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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

নারায়ণগ নগরীর অবকাঠােমা উয়ন ও নাগিরক সবার মান ির লে িবগত ৩ বছের ১২৪.০১ িক.িম. সড়ক িনম াণ/উয়ন, ১৩২.০৮
িক.িম ন িনম াণ/উয়ন, ৯০.০০ িক.িম. সড়ক বািত াপন, ৫০৬ িক.িম. সড়ক বািত সংার/মরামত, ২৯.৪৭ িক.িম. টপাত
িনম াণ/উয়ন, ২২৪.০০ িমটার িজ িনম াণ/রণােবণ করা হেয়েছ । কেয়ক মােকট-কাম এাপাট েম িনম াণ করা হেয়েছ । নগরবাসীর
িচ িবেনাদেনর জ নারায়গ নগরীর াণেকে শখ রােসল নগর পাক িনম াণ কাজ ায় স হেয়েছ । টকসই উয়েনর লে
নারায়ণগ িস কেপ ােরশন  থেকই আরিসিস/িসিস রাা উয়ন/িনম াণ কের আসেছ। নগরীর ািক জনেগাীর জীবনযাার মান
উয়েনর লে ঋণ কম চীর আওতায় ায় ১ কা ৯০ ল টাকা ঋণ দান করা হেয়েছ। সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার
তেয় নারায়ণগ িস কেপ ােরশেন নাগিরকেদর ত সবা দােনর লে পয ায়েম অনলাইন সবা চা করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর বজ বাপনা, জলাবতা ও পয়ঃিনাশন বা, অল সড়ক অবকাঠােমা, যানজট, পিরেবশ ষণ,
জনবেলর তা, অবকাঠােমা রণােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগর জনেগাীেক েয়াজনীয় সবা দান, আিথ ক বাপনার
উয়ন, সকল পয ােয় ত ির মােম তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন বতমােন িবিভ েরর ায় ১৫ ল লাকেক িবিভ কােরর সবা দান কের আসেছ । আগামী ২০ বছেরর
মে জনসংা ির বতমান হার অাহত থাকেল এ জনসংা িেণ পিরণত হেত পাের । তাই আগামী ২০ বছর সময়সীমােক িবেবচনা
কের এক পিরকিত, পির, সজ, পিরেবশবাব, াসত এবং দাির নগরী িহেসেব গেড় তালা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩০.০০ িক.িম. রাা িনম াণ / উয়ন;
২৫.০০ িক.িম. ন িনম াণ / উয়ন;
৫০০০.০০ ব:িম. হাট বাজার/ মােকট / াট উয়ন/ িনম াণ;
১০০০.০০ ব:িম. নগর ভবন িনম াণ (আংিশক);
১০ খলার মাঠ উয়ন;
ু বজ বাপনার লে ািনটাির ািফ িনম াণসহ েয়াজনীয় অবকাঠােমার উয়ন;
সজ এবং পিরকিত নগর গেড় তালার জ সমিত েনজ িসেম, জলাধার সংরণ এবং সংার;
নাগিরক িবধা িনিত করার জ ত-ির উয়ন সাধেনর মােম সকল কায ম অেটােমশন করা;
দাির িবেমাচেনর জ ঋণ কম চীর পিরিধ সসারণ করা;
িস কেপ ােরশেনর হত-দির পির কমেদর জ  েয়র আবাসন বা চা করা;
কবরান ও শান এর উয়ন;
নগর গণপিরসর িনম াণ/উয়ন;
খাল/জলাশয়/র/ নঃখনন, সৗয বধ ন ও গণপিরসর িহসােব গেড় তালা;
গভীর নলপ াপন ও িব পািন সরবরাহ বার আিনকায়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, নারায়ণগ িস কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২০
সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

