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স্মারক নম্বরঃ 46.207.0০০.১৪.০০.২৯১/১-৩২৩/২১  

 

তাররখঃ 

২১ আরিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 
 

৬ অক্টাবর ২০২১ রিস্টাব্দ 

 

রবষয়ঃ ঢাকা দরিণ রিটি কক্্ পাক্রশক্নর বারষ পক কর্ পিম্পাদন চুরি ২০২১-২০২২ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক অগ্রগরতর   

         প্ররতক্বদন প্রপ্ররণ।   

 

উ্র্য পি রবষক্য় দৃরি আকষ পণপূব পক জানাক্না যাক্ে প্রয, গত ২৭ জুন ২০২১ রিস্টাব্দ তাররক্খ স্থানীয় িরকার 

রবভাক্গর িাক্ে ঢাকা দরিণ রিটি কক্্ পাক্রশন এর ২০২১-২০২২ অে প বছক্রর বারষ পক কর্ পিম্পাদন চুরি স্বািররত 

হয়। চুরির কর্ পিম্পাদন ্ররকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা দরিণ রিটি কক্্ পাক্রশন কর্তপক গৃরহত কায পক্রর্িমূহ বাস্তবারয়ত 

হক্ে।  

 

০২. এর্তাবস্থায়, বারষ পক কর্ পিম্পাদন চুরি ২০২১-২০২২ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর প্ররতক্বদন   

িদয় অবগরত ও ্রবতী প্রক্য়াজনীয় কায পাক্ে প এ িাক্ে প্রপ্ররণ করা হক্ া।  

 

িংর্যরিঃ বণ পনার্ক্ত - ১০ ্াতা 

 

 

 

 

 

 

 

রিরনয়র িরিব 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

(দৃরি আকষ পণঃ উ্িরিব, প্রশািন-১ শাখা, 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

স্থানীয় িরকার ্ল্লী উন্নয়ন ও ির্বায় র্ন্ত্রণা য় 

বাং াক্দশ িরিবা য়, ঢাকা) 

  

 

 

 

 ফরিদ আহাম্মদ 

প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা 

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন 

ফফানঃ ৯৫৬৩৫১০ 

e-mail: ceo@dscc.gov.bd 

 

 

 

 



বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি- ২০২১-২০২২   

বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা দর্িণ র্সটি কর্ িারেশন, নগে ভবন, ঢাকা 

 

কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিত্র 

কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিরত্রে র্ান 
কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

গণনা 

্দ্ধর্ি 

 

একক 
কর্ িসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

প্রকৃি 

অর্িন    

২০১৯- 

২০২০ 

*প্রকৃি 

অর্িন   

২০২০- 

২০২১ 

লিযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

(জুলাই- 

ক্ষসরেম্বে) 

২০২১ 

র্ন্তব্য 
অসাধােণ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ঢাকা দর্িণ র্সটি কর্ িারেশরনে কর্ িসম্পাদরনে ক্ষিত্র   

[১] র্নো্দ/ 

র্নর্ব িঘ্ন র্ান ও 

্থচােী 

চলাচরলে ব্যবস্থা 

কো 

 

২৫ [১.১] সড়ক উন্নয়ন [১.১.১] র্বদ্যর্ান সড়ক উন্নয়ন সর্র্ি র্ক:র্র্: ৫ 221.22 ৭০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০  

[১.২] সড়ক 

সংস্কাে/ক্ষর্োর্ি 

[১.২.১] র্বদ্যর্ান সড়ক 

ক্ষর্োর্ি 

সর্র্ি র্ক:র্র্: ৩ 56.12 ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ১৫  

[১.৩] োস্তায় বার্ি স্থা্ন [১.৩.১] সড়ক বার্ি স্থা্ন সর্র্ি সংখ্যা ১ 6563 ১৬৫০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ২৬০  

[১.৪] ক্ষেন ত্রিেী/উন্নয়ন [১.৪.১] নতুন ক্ষেন 

র্নর্ িাণ/পুন:র্নর্ িাণ 

সর্র্ি র্ক:র্র্: ৫ 185.02 ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২০  

