
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

বাংলােদশ স কপ

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সমিত ও
িনরবি
পিরবহন
(ােপােট শন)
বা
িনিতকরেণ
সহায়তা করা;

২৫

[১.১] পা বখী স িনম াণ

[১.১.১] নব াসন ট বরাত
পিরবার

সংা ৪ ৩১৮৮ ৩১৫৩ ৩১১৮ ৩০৮৩ ৩০৪৮ ৩১১৬ ০

[১.১.২] ল স িনম ােণর
সািদত ভৗত িনম াণ কাজ

% ৪ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫.৫০ ০

[১.১.৩] নদীশাসন কােজর
সািদত ভৗত িনম াণ কাজ

% ২ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৭ ০

[১.১.৪] এিপএ ম/ সংি ক
মিনটিরং ম কক পা বখী
স িনম াণ কের ভৗত ও
আিথ ক কায ম পিরদশ ন
সািদত

সংা ১ ২ ১ ১ ০

[১.২] বব স ও সংেযাগ
সড়েকর রণােবণ, িনরাপা
ও উয়ন কায ম

[১.২.১] বব সর নদীশাসন
কােজর িনরাপার জ
Hydraulic ও
Morphological অবা
পয েবেণর িরেপাট  দািখলত

সংা ২ ২ ১ ১ ০

[১.২.২] বব সর নদীশাসন
ও অা কায ম পিরদশ ন
সািদত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ০

[১.২.৩] বব সর াক লন
RCC করেণর ভৗত কাজ
সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬৫ ০

[১.২.৪] বব সেত
িমউিজয়াম িনম ােণর কাদার
িনেয়ািজত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২২ ০৭-০৬-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ০

[১.২.৫] বব সর
Contract-7 রােডর
সািদত সংার কাজ

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ০

[১.২.৬] বব সেত মসিজদ
িনম ােণর ভৗত কাজ সািদত

% ২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ০

[১.৩] ারর স ও এোচ
রাড রণােবণ কায ম

[১.৩.১] ারর সর
BISIC ভবন িনম ােণর ভৗত
কাজ সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৬ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

পিরবহন
বার
দতা ি
করা;

২৫

[২.১] িবআর কিরেডােরর
এিলেভেটড অংশ িনম াণ

[২.১.১] সািদত ভৗত িনম াণ
কাজ

% ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৬০.৮৭ ০

[২.১.২] এিপএ ম/ সংি ক
মিনটিরং ম কক িবআর
কিরেডােরর এিলেভেটড অংশ
িনম ােণর ভৗত ও আিথ ক কায ম
পিরদশ ন সািদত

সংা ১ ৩ ২ ১ ১ ০

[২.২] কণ লী টােনল িনম াণ

[২.২.১] সািদত ভৗত িনম াণ
কাজ

% ৪ ৮৫ ৮৩.৫ ৮২ ৮০.৫ ৭৯ ৭৭.৫ ০

[২.২.২] উভয় াের টােনল
এোচ সড়েকর সািদত ভৗত
িনম াণ কাজ

% ৩ ৭৫ ৭০.৫ ৬৬ ৬১.৫ ৫৭ ৬০ ০

[২.২.৩] এিপএ ম/ সংি ক
মিনটিরং ম কক কণ লী
টােনল িনম াণ কের ভৗত ও
আিথ ক কায ম পিরদশ ন
সািদত

সংা ২ ২ ১ ১ ০

[২.৩] কয়া-বতাগী-পয়াখালী-
সড়েক পায়রা স িনম াণ

[২.৩.১] িনম াণ তদারিক কােজর
পরামশ ক িতান কক
Inception িরেপাট 
দািখলত

তািরখ ২ ৩০-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ১৬-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ২৯-১১-২০২১ ০

[২.৩.২] ভৗত িনম াণ কােজর ি
সািদত

তািরখ ১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০

[২.৩.৩] এিপএ ম/ সংি
ক মিনটিরং ম কক পায়রা
স িনম াণ কের ভৗত ও
আিথ ক কায ম পিরদশ ন
সািদত

সংা ১ ২ ১ ১ ০

[২.৪] পব হেত ারর
স পয  সড়ক শকরণ ও
দাতলা রাা িনম াণ

[২.৪.১] RAP ও LAP
Implementation এর
Consultant(NGO)
িনেয়ািজত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২১ ০৯-০১-২০২২ ১৬-০১-২০২২ ২৩-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ০৩-১১-২০২১ ০

