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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:

সািতক বছরসেহ এই পয  সব েমাট ৭৮০০  িম বহার ছাড়প দান করা হেয়েছ এবং ায় ৮০০০  না অেমাদন করা হেয়েছ।
তাছাড়া িবিভ কের আওতায় ায় ১২০ িকঃিমঃ নন সড়ক িনম াণ ও শকরণ করা হেয়েছ। ইেতামে চউক কক ১৩৩১.৬০ িমটার
দঘ  িবিশ বহারহাট াইওভার, ায় ৯৩৭ িমটার দঘ  িবিশ কমদতলী াইওভার, ায় ৬.৮ িকঃিমঃ দঘ  িবিশ আখতাামান
াইওভার এবং দওয়ান হাট জংশেন ডাবল িরং থানা থেক কমদতলী অিভখী ৫৬০ িমটার দঘ  ও ৮.৫ িমটার  িবিশ ওভার ীজ
এবং “বব এিভিনউ” ও অিেজন ও য়াইশ জংশেন ববর রাল িনম াণ কাজ স হেয়েছ। । চউক মেহদীবাগ অিফস াস
কায়াটাের িমড লেভল অিফসারেদর জ ২৪ াট িনম াণ কাজ স হেয়েছ। এছাড়া কম জীবী নারীেদর  আবাসেনর লে পেতা
সেগালা এলাকায় ২৪৪  ডরিমটরী ম িনম াণ কাজ স হেয়েছ। এছাড়াও চাম মহানগরীর জ বতমােন মাার ান িরিভউ এর
কাজ  করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িম অিধ হেন দীঘ  িতা এবং মামলা মাকামা সংা জলতার কারেন ক বাবায়েন িবল হয় । এছাড়াও িমর অপয াতা ও
িমর মৗজা  অতািধক বেড় যাওয়ার কারেন নন আবািসক ক হােত নওয়া সব হে না । িবিভ অথ  বছের অথ  ছাড়করেণর
দীঘ  িতার কারেন ক বাবায়ন িবলিত হয় । জনসেচতনতার অভাব এবং ম বধ মান জনসংার কারেন পিরকিত নগরায়ন
চােল িহসােব পিরগিণত হে ।

ভিবৎ পিরকনা:

১. মাার ান হালনাগাদকরণ সােপে িবশদ পিরকনা ণয়ন কায ম হণ;
২. ত ির বহােরর মােম দ ও িশিত জনবল ি করা ।
৩. E-tendering চাকরণ এবং On-line base সবা দান ।
৪. ভিবেত িনিলিখত কসহ বাবায়ন করা হেব:-
- নথ  সাউথ-১ সংেযাগ সড়ক িনম াণ।
- চাাই - খানগ এোচ রােডর সসারণ ও উয়ন (বিরহাট হেত চাাই সড়ক) ।
- বহারহাট থেক অনা আবািসক এলাকা পয  সড়েকর (চ িময়া সওদাগর রাড) সসারণ ও উয়ন।
- ডেভলপেম অব িসিলমর রিসেডিশয়াল এিরয়া এেটনশন (ওেয়) এট িসিলমর, চাম।
- ডেভলপেম অব ফেতয়াবাদ িনউ টাউন ইন চাম।
- কাকশন অফ িসিডএ কণ লী কমে এট আাবাদ,িচটাগাং
- ব িভউ িস
- বাছড়াঃ উর জলার বাস টািম নাল িনম াণ।
- ‘নীলাচলঃ ফৗজদারহাট আঃ জলা বাস টািম নাল িনম াণ’
- কারঘাট হেত শাহ-আমানত স হেয় চাাই খাল পয  সড়ক িনম াণ।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১.২ িকঃ িমঃ দেঘ র িডিস রােডর সসারণ ও উয়ন।
কাজীর দউড়ী কচা বাজার ও এপাট েম কমে িনম াণ।
লগও এ অনা আবািসক এলাকার উয়ন।
লালখান বাজার হেত রাদর পয  ৬.৮ িকঃিমঃ দেঘ র াইওভার িনম াণ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

া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-

চয়ারান, চাম উয়ন কপ

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০১৮ 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)

