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শব্দ সংক্ষেপন ও ব্যাখ্যা
সিসিও

কসমউসনটি সভসিক িংগঠন

সিইও

প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো

সিসেস্

সিটি গভর্ন্পোন্স প্ররেক্ট

সিএলসিসি
সিেেসি

সিটি ফলরভল ফকো-অসিপরনশন কসমটি
(শহে ্র্ পোরয় িমন্বয় কসমটি)
কযো্োসিটি েে সিটিি (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট অি সিটি
কর্পরেশরনে সংশেপ্ত নোম)

সিএনসিসি

ঢোকো উিে সিটি কর্পোরেশন

সিএিসিসি

ঢোকো দসিণ সিটি কর্পোরেশন

ইস্আই

টিকোদোন িম্প্রিোেণ কমপসূসি

সেএম

িোিোেণ িভো

আইশসশজআইএশপ
েোইকো

ইনক্লুশসভ শসটি গভর্ন্মান্স ইম্প্রুভক্ষমন্ট এযাকশন হপ্রাগ্রাম
(িমসন্বত নগে ্সেিোলন উন্নয়ন কমপসূসি)
েো্োন ইন্টোের্ন্োশনোল ফকো-অ্োরেশন এরেন্সী

এলসেসি

স্থোনীয় িেকোে সিভোগ

এমওএলসেআেসিএন্ডসি

স্থোনীয় িেকোে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিোয় মন্ত্রণোলয়

এনসেও

ফিিেকোসে উন্নয়ন িংস্থো

স্সিসিএ

প্ল্যোন-ডু-ফিক-একশন

স্স্সিস্

িেকোসে-ফিিেকোসে অর্িো কসমউসনটি অংশীদোসেত্ব

এিসিসে

ফটকিই উন্নয়ন লিযমোত্রো

এিসেআইসিসি

সিটি কর্পোরেশন ্সেিোলন (গভর্ন্পোন্স) উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র

িসিউআইটি

ওয়াকম ইম্প্রুভক্ষমন্ট টিম

িসিউএলসিসি

ওয়োিপ ফলরভল ফকো-অসিপরনশন কসমটি
(ওয়োিপ ্র্ পোরয় িমন্বয় কসমটি)
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১. ্টভূসম
১.১ সিটি কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র ও প্রশোিসনক উন্নয়ন
স্থোনীয় িেকোে (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এিং ফটকিই উন্নয়ন লিযমোত্রোিহ িেকোরেে িংসেষ্ট অর্ন্োর্ন্ নীসতমোলোে
আরলোরক “সিটি কর্পোরেশন ্সেিোলন (গভর্ন্পোন্স) উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র ২০২০-২০৩০” (এিসেআইসিসি) প্রণয়ন কেো হরয়রছ।
িোংলোরদরশে িকল সিটি কর্পোরেশরনে মতোমত ও ্েোমশপক্ররম ২০২০ – ২০৩০ ফময়োরদে ের্ন্ সিটি কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স
উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র প্রণয়ন কেো হয় এিং ফকৌশল্ত্রটি ২০২০ িোরলে ফম মোরি গণপ্রেোতন্ত্রী িোংলোরদশ িেকোরেে স্থোনীয় িেকোে,
্ল্লী উন্নয়ন ও িমিোয় মন্ত্রণোলয় কর্তপক চূড়োন্ত অনুরমোদন লোভ করে। ফকৌশল্ত্রটি হরলো িোংলোরদরশে দ্রুত নগেোয়রনে ফপ্রসিরত
সিটি কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়রনে ের্ন্ একটি কোঠোরমোগত দসলল। সিটি কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে চূড়োন্ত
রু্কল্প এিং সুসনসদষ্টপ অসভলিযগুরলো মূলত: ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও স্থোনীয় িেকোে সিভোরগে রু্কল্প ও অসভলিযগুরলোরক
সিরিিনোয় সনরয় সনি পোেণ কেো হরয়রছ। সিটি কর্পোরেশরনে ফকৌশল্রত্র িোেটি সুসনসদ পষ্ট লিয সনি পোেণ কেো হরয়রছ, র্র্ো: লিয-১)
আইসন উ্কেণ, লিয-২) িোংগঠসনক উন্নয়ন, লিয-৩) আসর্কপ সভসি ও িোরেট ব্যিস্থো্নো এিং লিয-৪) মোনিিম্পদ উন্নয়ন।
প্রসতটি লিয অেপরনে ের্ন্ িোস্তিোসয়ত কমপকোন্ডগুরলোরক ফকৌশলগত উ্োদোন সহিোরি উরল্লখ কেো হরয়রছ। সিটি কর্পোরেশরনে
গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে িোমসগ্রক কোঠোরমোটি সিত্র ১-১ এ তুরল িেো হরয়রছ।

