
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, ২০২২

নগর উয়ন অিধদর

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ািতািনক
সমতা
ি

২২

[১.১] ক/আিলক অিফেসর
কায ম সেরজিমেন পিরদশ ণ

[১.১.১] কের কাজ সেরজিমেন
পিরদশ ণ

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১.২] আিলক অিফেসর
কায ম সেরজিমেন পিরদশ ণ

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.২] কম চারীগেণর সমতার
উয়ন

[১.২.১] ১০ম ড ও ত
কম চারীগেণর উপেযাগী লািন ং
সশন আেয়ািজত

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.২.২] ১১ তম ড থেক ২০
তম ড কম চারীগেণর উপেযাগী
লািন ং সশন আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.৩] সভা
[১.৩.১] মািসক সময় সভার
িসা বাবায়েনর হার ।

% ২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯৪.০১

[১.৪] সিমনার [১.৪.১] সিমনার আেয়ািজত। সংা ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.৫] সদ বাপনা

[১.৫.১] সদর দেরর িনজ
অিফস ভবেনর জ িনধ ািরত
জিমর  পিরেশািধত

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.৫.২] রাজশাহী আিলক
অিফেসর য়ত জিমর নামজারী
সািদত।

তািরখ ২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ০৮-১১-২০২১

[১.৬]  পেদ িনেয়াগ
[১.৬.১]  পেদ িনেয়ােগর জ
ছাড়প াব াি

তািরখ ২ ৩০-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িম বহার
পিরকনা
ণয়ন

২০

[২.১]
Regional/Structure/
Urban Area/Rural
Area /Action Area
Plan নয়ণ

[২.১.১] “পায়রা বর নগরী ও
য়াকাটা উপলীয় অেলর
পিরেবশ পয টন িভিক সমিত
পিরকনা ণয়ন” শীষ ক কের
Structure/Action
Area Plan ণীত

% ৮ ৮৫ ৮০ ৭৯

[২.১.২] “নয় উপেজলা সমিত
উয়ন পিরকনা ণয়েনর
পাইলট “ শীষ ক সমীা কের
Sub-Regional Plan
ণীত

একর ৫ ৮৫১৮১ ৮০০০০ ৭৫০০০

[২.১]
Regional/Structure/
Urban Area/Rural
Area /Action Area
Plan নয়ণ

[২.১.৩] “নয় উপেজলা সমিত
উয়ন পিরকনা ণয়েনর
পাইলট “ শীষ ক সমীা কের
Action Area Plan
ণীত

একর ৪ ৫০০ ৪০০ ৩০০

[২.১.৪] সংেশািধত িডিপিপ
মণালেয় রণ

সংা ৩ ২ ১ ৩

৩

িম বহার
অনাপি
ছাড়প
দান

১৮
[৩.১] িম অিধহেণ অনাপি
ছাড়প আেবদন িনিকরণ

[৩.১.১] ছাড়প আেবদন
িনিত

% ১০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[৩.১.২] ছাড়প আেবদেনর সােভ 
িরেপাট  দানত।

% ৮ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৮.৭৫



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িম বহার
পিরকনা
সংা
গেবষণা
ণয়ন

১০

[৪.১] পিরকনা িবষয়ক গেবষণা
সাদন।

[৪.১.১] ড়া িরেপাট  দািখলত। তািরখ ৩ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৪.১.২] ইনেসপশন িরেপাট 
দািখলত।

সংা ২ ১

[৪.১.৩] খসড়া িরেপাট 
দািখলত।

সংা ২ ১

[৪.২] টকসই উয়ন লমাা
(এসিডিজ) াকাের ত দান (২
বার)।

[৪.২.১] এসিডিজ াকাের
িতেবদন দানত।

তািরখ ৩ ১৫-০২-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, ২০২২

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

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 ৩.৩৯

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩.৮৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৩২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.০৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪৬

*সামিয়ক (provisional) ত