[১.৫] ক্ষেন সংস্কাে [১.৫.১] ক্ষেন ক্ষর্োর্ি/উন্নয়ন সর্র্ি র্ক:র্র্: ৩ 61.16 ৫০ ৩০ ২৭ ২৩ ২০ ১৮ ১০  

[১.৬] ফুট্াি র্নর্ িাণ [১.৬.১] ফুট্াি নতুন র্নর্ িাণ সর্র্ি র্ক:র্র্: ৩ 36.10 ৩০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২  

[১.৭] ফুট্াি সংস্কাে [১.৭.১] ফুট্াি ক্ষর্োর্ি/ 

উন্নয়ন 

সর্র্ি র্ক:র্র্: ২ 18.61 ১৫ ৩ ২.৫ ২ ১.৫ ১ ১  

[১.৮] ফুটওভাে র্ির্ 

র্নর্ িাণ 

[১.৮.১]ফুটওভাে র্ির্ র্নর্ িাণ সর্র্ি সংখ্যা ২ 6wU  

(25%) 

৪ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ফুটওভাে 

র্ির্ 

র্নর্ িারণে 

কার্ 

চলর্ান 

[১.৯] খাল উন্নয়ন [১.৮.১]খাল উন্নয়ন সর্র্ি সংখ্যা ১ 0 ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০  



কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিত্র 

কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিরত্রে র্ান 
কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

গণনা 

্দ্ধর্ি 

 

একক 
কর্ িসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

প্রকৃি 

অর্িন    

২০১৯- 

২০২০ 

*প্রকৃি 

অর্িন   

২০২০- 

২০২১ 

লিযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

(জুলাই- 

ক্ষসরেম্বে) 

২০২১ 

র্ন্তব্য 
অসাধােণ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২] ্র্েকর্িি, 

র্নো্দ ও 

ক্ষটকসই নগে 

অবকাঠারর্া 

উন্নয়ন 

২০ [২.১] নগে বাসীে 

র্বরনাদরনে ব্যবস্থা কো 

[২.১.১] ্াকি উন্নয়ন সর্র্ি সংখ্যা ৩ 18wU 

(35%) 

১১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২  

[২.১.২] ক্ষখলাে র্াঠ উন্নয়ন সর্র্ি সংখ্যা ৩ 11wU 

(35%) 

৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ১  

[২.২] সার্ার্র্ক আচাে 

অনুষ্ঠান সুর্বধা প্রদান 

 

[২.২.১] কর্র্উর্নটি ক্ষসন্টাে র্নর্ িাণ সর্র্ি সংখ্যা ৩ 3wU  

(25%) 

৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ - কর্র্উর্নটি 

ক্ষসন্টাে 

র্নর্ িারণে 

কার্ চলর্ান 

[২.২.২] কর্র্উর্নটি ক্ষসন্টাে 

ক্ষর্োর্ি/ সংস্কাে 

সর্র্ি সংখ্যা ১ 2wU ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ১ - কর্র্উর্নটি 

ক্ষসন্টাে 

ক্ষর্োর্ি/ 

সংস্কারেে 

কার্ 

চলর্ান 

[২.৩] ধর্ীয় আচাে-

অনুষ্ঠান সুর্বধা প্রদান 

[২.৩.১] কবেস্থান উন্নয়ন সর্র্ি সংখ্যা ২ 3wU 

(60%) 

৩ ৩ ২ ১ ০ ০ - কবেস্থান 

উন্নয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

[২.৩.২] শশ্মানঘাট উন্নয়ন সর্র্ি সংখ্যা ১ 1wU 

(30%) 

১ ১ ০ ০ ০ ০  শশ্মানঘাট 

উন্নয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

[২.৪] স্বাস্থযসম্মিভারব 

্শু র্বাই সুর্বধা প্রদান 

[২.৪.১] আধুর্নক র্বাইখানা 

র্নর্ িাণ 

সর্র্ি সংখ্যা ২ ২wU 

(35%) 

২ ১ ১ ০ ০ ০  আধুর্নক 

র্বাইখানা 

র্নর্ িারণে 

কার্ 

চলর্ান 

 



কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিত্র 

কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিরত্রে র্ান 
কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

গণনা 

্দ্ধর্ি 

 