পিরকিত, টকসই ও িবকিশত চাম নগরী বাবায়ন

১.২ অিভল (Mission)
নগরবাসীর মবধ মান চািহদার আেলােক ও পিরকিত নগরায়রেনর লে চাম উয়ন কপের আওতাধীন এলাকায়
অবকাঠােমাগত উয়ন, পিরকিত িনম াণ অেমাদন ও িনয়েণর মােম নগরবািসর জ এক টকসই িবকিশত ও বাসেযা
চাম নগরী গঠন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পিরকিত নগরায়ন
২. ভৗত অবকাঠােমাগত উয়ন, আবাসেনর েযাগ সসারণ
৩. সরকাির মািলকানাধীন সেদর ু বাপনা িনিতকরণ
৪. ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নগরীর েয়াজনাসাের উয়ন পিরকনা এবং ভিবৎ কম -পিরকনা নয়ন করা;
২. পিরকনা মাতােবক ক বাবায়ন করা;
৩. আবাসন ক উয়ন কের নগরবাসীর বাসােনর চািহদা রণ করা;
৪. ইমারত িনম াণ িবিধমালা অযায়ী ইমারেতর নকশা অেমাদন করা;
৫. অৈবধ িনম ান রাধ করা;
৬. িশেণর মােম দ জনবল গঠন করা;
৭. অথ  ও াবর সির যথাযথ বপনা িনিত করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৯-২০ ২০২০-২১

পিরকিত, টকসই ও িবকিশত
নগরীর সসারণ

রাা িনম াণ ও উয়ন, াইওভার িনম াণ, িরং রাড িনম াণ,
বািনিজক ভবন িনম াণ, াট িনম াণ, িনরাপদ িম বহার ও
িবিং ান অেমাদন, ইতািদর মােম চামেক পিরকিত
নগরীেত পার।

বগ -িমটার ৮ ৯ ১০
হায়ন ও গণত মণালয় ও চাম
উয়ন কপ

িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পিরকিত
নগরায়ন

৪২

[১.১] িম বহার
ছাড়প দান

[১.১.১] দানত
ছাড়প

সমি সংা ৫ ২৪৫০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ২৫০০ ২৫০০

[১.২] ভবেনর নকশা
অেমাদন

[১.২.১] অেমািদত
নকশা

সমি সংা ৫ ২১০০ ২৩০০ ২০৭০ ১৮৪০ ১৬১০ ১৩৮০ ২৫০০ ২৫০০

[১.৩] িবেশষ
কের ছাড়প
দান

[১.৩.১] দানত
ছাড়প

সমি সংা ৫ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৫ ৭০

[১.৪] াইওভার
িনম াণ

[১.৪.১] ৬.৮
িকেলািমটার াইওভার
িনিম ত

মিত িকেলা-িমটার ৭ ২.৬ ০.৬ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২

[১.৫] উপলীয় শহর
রা বধ ও রাা
িনম াণ

[১.৫.১] ১৫.২
িকেলািমটার উপলীয়
শহর রা বধ ও রাা
িনিম ত

মিত িকেলা-িমটার ১০ ২.২৮ ২.০ ১.৮ ১.৫ ১.২ ১.০ ১.৫

[১.৬] চাম শহেরর
জলাবতা
িনরসনকে খাল ন:
খনন, সসারণ,
সংার ও উয়ন

[১.৬.১] খাল ন: খনন,
সসারণ, সংারত
ও উয়নত

মিত িকেলা-িমটার ৮ ৩ ২.৫ ২ ১.৫ ১ ৫ ৫

[১.৭] আবািসক
এলাকার
অেনােমািদত
বািণিজক িতােনর
তািলকা তকরণ
ও অপসারণ

[১.৭.১] তািলকা
হালনাগাদ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ২৮.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৭.২] অেনা-মািদত
অবকাঠােমা
অপসারণত

সমি সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] ভৗত
অবকাঠােমাগত
উয়ন,
আবাসেনর
েযাগ
সসারণ

২১

[২.১] াট িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ০.৬৪৯
ল বগ ট দওয়ানহাট
এপাট েম কমে

