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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

চাম িস কেপ ােরশনেক শিশালী করার লে এই িতােনর জনিতিনিধ ও কম কতা-কম চারীেদর দতা ির জ িশণ দান
করার বা হন করা হে। নগেরর যাগােযাগ বা উয়েনর জ িবগত ৩ বছের 80 িকঃ িমঃ রাা/সড়েকর উয়ন ও 398 িকঃ
িমঃ  রাা/সড়ক  সংার/মরামত,  155  িকঃ  িমঃ  টপােতর  উয়ন  ও  123  িকঃ  িমঃ  টপাত  সংার/মরামত,  133  িকঃ  িমঃ
ন/নদ মার উয়ন ও 140 িকঃ িমঃ ন/নদ মা সংার/মরামত, ৪70 িকঃ িমঃ সড়ক বািত াপন ও 278 িকঃ িমঃ সড়ক বািত
রণােবণ ও 98% এলাকা বজ বাপনার আওতায় আনয়েনর বা হন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

চাম িস কেপ ােরশেনর িনজ আয়/সদ ি, নগরীর অবকাঠােমা রণােবেণর েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগরবাসীেক
েয়াজনীয় সবা দান, নগরেক পিরার-পির ও সজ রাখা, জলাবতা রীকরণ, সকল পয ােয় ত ির বহােরর মােম তা
ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

নগর এলাকার যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা, ীজ-কালভাট , ইন, টপাত িনম াণ, বাস টািম নাল, াক টািম নাল িনম াণ ও
রণােবেণর পাশাপািশ নগত মান উয়েন অিধক  দওয়া হেব। েয়াজনীয় ে িব.িস. রাার পিরবেত আর.িস.িস. রাা করাসহ
যানজট িনরসেনর জ অিধক সংক সড়ক, পাবিলক কার পািকং িনম াণ করা হেব। িচ-িবেনাদেনর জ িশ পাক, এিমউজেম পাক
িনম াণ ও উয়ন করা হেব। নগরেক পির ও সজায়ন করার জ বজ বাপনা এবং রাার পাে টপােত ছায়াদানকারী ও সৗয 
বধ ক গাছ লাগােনা হেব। নগের সড়ক আেলাকায়েনর জ নন নন সড়ক বািত াপন ও রণােবণ করা হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

85% জন সেচতনতা িকরণ।
৯8% বজ পিরকিতভােব সংহ করা।
50 িকঃিমঃ সড়ক উয়ন/িনম াণ।
100 িকঃিমঃ সড়ক সংার/মরামত।
300 িকঃিমঃ সড়ক বািত াপন।
35০ িকঃিমঃ সড়ক বািত মরামত/সংরণ।
40 িকঃিমঃ ন িনম াণ/উয়ন।
30 িকঃিমঃ ন সংার/মরামত।
100 িকঃিমঃ টপাত িনম াণ/উয়ন।
150 িকঃিমঃ টপাত সংার/মরামত।
90% যানজট িনরসন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, চাম িস কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২০
সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পির ও সজ চাম মহানগরী (Clean And Green Chittagong City)

১.২ অিভল (Mission)
পিরেবশ বাব অবকাঠােমা উয়ন ও আথ  সামািজক কায ম এর মােম নািগরকেদর সবা িনিতকরণ এবং নগরেক এক
পিরার-পিরছ ও সজ নগরীেত পিরণত কের নগরবাসীর জীবনযাার মান উয়ন ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নগর এলাকার অবকাঠােমা উয়ন।
২. বজ বাপনা।
৩. সড়ক বািত উয়ন।
৪. জনসেচতনতা ি।
৫. পিরকিত, পিরেবশ বাব নগর উয়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নগর এলাকার রাা, ীজ, কালভাট , টপাত িনম াণ ও রণােবণ।
২. নগরীর বজ বাপনা।
৩. সড়ক বািত াপন ও রণােবণ।
৪. আথ  সামািজক অবার উয়ন।
৫. নগরীর সৗ বধ ন ও সজায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