একক 
কর্ িসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

প্রকৃি 

অর্িন    

২০১৯- 

২০২০ 

*প্রকৃি 

অর্িন   

২০২০- 

২০২১ 

লিযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

(জুলাই- 

ক্ষসরেম্বে) 

২০২১ 

র্ন্তব্য 
অসাধােণ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.৫] ্াবর্লক টয়রলট 

সুর্বধা 

[২.৫.১] ্াবর্লক টয়রলট 

র্নর্ িাণ/সংস্কাে 

সর্র্ি সংখ্যা ২ ৩০ ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ্াবর্লক 

টয়রলট 

র্নর্ িাণ/ 

সংস্কারেে 

কার্ 

চলর্ান 

[২.৬] র্িনােরদে 

আবার্সক সুর্বধা প্রদান 

[২.৬.১] র্িনাে করলানী র্নর্ িাণ সর্র্ি সংখ্যা ৩ 9wU 

(35%) 

৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫  র্িনাে 

করলানী 

র্নর্ িারণে 

কার্ 

চলর্ান 

[৩] সুষ্ঠু বর্িয 

ব্যবস্থা্না ও 

্র্েরবশ উন্নয়ন 

১৫ (৩.১) গৃহস্থালীে ত্রর্ব ও 

অজর্ব বর্িয সংগ্রহ ও 

অ্সােণ 

[৩.১.১] গৃহস্থালীে ত্রর্ব ও 

অজর্ব বর্িয সংগ্রহ ও অ্সােণ  

গড় % ৮ ৮২ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৪ ৮৩ ৯০ ৯০  

[৩.১.২] হাস্ািাল বর্িয সংগ্রহ 

ও ব্যবস্থা্না 

গড় % ২ ৯৮ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ১০০ ৯৭  

(৩.২) র্বদ্যর্ান ল্যান্ডর্িল্ড 

েিণারবিণ ও ক্ষসরকন্ডার্ে 

ট্রান্সিাে ক্ষেশ র্নর্ িাণ 

[৩.২.১]র্বদ্যর্ান ল্যান্ডর্িল্ড 

েিণারবিণ 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ৯৯  

[৩.২.২] ক্ষসরকন্ডার্ে ট্রান্সিাে 

ক্ষেশন র্নর্ িাণ 

সর্র্ি সংখ্যা ১ ৪ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৫ ৩  

(৩.৩) সড়ক ও ক্ষেন 

্র্েস্কাে 

[৩.৩.১] সড়ক ও ক্ষেন ্র্েস্কাে গড় % ৩ ৮৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯৫ ৯০  

[৪] প্রাথর্র্ক 

স্বাস্থয ক্ষসবা 

প্রদান ও র্শক 

র্নয়ন্ত্রণ 

১০ [৪.১] শহে এলাকায় দর্েদ্র 

র্া ও র্শশুরদে প্রাথর্র্ক 

স্বাস্থয ক্ষসবা প্রদান 

[৪.১.১] প্রাথর্র্ক স্বাস্থয ক্ষসবা  সর্র্ি সংখ্যা ২ ১০৫৮১৮৮ ৭৬১৬২৯ ৮০০০০০ ৭২০০০০ ৬৪০০০০ ৫৬০০০

০ 

৪৮০০০০ ২৬৭৫৮০  

[৪.১.২] ক্ষের্লভােী (নের্াল ও 

র্সর্র্র্েয়ান) ক্ষসবা 

সর্র্ি সংখ্যা ২ ৭৩২৬ ৫১৩২ ৭০০০ ৬৩০০ ৫৬০০ ৪৯০০ ৪২০০ ১৭০১  

[৪.২]প্রর্িরষধকমূলক 

ক্ষসবা প্রদান 

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছে বয়সী র্শশু  সর্র্ি সংখ্যা ০.৫০ ৫৫০২১ ৬২০৯৯ ৬২০০০ ৫৫৮০০ ৪৯৬০০ ৪৩৪০০ ৩৭২০০ ১৫১০৩  

[৪.২.২] র্র্হলা ১৫-৪৯ টিটি 

টিকা (১-৫ ক্ষোর্) 