মিত ল বগ ট ৫ ০.২১৬৩ ০.০৩২৪৫ ০.০২৯২০৫ ০.০২৫৯৬ ০.০২২৭১৫ ০.০১৯৪৭ ০.০৯৭৩৫

[২.১.২] িনিম ত ৩.৮৬৩
ল বগ ট িসিডএ
য়ার

মিত ল বগ ট ৪ ০.৩৮৬৩ ০.৩৮৬৩ ০.৩৪৭৬৭ ০.৩০৯০৪ ০.২৭০৪১ ০.২৩১৭৮ ০.৫৭৯৪৫

[২.২] বািণিজক
ভবন ও মােকট
িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত ১.২৩
ল বগ ট সেগালা
বািণিজক ভবন

মিত ল বগ ট ৩ ০.১৮৪৫ ০.১২৩ ০.১১০৭ ০.০৯৮৪ ০.০৮৬১ ০.০৭৩৮ ০.১৮৪৫

[২.৩] রাা িনম াণ

[২.৩.১] কনাকশন অব
প রাড শীষ ক ৬.০০
িকেলািমটার রাা
িনিম ত

মিত িকেলা-িমটার ৫ ৩.৮ ০.৮ ০.৭২ ০.৬৪ ০.৫৬ ০.৪৮ ১

[২.৩.২] বাকিলয়া
এেস রাড শীষ ক ১.৫
িকেলািমটার রাা
িনিম ত

মিত িকেলা-িমটার ৪ ০.১৫ ০.১২ ০.১০ ০.০৮ ০.০৬ ০.২৫

[৩] সরকাির
মািলকানাধীন
সেদর ু
বাপনা
িনিতকরণ

৬

[৩.১] সরকাির
আবাসেনর, পিরত
ও অিধহনত
সির ডাটােবজ
তকরণ ও
হালনাগাদকরণ

[৩.১.১] চউক িমর
ডাটােবইজ ণীত ও
Online িভিক
কায ম তকরণ
(Estate
Manage-ment
System
Software)

মিত % ৬ ২০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪]
ািতািনক
সমতা ি

৬

[৪.১] ইিজিপ
(EGP) বাবায়ন

[৪.১.১] বাবায়েনর
হার

সমি % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] াে
কম সাদন
(Ease of
Doing
Business)

[৪.২.১] সভা আেয়াজন সমি সংা ২ ২ ১ ২ ২

[৪.২.২] ফাকাল পেয়
িনধ ারণ

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

গড় % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৭:৩৯ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

সমি
জনঘা
*

১ ৬০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, চাম উয়ন কপ, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয় িহসােব চয়ারান, চাম উয়ন কপ-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
চাম উয়ন কপ

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BC Building Construction

২ CDA Chittagong Development Authority

৩ GIS Geographic Information System

৪ GRS Grievance Redress System

৫ চউক চাম উয়ন কপ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] িম বহার ছাড়প
দান

[১.১.১] দানত ছাড়প চউেকর পিরকনা িবভাগ কক িম বহার ছাড়প দান চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.২] ভবেনর নকশা
অেমাদন

[১.২.১] অেমািদত নকশা চউেকর অথরাইেজশন িবভাগ কক ইমারত িনম ােণর ান অেমাদন চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.৩] িবেশষ কের
ছাড়প দান

[১.৩.১] দানত ছাড়প
িবেশষ কের ইমারত িনম ােণর নকশা অেমাদেনর জ গত িবেশষ
কিম কক িবেশষ কের ছাড়প অেমাদন

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.৪] াইওভার িনম াণ
[১.৪.১] ৬.৮ িকেলািমটার াইওভার
িনিম ত

চাম উয়ন কপ কক বাবায়নাধীন রাদর, ২নং গইট ও
িজইিস জংশেন াইওভার িনম াণ শীষ ক কের আওতায় রাদর
হেত লালখন বাজার পয  ৬.৮ িকেলািমটার াইওভার িনম াণ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.৫] উপলীয় শহর রা
বধ ও রাা িনম াণ