নগরবাসীর সবা দােনর মােম এক আিনক, টকসই এবং বাসেযা নগরী গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
উত নাগিরক সবা ির মােম নগেরর পিরেবশ ও নগরবাসীর জীবনযাার মান উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নগর এলাকার অবকাঠােমা উয়ন
২. নগর এলাকার অবকাঠােমা উয়ন পিরকনা ণয়ন
৩. নগর পিরেবশ উয়ন
৪. নাগিরক িবধার উয়ন
৫. ু বজ বাপনা
৬. দাির িবেমাচন কায ম
৭. পািন সরবরাহ
৮. াথিমক ােসবা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নগর এলাকার রাা, ন এবং িজ-কালভাট  িনম াণ, রণােবণ
২. হাট-বাজার উয়ন, রণােবণ
৩. জলাধার সংার ও সংরণ, েরাপণ এবং সৗয বধ ন
৪. শহর অেল ািনেটশন, জলাবতা িনরসন বার উয়ন
৫. নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর রাজ ি, অথ ায়ন, পিরবীণ ও ায়ন
৬. জ ও  িনবন এবং া ক ও মাসদেনর মােম সবা
৭. মশক িনধন
৮. সড়ক বািত াপন ও রণােবণ
৯. বজ সংহ ও অপসারণ
১০. পািন সরবরাহ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

সড়ক উয়ন/িনম াণ কভােরজ শতকরা হার (%) ৩১.৯২ ৩৮.৮৯ ৪২.১৭ ৪৬.২৭ ৫১.১৯
ানীয় সরকার িবভাগ/নারায়ণগ িস
কেপ ােরশন

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

ন িনম াণ/উয়ন কভােরজ শতকরা হার (%) ৩৪.২৩ ৪১.৯২ ৪৭.২০ ৫২.৪৯ ৫৭.৭৮
ানীয় সরকার িবভাগ/নারায়ণগ িস
কেপ ােরশন

নারায়ণগিস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

টপাত উয়ন/িনম াণ কভােরজ শতকরা হার (%) ১৩.৮৯ ২২.৮৩ ২৮.৮৩ ৩০.৮৩ ৩২.৮৩
ানীয় সরকার িবভাগ/নারায়ণগ িস
কেপ ােরশন

নারায়ণগিস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বজ সংহ কভােরজ শতকরা হার (%) ৮৭.০০ ৯০.০০ ৯১.০০ ৯১.৫০ ৯২.০০
ানীয় সরকার িবভাগ/নারায়ণগ িস
কেপ ােরশন

নারায়ণগিস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] নগর
এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন

২৪

[১.১] সড়ক উয়ন /
িনম াণ

[১.১.১] উীত /
িনিম ত সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৫ ৪০.০০ ৪২.৫১ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ৩০

[১.২] সড়ক সংার /
মরামত

[১.২.১] সংারত /
মরামতত সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৩ ১০.০০ ১৩.৫২ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ১০ ২০

[১.৩] ীজ কালভাট 
িনম াণ / রণােবণ

[১.৩.১] িনিম ত /
রণােবণত ীজ
/ কালভাট 

সমি িমঃ ২ ৮০.০০ ৯৪.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৬০ ৫০ ২০

[১.৪] নদ মা িনম াণ /
উয়ন

[১.৪.১] িনিম ত /
উীত নদ মা

সমি িকঃিমঃ ৫ ৪০.০০ ৫০.৫৮ ২৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ২৫

[১.৫] নদ মা সংার /
মরামত

[১.৫.১] সংারত /
মরামতত নদ মা

সমি িকঃিমঃ ০.৫ ৩.০০ ৫.৩১৫ ০.৫ ০.৫ ০.৫ ০.৩ ০.৩ ১.০ ১.৫

[১.৬] টপাত উয়ন /
িনম াণ

[১.৬.১] উীত /
িনিম ত টপাত

সমি িকঃিমঃ ২ ১০.০০ ৪.৪৭ ৩.০ ২.০ ১.০ ১.০ ১.০ ১.০ ১.০

[১.৭] টপাত সংার /
মরামত

[১.৭.১] সংারত /
মরামতত টপাত

সমি িকঃিমঃ ০.৫ ২.০ ১.০ ০ ০ ০ ০ ০ ০.৫ ০.৫

[১.৮] ভবন / হাট বাজার /
মােকট / াট উয়ন /
িনম াণ

[১.৮.১] উীত /
িনিম ত হাট বাজার /
মােকট / াট

সমি বঃিমঃ ২ ২০০০ ৩০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৯] নগর ভবন িনম াণ
(আংিশক)

[১.৯.১] িনিম ত নগর
ভবন (আংিশক)

সমি বঃিমঃ ১ ৩০০০ ১৩০০ ১০০০ ৯০০ ৯০০ ৯০০ ৮০০ ২০০০ ১২০০

[১.১০] খলার মাঠ উয়ন
[১.১০.১] উীত
খলার মাঠ

সমি সংা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৬ ৫ ৫ ৫

[১.১১] কবরান উয়ণ
[১.১১.১] উীত
কবরান

সমি সংা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৬ ৫ ৫ ৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] খাল সংরণ
[১.১২.১] সংরিত
খাল

সমি িকঃিমঃ ১ ০ ০ ২.০ ১.৫ ১.০ ০.৮ ০.৫ ২.০ ২.০

[২] নগর
এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন
পিরকনা
ণয়ন

১২

[২.১] নগর পিরষেদ
মািসক সভা

[২.১.১] নগর পিরষেদ
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৯

[২.২] িসএসিসিস সভা
(মািসক)

[২.২.১] িসএসিসিস
সভা (মািসক)
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[২.৩] িসিডিসিস সভা
(মািসক)

[২.৩.১] িসিডিসিস
সভা (মািসক)
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[২.৪] উয়ন ক ণয়েন
কের তািলকা ত

[২.৪.১] উয়ন
কের তািলকা
তত

সমি সংা ২ ৩ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৩

[২.৫] উয়ন ক
ণয়েন কের ালন
ত

[২.৫.১] উয়ন
কের ালন
তকরণ

সমি সংা ২ ৩ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৩

[২.৬] উয়ন ক াব
(িডিপিপ) ণয়ন

[২.৬.১] উয়ন ক
াব (িডিপিপ)
ণয়নত

সমি সংা ২ ৩ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৩

[৩] নগর
পিরেবশ
উয়ন

১২

[৩.১] জলাধার সংার ও
সংরণ

[৩.১.১] সংরিত
জলাধার

সমি সংা ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[৩.২] নদ মা পিরারকরণ
[৩.২.১] পিরারত
নদ মা

সমি িকঃ িমঃ ৫ ৪০.০০ ৫০.৫০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০

[৩.৩] েরাপণ
[৩.৩.১]
েরাপণত

সমি সংা ৪ ২৫০০ ১২০০ ১২০০ ১১০০ ৯০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৫০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] নাগিরক
িবধার
উয়ন

৮
[৪.১] সড়কবািত মরামত
/ সংরণ

[৪.১.১] সড়কবািত
মরামতত /
সংরণত

সমি িক: িম: ৩ ২০০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] সড়কবািত াপন
[৪.২.১] সড়কবািত
ািপত

সমি িক: িম: ২ ২০ ৪০ ৭০ ৬৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২০ ২০

[৪.৩] মশক িনধন
কায ম

[৪.৩.১] মশক
িনধনত

গড়
কভােরজ
(%)

২ ৮২ ৮৫ ৮২ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮২ ৮৫

[৪.৪] অনলাইেন ড
লাইেস দান ( ১৫ নং
ওয়াড  পাইল ং)

[৪.৪.১] দ সবা গড়
কভােরজ
(%)

১ ৭০ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৫ ১০০

[৫] ু বজ
বাপনা

৭

[৫.১] বজ সংহ ও
অপসারণ

[৫.১.১] বজ সংহীত
ও অপসািরত

গড়
কভােরজ
(%)

৫ ৮৫ ৮৬ ৮৮ ৭৭ ৭০ ৬০ ৫১ ৮৯ ৯০

[৫.২] যানবাহন /
ইইপেম য়

[৫.২.১] য়ত
যানবাহন /
ইইপেম

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ২

[৬] দাির
িবেমাচন
কায ম

৫
[৬.১] ঋণ কায ম

[৬.১.১] ঋণ
িবতরণ

সমি জন ২.৫ ৭০০ ৫০৬ ৯০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ৯৫০ ১০০০

[৬.২] সয় কায ম [৬.২.১] সিত সমি জন ২.৫ ৩৬০০ ৬৬৭৪ ৪০০০ ৩২৪০ ২৮৮০ ২৫২০ ২১৬০ ১০০০০ ১২০০০

[৭] পািন
সরবরাহ

৪

[৭.১] পািন সরবরাহ লাইন
মরামত / সংরণ

[৭.১.১] পািন সরবরাহ
লাইন মরামতত /
সংরণত

সমি িক: িম: ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৭.২] পািন সরবরাহ লাইন
াপন

[৭.২.১] পািন সরবরাহ
লাইন ািপত

সমি িক: িম: ২ ০ ০ ২ ১.৫ ১ ১ ০.৫ ৫ ১৫

[৭.৩] গভীর নলপ াপন
[৭.৩.১] গভীর নলপ
ািপত

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৮] াথিমক
ােসবা

৩ [৮.১] কাদান কম চী [৮.১.১] কা দান সমি জন ১ ১১১০০ ৮২১০ ১১১০০ ৯৯৯০ ৮৮৮০ ৭৭৭০ ৬৬৬০ ১১৩০০ ১১৫০০

[৮.২] িভটািমন এ াস
কােইন

[৮.২.১] িভটািমন এ
াস কাপল
খাওয়েনা

সমি কাপল ১ ২০১৫২৬ ১০৯৬৯৬ ২০১৫২৬ ১০১২০০ ৯০০০০ ৭৮৭০০ ৬৭৫০০ ২০১৯৩০ ২০৫৯০০

[৮.৩] িমনাশক াবেলট
দান

[৮.৩.১] িমনাশক
াবেলট খাওয়ােনা

সমি াবেলট ১ ৩৬৬৯৫০ ১৯২৫৮৪ ৩৬৬৯৫০ ১৭১০০০ ১৫২০০০ ১৩৩০০০ ১১৪০০০ ৩৭৬১২৩ ৩৮৫৫২৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩ ৩

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০ ৭০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৫-০২-২০২২ ২৫-০২-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৫ ৯০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ৫৭.৩৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৬৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬০ ৬০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩-০২-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

আিম, ধান িনব াহী কম কতা, নারায়ণগ িস কেপ ােরশন, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় িহসােব ধান িনব াহী
কম কতা, নারায়ণগ িস কেপ ােরশন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
েয়াজনীয়  সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

ধান িনব াহী কম কতা
নারায়ণগ িস কেপ ােরশন

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এিডিপ এয়াল ডভলপেম াাম

২ এলিজিড লাকাল গভরেম িডিভশন

৩ এলিজইিড লাকাল গভরেম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৪ এলিজএসিপ লাকাল গভরেম সােপাট  েজ

৫ সওজ সড়ক ও জনপথ

৬ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৭ ওয়াসা ওয়াটার এ য়ােরজ সাাই অথির

৮ এনআইএলিজ াশনাল ইনিউট অব লাকাল গভরেম

৯ িমঃ িমটার

১০ িকঃ িমঃ িকেলািমটার

১১ বঃ িমঃ বগ  িমটার

১২ এলিজআই লাকাল গভরেম ইনিউট

১৩ িসএসিসিস িসিভল সাসাই কা-অিড েনশন কিম

১৪ িসিডিসিস িস ডেভলপেম কা-অিড েনশন কিম

১৫ নািসক নারায়ণগ িস কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:০৬ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] সড়ক উয়ন / িনম াণ [১.১.১] উীত / িনিম ত সড়ক
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  সড়ক
উয়ন/িনম াণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.২] সড়ক সংার / মরামত [১.২.১] সংারত / মরামতত সড়ক
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  সড়ক
সংার ও মরামত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৩] ীজ কালভাট  িনম াণ /
রণােবণ

[১.৩.১] িনিম ত / রণােবণত ীজ /
কালভাট 

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  ীজ/
কালভাট  িনম াণ ও মরামত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৪] নদ মা িনম াণ / উয়ন [১.৪.১] িনিম ত / উীত নদ মা
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  নদ মা
িনম াণ/উয়ন

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৫] নদ মা সংার / মরামত [১.৫.১] সংারত / মরামতত নদ মা
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  নদ মা
সংার/ মরামত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৬] টপাত উয়ন / িনম াণ [১.৬.১] উীত / িনিম ত টপাত
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  টপাত
উয়ন/িনম াণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৭] টপাত সংার / মরামত
[১.৭.১] সংারত / মরামতত
টপাত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  টপাত
সংার/ মরামত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৮] ভবন / হাট বাজার / মােকট /
াট উয়ন / িনম াণ

[১.৮.১] উীত / িনিম ত হাট বাজার /
মােকট / াট

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  হাট বাজার/
মােকট / াট উয়ন/ িনম াণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৯] নগর ভবন িনম াণ (আংিশক) [১.৯.১] িনিম ত নগর ভবন (আংিশক)
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর নগর ভবন িনম াণ
(আংিশক)

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.১০] খলার মাঠ উয়ন [১.১০.১] উীত খলার মাঠ
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন খলার মাঠসহ
উয়ন

নারায়ণগ িস কেপ ােরশ সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.১১] কবরান উয়ণ [১.১১.১] উীত কবরান নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন কবরান উয়ন নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[১.১২] খাল সংরণ [১.১২.১] সংরিত খাল
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন খালসহ
সংার ও সংরণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[২.১] নগর পিরষেদ মািসক সভা
[২.১.১] নগর পিরষেদ মািসক সভা
অিত

পিরষেদ মািসক সভা আহবান নারায়ণগ িস কেপ ােরশন নিথ পয ােলাচনা সভার কায িববরণী

[২.২] িসএসিসিস সভা (মািসক)
[২.২.১] িসএসিসিস সভা (মািসক)
অিত

িসএসিসিস সভা (মািসক) আহবান নারায়ণগ িস কেপ ােরশন নিথ পয ােলাচনা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৩] িসিডিসিস সভা (মািসক)
[২.৩.১] িসিডিসিস সভা (মািসক)
অিত

িডিসিস সভা (মািসক) আহবান নারায়ণগ িস কেপ ােরশন নিথ পয ােলাচনা সভার কায িববরণী

[২.৪] উয়ন ক ণয়েন কের
তািলকা ত

[২.৪.১] উয়ন কের তািলকা
তত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ উয়ন ক ণয়েন
কের তািলকা ত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন নিথ পয ােলাচনা নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[২.৫] উয়ন ক ণয়েন কের
ালন ত

[২.৫.১] উয়ন কের ালন
তকরণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ উয়ন ক ণয়েন
কের তািলকা ত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন নিথ পয ােলাচনা নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[২.৬] উয়ন ক াব (িডিপিপ)
ণয়ন

[২.৬.১] উয়ন ক াব (িডিপিপ)
ণয়নত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ উয়ন ক ণয়েন
কের তািলকা ত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন নিথ পয ােলাচনা নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৩.১] জলাধার সংার ও সংরণ [৩.১.১] সংরিত জলাধার
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  জলাধার
সংার ও সংরণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৩.২] নদ মা পিরারকরণ [৩.২.১] পিরারত নদ মা
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  ন
পিরারকরণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] েরাপণ [৩.৩.১] েরাপণত নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  েরাপণ নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৪.১] সড়কবািত মরামত /
সংরণ

[৪.১.১] সড়কবািত মরামতত /
সংরণত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  সড়কবািত
মরামত/ সংরণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৪.২] সড়কবািত াপন [৪.২.১] সড়কবািত ািপত
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর িবিভ ওয়ােড  সড়কবািত
াপন