সর্র্ি সংখ্যা ০.৫০ ৪১৭৪৬ ৭৪৮০১ ৫৫০০০ ৪৯৫০০ ৪৪০০০ ৩৮৫০০ ৩৩০০০ ১৪৭০৫  



কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিত্র 

কর্ িসম্পাদরনে 

ক্ষিরত্রে র্ান 
কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

গণনা 

্দ্ধর্ি 

 

একক 
কর্ িসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

প্রকৃি 

অর্িন    

২০১৯- 

২০২০ 

*প্রকৃি 

অর্িন   

২০২০- 

২০২১ 

লিযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

(জুলাই- 

ক্ষসরেম্বে) 

২০২১ 

র্ন্তব্য 
অসাধােণ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪.২.৩] ০-১১ র্াস বয়সী র্শশু 

(টিকা) 

সর্র্ি সংখ্যা ০.৫০ ৫৭৮৩৪ ৭৭১৫৫ ৭৫০০০ ৬৭৫০০ ৬০০০০ ৫২৫০০ ৪৫০০০ ১৫৩৯৮  

[৪.২.৪] র্ভটার্র্ন- “এ”  সর্র্ি সংখ্যা ০.৫০ ৭৮৪৫১৬ ০ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০০০০

০ 

৩৫০০০

০ 

৩০০০০০ - জুলাই-

ক্ষসরেম্বে/ 

২০২১ এে 

র্রে 

র্ািীয়ভারব 

র্ভটার্র্ন 

‘এ’ প্লাস 

কযারম্পইন 

অনুর্ষ্ঠি 

হয়র্ন  

[৪.৩] র্শক র্নয়ন্ত্রণ 

কার্ িক্রর্ 

[৪.৩.১]র্শাে ঔষধ র্ছটারনা 

(লার্ভ িসাইে) 

সর্র্ি র্লটাে ১.৫ ২৪৫৭৭৭ ৪৯৮৬০০ ১০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ২৭৫০  

[৪.৪] খারদ্য ক্ষভর্াল 

প্রর্িরোধ 

[৪.৪.১] নমুনা সংগ্রহ সর্র্ি সংখ্যা ০.৫০ ০ ১১৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১৭  

[৪.৫] র্ন্ম-মৃতুযে র্নবন্ধন 

কার্ িক্রর্ 

[৪.৫.১] র্ন্মর্নবন্ধন  সর্র্ি সংখ্যা ১ ৪৮৯৩৬ ৯৩৩২৪ ৩৫০০০ ৩১৫০০ ২৮০০০ ২৪৫০০ ২১০০০ ২০২৫৬  

[৪.৫.২]মৃতুয র্নবন্ধন সর্র্ি সংখ্যা ১ ১৯২ ৪২৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৫৩৮  

 

 



জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন 

দপ্তর/সংস্থার নাম: ঢাকা দরিণ রিটি করপ মাররশন, নগর ভবন, ঢাকা  

কার্ মক্ররর্র নার্ কর্মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিকে 

অগ্রগসি 

দাবীকৃত 

নম্বর 
র্ন্তব্য লিযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির িভা আসয়াজন সভা আসয়াতজি ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ১  

অজমন ১    

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৬ % িরচব, 

রিএিরিরি 

১০০% লিযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১.৫  

অজমন ১০০%    

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ০.৫  

অজমন ১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

২টি লিযর্াত্রা ০ ১ ০ ১   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই 
অজমন ০    

১.৫ কর্ম-পরররবশ উন্নয়ন  উন্নি কম ম-

পতরসবশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তাররখ 

স্ব-স্ব রবভাগীয় 

প্রধান 

৩০/৬/২০২২ 

(১৯) 

লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২১ 

(৪) 

৩০/১২/২০২১ 

(৫) 

৩০/৩/২০২২ 

(৫) 

৩০/৬/২০২২ 

(৫) 

১৬/৯/২০২১ 

(৪) 

০.৫  

অজমন ১৬/৯/২০২১ 

(৪) 

   

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারিক 

পররবীিণ প্ররতরবদন িংরিষ্ট র্ন্ত্রণালরয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্ 

আপরলািকরণ 

কর্মপররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারিক 

প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপরলািকৃত 

১ তাররখ িরচব ও  

রিরের্ 

এনারলে 

 