শিত্র ১-১: সিটি কর্পোরেশন গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে িংসিপ্ত সিিেণ
স্থোনীয় িেকোে সিভোরগে ফনর্তরত্ব িোেোিোসহক ও সনেিসিন্ন অনুশীলরনে মোধ্যরম কর্পোরেশরনে ্সেিোলন ব্যিস্থোে উন্নয়ন কেো
প্ররয়োেন। েোইকো’ে কোসেগসে িহোয়তোয় স্থোনীয় িেকোে সিভোগ কর্তপক িোস্তিোয়নোিীন কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট অি সিটি
কর্পোরেশন (সিেেসি) প্রকল্প অর্িোকৃত নতুন সিটি কর্পোরেশন র্র্ো: নোেোয়ণগঞ্জ, কুসমল্লো, েংপুে ও গোেীপুে সিটি কর্পোরেশরন
ফকৌশল্রত্র গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন-িম্পসকপত কোর্ পক্রমগুরলো িোস্তিোয়রন িহোয়তো কেরছ। সিেেসি প্রকরল্পে কোর্ পক্রমগুরলো সিটি
কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে িোেটি লরিযে িোরর্ িোমঞ্জস্যপূণ প, র্ো িমসষ্টগতভোরি “প্রশোিসনক উন্নয়ন” নোরম
অসভসহত কেো হরয়রছ।

7

প্রশোিসনক উন্নয়ন হরলো কোরেে মধ্য সদরয় িোেিোসহকভোরি ফশখো এিং পুন: পুন: অনুশীলরনে একটি সিষয়। সিটি কর্পোরেশনিমূহ
তোরদে সকছু সকছু কোর্ পক্রম এখরনো পূণ পোঙ্গরুর্ িোস্তিোয়ন কেরত ্োরেসন। এিি কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন সিটি কর্পোরেশনিমূহরক একই
িেরনে িমস্যোে িম্মুখীন হরত হরি। আশো কেো র্োরি, স্থোনীয় িেকোে সিভোরগে সনরদ পশনোয় সিটি কর্পোরেশনিমূহ গভর্ন্পোন্স
উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে লিয অেপরন প্রশোিসনক উন্নয়রনে অংশ সহরিরি সিষয়-সভসিক িোসষপক উন্নয়ন কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন ও
িোস্তিোয়ন কেরি।

