
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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

িবপদাপ ও
দ শা
জনেগাীর দ শা
লাঘব ও
িঁকাসকরণ

৩৩

[১.১] ামীণ অবকাঠােমা উয়ন (কািবখা)
[১.১.১] উপকারেভাগী

সংা (ল
জন)

৩ ১৩.৭৫ ১৩.৭ ১৩.৬ ১৩.৫৫ ১৩.৫ ৮.১৩৩

[১.১.২] কািবখা কম িচ
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৯১

[১.২] ামীণ অবকাঠােমাসেহর
রণােবণ (আর)

[১.২.১] উপকারেভাগী
সংা (ল
জন)

৩ ১৪.৭৫ ১৪.৭ ১৪.৬ ১৪.৫৫ ১৪.৫ ৮.৫৫৮

[১.২.২] আর কম িচ
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১১০

[১.৩] িভিজএফ এর মােম খা িনরাপা
িনিতকরণ

[১.৩.১] উপকারেভাগী
সংা (ল
জন)

২ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২১০ ২০০ ২০০.১২২

[১.৪] অিত দির জনেগাির জ
কম সংান ি

[১.৪.১] উপকারেভাগী
সংা (ল
জন)

৩ ৯.৭৫ ৯.৭২ ৯.৭১ ৯.৭ ৯.৬৭ ৯.৬৭

[১.৪.২] ইিজিপিপ কম িচ
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২০

[১.৫] িবপদাপতা ােস মানিবক সহায়তা
কম িচ (িজআর)

[১.৫.১] উপকারেভাগী
সংা (ল
জন)

৩ ৩০ ২৫ ২৪ ২৩ ২০ ৮৩.৮

[১.৬] জলবা পিরবতেনর ভাব ও েয াগ
িঁক মাকািবলায় ামীণ এলাকায় েয াগ
সহনীয় বািড় িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত ঘর সংা ৪ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ২০৩৭৩

[১.৭] মাষ ও গবািদ পর িনরাপায়
৬৫ িজব িকা িনম ােণর কায ােদশ
দান

[১.৭.১] দানত কায ােদশ তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩১-১২-২০২০

[১.৮] েয াগ পরবত সমেয় িভকমেদর
সাইেকােসাাল িবষেয় কাউিিলং দান

[১.৮.১] কাউিিলং
দানত উপকারেভাগী

সংা ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫

[১.৯] িতবী, নারী ও  জনসাধারেণর
জ বাবণ জলাসেহ ২০
মািপারপাজ এেিসবল রসিকউ বাট
সরবরােহর ি সাদন

[১.৯.১] রসিকউ বাট
সরবরােহর ি সািদত

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ২১-০৭-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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

েয াগ বাপনা
পিত
ািতািনকীকরণ
এবং পশাদাির
ি ও সমতা
ি

২৪

[২.১] পশাদাির ও সমতা ির লে
েয াগ বাপনা ও াণ মণালেয়র
কম কতা/কম চািরেদর িশণ দান

[২.১.১] িশণ আেয়ািজত জনঘা ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১৯.২৭

[২.২] দেশর িবিভ হাসপাতাল/মােকেট
েয াগ মহড়া আেয়াজেনর মােম
সংিেদর িশণ

[২.২.১] আেয়ািজত মহড়া সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.৩] জলাসেহর িশা িতােন েয াগ
মহড়া আেয়াজেনর মােম ছা-
ছাী/িশকেদর িশণ

[২.৩.১] আেয়ািজত মহড়া সংা ২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৭

[২.৪] উপলীয় এলাকায় েয াগ
ােসবকেদর িশণ

[২.৪.১] িশিত
ােসবক

সংা (হাজার) ২ ১৫ ১৪.৫ ১৪ ১৩.৫ ১৩.০ ৭৮৩৫

[২.৫] িসিপিপ ােসবকেদর
উপেজলািভিক ীিত ও েণাদনা দান

[২.৫.১] ীত ােসবক সংা ২ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৪

[২.৬] NPDM 2021-2025
ড়াকরণ

[২.৬.১] ণীত খসড়া তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-১২-২০২০

[২.৭] মণালেয়র িবিভ কম িচর
সামািজক ভাব সিকত সমীা
কায েমর ফলাফল কেহাার সভায়
উপাপন

[২.৭.১] ণয়নত সমীা
িরেপাট  কেহাার সভায়
উপািপত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ২৪-১১-২০২০

[২.৮] েয াগ বাপনা বাতা কাশনা [২.৮.১] কািশত বাতা সংা ২ ২ ১ ২

[২.৯] EGPP কায েম েয াগ িঁকাস
ও জলবা পিরবতেন সহনশীলতা িতায়
উপেজলা িভিক সমিত পাইলট ক
বাবায়ন

[২.৯.১] পাইলট ক
বাবািয়ত

তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[২.১০] ই পৗরসভা/ওয়াড  পয ােয়
আথ েকােয়ক কননেজি ান ণয়ন

[২.১০.১] কননেজি ান
ণীত

তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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%

৩

েয াগ িঁকােসর
লে অবকাঠােমা
সসারণ ও
মােনায়ন

১৮

[৩.১]  ও মাঝাির আকােরর
ীজ/কালভাট  িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত
ীজ/কালভাট 

িকেলািমটার ২ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৬

[৩.১.২] ীজ/কালভাট 
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১১

[৩.২] বখী িণ ঝড় আয়েক িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত িণ ঝড়
আয়েক

হাজার
বগ িমটার

২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.৩৩

[৩.২.২] িণ ঝড় আয়েক
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ২ ১ ৬

[৩.৩] বখী বা আয়েক িনম াণ

[৩.৩.১] িনিম ত বা
আয়েক

হাজার
বগ িমটার

২ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ৪৫.৯২

[৩.৩.২] বা আয়েক
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩

[৩.৪] াণ সামী সংরেণর জ জলা
াণ দাম-কাম-ত ক িনম াণ

[৩.৪.১] িনিম ত াণ দাম
হাজার
বগ িমটার

২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪

[৩.৪.২] াণ দাম-কাম-
ত ক পিরদশ েনর
সংা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১০

[৩.৫] ামীণ এলাকায় হিরংেবান ব
রাা িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত হিরং বান
ব রাা

িকেলািমটার ২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০

[৩.৬] বখী িণ ঝড় আয়েক িনম াণ
ক (৩য় পয ায়) পিরকনা কিমশেন
রণ

[৩.৬.১] িরত ক তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[৩.৭] েয াগকালীন ও েয াগ পরবত
সমেয়র জ মাবাইল ওয়াটার িটেম
া সংহ ও বাপনা ক পিরকনা
কিমশেন রণ

[৩.৭.১] িরত ক তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

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

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৬

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ২

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

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.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 ১৬.২৬

[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 নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ 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 ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২৬.৫৭১৫

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৪.৫৭

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৪৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৫.৯৫

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৯০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯১.৪৪

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬২.৩৯

*সামিয়ক (provisional) ত