৩০/৬/২০২২ লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১ ৩০/৩/২০২২ ৩০/৬/২০২২ ৬/৬/২০২১ 

১২/৬/২০২১ 

৬/১০/২০২১ 

০.২৫  

অজমন ৬/৬/২০২১ 

১২/৬/২০২১ 

৬/১০/২০২১ 

   

১.৭ আওিাধীন  আঞ্চতলক/ মাঠ পর্ মাসয়র 

কার্ মালয় (প্রসর্াজয ক্ষেসৈ) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্মপররকল্পনা ও পররবীিণ  প্ররতরবদরনর 

ওপর রিিব্যাক প্রদান  

রিিব্যাক 

িভা/কর্মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ  ৩০/৬/২০২২ লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১ ৩০/৩/২০২২ ৩০/৬/২০২২   চলরত 

অর্ মবছরর 

প্ররর্াজয নরহ   

অজমন     

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তসদর িাতলকা ওসয়বসাইসে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ িাতরখ িরচব ও 

রিরের্ 

এনারলে 

 

৩০/৬/২০২২ লিযর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০২২   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই 
অজমন 

 

 

    

 

 

 



কার্ মক্ররর্র নার্ কর্মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিকে 

অগ্রগসি 

দাবীকৃত 

নম্বর 
র্ন্তব্য লিযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আতথ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকরল্পর  অনুরর্ারদত বারষ মক 

ক্রয় পররকল্পনািহ)   ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ রিরের্ 

এনারলে 

৩০/৮/২০২২ লিযর্াত্রা ৩০/৮/২০২১ - - - ১৮/৮/২০২১ 

তারররখ 

CPTU এর 

ওরয়ব িাইরর্ 

প্রকারশত 

২  

অজমন ১৮/৮/২০২১    

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্র.প্ররকৌশলী 

প্রকল্প 

পররচালক 

(৪) (৮) লিযর্াত্রা (০)    (০) (০)    (২) (০)    (২) (৪)   (৪)   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই অজমন ০    

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % প্র.প্ররকৌশলী 

প্রকল্প 

পররচালক 

১০০% লিযর্াত্রা ১০ ২০ ৩০ ৪০   ককান অর্ ম 

অবমুি হয়রন 

অজমন     

২.৪ প্রকল্প ির্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আিবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর িম্পদ 

রবরধ কর্াতারবক 

হস্তান্তররত 

২ িাতরখ প্র.প্ররকৌশলী 

প্রকল্প 

পররচালক 

৩০-৬-২০২২ লিযর্াত্রা       ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই 

অজমন     

৩. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাতধকার তভতত্তসি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

৩.১ ন াসডিং ট্যাক্স ও নেড লাইকিন্স প্রদাে 

ও েবায়ে 

অেলাইকে প্রদাে ৪ িংখ্যা প্ররাক ৩০০০০০ লিযর্াত্রা ৫০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০ ১০০০০০ ৬৪৫৬৭ ১  

অজমন ৬৪৫৬৭    

৩.২ মামলা ব্যবস্থাপো িির্ওয়যাররর 

র্াধ্যরর্ র্ার্লা 

িংক্রান্ত তথ্য 

প্রারপ্ত 

৪ % আইন 

কর্ মকতমা ও 

রিরের্ 

এনারলে 

১০০% লিযর্াত্রা - ১০০% ১০০% ১০০%   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই অজমন ০    

৩.৩ (ক) কয়্ িায়রিয়নর অশিস 

আসবাব্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত নীশতর্ালা  

(খ) কয়্ িায়রিয়নর অয়কয়জা ব্যবহার 

অনু্য় াশি, ্শরতযক্ত র্ালার্াল শনলার্ 

নীশতর্ালা 

েীসিমালা প্রণয়ে ৪ িংখ্যা িরচব 

প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

প্রধান ভান্ডার 

ও ক্রয় 

কর্ মকতমা 

২ লিযর্াত্রা - - ১ ১   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই অজমন ০    