১.২ সিটি কর্পোরেশরনে কোর্ পোিসল িম্পসকপত প্রশোিসনক উন্নয়রনে ্সেসি ও িতপমোন ্সেিোলন ব্যিস্থো
(১) সিটি কর্পোরেশরনে কোর্ পোিসল
সিটি কর্পোরেশরনে িিমতো বৃসদ্ধ, কোর্ পোিসলে র্র্োর্র্ িোস্তিোয়ন ও কোর্ পকেরণে িোরর্ ‘প্রশোিসনক উন্নয়ন’ ওতরপ্রোতভোরি েসড়ত।
সিটি কর্পোরেশন আইরন কর্পোরেশরনে কোর্ পোিসল িণ পনো কেো হরয়রছ। ফকৌশল্ত্রটি সিটি কর্পোরেশন আইরন িসণ পত
কোর্ পক্রমগুরলোরক ৩টি ফেসণরত ভোগ করেরছ ফর্মন: (ক) প্রশোিসনক কোর্ পোিসল, (২) সনয়ন্ত্রনমূলক কোর্ পোিসল এিং (গ) ফিিোিংক্রোন্ত
কোর্ পোিসল, ফর্গুরলো িোেসণ ১-১ এ িংসিপ্তভোরি ফদখোরনো হরয়রছ। প্রশোিসনক কোর্ পোিসল প্রিোনত অভযন্তেীণ সিষয়োসদে িোরর্
িম্পসকপত, ফর্মন: মোনিিম্পদ ব্যিস্থো্নো, আসর্কপ ব্যিস্থো্নো, নোগসেক িম্পৃক্ততো ও ্সেরষিো প্রদোন, স্থোয়ী কসমটি এিং
কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় আরলোিনো ও সিদ্ধোন্ত গ্রহণ ইতযোসদ। সিটি কর্পোরেশন আইরনে র্ততীয় তেসিরল সনি পোসেত
্সেরষিোিংসেষ্ট কোেগুরলো িোিোেণ ফিিো িম্পসকপত, ফর্মন- ্োসন িেিেোহ, েোস্তো, সনষ্কোশন ব্যিস্থো, েনস্বোস্থয, সশিো ইতযোসদ।
সনয়ন্ত্রনমূলক কোর্ পোিসলও সিটি কর্পোরেশন আইরনে র্ততীয় তেসিরলে মরধ্য সুসনসদষ্ট কেো আরছ, র্র্ো: মহো্সেকল্পনো, ট্র্যোসেক
সনয়ন্ত্রণ, ফট্র্ি লোইরিন্স, অবিি অনুপ্ররিশ অর্ন্তম। সনয়ন্ত্রনমূলক কোর্ পোিসলও সিটি কর্পোরেশনগুরলোে ের্ন্ অতযন্ত গুরুত্বপূণ প, ফকননো,
ব্যিিো-িোসণরেযে প্রিোে ও সশল্পকোেখোনো বৃসদ্ধ ্োওয়োে িোরর্ িোরর্ ট্র্োসেরকে ্সেমোণও দ্রুত হোরে বৃসদ্ধ ্োরি। অর্বপ নসতক উন্নয়রনে
গসতিোেো অব্যোহত েোখোে ফিরত্র সিটি কর্পোরেশনিমূহরক অর্বপ নসতক ও ফিিেকোসে ্র্ পোরয় ্সেিোসলত উন্নয়ন কমপকোন্ড এমনভোরি
সনয়ন্ত্রণ কেরত হরি র্োরত করে এিকল উন্নয়ন কমপকোরন্ডে েরল সৃষ্ট েনদুরভপোগ সনেিন, সনয়ন্ত্রণ ও িমোিোন কেরত ্োরে।
আইসন উ্কেণ িো সনরদ পসশকোে অভোরিে ্োশো্োসশ আসর্কপ িীমোিদ্ধতো, স্বল্পদিতো, অর্ন্োর্ন্ সুরর্োগ-সুসিিো িো িেঞ্জোমোসদ ও দি
মোনিিম্পরদে ঘোটসতে কোেরণ এ কোর্ পোিসলগুরলো পুরেোপুসে িোস্তিোয়ন কেো িম্ভি হরি নো । সকছু সকছু কোর্ পোিসল সিটি কর্পোরেশরনে
িীসমত িোমরযপে মরধ্য িোস্তিোসয়ত হয়, র্সদও ফিগুরলোে িোস্তিোয়রন আইসন উ্কেরণে উ্ে সনভপেশীল নয়। সিটি কর্পোরেশন
্র্ পোরয় ‘প্রশোিসনক উন্নয়ন’ িংক্রোন্ত িমস্যোগুরলো সিটি কর্পোরেশনিমূহ এলসেসি’ে সনরদ পশনোয় িোস্তিমুখী ্দরি্ গ্রহণ করে িোর্
িোর্ িমোিোন কেরি িরল আশো কেো হরি।
সািশণ ১-১: সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এ কর্পোরেশরনে কোর্ পোিসল
ক্রসমক কোর্ পোিসলে ফেণীসির্ন্োি

কোর্ পোিসল

(ক)

