পাক উয়ন
[১.১০.১]
রণােবণ/
উয়ন

সমি সংা ২ ২ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৫ ৬

[১.১১] খলার মাঠ
উয়ন

[১.১১.১]
রণােবণ/
উয়ন

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[১.১২] করবান
উয়ন/সংার

[১.১২.১]
রণােবণ/
উয়ন

সমি সংা ১ ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] পাবিলক
টয়েলট িনম ান/সংার

[১.১৩.১]
রণােবণ/
উয়ন

সমি সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৭ ১২ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] বজ
বাপনা পিত
আিনকায়ন

১২

[২.১] হালীর জব
ও অৈজব বজ সংহ
ও অপসারণ

[২.১.১] হালীর
জব ও অৈজব
বজ সংহ ও
অপসারণ

সমি টন ৩ ৮৩ ১১১০০০০ ৯৯৯০০০ ৮৯৯১০০ ৮০৯১৯০ ৭২৮২৭১ ১২১০০০০ ১২২০০০০

[২.২] িবমান
ািফল রনােবণ
ও সেকারী াফার
শন িনম াণ।

[২.২.১]
সেকারী
াফার শন
িনম াণ

সমি সংা ২ ১ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৬ ৭

[২.২.২] িবমান
ািফল
রনােবন

সমি % ২ ৩ ৯০ ৮১ ৭৩ ৬৬ ৫৯ ৯১ ৯২

[২.৩] হাসপাতাল বজ
সংহ ও বাপনা।

[২.৩.১]
হাসপাতাল বজ
সংহ ও
বাপনা

সমি টন ২ ৮৪ ২৫০০ ২২৫০ ২০২৫ ১৮২৩ ১৬৪০ ২৬০০ ৩০০০

[২.৪] সড়ক ও ন
পিরার

[২.৪.১] সড়ক ও
ন পিরার

সমি িকঃিমঃ ৩ ৮৫ ৬০ ৫৪ ৪৯ ৪৪ ৩৯ ৬৫ ৭০

[৩] াথিমক
া সবা দান

১২

[৩.১] দির মা ও
িশেদর এবং
িতেষধকলক সবা
দান

[৩.১.১] সবা সমি সংা ৪ ১৩৪৯৪০৯ ১৭৬২২৯ ১৫৮৬০৬ ১৭২৪৭৫ ১২৮৪৭১ ১১৫৬২৪ ২০০০০০ ২১০০০০

[৩.২] িবনাে
িচিকৎসা সবা এবং
িতেষধকলক সবা
দান

[৩.২.১] সবা সমি সংা ৩ ৪৩৮৭৯৭ ৫৭৪৯৩ ৫১৭৪৪ ৪৬৫৬৯ ৪১৯১২ ৩৭৭২১ ৬০০০০ ৬৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩] ইিপআই
কম চী

[৩.৩.১] সবা সমি সংা ২ ২৭৬১৫০ ১২০০০০ ১০৮০০০ ৯৭২০০ ৮৭৪৮০ ৭৮৭৩২ ১৫০০০০ ১৮০০০০

[৩.৪] জনসেচতনতা
ির জ চার
কায ম

[৩.৪.১] িলফেলট,
ানার

সমি সংা ২ ৯১০০০০ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০৫০০০ ৩৬৪৫০০ ৩২৮০৫০ ৫১০০০০ ৫২০০০০

[৩.৫] জিনবন
কায ম

[৩.৫.১] আিলক
কায ালেয়র
মােম
জিনবন
িনিতকরণ

সমি সংা ১ ৬৬৬৬৩ ৩২০০০০ ২৮৮০০০ ২৫৯২০০ ২৩৩২৮০ ২০৯৯৫২ ৩৫০০০০ ৩৬০০০০

[৪] রাজ
বাপনা
শিশালী করন
ও আয় িকরণ

১১

[৪.১] হািং কর
আদায়

[৪.১.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

২ ২৮৬.৮২ ৫০০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬৫ ৩২৮ ৫৫০ ৬০০

[৪.২] মােকট সালামী
ও ভাড়া আদায়

[৪.২.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

২ ৬.৮৩ ১০.২৫ ৯ ৮ ৭ ৭.৫ ১২ ১৫

[৪.৩] ড লাইেস
িফ

[৪.৩.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

২ ৫৫.৯৬ ১২৫ ১১৩ ১০১ ৯১ ৮২ ১৫০ ১৭০

[৪.৪] ইজারা রাজ
আদায়

[৪.৪.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

২ ১৫.৫৭ ১৭ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ১৯ ২০

[৪.৫] সি হার
কর

[৪.৫.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

১ ১৬৪.০৭ ৩০০ ২৭০ ২৪৩ ২১৯ ১৯৭ ৩৫০ ৩৬০

[৪.৬] নগর কর
(অিভজাত আবািসক
হােটল কর, িস
া)

