
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

নগর এলাকায়
িনরাপদ/ িনিব 
যান ও পথচারী
চলাচেলর বা
করা

২৫

[১.১] সড়ক উয়ন [১.১.১] িবমান সড়ক উয়ন িক:িম: ৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৯.৮১

[১.২] সড়ক সংার/মরামত [১.২.১] িবমান সড়ক/সংার মরামত িক:িম: ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২১.০৬

[১.৩] রাায় বািত াপন [১.৩.১] সড়ক বািত াপন সংা ৪ ২৫০০ ২০০০ ১৬০০ ১৩০০ ১০০০ ২৫০

[১.৪] ন তরী/উয়ন [১.৪.১] নন ন িনম াণ/ন:িনম াণ িক:িম: ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১৫.২

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত/সংার িক:িম: ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১৫.২৮

[১.৬] টপাত িনম াণ [১.৬.১] টপাত নন িনম াণ িক:িম: ২ ২ ১ ০.৮৬

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] টপাত মরামত/ সংার িক:িম: ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩.৬৮

[১.৮] পথচারী পারাপার স
িনম াণ

[১.৮.১] পথচারী পারাপার স িনম াণ সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৯] খাল উয়ন/সংার [১.৯.১] খাল উয়ন/সংার সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ২

২

পিরকিত,
িনরাপদ ও
টকসই নগর
অবকাঠােমা
উয়ন

২০

[২.১] নগর বাসীর িবেনাদেনর
বা করা

[২.১.১] পাক উয়ন সংা ৪ ২ ১

[২.১.২] খলার মাঠ উয়ন সংা ৩ ২ ১

[২.২] সামািজক আচার অান
িবধা দান

[২.২.১] সামািজক অান ক
মরামত/ সংার

সংা ৩ ৮ ৬ ৪ ৩ ২

[২.৩] ধময় আচার-অান
িবধা দান

[২.৩.১] কবরান উয়ন/সংার সংা ১ ২ ১

[২.৩.২] শানঘাট উয়ন/সংার সংা ১ ১

[২.৪] াসতভােব প জবাই
িবধা দান

[২.৪.১] আিনক জবাইখানা িনম াণ সংা ৩ ১

[২.৫] গণেশৗচাগার িবধা [২.৫.১] গণেশৗচাগার িনম াণ/সংার সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ২

[২.৬] পিরতাকম িনবাস
িবধা দান

[২.৬.১] পিরতাকম িনবাস
িনম াণ/সংার

সংা ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

নগর এলাকায়
ু বজ
বাপনা ও
পিরেবশ উয়ন

১৫

[৩.১] হালীর জব ও অৈজব
বজ সংহ ও অপসারণ

[৩.১.১] হালীর জব ও অৈজব বজ
সংহ ও অপসারণ

% ৬ ৮৮ ৮০ ৭১ ৬২ ৫৩ ৯৫

[৩.১.২] হাসপাতাল বজ সংহ ও
বাপনা

% ২ ৯৮ ৮৯ ৭৯ ৬৯ ৫৯ ৯৮

[৩.২] িবমান ািফ
রণােবণ ও অবতকালীন
বজ ানার ক
িনম াণ/সংার

[৩.২.১] িবমান ািফ
রণােবণ

% ২ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৯৮

[৩.২.২] অবতকালীন বজ ানার
ক িনম াণ/সংার

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪

[৩.৩] সড়ক ও ন পিরার [৩.৩.১] সড়ক ও ন পিরার % ৪ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১৯৬

৪

নগর এলাকায়
াথিমক া
সবা দান ও
মশক িনয়ণ

১০

[৪.১] শহর এলাকায় দির মা ও
িশেদর াথিমক া সবা
দান

[৪.১.১] াথিমক া সবা
সংা
(জন)

২ ৮০০০০০ ৭২০০০০ ৬৪০০০০ ৫৬০০০০ ৪৮০০০০ ৪৩২৮৮৩

[৪.১.২] ডিলভারী (নরমাল ও
িসিজিরয়ান) সবা

সংা ১.৫ ৬৬০০ ৫৯৪০ ৫২৮০ ৪৬২০ ৩৯৬০ ৩৫২৯

[৪.২] িতেষধকলক সবা
দান

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছর বয়সী িশ সংা ১ ৬২০০০ ৫৫৮০০ ৪৯৬০০ ৪৩৪০০ ৩৭২০০ ৫৩৪১৩

[৪.২.২] ০-১১ মাস বয়সী িশ (কা) সংা ১ ৭৫০০০ ৬৭৫০০ ৬০০০০ ৫২৫০০ ৪৫০০০ ৫২৮১৯

[৪.২.৩] মিহলা ১৫-৪৯  কা (১-৫
ডাজ)

সংা ০.৫ ৫৫০০০ ৪৯৫০০ ৪৪০০০ ৩৮৫০০ ৩৩০০০ ৬৫৪২৮

[৪.২.৪] িভটািমন- “এ” সংা ০.৫ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০

[৪.৩] মশক িনয়ণ কায ম
[৪.৩.১] মশার ঔষধ িছটােনা
(লািভ সাইড)

িলটার ১ ১০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৪২০০

[৪.৪] খাে ভজাল িতেরাধ [৪.৪.১] ননা সংহ সংা ০.৫ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১২১

[৪.৫] জ-র িনবন
কায ম

[৪.৫.১] জিনবন সংা ১ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ১১১৩৯৪

[৪.৫.২]  িনবন সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৫৪৫



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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 ৩.৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৬৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৬৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৫৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫৯

*সামিয়ক (provisional) ত