প্রশোিসনক কোর্ পোিসল

কর্পোরেশরনে প্রসতষ্ঠো, কোউসন্সলে ও স্থোয়ী কসমটিিমূহ, মোনিিম্পদ, আসর্কপ
ব্যিস্থো্নো, কে ও েোেস্ব সিষয়োসদ, িকুযরমন্ট ব্যিস্থো্নো, নোগসেক িম্পৃক্ততো

(খ)

সনয়ন্ত্রনমূলক কোর্ পোিসল

শহে ্সেকল্পনো, ট্র্োসেক সনয়ন্ত্রণ, ফিিেকোসে মোরকপট, খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ,
সি্জ্জনক ও িসতকে িস্তুে ব্যিিো, অবিি দখল ও সনয়ন্ত্রণ, অর্ন্োর্ন্

(গ)

ফিিো িংক্রোন্ত কোর্ পোিসল

েনস্বোস্থয, ্োসন িেিেোহ ও নদ পমো, িড়ক (িোসতিহ), উন্মুক্ত স্থোন, পুকুে ও েলোশয়
িংস্কোে ব্যিস্থো্নো, ফেেী, িেকোসে মৎস্যরিত্র, মোরকপট, েনসনেো্িো, অসিসনি পো্ক,
দুক্ষ মাগ ব্যিস্থো্নো, কিেস্থোন ও শ্মশোন, িেকোসে ্োকপ ও অর্ন্র্ন্ সুসিিোসদ, সশিো
ও িংস্কৃসত, িমোেকল্যোণ, েন্ম, মৃতুয ও সিিোহ সনিন্ধন।