নগেরর অবকাঠােমা উয়ন নগেরর অবকাঠােমা উয়ন বাবায়ন % ৮০.০০ ৮৫.০০ ৯০.০০ ৯৫.০০ চাম িস কেপ ােরশন
চাম িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বজ বাপনা বজ বাপনা বাবায়ন শতকরা হার ৮৭.০০ ৯০.০০ ৯২.০০ ৯৪.০০ চাম িস কেপ ােরশন
চাম িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

সড়ক বািত উয়ন।
রাা আেলািকতকরণ ও িবৎ িবল
াসকরণ বাবায়ন

শতকরা হার ৮০.০০ ৮৫.০০ ৯০.০০ ৯২.০০ চাম িস কেপ ােরশন
চাম িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

জনসেচতনতা ি জনসেচতনতা ি বাবায়ন শতকরা হার ৭০.০০ ৭৫.০০ ৭৮.০০ ৮০.০০ চাম িস কেপ ােরশন
চাম িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

পিরকিত, পিরেবশ বাব নগর
উয়ন

পিরকিত, পিরেবশ বাব নগর
উয়ন বাবায়ন

শতকরা হার ৭৫.০০ ৮০.০০ ৮২.০০ ৮৫.০০ চাম িস কেপ ােরশন
চাম িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] নগর
এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন।

৩০

[১.১] রাা উয়ন এবং
রণােবণ

[১.১.১] রাা িনম াণ
বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৬ ২৩ ৫০.০০ ৪০.৮০ ৩২.৬০ ৩১.৩০ ২৮.১২ ৫৫.০০ ৬০.০০

[১.১.২] রাা
রণােবণ বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৬ ৬৫ ১০০ ৯৪.৫০ ৮৪.০০ ৮৩.৫০ ৮০.০০ ১১০.০০ ১২০.০০

[১.২] ইন উয়ন এবং
রণােবণ

[১.২.১] ইন িনম াণ
কাজ বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৩ ১৫ ৪০.০০ ৩৪.৫০ ৩০.০০ ২৮.৫০ ২৩.০০ ৫০.০০ ৬০.০০

[১.২.২] ইন
রণােবণ বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৩ ১৫ ৩০.০০ ২৮.৫০ ২৬.০০ ২৪.৫০ ২৩.০০ ৪০.০০ ৫৫.০০

[১.৩] টপাত উয়ন
এবং রণােবণ

[১.৩.১] টপাত উয়ন
বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৩ ২০ ১০০.০০ ৯০.৫০ ৮৫.০০ ৭৮.৫০ ৭০.০০ ১১০.০০ ১২০.০০

[১.৩.২] টপাত
রণােবণ

সমি িকঃিমঃ ৩ ৩০ ১৫০.০০ ১৩০.৫০ ১২০.০০ ১১০.৫০ ১০০.০০ ১৬০.০০ ২০০.০০

[১.৪] রাায়
ীজ/কালভাট  িনম াণ

[১.৪.১] রাায়
ীজ/কালভাট  িনম াণ
বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৪ ২৮ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৮.০০ ১৬.৫০ ১৫.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০

[১.৫] িরেটিনং ওয়াল
িনম াণ ও রণােবণ

[১.৫.১] িরেটিনং
ওয়াল িনম াণ
বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ১ ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.০০ ১.০০

[১.৫.২] িরেটিনং
ওয়াল রণােবণ
বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ১ ২০ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৯.০০ ১৮.৫০ ১৮.০০ ২৫.০০ ৩০.০০

[২] বজ
বাপনা।

৩০
[২.১] বজ সংহ,
অপসারণ ও ফলা

[২.১.১] বজ সংহ সমি শতকরা ১৫ ৮৭ ৯০ ৮৯.৫ ৮৯ ৮৮.৫ ৮৮ ৯২.০০ ৯৫.০০

[২.১.২] বজ অপসারণ সমি শতকরা ১৫ ৮৭ ৯০ ৮৯.৫ ৮৯ ৮৮.৫ ৮৮ ৯২.০০ ৯৫.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ১৪:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] সড়ক বািত
উয়ন।

