
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  ২৯, ২০২১

ঢাকা উর িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পিরকিত,
িনরাপদ ও
টকসই নগর
অবকাঠােমা
উয়ন

২৫

[১.১] সড়ক িনম াণ/উয়ন [১.১.১] িবমান সড়ক উয়ন িক:িম: ৫ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ৪৪.৯৮

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

িক:িম: ৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১৭.৪৩

[১.৩] রাার িবতায়ন

[১.৩.১] িবমান সড়কবািত
মরামত/সংার

িক:িম: ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৫

[১.৩.২] নন এলইিড বািত
াপন

সংা ১ ১৩৬৫৯ ১২২৯৩ ১০৯২৭ ৯৫৬১ ৮১৯৫ ১০০০

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

িক:িম: ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩৪.৩৫

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত িক:িম: ৩ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ১৭.৭৩

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

িক:িম: ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৭.৯৬

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] মরামত িক:িম: ২ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২.০৬

[১.৮] টওভার ীজ
িনম াণ/মরামত

[১.৮.১] িনম াণ/মরামত সংা ১ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ২

[১.৯] িসগাল বািত াপন ও
রণােবণ

[১.৯.১] াপন ও রণােবণ সংা ১ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৪



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
বজ বাপনা
পিত
আিনকায়ন

১৫

[২.১] হালীর জব ও
অৈজব বজ সংহ ও
অপসারণ

[২.১.১] হালীর জব ও
অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ

% ৫ ৯২ ৮৩ ৭৪ ৬৪ ৫৫ ৮৩

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

[২.২.১] সেকারী াফার
শন িনম াণ

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.২.২] িবমান ািফল
রনােবন

সংা ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪

[২.৩] হাসপাতাল বজ সংহ
ও বাপনা।

[২.৩.১] হাসপাতাল বজ সংহ
ও বাপনা

% ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৮৬.৫১

[২.৪] সড়ক ও ন পিরার [২.৪.১] সড়ক ও ন পিরার % ৩ ৯৫ ৮৬ ৭৬ ৬৭ ৫৭ ৮১.৮৩

৩

িবিভ উু
ানসেহর
আিনকায়ন,
উয়ন ও
সজায়ন

১০

[৩.১] পাক উয়ন [৩.১.১] রণােবণ/উয়ন সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

[৩.২] খলার মাঠ উয়ন [৩.২.১] রণােবণ/উয়ন সংা ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১

[৩.৩] করবান
উয়ন/সংার

[৩.৩.১] রণােবণ/উয়ন সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৪] পাবিলক টয়েলট
িনম ান/সংার

[৩.৪.১] িনম াণ/সংার সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬

[৩.৫] কিমউিন সার
মরামত/সংার

[৩.৫.১] রণােবণ/উয়ন সংা ১ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৬] প জবাইখানা
িনম ান/সংার

[৩.৬.১] রণােবণ/উয়ন সংা ১ ২ ২ ২ ১ ১

[৩.৭] শানঘাট
উয়ন/সংার

[৩.৭.১] রণােবণ/উয়ন সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

রাজ
বাপনা
শিশালী করন
ও আয়
িকরণ

১০

[৪.১] হািং কর আদায় [৪.১.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১০৭.০৭

[৪.২] মােকট সালামী ও ভাড়া
আদায়

[৪.২.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

২ ১০.২৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ৮.৫১

[৪.৩] ড লাইেস িফ [৪.৩.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫.০৯

[৪.৪] ইজারা রাজ আদায় [৪.৪.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

১ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ১১

[৪.৫] সি হার কর [৪.৫.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

১ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৫

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

[৪.৬.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

১ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.৭] সড়ক খনন আয় [৪.৭.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

১ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ১২.১২



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
াথিমক া
সবা দান

১০

[৫.১] দির মা ও িশেদর
এবং িতেষধকলক সবা
দান

[৫.১.১] সবা সংা ৩ ১৩৭১৭৬২ ১২৩৪৫৮৬ ১০৯৭৪১০ ৯৬০২৩৩ ৮২৩০৫৭ ২৮৯৪৪৫

[৫.২] িবনাে িচিকৎসা
সবা এবং িতেষধকলক
সবা দান

[৫.২.১] সবা সংা ২ ৪৫৯৬৯১ ৪১৩৭২২ ৩৬৭৭৫৩ ৩২১৭৮৪ ২৭৫৮১৫ ১৭৫৬০

[৫.৩] ইিপআই কম চী [৫.৩.১] সবা সংা ২ ২৮৯৩০০ ২৬০৩৭০ ২৩১৪৪০ ২০২৫১০ ১৭৩৫৮০ ২৩৩৯০

[৫.৪] জনসেচতনতা ির
জ চার কায ম

[৫.৪.১] িলফেলট, ানার সংা ২ ১০০০০০০ ৯০০০০০ ৮০০০০০ ৭০০০০০ ৬০০০০০ ৫০০০০

[৫.৫] জিনবন কায ম
[৫.৫.১] আিলক কায ালেয়র
মােম জিনবন
িনিতকরণ

সংা ১ ২০০০০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৪০০০০ ১২০০০০ ৯৫৯৩৩

৬
দতা, তা
ও জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

৫

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

[৬.১.১] ডেম শাসিনক
মণালেয় রণ

তািরখ ৪ ০১-০১-২০২১ ০১-০২-২০২১ ০১-০৩-২০২১ ০১-০৪-২০২১ ০১-০৫-২০২১ ০৮-০৯-২০২০

[৬.২] পেদািত
[৬.২.১] পেদািতর আেদশ
জারী করণ

সংা ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১১



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

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 ২

[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

[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



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

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 ৬০

[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 ০১-১০-২০২০

[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 ০১-১০-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২৪

[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



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, মাচ  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

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 ৫০

[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 ৫০

[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

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২

[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 ০৫-০১-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


