


া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

েয াগ বাপনা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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

েয ােগর কারেণ
িত ও
দ শা
জনেগাীর জ
জির মানিবক
সহায়তা,
নার ও
নব াসন
কম িচ দতার
সিহত
পিরচালনা করা

৩০

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

সংা
ল জেন

৪ ১৫.০০ ১৪.৭০ ১৪.৬০ ১৪.৫০ ১৪.৪০ ৮.৪৫

[১.১.২] কািবখা কম িচ
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০

[১.২] ামীণ অবকাঠােমা সেহর রণােবণ
(আর/ নগদ)

[১.২.১] উপকারেভাগী
সংা
ল জেন

৪ ১৬ ১৫.৭৫ ১৫.৫০ ১৫.২৫ ১৫.১৫ ৮.০৪

[১.২.২] আর কম িচ
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২১

[১.৩] আয়ণ কের মােম হহীণেদর
জ েয াগ সহনীয় হ িনম াণ ও
িেযাােদর বীরিনবাস িনম াণ কায ম
তদারিক ও পিরদশ ন

[১.৩.১] েয াগ সহনীয়
হ িনম াণ ও
িেযাােদর বীরিনবাস
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৬০ ৫৬ ৫২ ৪৮ ৪৪ ৩

[১.৪] িভিজএফ এর মােম খা িনরাপা
িনিতকরণ

[১.৪.১] উপকারেভাগী
সংা
ল জেন

৪ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ৪০০

[১.৪.২] িভিজএফ
কম িচ পিরদশ েনর
সংা

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৩

[১.৫] অিত দির জনেগাীর জ কম সংান
ি

[১.৫.১] উপকারেভাগী
সংা
ল জেন

৩ ৫.১৮ ৫.১০ ৫.০৫ ৫.০০ ৪.৯৫ ২.৫১৭

[১.৫.২] ইিজিপিপ
কম িচ পিরদশ েনর
সংা

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫

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

[১.৬.১] উপকারেভাগী
সংা
ল জেন

২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩৬.৬৫

[১.৬.২] িজআর কম িচ
পিরদশ েনর সংা

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২

[১.৭] েয ােগ িতেদর মেনাঃসামািজক
কাউিিলং দান

[১.৭.১] উপকারেভাগী সংা ১ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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

েয াগ িঁকাস
কম িচ হেণর
মােম িবিভ
কার েয ােগর
িতকর ভাব
সহনীয় পয ােয়
আিনয়া সািব ক
েয াগ লাঘব
করা

২১
[২.১] ামীণ রাার ১৫ িমটার দঘ  পয 
স/কালভাট  িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত
িজ/কালভাট 

িক.িম. ২ ৫.০০ ৪.৭৫ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪.০০ ২.৫

[২.১.২] িজ/ কালভাট 
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ২

[২.২] বখী বা আয়েক িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত বা
আয়েক

হাজার
বগ িমটার

২ ৫৩ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ১৩.৮

[২.২.২] বা আয়েক
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১

[২.৩] িকে থাকা জনেগাি ও গবািদ পর
আেয়র জ িজব িকা িনম াণ

[২.৩.১] িজব িকা
ভবন িনম াণ

হাজার
বগ িমটার

২ ১৫ ১৪.৫০ ১৪ ১৩.৫০ ১৩ ৩১৬০.৩

[২.৩.২] িজব িকা
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০

[২.৪] াণ সামী সংরেণর জ জলা াণ
দাম কাম েয াগ বাপনা ত ক
িনম াণ

[২.৪.১] িনিম ত জলা
াণ দাম

হাজার
বগ িমটার

২ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ১

[২.৪.২] জলা াণ দাম
পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৮

[২.৫] ামীণ মার রাা হিরংেবান ব করণ
[২.৫.১] িনিম ত
হিরংেবান ব রাা

িকঃিমঃ ২ ৪৯২ ৪৮০ ৪৭৫ ৪৭০ ৪৬৫ ৪০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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%

[২.৫] ামীণ মার রাা হিরংেবান ব করণ
[২.৫.২] হিরং বান ব
রাা পিরদশ েনর সংা

সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭

[২.৬] জরী পিরিিত মাকােবলার জ
আপদকালীন ণীত কম পিরকনা

[২.৬.১] ণীত
আপদকালীন
কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ ১৫-০২-২০২৩ ৩০-০২-২০২৩

[২.৭] ামীণ রাা এইচিবিব করেণ মাঠ
পয ােয় সীমাবতা িচিতকরেণর লে
অিভতা িবিনময় সশন

[২.৭.১] ১  অিভতা
িবিনময় সশন আেয়াজন

সংা ১ ০১

[২.৮] বা বা অা ািতক েয ােগর
সাড়াদানোর ায়ণ িবষয়ক লািন ং সশন
আেয়াজন

[২.৮.১] ১  লািন ং
সশন আেয়াজন

সংা ১ ০১

[২.৯] িডজাার ির ােনজেম
এনেহেম কের Component-2 এ
DDM কক বহােরর জ Rescue
Speed Boat সংেহর লে সরকােরর
অেমাদেনর জ মণালেয় াব রণ।