৩.৪ সসবা কা িক্রর্ সর্ম্িয়ক নািশরক 

সয়চতনতা 

নািশরক 

সয়চতনতা সংক্রান্ত 

কা িক্রর্ বাস্তবা ন 

৪ িংখ্যা জনিংরর্াগ 

কর্ মকতমা 

৮ লিযর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ১  

অজমন ২    

৩.৫ দূনীশত প্রশতয়রায়ে কর্ িকতিা ও 

কর্ িচারীয়ের সয়চতনতামূলক সভা 

িভা অনুসিি ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ১  

অজমন ১    

তব:দ্র:- ক্ষকান ক্রতমসকর কার্ মক্রম প্রসর্াজয না হসল িার কারণ মন্তব্য কলাসম উসেখ করসি হসব। 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যরিকল্পনা ২০২১-২২ 

                                   বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা দরিণ রিটি করর্ যারিশন, নগি ভবন, ঢাকা 

 

ক্রম কমযিম্পাদন মান কার্ যক্রম 
কমযিম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কমযিম্পাদন 

সূচরকি 

মান 

লিযমাত্রা ২০২১-২০২২ ১ম ত্রত্রমারিক 

অগ্রগরি 

(জুলাই- সিরেম্বি 

২০২১) 

মন্তব্য 

অিাধািণ উত্তম চলরিমান  

১০০% ৮০% ৬০%  

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১ ১২ 

১  [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন িংক্রান্ত 

কার্ যক্ররমি বাস্তবায়ন 

স ািদািকিণ  

  

  

  

  

   

২৯  

  

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন   [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবারয়ি িারিখ  ৫  ১৬/০৩/২০২২  ১৪/০৪/২০২২  ০৫/০৫/২০২২      কার্ যক্রম চলমান 

[১.২] সিবা িহর কিণ  [১.২.১] একটি সিবা িহর কৃি িারিখ  ৫  ২৫/০২/২০২২  ০৪/০৩/২০২২  ২৫/০৩/২০২২      কার্ যক্রম চলমান 

[১.৩]  সিবা রির টাইর শন  [১.৩.১] নূর্ন্িম একটি সিবা রির টাই কৃি  িারিখ  ৫  ৩০/১২/২০২১  ১৩/০১/২০২২  ২০/০১/২০২২     কার্ যক্রম চলমান 

[১.৪] ইিঃপূরব য বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী ধািণা, 

িহর কৃি ও রির টাই কৃি সিবা িংক্রান্ত 

র্র্ যারলাচনা িভা।   

[১.৪.১] িভা আরয়ার ি   িরিখ   ৪  ৩০/০৮/২০২১   ১৫/০৯/২০২১   ৩০/০৯/২০২১      ২৯/৮/২০২১  

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [১.৫.১] ই-ফাইরল সনাট রনস্পরত্তকৃি    %  ৬  ৮০%  ৭০%  ৬০%   চলমান 

[১.৬] ৪ি য রশল্প রবপ্লরবি চযারলঞ্জ সমাকারবলায় 

কিণীয় রবষরয় অবরহিকিণ িভা/কমযশালা 

আরয়া ন  

[১.৬.১] িভা/কমযশালা আরয়ার ি  িংখ্যা  ৪  ২  ১  -    

২  [২] প্রারিষ্ঠারনক দিিা বৃরি   ২১  [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ  [২.১.১] িথ্য বািায়রন িকল সিবা বক্স হালনাগাদকৃি  িংখ্যা  ৪  ৪  ৩  ২  ১ হালনাগাদকৃি 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যারদ িথ্য বািায়রন 

প্রকারশি  

িংখ্যা  ২  ৪  ৩  ২  ৪টি  

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযর্রিকল্পনা 

বাস্তবায়ন   

[২.২.১] কমযর্রিকল্পনা বাস্তবায়ন িংক্রান্ত প্ররশিণ 

আরয়ার ি   

িংখ্যা  ৩  ৪  ৩  ২  ১টি  ১৫/৭/২০২১ 

[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কমযর্রিকল্পনা বাস্তবায়রনি  র্ন্ 

বিাদ্দকৃি অি য ব্যরয়ি  

%  ৩  ৮০%  ৭০%  ৬০%    

[২.২.৩] কমযর্রিকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

র্র্ যারলাচনা িংক্রান্ত িভা আরয়ার ি  

িংখ্যা  ৩  ৪  ৩  ২  ১টি ২২/৯/২০২১ 

[২.২.৪] কমযর্রিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিরবদন মরির্রিষদ রবভারগ/ উর্ধ্যিন কর্তযর্রিি 