(২) সিটি কর্পোরেশরনে ্সেিোলন (গভর্ন্পোন্স) ব্যিস্থো িম্পসকপত সিসভন্ন কোর্ পক্রম
২০০০ িোল ফর্রক িেকোে আন্তেপোসতক উন্নয়ন িহরর্োগী িংস্থোগুরলোে িহোয়তোয় নগে ্সেিোলন ব্যিস্থোে উন্নয়রন ব্যো্ক সদকসনরদ পশনো প্রদোন করে আিরছ। এসিসি’ে আসর্কপ ও কোসেগসে িহোয়তোয় এলসেইসি কর্তপক িোস্তিোসয়ত ফ্ৌেিভোে ‘নগে ্সেিোলন
অিকোঠোরমো উন্নয়ন প্রকল্প’ (ইউসেআইআইস্) ২০০৩ িোরল শুরু হরয়সছল এিং উক্ত প্রকরল্পে এখন র্ততীয় িো্ অব্যোহতভোরি
্সেিোসলত হরি (জুলোই ২০১৪ - জুন ২০২১)। এসিসি িহোয়তোপুষ্ট ইউসে্ প্রকরল্পে “নগে ্সেিোলন উন্নয়ন কমপসূসি” (ইউসেআ্)
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িোংলোরদরশে স্থোনীয় িেকোে প্রসতষ্ঠোনগুসলরত িি পপ্রর্ম কমপদিতোসভসিক অর্ প িেোরেে ্দ্ধসত প্রিলন করেসছল। েোইকো’ে
অর্ পোয়রন ্াঁিটি সিটি কর্পোরেশরন ্সেিোসলত এিং এলসেইসি কর্তপক িোস্তিোসয়ত সিটি গভর্ন্পোন্স প্ররেরক্টে (সিসেস্) “িমসন্বত
নগে ্সেিোলন উন্নয়ন কমপসূসি” (আইসিসেআ্) মূলত: ইউসেআ্ এযোরপ্রোি ফর্রক গ্রহণ কেো হরয়রছ।
‘আইশসশজআইএশপ’ ৭টি ফেণীিদ্ধ ফিরত্রে ফমোট ৪২টি কোে সনরয় গঠিত, ফর্গুরলো িোেসণ ১-২ এ ফদখোরনো হরয়রছ। র্সদও এ
কোেগুরলো সিটি গভর্ন্পোন্স প্রকল্প কর্তপক ফকিলমোত্র লসিত সিটি কর্পোরেশন, র্র্ো: িট্টগ্রোম, নোেোয়ণগঞ্জ, কুসমল্লো, েংপুে ও গোেীপুে
সিটি কর্পোরেশরন িোস্তিোসয়ত হরয়রছ, তর্োস্ গভর্ন্পোন্স এে িোেটি মূল স্তম্ভ, র্র্ো: স্বিতো, েিোিসদসহতো, অংশগ্রহণ ও িম্ভযোব্যতোে
িোরর্ সামঞ্জস্য ফেরখ ফিগুসল মূলত সিটি কর্পোরেশরনে ্সেরষিো কোর্ পোিসলে উন্নয়রনে ের্ন্ িসন্নরিসশত কেো হরয়রছ।
আইসিসেআ্-এে কোেগুরলো গভর্ন্পোন্স উন্নয়রনে এিকল মূলনীসতগুসল িোস্তিোয়রন িহোয়তো কেরছ। ফর্মন: ফিত্র-১ অিোি তয
িেিেোহ ও উন্মুক্ততো, র্ো সিটি কর্পোরেশরনে কোর্ পক্ররমে স্বিতো আনয়রন অিদোন েোরখ, ফিত্র-২, ৩ ও ৪ মূলত কর্পোরেশরনে
প্রশোিসনক ও আসর্কপ ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রনে মোধ্যরম েিোিসদসহতো সনসিতকেরণ ভূসমকো েোরখ। ফিত্র-৬ নোগসেক অংশগ্রহণ ও
িরিতনতো সিটি কর্পোরেশরনে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধোন্ত গ্রহণ প্রসক্রয়োয় ও ্সেরষিো প্রদোরন ফকৌশলগত ্দ্ধসত িেিেোহ করে র্োরত
নোগসেকগণ সিটি কর্পোরেশন প্রদি ্সেরষিো সিষরয় তোরদে ্েোমশপ ও মতোমত প্রদোরন উৎিোহী ও িরিতন হয় এিং নোগসেক
দোসয়ত্ব ্োলন কেরত ্োরে। ফিত্র-৬ ও ৭ প্রিোনত সনয়ন্ত্রনমূলক কোর্ পোিসল িম্পসকপত, র্োে মোধ্যরম সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন কমপকোন্ড
ও নোগসেক দোয়-দোসয়ত্ব সিষরয় প্ররয়োেনীয় সনরদ পশনো ও সনয়ন্ত্রণ ্সেিোলনো কেরত ্োরে এিং র্োে আরলোরক নগে ব্যিস্থো্নোে
উন্নয়রন িম্ভোব্যতো িো পূি পিোেণো সুিংহত কেো র্োয়।
২০১৪ ফর্রক ২০২০ িোরল সিটি গভর্ন্পোন্স প্রকরল্পে ফময়োদকোরল ‘আইসিসেআ্’ এে কমপদিতো দু'িোে মূল্যোয়ন কেো হরয়রছ।
িোিোেণভোরি িলরত ফগরল কমপদিতো ্র্ পোরলোিনোে সিিোরে প্রকল্পভুক্ত ্াঁিটি সিটি কর্পোরেশনই ফিত্র-১, ৩, ও ৭ এ
তুলনোমূলকভোরি িরি পোচ্চ নম্বে ফ্রয়রছ। এছোড়ো, কর্পোরেশরনে অর্ন্ ফর্ িকল কমপকোরন্ডে সি্েীরত কম নম্বে ফ্রয়রছ ফিগুরলো
মূলত প্রশোিসনক পুনসি পর্ন্োি িম্পসকপত সিষয়, ফর্মন: স্থোয়ী কসমটি, িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদন, আসর্কপ ব্যিস্থো্নো ও নোগসেক
িম্পৃক্ততো। সিেেসি প্রকল্পটি প্রশোিসনক উন্নয়রনে লরিয ফর্িকল সিষরয় কমপদিতোে সিরিিনোয় কম নম্বে ফ্রয়রছ ফিিকল ফিরত্র
িহোয়তো প্রদান কেরছ।
সািশণ ১-২: আইশসশজআইএশপ-এে ৭টি ফিত্র ও ৪২টি কোর্ পক্রম
১. তয উন্মুক্তকেণ ও তয িেিেোহ ব্যিস্থোে উন্নয়ন

