
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পায়রা বর কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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

পায়রা বেরর ১ম
টািম নার ও আষিক
িবধািদ/অবকাঠােমা
িনম াণ।

২৫

[১.১] পায়রা বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন ও
পারিভশন

[১.১.১] িডজাইন ও
পারিভশনত কায ম

% ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ২

[১.২] পািন িবকরণ
াের এক (০১) তলা
ভবন িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত াের
ভবন

বগ  ট ২ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০

[১.৩] টািম নাল এলাকার
৬.৩৫ িকঃ িমঃ (৪+২)
লন সংেযাগ সড়ক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত সড়ক % ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২

[১.৪] আার মািনক নদীর
উপর ১,১৭৮ িমটার স
িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত স % ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫

[১.৫] ১০০ িমটার
টোরাির জ িনম াণ
(সািভ স জ)

[১.৫.১] িনিম ত জ
(সািভ স জ)

% ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৬] সংেযাগ সড়ক (৪+২
লন) থেক বানািতপাড়া
বাজার পয  ৭০০ িমটার
সড়ক িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত সড়ক
(বানািতপাড়া পয )

% ৩ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৭

[১.৭] ১,৩০০ িমটার
ইেনজ অবকাঠােমা
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত ইেনজ িমটার ২ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৫

[১.৮] ইয়াড  িনম াণ (৩.২৫
ল বগ  িমটার)

[১.৮.১] িনিম ত ইয়াড  % ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫.৫

[১.৯] জ িনম াণ (৬৫০
িমটার)

[১.৯.১] িনিম ত জ % ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫

[১.১০] ই (০২)  টাগ
বাট য়

[১.১০.১] য়ত টাগ
বাট

% ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪

[১.১১] ই (০২)  ওয়াক
বাট য়

[১.১১.১] য়ত ওয়াক
বাট

% ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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%

২

পায়রা বেরর কায ম
পিরচালনার লে
েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর
উয়ন।

২০

[২.১] িম অিধহেণর
ফেল িতেদর
নব াসেনর জ ভবন
িনম াণ (আমািনক ৩৪২৩
)

[২.১.১] িনিম ত নব াসন
ভবন

% ৫ ১৭ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ১

[২.২] পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন
(আমািনক ৩৪২৩)

[২.২.১] নব ািসত
পিরবার

সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[২.৩] িম অিধহেণর
ফেল িতেদর
নব াসেনর জ িশণ
(আমািনক ৪২০০ জন)

[২.৩.১] িশণাথর
সংা

সংা ৫ ১৩১৫ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৩০১

[২.৪] বেরর মাার ান
তির

[২.৪.১] তিরত মাার
ান

% ৪ ৩৫ ৩১ ২৮ ২৪ ২১

[২.৫] ৬,৫৬২.২৭ একর
িম অিধহণ

[২.৫.১] অিধহণত
িম

একর ৩ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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%

৩
রাজ খােত বেরর
তম িবধািদর
উয়ন।

১৫

[৩.১] ই (০২) তলা
অিফসাস  বাসভবন িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত বাসভবন বগ ট ৩ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০

[৩.২] বেরর নবিনিম ত
আবািসক এলাকার জ
২৯ ল বগ ট িম উয়ন

[৩.২.১] উয়নত িম বগ ট ৩ ২,৫০,০০০ ২,২৫,০০০ ২,০০,০০০ ১,৭৫,০০০ ১,৫০,০০০ ১১০০০০

[৩.৩] িতন (০৩)  পন
য়

[৩.৩.১] য়ত পন তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৪] আষিক
িবধািদসহ কম কতােদর
জ িরেশন াব িনম াণ
(১ম তলা) পয 

[৩.৪.১] িনিম ত িরেশন
াব

বগ ট ৩ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৭২০০

পাইম
কাপ
স
হেয়েছ
এবং শট 
কলােমর
কাজ
চলমান
রেয়েছ।

[৩.৫] নন অিধহণত
িমেত িরেটইিনং
ওয়ালসহ ৮০০ িমটার
বাউাির ওয়াল িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত
িরেটইিনংওয়ালসহ
বাউাির ওয়াল

িমটার ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২০০

৪
পায়রা বেরর িজং
কায ম ।

১০

[৪.১] রাবনাবাদ চােনেলর
(ইনার ও আউটার) ৯.৭৫
িমিলয়ন ঘনিমটার জির
রণােবণ িজং

[৪.১.১] িজংত পিল
িমিলয়ন
ঘন
িমটার

৫ ৫.৮৫ ৫.২৭ ৪.৬৮ ৪.১০ ৩.৫১ ২.৮৪

[৪.২] কািপটাল ও
মইেনেটেন িজং
িেমর ইিিনয়ািরং ািড
সকরণ।

[৪.২.১] সত
ইিিনয়ািরং ািড

% ৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