রনকট সপ্ররিি  

িারিখ  ৩  ১৩/০১/২০২২  ২০/০১/২০২২  ২৭/০১/২০২২    

[২.২.৫] সদরশ/রবরদরশ বাস্তবারয়ি নূর্ন্িম একটি 

উরযাগ র্রিদশ যনকৃি  

িংখ্যা  ৩  ৩০/05/২০২২  ৩০/06/২০২২  -  21/8/2021 21/8/2021 িারিরখ 

িা শাহী রিটি 

করর্যারিশরনি একটি 

উরযাগ র্রিদশ যন 

 



অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  কর্ ম-পভরকল্পনো ২০২১-২০২২ 

                                                     বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন  

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢোকো দভিণ ভসটি কযপ মোযরশন, নগর িবন, ঢোকো 

কো মক্রযর্র 

ক্ষিত্র 
র্োন কো মক্রর্ 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকর র্োন 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৯-

২০২০ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২০২১ 

লিযর্োত্রো ২০২১-২০২২ ত্রত্রর্োভসক 

অগ্রগভি 

(জুলোই 

ক্ষসযেম্বর 

২০২১) 

র্ন্তব্য অসোধোরণ 
অভি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভি 

র্োন 

চলভি 

র্োযনর 

ভনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রোভিষ্ঠোভনক 

ব্যবস্থোপনো 
৫ 

[১.১] অভিয োগ ভনস্পভত্ত 

কর্ মকিমো (অভনক) ও 

আভপল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে ত্রত্রর্োভসক 

ভিভত্তযি হোলনোগোদকরণ 

[১.১.১] অভনক ও 

আভপল কর্ মকিমোর িথ্য 

হোলনোগোদকৃি এবং 

ওযেবসোইযে 

আপযলোডকৃি 

সংখ্যো 

৫ - - ৪ ৩ - - - ১ 

 

পভরবীিণ ও 

সির্িোবৃভি 
২০ 

[২.১] ভনভদষ্ট সর্যে 

অনলোইন/অফলোইযন প্রোপ্ত 

অভিয োগ ভনস্পভত্ত এবং 

ভনস্পভত্ত সংক্রোন্ত র্োভসক 

প্রভিযবদন উর্ধ্মিন কর্তমপি 

বরোবর ক্ষপ্ররণ 

[২.১.১] অভিয োগ 

ভনস্পভত্তকৃি 

% 

৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৯০% 

 

[২.২] 

কর্ মকিমো/কর্ মচোরীযদর 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো 

এবং ভর্আরএস 

সফেওেযোর ভবষেক 

প্রভশিণ আযেোর্ন। 

[২.২.১] প্রভশিণ 

আযেোভর্ি 

সংখ্যো 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

 

[২.৩] ত্রত্রর্োভসক ভিভত্তযি 

পভরবীিণ এবং ত্রত্রর্োভসক 

পভরবীিণ প্রভিযবদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপযির ভনকে 

ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্োভসক 

প্রভিযবদন ক্ষপ্রভরি 

সংখ্যো 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

 

[২.৪] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোপনো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো 

[২.৪.১] সিো অনুভষ্ঠি সংখ্যো 

৪ - - ২ ১ - - - ০ 

১র্ ত্রত্রর্োভসযক 

লিযর্োত্রো ক্ষনই 

 



                                   সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ ম-পতিকল্পনা ২০২১-২০২২ 

                                          বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা দতিণ তেটি করপ মারিশন, নগি ভবন, ঢাকা 

 

কার্ মক্ররর্ি 

সিত্র 
র্ান কার্ মক্রর্ 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মেম্পাদন 

সূচরকি র্ান 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৯-

২০২০ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২০২১ 

লিযর্াত্রা ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্াতেক  

অগ্রগতি 

(জুলাই 

সেরেম্বি 

২০২১) 