৪.৫ প্রসতিছে অন্তত মুদ্রোস্ফীসতহোরে কে িসহভূপত সনেস্ব
েোেস্ব আয় বৃসদ্ধ কেো

১.১ ই-গভোরন পন্স কোর্ পক্রম শুরু
১.২ গণরর্োগোরর্োগ ফিল (এমসিসি) প্রসতসষ্ঠত

৪.৬ র্র্োিমরয় িেকোে ও অর্ন্োর্ন্ িংস্থোে িরকয়ো ্সেরশোি কেো
৪.৭ ফটসলরেোন ও সিদুযৎ সিলিহ সতন মোি পূরি পে িকল
িরকয়ো সিল ্সেরশোি কেো
৪.৮ সিগত িছরেে িোরেট এিং প্রকৃত ব্যরয়ে িোরর্ প্রস্তোসিত
িোরেট এে তুলনো করে সিটি কর্পোরেশন অসেরি প্রদশপন কেো
৫. নোগসেক অংশগ্রহণ ও িরিতনতো বৃসদ্ধ
৫.১ সিসভল ফিোিোইটি ফকোসিপরনশন কসমটি গঠন ও কোর্ পকে
কেো
৫.২ ওয়োিপ ্র্ পোরয় ফকোসিপরনশন কসমটি গঠন ও কোর্ পকে কেো
৫.৩ কসমউসনটিরক িম্পৃক্তকেণ এিং কসমউসনটি গ্রু্ গঠন
কেো
৫.৪ ফেন্ডোে এযোকশন প্ল্োন প্রস্তুত কেো
৫.৫ দোসেদ্রর হ্রোিকেণ কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন এিং িসস্তিোিীরক
অন্তভূপক্ত করে তো িোস্তিোয়ন কেো
৫.৬ নোগসেক িনদ ্র্ পোরলোিনো কেো
৫.৭ সিটিরেন সের্োট প কোিপ প্রস্তুত, অনুরমোদন এিং িোস্তিোয়ন
কেো

১.৩ নগে তয ফিিো ফকন্দ্র প্রসতসষ্ঠত
১.৪ েনতোে মুরখোমুসখ কমপসূসি
২. প্রশোিসনক পুনসি পর্ন্োি
২.১ নগে উন্নয়ন িমন্বয় কসমটি (সিসিসিসি) গঠন
২.২ প্রশোিসনক পুনসি পর্ন্োি কসমটি (এআেসি) গঠন
২.৩ প্রসতটি সিভোরগে রু্কল্প ও অসভলিয সনি পোেণ কেো
২.৪ কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট ইউসনট (সিসিইউ) গঠন
এিং প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো
২.৫ েি ফিিসক্র্শন িংরশোিন কেো
২.৬ কোইরেন কোর্ পক্রম শুরু কেো

9

২.৭ কমসপ্ররহনসিভ প্ল্যোসনং ইউসনট (সিস্ইউ) গঠন

৫.৮ অসভরর্োগ সনষ্পসি ফিল গঠন এিং এে কোরেে ্সেসি
পুনেোয় ্র্ পোরলোিনো ও িংরশোিন পূি পক কোর্ পকে কেো

২.৮ স্থোয়ী কসমটি কোর্ পকে কেো
২.৯ িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদন প্রস্তুতকেণ এিং
প্রকোশ কেো (সিটি কর্পোরেশন আইরনে িোেো ৪৩)
৩. কে পুনসি পর্ন্োি
৩.১ কে সনি পোেরণ িিমতো বৃসদ্ধ

৬.নগে ্সেকল্পনো এিং ্সেরিশ উন্নয়ন
৬.১ মহো্সেকল্পনো হোলনোগোদকেণ
৬.২ উন্নয়ন ্সেকল্পনো সনয়ন্ত্রণ
৬.৩ সিটিকর্পোরেশরনে অিকোঠোরমো উন্নয়ন ্সেকল্পনোে
িোস্তিোয়ন (সিসিআইসিস্)
৬.৪ ্সেিোলনো ও েিণোরিিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন

৩.২ িছেব্যো্ী অন্তি পতীকোলীন কে আদোয় অব্যোহত
েোখো এিং কে আদোয় বৃসদ্ধ কেো
৩.৩ করেে উৎি পুন:সিসিতকেণ
প পুনসি পর্ন্োি
৪. আসর্ক