[১.৫.১] ১৫.২ িকেলািমটার উপলীয়
শহর রা বধ ও রাা িনিম ত

চাম শহেরর যানজট িনরসনসহ শহেরর যাগােযাগ বার উয়েনর
লে Chittagong City Outer Ring Road
Project (Patenga to Sagorica) শীষ ক কের
আওতায় বিড়বেধর উপর ১৫.২ িকেলািমটার রাা িনম াণ ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.৬] চাম শহেরর
জলাবতা িনরসনকে খাল
ন: খনন, সসারণ,
সংার ও উয়ন

[১.৬.১] খাল ন: খনন, সসারণ,
সংারত ও উয়নত

কের আওতায় ল কায ম িহেসেব ৬৫১৬.০০ কাঠা িম অিধহন,
৮৫.৬৮ িক:িম: রাা িনম াণ, ১৭৬০০০ িম: আরিসিস িরেটইিনং ওয়াল,
৬ আরিসিস কালভাট , ৪৮ িপিস গাড ার, ৩ জলাধারসহ বিতক
পাল ানার, ীট লাইট াপন, ইউিল/সািভ স লাইন ানার কাজ
অ  রেয়েছ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.৭] আবািসক এলাকার
অেনােমািদত বািণিজক
িতােনর তািলকা
তকরণ ও অপসারণ

[১.৭.১] তািলকা হালনাগাদ তািলকা হালনাগাদ করণ চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[১.৭.২] অেনা-মািদত অবকাঠােমা
অপসারণত

অেনা-মািদত অবকাঠােমা অপসারণ করণ চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[২.১] াট িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ০.৬৪৯ ল বগ ট
দওয়ানহাট এপাট েম কমে

চউক কক -অেথ  চলমান “কাকশন অফ িসিডএ য়ার এট
নািসরাবাদ, িচটাগং” কের আওতায় ৩.৮৬৩ ল বগ ট াট
িনম াণ ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[২.১.২] িনিম ত ৩.৮৬৩ ল বগ ট
িসিডএ য়ার

চউক কক -অেথ  চলমান “কাকশন অফ ১০ ািরড এপাট েম
কমে এট দওয়ান হাট, িচটাগং” কের আওতায় ০.৬৪৯ ল
বগ ট াট িনম াণ ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] বািণিজক ভবন ও
মােকট িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত ১.২৩ ল বগ ট
সেগালা বািণিজক ভবন

বািনিজক েযাগ িবধা সিলত কমািশ ষাল ভবন িনম াণ। মাট ার
এিরয়া : ১.২৩ ল বগ  ট িত ার এিরয়া : ০.১৭৩৩ ল বগ  ট,
২০ তলা ভবেনর ফাউেশন ও ২ বইজেমসহ ০৬ তলা

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[২.৩] রাা িনম াণ

[২.৩.১] কনাকশন অব প রাড শীষ ক
৬.০০ িকেলািমটার রাা িনিম ত

চউক কক চলমান এিডিপ ক ‘কনাকশন অব প রাড 
ফিসিলেটড কিনকাশন অব এিশয়ান ইউিনভািস ফর উইেমন এট
িচটাগাং’ কের আওতায় ৬.০০ িক:িম: রাা িনম াণ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[২.৩.২] বাকিলয়া এেস রাড শীষ ক ১.৫
িকেলািমটার রাা িনিম ত

চউক কক চলমান এিডিপ ক ‘বাকিলয়া এেস রাড’ কের
আওতায় ১.৫০ িক:িম: রাা িনম াণ।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[৩.১] সরকাির আবাসেনর,
পিরত ও অিধহনত
সির ডাটােবজ
তকরণ ও হালনাগাদকরণ

[৩.১.১] চউক িমর ডাটােবইজ ণীত ও
Online িভিক কায ম তকরণ
(Estate Manage-ment
System Software)

চউক কক বাবায়নাধীন Web based Estate
Management System Software র
Implementation এর মােম চউক িম ও অিধহনত
সির খসড়া ডাটােবজ ড়া করা হেব।

চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[৪.১] ইিজিপ (EGP)
বাবায়ন

[৪.১.১] বাবায়েনর হার বাবায়েনর হার চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[৪.২] াে কম সাদন
(Ease of Doing
Business)

[৪.২.১] সভা আেয়াজন সভা আেয়াজন করা চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর িতেবদন

[৪.২.২] ফাকাল পেয় িনধ ারণ ফাকাল পেয় িনধ ারণ করা চাম উয়ন কপ
িতেবদন পয ােলাচনা ও
সরজিমেন পিরদশ ন

চউেকর মািসক আিথ ক ও
ভৗত অগিতর ি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 কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় রাা িনম াণ
কনাকশন অব প রাড শীষ ক ৬.০০
িকেলািমটার রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় রাা িনম াণ
বাকিলয়া এেস রাড শীষ ক ১.৫
িকেলািমটার রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
বািণিজক ভবন ও
মােকট িনম াণ

িনিম ত ১.২৩ ল বগ ট সেগালা
বািণিজক ভবন

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় াট িনম াণ
িনিম ত ০.৬৪৯ ল বগ ট দওয়ানহাট
এপাট েম কমে

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় াট িনম াণ
িনিম ত ৩.৮৬৩ ল বগ ট িসিডএ
য়ার

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

চাম শহেরর
জলাবতা িনরসনকে
খাল ন: খনন,
সসারণ, সংার ও
উয়ন

খাল ন: খনন, সসারণ, সংারত ও
উয়নত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় াইওভার িনম াণ ৬.৮ িকেলািমটার াইওভার িনিম ত পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ অথ ছাড়কারী কপ।
পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

রাা িনম াণ
কনাকশন অব প রাড শীষ ক ৬.০০
িকেলািমটার রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

রাা িনম াণ
বাকিলয়া এেস রাড শীষ ক ১.৫
িকেলািমটার রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

বািণিজক ভবন ও
মােকট িনম াণ

িনিম ত ১.২৩ ল বগ ট সেগালা
বািণিজক ভবন

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

াট িনম াণ
িনিম ত ০.৬৪৯ ল বগ ট দওয়ানহাট
এপাট েম কমে

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

াট িনম াণ
িনিম ত ৩.৮৬৩ ল বগ ট িসিডএ
য়ার

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

চাম শহেরর
জলাবতা িনরসনকে
খাল ন: খনন,
সসারণ, সংার ও
উয়ন

খাল ন: খনন, সসারণ, সংারত ও
উয়নত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

উপলীয় শহর রা বধ
ও রাা িনম াণ

১৫.২ িকেলািমটার উপলীয় শহর রা
বধ ও রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

াইওভার িনম াণ ৬.৮ িকেলািমটার াইওভার িনিম ত পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয় রাা িনম াণ
কনাকশন অব প রাড শীষ ক ৬.০০
িকেলািমটার রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয় রাা িনম াণ
বাকিলয়া এেস রাড শীষ ক ১.৫
িকেলািমটার রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয়
বািণিজক ভবন ও
মােকট িনম াণ

িনিম ত ১.২৩ ল বগ ট সেগালা
বািণিজক ভবন

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয় াট িনম াণ
িনিম ত ০.৬৪৯ ল বগ ট দওয়ানহাট
এপাট েম কমে

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয় াট িনম াণ
িনিম ত ৩.৮৬৩ ল বগ ট িসিডএ
য়ার

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয়

চাম শহেরর
জলাবতা িনরসনকে
খাল ন: খনন,
সসারণ, সংার ও
উয়ন

খাল ন: খনন, সসারণ, সংারত ও
উয়নত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয়
উপলীয় শহর রা বধ
ও রাা িনম াণ

১৫.২ িকেলািমটার উপলীয় শহর রা
বধ ও রাা িনিম ত

পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।

মণালয় / িবভাগ হায়ন ও গণত মণালয় াইওভার িনম াণ ৬.৮ িকেলািমটার াইওভার িনিম ত পয া অথ  বরা ও অথ ছাড়করণ
ক অেমাদনকারী ও অথ ছাড়কারী
কপ।

পিরকনা ণয়ন ও ক বাবায়ন
করা সব নয়।
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