র্ন্তব্য 
অোধািণ 

অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্ারনি 

তনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রাতিষ্ঠাতনক  ১০ 

[১.১] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি পতিবীিণ 

কতর্টিি তেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি 

% 

৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% 

 

[১.২] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি ত্রত্রর্াতেক 

তভতত্তরি হালনাগাদকিণ 

[১.২.১] ওরয়বোইরে 

প্রতি ত্রত্রর্াতেরক 

হালনাগাদকৃি 

েংখ্যা 

৫ - - ৪ ৩ - - - ১ 

 

েির্িা 

অর্মন ও 

পতিবীিণ 

১৫ 

[২.১] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি তবষয়ক প্রতশিণ 

আরয়ার্ন। 

[২.১.১] প্রতশিণ 

আরয়াতর্ি 

েংখ্যা 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

 

[২.২] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি তবষরয় 

সেকরহাল্ডািগরণি ের্ন্বরয় 

অবতহিকিণ েভা 

আরয়ার্ন 

[২.২.১] অবতহিকিণ 

েভা অনুতষ্ঠি 

েংখ্যা 

৫ - - ২ ১ - - - - 

১র্ ত্রত্রর্াতেরক 

লিযর্াত্রা সনই 

 

 



                                          তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২১-২০২২ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা                                           

                                              বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা দধিণ ধিটি কয়প থায়রশন, নগর ভিন, ঢাকা 
 

কার্ থক্রয়র্র 

ক্ষিত্র 
র্ান কার্ থক্রর্ 

কর্ থিম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ থিম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অর্থন 

২০১৯

২০২০ 

প্রকৃত 

অর্থন 

২০২০ 

২০২১ 

লিযর্াত্রা ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্াধিক  

অগ্রগধত 

(জুলাই 

ক্ষিয়েম্বর 

২০২১) 

র্ন্তব্য অিািারণ 
অধত  

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলধত 

র্ান 

চলধত 

র্ায়নর 

ধনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রাধতষ্ঠাধনক ১০ 

[১.১] তথ্য অধিকার আইন 

অনুর্ােী ধনি থাধরত ির্য়ের 

র্য়ে তথ্য প্রদান 

[১.১.১] ধনি থাধরত ির্য়ের 

র্য়ে তথ্য প্রদানকৃত % ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% 

 

িির্তা বৃধি ১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়নাধদতভায়ি 

প্রকাশয়র্াগ্য তথ্য হালনাগাদ 

কয়র ওয়েিিাইয়ে প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত  

তথ্য ওয়েিিাইয়ে 

প্রকাধশত 

তাধরখ ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১ 

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
-  

১র্ 

ত্রত্রর্াধিয়ক 

লিযর্াত্রা 

ক্ষনই 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িদন 

প্রকাশ 

[১.৩.১] িাধষ থক প্রধতয়িদন 

প্রকাধশত 
তাধরখ ০৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - ০ 

 

[১.৪] তথ্য অধিকার আইন 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুিায়র 

র্ািতীে তয়থ্যর কযাোগধর ও 

কযোলগ ত্রতধর/ 

হালনাগাদকরণ 

[২.২.১] তয়থ্যর কযাোগধর 

ও কযোলগ প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগাদকৃত তাধরখ ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
-  

১র্ 

ত্রত্রর্াধিয়ক 

লিযর্াত্রা 

ক্ষনই 

[১.৫] তথ্য অধিকার আইন 

ও ধিধিধিিান িম্পথয়ক 

র্নিয়চতনতা বৃধিকরণ 

[১.৫.১] প্রচার কার্ থক্রর্ 

িম্পন্ন 
কার্ থক্রয়র্র 

িংখ্যা 
০৩ - - ৩ ২ ১ - -  

১র্ 

ত্রত্রর্াধিয়ক 

লিযর্াত্রা 

ক্ষনই 

[১.৬] তথ্য অধিকার ধিষয়ে 

কর্ থকতথায়দর প্রধশিণ 

আয়োর্ন। 

[১.৬.১] প্রধশিণ 

আয়োধর্ত 
প্রধশিয়ণর 

িংখ্যা 
০৩ - - ৩ ২ ১ - -  

১র্ 

ত্রত্রর্াধিয়ক 

লিযর্াত্রা 

ক্ষনই 

 


