
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

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

নগর এলাকায়
িনরাপদ/ িনিব 
যান ও পথচারী
চলাচেলর বা
করা

৩০

[১.১] সড়ক উয়ন [১.১.১] িবমান সড়ক উয়ন িকঃিমঃ ৫ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯৬ ১৯০ ৫৫

[১.২] সড়ক সংার/মরামত [১.২.১] িবমান সড়ক মরামত িকঃিমঃ ৩ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৭.৫০ ৪০ ১৩.৭৫

[১.৩] রাায় বািত াপন [১.৩.১] সড়ক বািত াপন সংা ৫ ২০০০০ ১৯০০০ ১৭০০০ ১৬২৬০ ১২০০০ ৪১৪৫

[১.৪] ন তরী/উয়ন [১.৪.১] নন ন িনম াণ/ন:িনম াণ িকঃিমঃ ৫ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫১.৭৪ ১৪০ ১২৬

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত/উয়ন িকঃিমঃ ৩ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮.৫৮ ৪৫ ৪১.২৫

[১.৬] টপাত িনম াণ [১.৬.১] টপাত নন িনম াণ িকঃিমঃ ২ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩০.৫০ ২৫ ১০.৫

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] টপাত মরামত/ উয়ন িকঃিমঃ ২ ১৮ ১৫ ১২ ৯.৭৫ ৭ ৭.২

[১.৮] টওভার িজ িনম াণ [১.৮.১] টওভার িজ িনম াণ সংা ৫ ৬(৮৫%) ৬(৭৫%) ৬(৫৫%) ৬(১৫%) ৬(১০%) ৬

২
নগর এলাকায় ু
বজ বাপনা ও
পিরেবশ উয়ন

২০

[২.১] হালীর জব ও অৈজব
বজ সংহ ও অপসারণ

[২.১.১] হালীর জব ও অৈজব বজ
সংহ ও অপসারণ

টন ৮ ২৬০০ ২৩৪০ ২০৮০ ১৮২০ ১৫৬০

[২.২] হাসপাতাল বজ সংহ ও
বাপনা।

[২.২.১] হাসপাতাল বজ সংহ ও
বাপনা

টন ৭ ৫.৫ ৪.৯৫ ৪.৪ ৩.৮৫ ৩.৩০

[২.৩] সড়ক ও ন পিরার [২.৩.১] সড়ক ও ন পিরার িকিম ৫ ৯৬১.৫৭ ৮৬৫.৪১ ৭৬৯.২৬ ৬৭৩.১০ ৫৭৬.৯৪ ৯১৭

৩

নাগিরক
িচিবেনাদন,
সাংিতক
কম কা, ধময়
আচার-অান ও
আবািসক িবধা
দান

১৫

[৩.১] নগর বাসীর িবেনাদেনর
বা করা

[৩.১.১] পাক উয়ন সংা ৩ ১৫২০% ১৫১৫% ১৫১২% ৪ সমা ১৫১০% ১৮

[৩.১.২] খলার মাঠ উয়ন সংা ৩ ৯২০% ৯১৫% ৯১২% ৩ সমা ৯১০% ১১

[৩.২] কিমউিন সবা দান
[৩.২.১] কিমউিন সার িনম াণ সংা ৩ ৩ ৭০% ৩ ৬০% ৩ ৫০% ৩ ১৫% ৩ ১০% ৩

[৩.২.২] কিমউিন সার মরামত/
সংার

সংা ১ ২ ৫০% ২ ৪০% ২ ৩০% ২ ৫০% ২ ২০% ২

[৩.৩] ধময় আচার-অান
িবধা দান

[৩.৩.১] কবরান উয়ন সংা ২ ৩ ২০% ৩ ২০% ৩ ২০% ৩ ৮০% ৩১০% ৩

[৩.৩.২] শানঘাট উয়ন সংা ১ ১ ১ ৬০% ১ ৫০% ১ ২৫% ১ ৪০% ১

[৩.৪] িনারেদর আবািসক
িবধা দান

[৩.৪.১] িনার কেলানী িনম াণ সংা ২ ৯ ৬০% ৯ ৫০% ৯ ৪৫% ৯ ৪০% ৯ ৩৫% ৯



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

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
নগর এলাকায়
জনা রা
িনিত করা