[২.৯.১] ১২
Rescue Speed
Boat এর সংেহর
লে াব রণ

তািরখ ১ ৩০-০৮-২০২২ ৩০-০৯-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২

[২.১০] িডজাার ির ােনজেম
এনেহেম কের Component-2
এর আতায় ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ
কক বহােরর জ Turn Table
Ladder এর িসিফেকশন ত করা।

[২.১০.১] ফায়ার সািভ স
ও িসিভল িডেফ কক
বহােরর জ ০৬
Turn Table
Ladder এর
িসিফেকশন ত

তািরখ ১ ৩০-০৯-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ৩১-১২-২০২২

[২.১১] িডজাার ির ােনজেম
এনেহেম কের Component-3
এর DDM অধীন ৫ .ামীণ মার রাা
HBB করণ, কালভাট , Road
Protection Palaciting ইতািদ
িনম াণ, মরামত ও সংার কায ম বাবায়ন

[২.১১.১] ৫ ামীণ
মার রাায় মরামত
সংরণ কায ম
বাবায়ন

তািরখ ১ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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

েয াগ িঁকাস
ও জির
সাড়াদান
কায েমর
সিহত সংি
কায মিলেক
সমিত,
লিভিক ও
শিশালী করা

১৯

[৩.১] াশনাল রিজিলেয় কের মােম
বা বণ ’ জলায় “Flood
Preparedness Programme
(FPP)” এর মােম Dynamic
Flood Risk Model এর পাইলং
কম িচ ড়াকরণ

[৩.১.১] DFR
Model পাইলং এর
আেলােক বা িত
কায ম (এফিপিপ) এর
ািতািনকীকরেণর
পেরখা িবষয়ক
িতেবদন ত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০২২ ১০-১২-২০২২ ২০-১২-২০২২ ৩০-১২-২০২২

[৩.২] াশনাল রিজিলেয় কের
কায মসেহর অজনসহ সংরণ ও চারনা

[৩.২.১] িতবিতা
অ িলক েয াগিঁক
াস পাইলং এর
আেলােক পিলিস িফ
ণয়ন

তািরখ ১ ৩০-১১-২০২২ ১০-১২-২০২২ ২০-১২-২০২২ ৩০-১২-২০২২

[৩.৩] আরবান রিজিলেয় কের মােম
নগর িক বাপনার উয়েনর লে
িডিডএম/ফায়ার সািভ স/িস কেপ ােরশন
িতিনিধগেণর িশণ

[৩.৩.১] িশিত
জনবল/িশণাথ

সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৪৫

[৩.৪] িমকের যপািত সংেহর কের
মােম CPP এর জ যপািত য়
কায ম হণ

[৩.৪.১] CPP ক
উারকারী যপািত
দান

তািরখ ১ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[৩.৫] SNSP কের মােম মাঠ পয ােয়
সেচতনতা কম শালা

[৩.৫.১] ৬ সেচতনতা
কম শালা আেয়াজন

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৬] জরী সাড়াদান পিত
শিশালীকরেণর লে িস
কেপ ােরশন/জলা/উপেজলা/ইউিনয়ন েয াগ
বাপনা কিমর সদেদর িশণ

[৩.৬.১] িশিত
জনবল

সংা ২ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০

[৩.৭] ] েয ােগর য়িত ও চািহদা িনন
িবষয়ক িশণ (িডিডএম, িডআরআরও ও
িপআইওেদর জ)

[৩.৭.১] িশিত
কম কতা/কম চারী

সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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%

[৩.৮] িবপনী িবতােনর দাকান মািলক ও
কম চারীেদর অি িনরাপা এবং িমক
িত িবষয়ক িশণ

[৩.৮.১] িশিত
জনবল

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৯] ােসবকেদর (াউট, গাল  গাইডস,
িবএনিসিস, আরবান কিমউিন ভেলনযার,
ব রডিেস, আনসার-িভিডিপ) উার,
অসান ও মানিবক সহায়তা বাপনা
িবষয়ক িশণ

[৩.৯.১] িশিত
ােসবক

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৫০

[৩.১০] েয াগ িভকমেদর সাইেকােসাশাল
কাউিিলং দান িবষয়ক িশণ (জলা াণ
ও নব াসন কমকতা এবং উপেজলা ক
বাবায়ন কম কতা)

[৩.১০.১] িশিত
কম কতা

সংা ১ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫

[৩.১১] বািষ ক কম সাদন ি ণয়ন ও
মাণক দােনর উৎকষ তা সাধন িবষয়ক
িশণ

[৩.১১.১] িশিত
কম কতা/কম চারী

সংা ১ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৫০

[৩.১২] আর-কািবখা বাবায়ন িবষেয়
মাঠপয ােয় িশণ আেয়াজন

[৩.১২.১] িশিত
জনবল

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.১৩] জলা এবং উপেজলা পয ােয়র িশা
িতােন েয াগ মহড়ার আেয়াজেনর মােম
ছা-ছাী/ িশকেদর সেচতনতা ি

[৩.১৩.১] আেয়ািজত
মহড়া

সংা ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২

[৩.১৪] েয াগ বাপনা অিধদেরর
িতেবদন কাশ

[৩.১৪.১] ১ বািষ ক
িতেবদন কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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 ২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২৫

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