১০
[৩.১] রাায় বিতক
লাইন ও বািত াপন এবং
বহার ও রণােবণ

[৩.১.১] রাার
বিতক লাইন ও
বািত াপন বাবািয়ত

সমি িকঃিমঃ ৫ ২৫০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০০.০০ ৫০.০০

[৩.১.২] রাার বািত
বহার ও রণােবণ
বাবািয়ত

সমি সংা ৫ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৭৫০০ ৭০০০ ১০৫০০ ১১০০০

[৪]
জনসেচতনতা
ি।

৩
[৪.১] জনসেচতনতা ি
বাবায়ন

[৪.১.১] জনসেচতনতা
ি বাবায়েনর জ
সমিত উেগ হণ

সমি % ৩ ৭০ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭৮ ৮০

[৫] পিরকিত,
পিরেবশ বাব
নগর উয়ন।

২
[৫.১] পিরকিত, পিরেবশ
বাব নগর উয়ন
বাবায়ন

[৫.১.১] পিরকিত,
পিরেবশ বাব নগর
উয়ন বাবায়ন জ
সমিত উেগ হণ

সমি % ২ ৭৫ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৮২ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ১৪:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ১ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত মিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ১৪:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল
ও ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

গড় % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

মিত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক বাবায়ন
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ১৪:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ২৩, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

মিত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত মিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

মিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, ধান িনব াহী কম কতা, চাম িস কেপ ােরশন, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় িহসােব ধান িনব াহী
কম কতা, চাম িস কেপ ােরশন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ধান িনব াহী কম কতা
চাম িস কেপ ােরশন

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিস িস কেপ ােরশন

২ এিডিপ এয়াল ডভলপেম াাম

৩ এলিজিড লাকাল গভরেম িডিভশন

৪ এলিজইিড লাকাল গভরেম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৫ এলিজএসিপ লাকাল গভরেম সােপাট েজ

৬ সওজ সড়ক ও জনপথ

৭ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলফ ইিিনয়ািরং

৮ ওয়াসা ওয়াটার এ য়ােরজ সাাই অথির

৯ এনআইএলিজ াশনাল ইনিউট অব লাকাল গভরেম

১০ িমঃ িমটার

১১ িকঃ িমঃ িকেলািমটার

১২ এলিজআই লাকাল গভরেম ইনিউট
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ
মাণক

উপা 

[১.১] রাা উয়ন এবং রণােবণ
[১.১.১] রাা িনম াণ বাবািয়ত

[১.১.২] রাা রণােবণ বাবািয়ত

[১.২] ইন উয়ন এবং রণােবণ
[১.২.১] ইন িনম াণ কাজ বাবািয়ত

[১.২.২] ইন রণােবণ বাবািয়ত

[১.৩] টপাত উয়ন এবং রণােবণ
[১.৩.১] টপাত উয়ন বাবািয়ত

[১.৩.২] টপাত রণােবণ

[১.৪] রাায় ীজ/কালভাট  িনম াণ [১.৪.১] রাায় ীজ/কালভাট  িনম াণ বাবািয়ত

[১.৫] িরেটিনং ওয়াল িনম াণ ও রণােবণ
[১.৫.১] িরেটিনং ওয়াল িনম াণ বাবািয়ত

[১.৫.২] িরেটিনং ওয়াল রণােবণ বাবািয়ত

[২.১] বজ সংহ, অপসারণ ও ফলা
[২.১.১] বজ সংহ

[২.১.২] বজ অপসারণ

[৩.১] রাায় বিতক লাইন ও বািত াপন এবং বহার ও রণােবণ
[৩.১.১] রাার বিতক লাইন ও বািত াপন বাবািয়ত

[৩.১.২] রাার বািত বহার ও রণােবণ বাবািয়ত

[৪.১] জনসেচতনতা ি বাবায়ন [৪.১.১] জনসেচতনতা ি বাবায়েনর জ সমিত উেগ হণ

[৫.১] পিরকিত, পিরেবশ বাব নগর উয়ন বাবায়ন [৫.১.১] পিরকিত, পিরেবশ বাব নগর উয়ন বাবায়ন জ সমিত উেগ হণ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


