
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

রাজশাহী উয়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  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

পিরকিত
নগরায়েন িমর
সেব াম
বহার িনিত
করণ;

২২

[১.১] িম বহার িনয়ণ করা
[১.১.১] আেবদন ািেত িম
বহার ছাড়প অেমাদন

% ১২ ৯২ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯১.৩৭

[১.২] কায করী মহাপিরকনা
ও িবািরত এলাকা পিরকনা
হালনাগাদ করার মােম
রাজশাহী মো পিলটন
ডেভলপা ানেক েয াগ
িঁক সংেবদনশীলকরণ

[১.২.১] ইনটািরম িতেবদন % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[১.২.২] াফট ফাইনাল
িতেবদন

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[১.২.৩] ফাইনাল িতেবদন % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০

২
পিরকিত
ইমারত িনম াণ
বাপনা;

২০
[২.১] ইমারেতর নকশা
অেমাদন করা

[২.১.১] আেবদন ািেত
ইমারেতর অেমািদত নকশা

% ১২ ৮২ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮২

[২.২] অৈবধ িনম াণ িনয়ণ [২.২.১] িনয়িতঅৈবধ িনম াণ % ৮ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০

৩

পিরকিত
ভৗত
অবকাঠােমা
উয়ন;

১৮

[৩.১] তালাইমারী চের
জািতর জনক বব শখ
িজর রহমান য়ার িনম াণ

[৩.১.১] ভৗত অবকাঠােমা
িনম াণ

% ৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬২

[৩.২] নােটার রাড (েয়ট)
হেত রাজশাহী বাইপাস রাড
পয  রাা িনম াণ

[৩.২.১] রাা িনম াণ িকিম ৪ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫

[৩.২.২] ওভারপাস িনম াণ িমটার ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩] ািক আবািসক এলাকা
উয়ন

[৩.৩.১] িম অিধহণ একর ২ ২০

৪
কপের -
সি
বাপনা।

১০
[৪.১] কপের মািলকানাধীন
সেদর ু বাপনা
িনিতকরণ

[৪.১.১] কপের সেদর
ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

তািরখ ২.৫ ৩১-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  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%

[৪.১] কপের মািলকানাধীন
সেদর ু বাপনা
িনিতকরণ

[৪.১.২] অৈবধ দখলদার
উেদ ব ক কপের
মািলকানাধীন সেদর
ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

তািরখ ২.৫ ৩১-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৪.১.৩] আবািসক এলাকা
হেত অনেমািদত বািণিজক
িতান অপসারণ

% ২.৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০

[৪.১.৪] কপের আবািসক
২৪ ও বািণিজক ৮ ট
বরা করণ

তািরখ ২.৫ ৩১-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

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 ৩.৮৬

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৫৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.২৮



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


