
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

ঢাকা উর িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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 ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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,
ি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

িক:িম: ৩ ১৫০ ১৩৫ ১২২ ১০৯ ৯৮ ৩৩.০৫

[১.২] সড়ক সংার/
মরামত

[১.২.১] িবমান সড়ক
মরামত

িক:িম: ৩ ৫০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ১৪.১৬

[১.৩] রাার িবতায়ন

[১.৩.১] িবমান
সড়কবািত
মরামত/সংার

িক:িম: ২ ৭৫ ৬৮ ৬১ ৫৫ ৪৯ ২০

[১.৩.২] নন এলইিড
বািত াপন

সংা ১ ২৮৪০২ ২৫৫৬২ ২৩০০৬ ২০৭০৫ ১৮৬৩৫

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

িক:িম: ২ ১৫০ ১৩৫ ১২২ ১০৯ ৯৮ ৪২.০১

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত িক:িম: ২ ৫০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ১৮.০১

[১.৬] টপাত
িনম াণ/উয়ন

[১.৬.১] নন টপাত
িনম াণ/ উয়ন

িক:িম: ২ ৫০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ২৫.৮৭

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] মরামত িক:িম: ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩ ১১.০৮

[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 ৩

[১.১০] পাক উয়ন
[১.১০.১] রণােবণ/
উয়ন

সংা ২ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩

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

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১২] করবান
উয়ন/সংার

[১.১২.১] রণােবণ/
উয়ন

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] পাবিলক টয়েলট
িনম ান/সংার

[১.১৩.১] রণােবণ/
উয়ন

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৭ ৪



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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
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

টন ৩ ১১১০০০০ ৯৯৯০০০ ৮৯৯১০০ ৮০৯১৯০ ৭২৮২৭১ ২৯৬৭৩২

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

[২.২.১] সেকারী
াফার শন িনম াণ

সংা ২ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৪

[২.২.২] িবমান
ািফল রনােবন

% ২ ৯০ ৮১ ৭৩ ৬৬ ৫৯ ২৩

[২.৩] হাসপাতাল বজ
সংহ ও বাপনা।

[২.৩.১] হাসপাতাল বজ
সংহ ও বাপনা

টন ২ ২৫০০ ২২৫০ ২০২৫ ১৮২৩ ১৬৪০ ৫৯১.৭১

[২.৪] সড়ক ও ন
পিরার

[২.৪.১] সড়ক ও ন
পিরার

িকঃিমঃ ৩ ৬০ ৫৪ ৪৯ ৪৪ ৩৯ ৩.৫

৩
াথিমক া
সবা দান

১২

[৩.১] দির মা ও িশেদর
এবং িতেষধকলক সবা
দান

[৩.১.১] সবা সংা ৪ ১৭৬২২৯ ১৫৮৬০৬ ১৭২৪৭৫ ১২৮৪৭১ ১১৫৬২৪ ৮৬৯২৬

[৩.২] িবনাে িচিকৎসা
সবা এবং িতেষধকলক
সবা দান

[৩.২.১] সবা সংা ৩ ৫৭৪৯৩ ৫১৭৪৪ ৪৬৫৬৯ ৪১৯১২ ৩৭৭২১ ৭৬০০৪

[৩.৩] ইিপআই কম চী [৩.৩.১] সবা সংা ২ ১২০০০০ ১০৮০০০ ৯৭২০০ ৮৭৪৮০ ৭৮৭৩২ ৪৯২২২

[৩.৪] জনসেচতনতা ির
জ চার কায ম

[৩.৪.১] িলফেলট, ানার সংা ২ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০৫০০০ ৩৬৪৫০০ ৩২৮০৫০ ৫০০০০

[৩.৫] জিনবন কায ম
[৩.৫.১] আিলক
কায ালেয়র মােম
জিনবন িনিতকরণ

সংা ১ ৩২০০০০ ২৮৮০০০ ২৫৯২০০ ২৩৩২৮০ ২০৯৯৫২ ৬৪৮৩৩



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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%

৪

রাজ
বাপনা
শিশালী করন
ও আয়
িকরণ

১১

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

২ ৫০০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬৫ ৩২৮ ১৪১.৮

[৪.২] মােকট সালামী ও
ভাড়া আদায়

[৪.২.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

২ ১০.২৫ ৯ ৮ ৭ ৭.৫ ০.৫১

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

২ ১২৫ ১১৩ ১০১ ৯১ ৮২ ২৩.৪৭

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

২ ১৭ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৬.৪৪

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

১ ৩০০ ২৭০ ২৪৩ ২১৯ ১৯৭ ৫৫

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

[৪.৬.১] রাজ আদায়
কা
টাকায়

১ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ০

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

১ ৭০ ৬৩ ৫৭ ৫১ ৪৬ ২.৩৬

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 ৬ ৩১-০৩-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০১-১০-২০২১

[৫.২] পেদািত
[৫.২.১] পেদািতর
আেদশ জারী করণ

সংা ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৮৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.০৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩০

*সামিয়ক (provisional) ত