[৪.৬.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

১ ০ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৭ ১০

[৪.৭] সড়ক খনন আয়
[৪.৭.১] রাজ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

১ ৫৮.৭২ ৭০ ৬৩ ৫৭ ৫১ ৪৬ ৭৫ ৭৮



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] দতা,
তা ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

১০

[৫.১] সসািরত
এলাকাসহ
িডএনিসিস’র সণ 
অংেশ পক
উপেযাগী সামীক
সাংগঠিনক কাঠােমা ও
তফিসল ণয়ন।

[৫.১.১] ডেম
শাসিনক
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৬ ০১.০১.২০ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ৩১.০১.২৩ ০১.০২.২৪

[৫.২] পেদািত
[৫.২.১]
পেদািতর আেদশ
জারী করণ

সমি সংা ৪ ৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩ ২২ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িকঃিমঃ িকেলািমটার

২ িডএনিসিস ঢাকা উর িস কেপ ােরশন

৩ ঢাকা ওয়াসা ঢাকা ওয়াটার সাাই এ য়ােরজ অথির
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] সড়ক িনম াণ/উয়ন [১.১.১] িবমান সড়ক উয়ন

[১.২] সড়ক সংার/ মরামত [১.২.১] িবমান সড়ক মরামত

[১.৩] রাার িবতায়ন
[১.৩.১] িবমান সড়কবািত মরামত/সংার

[১.৩.২] নন এলইিড বািত াপন

[১.৪] ন িনম াণ/উয়ন [১.৪.১] নন ন িনম াণ/ উয়ন

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত

[১.৬] টপাত িনম াণ/উয়ন [১.৬.১] নন টপাত িনম াণ/ উয়ন

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] মরামত

[১.৮] টওভার ীজ িনম াণ/মরামত [১.৮.১] িনম াণ/মরামত

[১.৯] িসগাল বািত াপন ও রণােবণ [১.৯.১] াপন ও রণােবণ

[১.১০] পাক উয়ন [১.১০.১] রণােবণ/ উয়ন

[১.১১] খলার মাঠ উয়ন [১.১১.১] রণােবণ/ উয়ন

[১.১২] করবান উয়ন/সংার [১.১২.১] রণােবণ/ উয়ন

[১.১৩] পাবিলক টয়েলট িনম ান/সংার [১.১৩.১] রণােবণ/ উয়ন

[২.১] হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ [২.১.১] হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ

[২.২] িবমান ািফল রনােবণ ও সেকারী াফার শন িনম াণ।
[২.২.১] সেকারী াফার শন িনম াণ

[২.২.২] িবমান ািফল রনােবন

[২.৩] হাসপাতাল বজ সংহ ও বাপনা। [২.৩.১] হাসপাতাল বজ সংহ ও বাপনা

[২.৪] সড়ক ও ন পিরার [২.৪.১] সড়ক ও ন পিরার

[৩.১] দির মা ও িশেদর এবং িতেষধকলক সবা দান [৩.১.১] সবা

[৩.২] িবনাে িচিকৎসা সবা এবং িতেষধকলক সবা দান [৩.২.১] সবা

[৩.৩] ইিপআই কম চী [৩.৩.১] সবা

[৩.৪] জনসেচতনতা ির জ চার কায ম [৩.৪.১] িলফেলট, ানার

[৩.৫] জিনবন কায ম [৩.৫.১] আিলক কায ালেয়র মােম জিনবন িনিতকরণ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[৪.১] হািং কর আদায় [৪.১.১] রাজ আদায়

[৪.২] মােকট সালামী ও ভাড়া আদায় [৪.২.১] রাজ আদায়

[৪.৩] ড লাইেস িফ [৪.৩.১] রাজ আদায়

[৪.৪] ইজারা রাজ আদায় [৪.৪.১] রাজ আদায়

[৪.৫] সি হার কর [৪.৫.১] রাজ আদায়

[৪.৬] নগর কর (অিভজাত আবািসক হােটল কর, িস া) [৪.৬.১] রাজ আদায়

[৪.৭] সড়ক খনন আয় [৪.৭.১] রাজ আদায়

[৫.১] সসািরত এলাকাসহ িডএনিসিস’র সণ  অংেশ পক উপেযাগী সামীক সাংগঠিনক কাঠােমা ও তফিসল ণয়ন। [৫.১.১] ডেম শাসিনক মণালেয় রণ

[৫.২] পেদািত [৫.২.১] পেদািতর আেদশ জারী করণ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


