
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

বিরশাল িস কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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।

৩২

[১.১] সড়ক উয়ন/িনম ান
[১.১.১] িস কেপ ােরশন এলাকার আর িসিস ,
িসিস ,িবিস রাড িনম ান

িকঃিমঃ ৭ ৫১ ৪৫.৯ ৪০.৮ ৩৫.৭ ৩০.৬ ২.৬৭

[১.২] সড়ক সংার/ মরামত
[১.২.১] িস কেপ ােরশন এলাকার িবিস রাড
এবং িসিস রাড সংার

িকঃিমঃ ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১১

[১.৩] মােকট / ল [১.৩.১] মােকট / ল িনম াণ সংা ১ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ০

[১.৪] অিনক ােরজ -কাম
ওয়াকসপ

[১.৪.১] অিনক ােরজ -কাম ওয়াকসপ িনম াণ সংা ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[১.৫] ট ীজ [১.৫.১] ট ীজ িনম াণ সংা ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[১.৬] আিনক বাস টািম নাল
িনম ান

[১.৬.১] আিনক বাস টািম নােলর জ িম
অিধহন ও উয়ন

সংা ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[১.৭] খাল সংার ও সৗয বধ ন
[১.৭.১] খাল নঃ খনন িকঃিমঃ ২.৫ ৩.৫ ৩.১৫ ২.৮ ২.৪৫ ২.১ ৩

[১.৭.২] খােলর পাড় সংরণ িকঃিমঃ ২.৫ ৩.৫ ৩.১৫ ২.৮ ২.৪৫ ২.১ ৩.৫

[১.৮] সবক কেলানী [১.৮.১] সবক কেলানীর বাকী অংশ িনম াণ সংা ১ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ০

[১.৯] িের িতিবজিরত
টচ ার সল

[১.৯.১] িের িতিবজিরত টচ ার সল
সংার ও উয়ন

সংা ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[১.৯.২] টপাত/ রাা িনম াণ িমঃ ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ০

[১.১০] বব অিডটিরয়াম
[১.১০.১] বব অিডটিরয়াম এর বািক অংশ
িনম ান

সংা ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[১.১১] আিনক নগর ভবন
[১.১১.১] আিনক নগর ভবন িনম ান এর জ
পরামশ ক িনেয়াগ, িডজাইন, ালন ত ও
দরপ আহবান

শতকরা হার ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০

[১.১২] এসফ িমিং া
[১.১২.১] আিনক এসফ িমিং া সংার
ও উয়ন

সংা ২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[১.১৩] যপািত য়
[১.১৩.১] রাা িনম ান ও পিরতা কােজর জ
আিনক যপািত য়

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০

[১.১৪] আরিসিস ইয়াড  [১.১৪.১] আরিসিস ইয়াড  িনম ান বগ িমটার ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ০

[১.১৫] িস কেপ ােরসন এর িবিভ
অবকাঠােমা সংার ও উয়ন

[১.১৫.১] িস কেপ ােরসন এর মািলকানাধীন
িবিভ ভবন ও হাপনা সংার ও উয়ন

শতকরা হার ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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
নাগিরক
িবধার
উয়ন।

১২

[২.১] রাার সৗয বধ ন
[২.১.১] রাড মািকং িকঃিমঃ ১ ১০.০০ ৯.০ ৮.০ ৭.০ ৮.০ ৭

[২.১.২] জবড়া ািসং ও রাড সাইন সংা ১ ১২.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ০

[২.২] আিনক পাক িনম ান
[২.২.১] পাক িনম ান সংা ২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[২.২.২] পাক সংার সংা ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[২.৩] সড়ক বািত াপন
[২.৩.১] িস কেপ ােরশন এলাকার িবিভ রাার
সড়ক বািত াপন

িকঃিমঃ ৪ ৫.০ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ০

[২.৪] সড়ক বািত
মরামত/সংরন

[২.৪.১] িস কেপ ােরশন এলাকার িবিভ রাার
সড়ক বািত মরামত

সংা ৩ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৭২০০ ৪০২০

৩
পিরেবশ বাব
নগর উয়ন।

১০

[৩.১] ন তরী/উয়ন
[৩.১.১] িস কেপ ােরশেনর রাার পাে ন
কাম টপাত এবং আবািসক এলাকার ন িনম াণ

িকঃিমঃ ৪ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ১.২

[৩.২] ন পিরার করন ও
রনােবন

[৩.২.১] িনয়িমত ন এর াজ অপসারন ও
রনােবন

শতকরা হার ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৩] বজ সংহ
[৩.৩.১] িস কেপ ােরশন এলাকার আবািসক ও
মিডেকল বজ অপসারন করা শতকরা হার (টন)
কভােরজ

শতকরা হার ৩ ৮৫% ৭৬.৫% ৬৮% ৫৯.৫% ৫১% ২৫

[৩.৪] বজ বাপনা
[৩.৪.১] বজ বাপনার জ িম অিধহন ও
উয়ন

সংা ১ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

৪ সজায়ন । ৮

[৪.১] ওয়াকওেয় িনম ান [৪.১.১] র কিক ওয়াকওেয় িনম াণ িমঃ ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ০

[৪.২] েরাপণ [৪.২.১] রাপনত  সংা ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৫০

[৪.৩] রাার মাড় বিধ ত করণ [৪.৩.১] রাার মাড় শ কের সৗবধ ন সংা ২ ৫ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ৫

৫
ািতািনক
সমতা ি।

৬
[৫.১] িডিপিপ তরী

[৫.১.১] িস কেপ ােরশেনর অবকাঠােমা উয়ন
ক উপাপন

সংা ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] মািসক সময় িমং
[৫.২.১] িস কেপ ােরশেনর িনব ািচত িতিনিধর
সময় িমং

সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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%

৬
িনরাপদ পািন
বাপনা।

৪

[৬.১] ওভারেহড াংক িনম াণ
[৬.১.১] ওভারেহড াংক িনম াণ কের পািন
সরবরাহ ি করা (িভি িনম াণ)

সংা ১ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০

[৬.২] সারেফস ওয়াটার িটেম
া

[৬.২.১] সারেফস ওয়াটার িটেম া সংরন
ও উয়ন

সংা ১ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ০

[৬.৩] পাইপ লাইন াপন
[৬.৩.১] িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন পাইপ
লাইন াপন কের পািন সরবরাহ করা

িমঃ ১ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৩০০০

[৬.৪] উৎপাদক নলপ হাপন
[৬.৪.১] উৎপাদক নলপ হাপন কের পািন
সরবরাহ ি করন

সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪

৭ া সবা। ৩

[৭.১] কাদান কম চী [৭.১.১] িস নাগিরকেক কা দান। শতকরা হার ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৭.২] মশক িনধন [৭.২.১] মশক িনধন করা শতকরা হার ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০

[৭.৩] িভটািমন এ াস কােইন [৭.৩.১] িশেক িভটািমন এ াস খাওয়ােনা সংা ১ ২.০ ১.০ ০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৬

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

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

% ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ১

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৬, ২০২১

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.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ০০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


