
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পী এলাকার
টকসই
অবকাঠােমা
উয়ন ও
সংরণ;

৪৬

[১.১] কচা সড়ক
পাকাকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা উপেজলা
সড়ক

িকঃিমঃ ৪ ৩২০ ২৯০ ২৬০ ৫২০ ১৯২ ৩২০ ১০০ ৪

[১.১.২] িনিম ত পাকা ইউিনয়ন
সড়ক

িকঃিমঃ ৩ ৭০০ ৬৩০ ৫৭০ ১২৫০ ৪২০ ৭০০ ১০০ ৩

[১.১.৩] িনিম ত পাকা ামীণ
সড়ক

িকঃিমঃ ৩ ২০৮০ ১৮৮০ ১৬৮০ ৩৭৩০ ১২৪৮ ২০৮০ ১০০ ৩

[১.২] সড়েক িজ/
কালভাট  িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত িজ/ কালভাট  িমঃ ৫ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ৩০৫০০ ১০৮০০ ১৮০০০ ১০০ ৫

[১.৩] হাট-বাজার
এবং াথ সার
উয়ন

[১.৩.১] উীত হাট বাজার/াথ
সার

সংা ৩ ১২০ ১০৮ ৯৬ ১৯০ ৭২ ১২০ ১০০ ৩

[১.৪] বখী
সাইোন শার
িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন
শার

সংা ৩ ১১০ ৯৯ ৪৪ ১৩০ ৬৬ ১১০ ১০০ ৩

[১.৫] উপেজলা
কমে ভবন িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা
কমে ভবন

সংা ৩ ৪০ ৩৬ ৩২ ৬৪ ২৪ ৪০ ১০০ ৩

[১.৬] ইউিনয়ন
পিরষদ কমে
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

সংা ৩ ৪৫ ৪১ ৩৬ ১০০ ২৭ ৪৫ ১০০ ৩

[১.৭] পী এলাকায়
কম সংহান ি

[১.৭.১]  কম সংহান
ল
জনিদবস

৩ ৮৭০ ৮৬০ ৮৪০ ৮৫০ ৮৩০ ৮৭০ ১০০ ৩

[১.৮] সামািজক
িনরাপা কম িচ

[১.৮.১] উপকারেভাগী
ি/পিরবার/িতান

জন ২ ২০০০০০ ১৯০০০০ ১৮০০০০ ০ ১৭০০০০ ২০০০০০ ১০০ ২

[১.৯] সজায়ন [১.৯.১] েরাপন  ২ ১০০০০০ ৯০৬০০ ৮৯২০০ ২০৫০০০ ৬০০০০ ১০০০০০ ১০০ ২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১০] পাকা সড়ক
রণােবণ

[১.১০.১] রণােবণত পাকা
সড়ক

িকঃিমঃ ৫ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ১৩০০০ ৪৮০০ ৮০০০ ১০০ ৫

[১.১১] মাবাইল
রণােবণ (সড়ক)

[১.১১.১] মাবাইল
রণােবণত পাকা সড়ক

িকঃিমঃ ২ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ০ ২২০০ ২৫০০ ১০০ ২

[১.১২] উপেজলা
কমে ভবন
মরামত ও সংরণ

[১.১২.১] রনােবণত
উপেজলা কমে ভবন

সংা ১ ৩ ২.৭ ২.৪ ০ ১.৮ ৩ ১০০ ১

[১.১৩] ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন
মরামত ও সংরণ

[১.১৩.১] রনােবণত
ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ৬০ ১০০ ১০০ ১

[১.১৪] পাকা সড়েক
িনিম ত িজ/ কালভাট 
রণােবণ

[১.১৪.১] রণােবণত
িজ/কালভাট 

িমঃ ৩ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ৩৭০০ ৯০০ ১৫০০ ১০০ ৩

২

পিরকিত
টকসই নগর
উয়েন
সহায়তা
করণ;

১০

[২.১] পৗর/নগর
এলাকায় টপাত
িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত টপাত িকঃিমঃ ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৭৫ ৩৬ ৬০ ১০০ ২

[২.২] পৗর/নগর
এলাকায় ন িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত ন িকঃিমঃ ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ২৪০ ১২০ ২০০ ১০০ ৩

[২.৩] পৗর/নগর
এলাকায় সড়ক
উয়ন/ িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত পৗর/নগর
সড়ক

িকঃিমঃ ৫ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৭৪০ ৩৯০ ৬৫০ ১০০ ৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

াকার সচ
কাঠােমা
উয়ন ও
সসারণ;

৯

[৩.১] সচ খাল খনন
ও নঃখনন

[৩.১.১] খননত সচ খাল িকঃিমঃ ৪ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৫২০ ২৭০ ৪৫০ ১০০ ৪

[৩.২] বা িনয়ণ
বধ িনম াণ/সংার

[৩.২.১] িনিম ত / সংারত
বধ

িকঃিমঃ ৩ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১৮০ ৯০ ১৫০ ১০০ ৩

[৩.৩] বা
বহাপনার উেে
রেলটর িনম াণ/
সংার

[৩.৩.১] িনিম ত/ সংারত
রেলটর

সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৬০ ১৪৫ ১০০ ১০০ ২

৪
ািতািনক
সমতা
উয়ন;

৬

[৪.১] পিরকিত
টকসই ও পিরেবশ
বাব অবকাঠােমা
উয়েনর জ ক
ণয়ন

[৪.১.১] ণয়নত িডজাইন সংা ২ ৯৭০ ৯৬০ ৯৫০ ৯৬০ ৯৪০ ৯৭০ ১০০ ২

[৪.১.২] ণয়ত িডিপিপ সংা ২ ২৫ ২৩ ২১ ৩০ ১৯ ২৫ ১০০ ২

[৪.১.৩] ইিজিপর মােম
ায়ণত দরপ

সংা ২ ১৪০০০ ১২৬০০ ১১২০০ ১৬৫০০ ৮৪০০ ১৪০০০ ১০০ ২

৫
সংা পয ােয়
শাসন
সংহতকরণ।

৪

[৫.১] কােজর
নগতমান ির জ
পিরবীণ
জারদারকরণ

[৫.১.১] পিরদশ নত অিফস ও
ক (ক পিরচালক)

সংা ২ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১১০০ ১০২০ ১১৫০ ১০০ ২

[৫.১.২] পিরদশ নত অিফস ও
ক (অিতির ধান
েকৗশলী/তাবধায়ক
েকৗশলী/২০ ম)

সংা ২ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ১৬০০ ১৫৮০ ১৬৫০ ১০০ ২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ৪ ১০০ ২

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১০০ ১

[এম.১.২]
াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ 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 ৪ ১০০ ২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ৮০ ১০০ ২

[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 ১০০ ২

[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 ১০০ ২

[এম.২.৪]
কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ১০০ ১

[এম.২.৪.২] ১০ম
ড ও ত
েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ১০০ ১

[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 ১ ১০০ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ৮০ ১০০ ১০০ ১

[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 ৯৮.৮৪ ৯৯ ১.৯৮

[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 ৮০ ১০০ ১

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ১০০ ১

[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 ০৫-১২-২০২০ ১০০ ১

মাট সং ার: 99.98 ৯৯.৯৮

*সামিয়ক (provisional) ত