১০

[৪.১] াথিমক িচিকৎসা সবা
আরবান াইমারী হলথ কয়ার
সািভ েসস ডিলভারী ক এর
া সবা দান ◌ঃ- ক) নগর
া ক (২৮), খ) নগর
মাসদন (৫) র মােম সবা
দান

[৪.১.১] শহর এলাকার দির জনেগাীর
িবেশষ কের মা ও িশেদর াথিমক
া সবা দান ডিলভারী (নরমাল ও
িসজািরয়ান) সবা

সংা ১ ১২০৮৪৩০ ১০৮৭৫৮৭ ৯৬৬৭৪৪ ৮৪৫৯০১ ৭২৫০৫৮ ৪৪৮৬২২

[৪.১.২] ডিলভারী (নরমাল ও
িসজািরয়ান) সবা

সংা ০ ১০১৮০ ৯১৬২ ৮১৪৪ ৭১২৬ ৬১০৮ ২৯১৪

[৪.২] িতেষধকলক সবা
দান

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছর বয়সী িশ সংা ১ ৬১০৮২ ৫৪৯৭৩ ৪৮৮৬৫ ৪২৭৫৭ ৩৬৬৪৯ ৩০৮৬৪

[৪.২.২] কাদান কায ম: মিহলা (১৫-
৪৯)  কা ১-৫ ডাজ

সংা ১ ৮৭৭৮৫ ৭৯০০৬ ৭০২২৮ ৬১৪৪৯ ৫২৬৭১ ৪৫৭৯৮

[৪.২.৩] কাদান কায ম ০-১১ মাস
বয়সী িশ

সংা ০ ৭৫৫৪৫ ৬৭৯৯০ ৬০৪৩৬ ৫২৮৮১ ৪৫৩২৭ ৩৪২০০

[৪.২.৪] িভটািমন “এ” সংা ০ ৭৫৬৭৬৯ ৬৮১০৯২ ৬০৫৪১৫ ৫২৯৭৩৮ ৪৫৪০৬১

[৪.৩] মশক িনয়ণ [৪.৩.১] মশার ঔধ িছটােনা িলটার ১ ২৫৩২৯৮ ২২৭৯৬৮ ২০২৬৩৮ ১৭৭২৫৮ ১৬৯৭৮ ২৭৩০০০

[৪.৪] েরর িেেতষধকলক
কা দান এবং বংশ িবার
রাধ

[৪.৪.১] বংশ িবার রােধ বাকরণ সংা ১ ৪৮০০ ৪৩২০ ৩৮৪০ ৩৩৬০ ২৮৮০

[৪.৪.২] িতেষধকলক কা দান সংা ০ ৯৬০০ ৮৬৪০ ৭৬৮০ ৬৭২০ ৫৭৬০

[৪.৫] খাে ভজাল িতেরাধ
[৪.৫.১] া পিরদশ কেদর মােেম
ভজাল িতেরাধ ননা সংেহর সংা

সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৭

[৪.৬] জ, র সংা িনপন
[৪.৬.১] জ িনবন কায ম সংা ১ ৯২১৩৮ ৮২৯২৪ ৭৩৭১০ ৬৪৪৯৬ ৫৫২৮২ ৪০৯৯০

[৪.৬.২]  িনবন কায ম সংা ১ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬ ২১২

[৪.৭] াসতভােব প জবাই
িবধা দান

[৪.৭.১] আিনক জবাইখানা িনম াণ সংা ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৪.৮] পাবিলক টয়েলট িবধা [৪.৮.১] পাবিলক টয়েলট িনম াণ সংা ১ ৫ ৫ ৪ ২০ ৩ ২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল র
১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১৫

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

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

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত


