
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

নারায়ণগ িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
নগর এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন

২১

[১.১] সড়ক উয়ন / িনম াণ [১.১.১] উীত / িনিম ত সড়ক িকঃিমঃ ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১১.৯৫

[১.২] সড়ক সংার / মরামত
[১.২.১] সংারত / মরামতত
সড়ক

িকঃিমঃ ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২.৮

[১.৩] ীজ কালভাট  িনম াণ /
রণােবণ

[১.৩.১] িনিম ত / রণােবণত
ীজ / কালভাট 

িমঃ ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫

[১.৪] নদ মা িনম াণ / উয়ন [১.৪.১] িনিম ত / উীত নদ মা িকঃিমঃ ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১২.৭

[১.৫] নদ মা সংার / মরামত
[১.৫.১] সংারত / মরামতত
নদ মা

িকঃিমঃ ০.৫ ১ ০.৮৫ ০.৭ ০.৬ ০.৫

[১.৬] টপাত উয়ন / িনম াণ [১.৬.১] উীত / িনিম ত টপাত িকঃিমঃ ২ ১ ০.৮৫ ০.৭ ০.৬ ০.৫ ১.৪

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

িকঃিমঃ ০.৫ ০.৫ ০.৪৫ ০.৪ ০.৩৫ ০.৩

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

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

বঃিমঃ ২ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৭৪৬০

[১.৯] নগর ভবন িনম াণ (আংিশক)
[১.৯.১] িনিম ত নগর ভবন
(আংিশক)

বঃিমঃ ১ ২০০০ ১৫০০ ১৩০০ ১১০০ ৯০০ ২০০০

[১.১০] খলার মাঠ উয়ন [১.১০.১] উীত খলার মাঠ সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১১] কবরান উয়ণ [১.১১.১] উীত কবরান সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১২] খাল সংরণ [১.১২.১] সংরিত খাল িকঃিমঃ ২ ২ ১.৫ ১.০ ০.৮ ০.৫



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

নগর পিরেবশ
সংরণ ও
নাগিরক
সবার উয়ন

১৯

[২.১] জলাধার সংার ও সংরণ [২.১.১] সংরিত জলাধার সংা ২ ২ ১.৫ ১ ০ ০

[২.২] নদ মা পিরারকরণ [২.২.১] পিরারত নদ মা িকঃ িমঃ ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.৩] েরাপণ [২.৩.১] েরাপণত সংা ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ২৫০ ৬৬০

[২.৪] সড়কবািত মরামত / সংরণ
[২.৪.১] সড়কবািত মরামতত /
সংরণত

িক: িম: ২ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ২৫

[২.৫] সড়কবািত াপন [২.৫.১] সড়কবািত ািপত িক: িম: ২ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ১০

[২.৬] মশক িনধন কায ম [২.৬.১] মশক িনধনত
কভােরজ
(%)

২ ৮২ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৩.০৩

[২.৭] বজ সংহ ও অপসারণ
[২.৭.১] বজ সংহীত ও
অপসািরত

কভােরজ
(%)

২ ৮৮ ৭৭ ৭০ ৬০ ৫১ ৮৮.৩৭

[২.৮] যানবাহন/ইইপেম য়
[২.৮.১] য়ত যানবাহন /
ইইপেম

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

৩

নগর এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন
পিরকনা
ণয়ন

১০

[৩.১] নগর পিরষেদ মািসক সভা
[৩.১.১] নগর পিরষেদ মািসক সভা
অিত

সংা ২ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ১

[৩.২] িসিডিসিস সভা (মািসক)
[৩.২.১] িসিডিসিস সভা (মািসক)
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[৩.৩] উয়ন ক ণয়েন কের
তািলকা ত

[৩.৩.১] উয়ন কের তািলকা
তত

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[৩.৪] উয়ন ক ণয়েন কের
ালন ত

[৩.৪.১] উয়ন কের ালন
তকরণ

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[৩.৫] উয়ন ক াব (িডিপিপ)
ণয়ন

[৩.৫.১] উয়ন ক াব
(িডিপিপ) ণয়নত

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪ পািন সরবরাহ ১০

[৪.১] পািন সরবরাহ লাইন মরামত /
সংরণ

[৪.১.১] পািন সরবরাহ লাইন
মরামতত / সংরণত

িক: িম: ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১.৮

[৪.২] পািন সরবরাহ লাইন াপন
[৪.২.১] পািন সরবরাহ লাইন
ািপত

িক: িম: ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০.৫ ০.৬২

[৪.৩] গভীর নলপ াপন [৪.৩.১] গভীর নলপ ািপত সংা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩

৫
াথিমক
ােসবা

১০

[৫.১] কাদান কম চী [৫.১.১] কা দান জন ৪ ২৫৯৩০ ২২০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৫০০০ ৬৪৪৪

[৫.২] িভটািমন এ াস কােইন
[৫.২.১] িভটািমন এ াস কাপল
খাওয়েনা

জন ৩ ২৬৪৩০৮ ২২০০০০ ২০০০০০ ১৭৫০০০ ১৫০০০০

[৫.৩] িমনাশক াবেলট দান
[৫.৩.১] িমনাশক াবেলট
খাওয়ােনা

জন ৩ ৩৭৬১২৩ ৩৫০০০০ ৩২০০০০ ৩০০০০০ ২৭০০০০

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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 ম

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 ১২.৬২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১১.৩৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৭.২৫

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৭.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