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] মশক িনধন কায ম [৪.৩.১] মশক িনধনত
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর মােম সকল ওয়ােড  মশক
িনধন কায ম হণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরদশ ন নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] অনলাইেন ড লাইেস
দান ( ১৫ নং ওয়াড  পাইল ং)

[৪.৪.১] দ সবা নারায়ণগ িস কেপ ােরশন অনলাইেন ড লাইেস দান নারায়ণগ িস কেপ ােরশন
রিজার সংরেণর
মােম

নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৫.১] বজ সংহ ও অপসারণ [৫.১.১] বজ সংহীত ও অপসািরত
নারায়ণগ িস কেপ ােরশন এর মােম বজ সংহ ও
অপসারণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরদশ ন নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৫.২] যানবাহন / ইইপেম য় [৫.২.১] য়ত যানবাহন / ইইপেম
নারায়ণগ িস কেপ ােরশন এর জ যানবাহন /
ইইপেম য়

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন
রিজার সংরেণর
মােম

নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৬.১] ঋণ কায ম [৬.১.১] ঋণ িবতরণ নারায়ণগ িস কেপ ােরশন বি এলাকায় ঋণ িবতরণ নারায়ণগ িস কেপ ােরশন
রিজার সংরেণর
মােম

নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৬.২] সয় কায ম [৬.২.১] সিত নারায়ণগ িস কেপ ােরশন বি এলাকায় ঋণ িবতরণ নারায়ণগ িস কেপ ােরশন
রিজার সংরেণর
মােম

নািসক-এর বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৭.১] পািন সরবরাহ লাইন মরামত
/ সংরণ

[৭.১.১] পািন সরবরাহ লাইন
মরামতত / সংরণত

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন পািন সরবরাহ
লাইন মরামত ও সংরণ

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৭.২] পািন সরবরাহ লাইন াপন [৭.২.১] পািন সরবরাহ লাইন ািপত
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর আওতায় পািন সরবরাহ
লাইন াপন

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৭.৩] গভীর নলপ াপন [৭.৩.১] গভীর নলপ ািপত
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর আওতায় গভীর নলপ
াপন

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরমাপ নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৮.১] কাদান কম চী [৮.১.১] কা দান
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর মােম সকল ওয়ােড  কা
দান

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরদশ ন নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৮.২] িভটািমন এ াস কােইন
[৮.২.১] িভটািমন এ াস কাপল
খাওয়েনা

নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর মােম সকল ওয়ােড 
িভটািমন এ াস কাপল খাওয়ােনা

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরদশ ন নািসক-এর বািষ ক িতেবদন

[৮.৩] িমনাশক াবেলট দান [৮.৩.১] িমনাশক াবেলট খাওয়ােনা
নারায়ণগ িস কেপ ােরশেনর মােম সকল ওয়ােড 
িমনাশক াবেলট খাওয়ােনা

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন সেরজিমন পিরদশ ন নািসক-এর বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
অা িবিসএল সংারত/ মরামতত সড়ক রাা িনম াণ / মরামেতর েব  সংি িবভাগেক অবিহতকরণ সরকারী অথ  সায়, জনেভাগ াসকরণ জনেভাগ বাড়েব এবং সরকারী অথ  অপচয় হেব।

অা িততাস সংারত/ মরামতত সড়ক রাা িনম াণ / মরামেতর েব  সংি িবভাগেক অবিহতকরণ সরকারী অথ  সায়, জনেভাগ াসকরণ জনেভাগ বাড়েব এবং সরকারী অথ  অপচয় হেব।

অা িডিপিডিস সংারত/ মরামতত সড়ক রাা িনম াণ / মরামেতর েব  সংি িবভাগেক অবিহতকরণ সরকারী অথ  সায়, জনেভাগ াসকরণ জনেভাগ বাড়েব এবং সরকারী অথ  অপচয় হেব।