[২.৪.২] ভৗত িনম াণ তদারিক
কােজর পরামশ ক িতান
িনেয়ািজত

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২ ১৭-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ০

[২.৪.৩] ভৗত িনম াণ কােজর
কাদার িনেয়ািজত

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২ ১৭-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৫] িকেশারগ জলার
িমঠামইন উপেজলা হেত
কিরমগ উপেজলা পয  উড়াল
সড়ক িনম াণ

[২.৫.১] খসড়া ড়া সাতা
সমীা িতেবদন দািখলত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২২ ০৮-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ১৭-১১-২০২১ ০

[২.৬] লতা-আড়াইহাজার-
বাারামর সড়েক মঘনা নদীর
উপর স িনম াণ

[২.৬.১] িম অিধহণ পিরকনা
ণীত

তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২২ ০৮-০৫-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ২২-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০

[২.৬.২] নব াসন পিরকনা
ণীত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২২ ০৭-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ০

[২.৬.৩] এলাইনেম ড়াত তািরখ ১ ৩০-১১-২০২১ ১০-১২-২০২১ ১৭-১২-২০২১ ২৪-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ০৬-১০-২০২১ ০

[২.৭] মঘনা নদীর উপর
শরীয়তর-চদর সড়েক ও
ীগ-গজািরয়া সড়েক স
িনম ােণর সাতা সমীা

[২.৭.১] Inception
Report দািখলত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ০৯-০১-২০২২ ১৬-০১-২০২২ ২৩-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ০১-০৮-২০২১ ০

৩

বড় বড়
শহেরর
যানজট
াসকরেণ
সহায়তা করা;

১০

[৩.১] সােপাট   ঢাকা
এিলেভেটড এেসওেয় কের
িম অিধহণ ও নব াসন
কায ম

[৩.১.১] ন বাসন িভেলজ িনম াণ
কাজ সািদত

% ৪ ১০০ ৯৭ ৯৪ ৯১ ৮৮ ৯১.৫০ ০

[৩.১.২] এিপএ ম/ সংি ক
মিনটিরং ম কক সােপাট  
ঢাকা এিলেভেটড এেসওেয়
কের ভৗত ও আিথ ক কায ম
পিরদশ ন সািদত

সংা ১ ২ ১ ১ ০

[৩.২] ঢাকা আিলয়া
এিলেভেটড এেসওেয় িনম াণ

[৩.২.১] াফট িডেটইল িডজাইন
কাজ সািদত

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ০

[৩.২.২] িডেটইল িডজাইেনর জ
Subsoil
Investigation কাজ
সািদত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০ ০

[৩.২.৩] এিপএ ম/ সংি
ক মিনটিরং ম কক ঢাকা
আিলয়া এিলেভেটড এেসওেয়
কের ভৗত ও আিথ ক কায ম
পিরদশ ন সািদত

সংা ১ ২ ১ ১ ০

[৩.৩] ঢাকা সাবওেয় িনম াণ
[৩.৩.১] সাতা সমীা কাজ
সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

দািরক
কায েমর
মােনায়ন
িনিত করা।

১০

[৪.১] িজববষ  উদযাপন
উপলে হীত পদেপ

[৪.১.১] বব সর পিম
টাল াজায় মাটর সাইেকেলর
জ থক  লন তত

তািরখ ২ ৩০-১১-২০২১ ০৭-১২-২০২১ ১৪-১২-২০২১ ২৩-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ০

[৪.২] ািতািনক সমতা ি

[৪.২.১] সমসামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং
সশন/িশণ/সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়ািজত

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০

[৪.২.২] এিপএ েমর
কম কতােদর দেশ/িবেদেশ
িশণ ও িশা সফের িরত

সংা ২ ২ ১ ০

[৪.২.৩] বাংলােদশ স
কপের াবর ও অাবর
সির তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ০৯-০১-২০২২ ১৬-০১-২০২২ ২৩-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ৩১-১২-২০২১ ০

[৪.২.৪] স ভবেনর সােভ ইা
িসেম উীতকরেণর কাজ
সািদত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ০

[৪.২.৫] সর টাল হার
িনধ ারণ/নঃিনধ ারণত

তািরখ ১ ০১-০৬-২০২২ ০৮-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ০২-১১-২০২১ ০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ০

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

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

া নর ১০ ০

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ০

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০

মাট সং ার: ০

*সামিয়ক (provisional) ত