৬.৫ ্সেরিশ কোঠোরমো ও ্সেরিশ িংেিণ আইন
৬.৬ স্যোসনটোসে অিস্থোে উন্নয়ন
৬.৭ িেপয ব্যিস্থো্নো
৭ .আইরনে শোিন প্রসতষ্ঠো

৪.১ ্োসন িেিেোহ এিং িেপয ব্যিস্থো্নোে ফিরত্র পৃর্ক
সহিোি ্দ্ধসত িোলু কেো
৪.২ কর্পোরেশন কর্তপক ্সেিোসলত ব্যিিো
প্রসতষ্ঠোনরর্রক আয়
৪.৩ িমসন্বত কসম্পউটোে ্দ্ধসত প্রসতষ্ঠো কেো
৪.৪ আসর্ পক সিিেনী প্রস্তুত কেো এিং অর্ প িছে ফশষ
হওয়োে সতন মোরিে মরধ্য অভযন্তেীন সনেীিো সিভোগ
কর্তপক সনেীিো কোে িম্পন্ন কেো

৭.১. আইরনে শোিন প্রসতষ্ঠোে ের্ন্ েনিরিতনতোমূলক
প্রিোেোসভর্োন ্সেিোলনো কেো
৭.২. আইরনে শোিন প্রসতষ্ঠো ইউসনট গঠন
৭.৩ আইন শৃঙ্খলো সিষয়ক স্থোয়ী কসমটিে দিতো বৃসদ্ধমূলক
কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন

৩) প্রশোিসনক উন্নয়রনে ্সেসি:
আইসিসেআ্-এে কতগুরলো ফমৌসলক কোর্ পক্রমরক আেও ফেোেদোেকেোে লরিয েোইকো-সিেেসি প্রকরল্পে মোধ্যরম প্রশোিসনক
উন্নয়ন কোর্ পক্রম শুরু কেো হরয়রছ। ফর্রহতু আইসিসেআ্ শব্দটি েোইকো িহোয়তোপুষ্ট সিটি গভর্ন্পোন্স প্রকরল্পে মোধ্যরম সিটি
কর্পোরেশরন ্সেসিত লোভ করেসছল, ফিরহতু সিেেসি প্রকরল্পে প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রমরক িংরির্ "আইসিসেআ্
সেইনরেোি পরমন্ট" িো "আইসিসেআ্-আে" নোরম অসভসহত কেো হরয়রছ।
আইসিসেআ্ কোর্ পক্রম শসক্তশোলীকেণ মূলত: দুটি সিষরয়ে িোরর্ িম্পসকপত; (১) আইসিসেআ্ এে মুখ্য কমপকোন্ডগুরলোরক আরেো
শসক্তশোলী কেো এিং সিটি কর্পোরেশরনে সনেস্ব প্রশোিসনক কোঠোরমো ও প্রসক্রয়োগুরলোে িোরর্ ফিগুরলোরক একীভূত কেো এিং (২)
সনরদ পসশকোটি িহেরিোধ্য করে িেকোসেভোরি গৃহীত সনরদ পসশকো ও ছক আকোরে িেিেোহ কেো। অর্ন্কর্োয়, আইসিসেআ্ এে
শসক্তশোলীকেণ কোর্ পক্রমরক প্রোসতষ্ঠোসনক রু্ ফদওয়ো র্ো সিটি কর্পোরেশনিমূহ ইরতোমরধ্য অনুশীলরনে মোধ্যরম িোস্তিোয়ন কোর্ পক্রম
শুরু করেরছ।
২০২০ িোরলে ফম মোরি স্থোনীয় িেকোে সিভোগ কর্তপক কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র প্রণয়ন কেো হরয়রছ। একই িমরয়
আইসিসেআ্ কোর্ পক্রম িম্পন্ন হওয়োে ্ে এখন "আইসিসেআ্-আে" িংরির্ "প্রশোিসনক উন্নয়ন" নোরম পশিশিশত লোভ করেরছ।
ফকৌশল্রত্রে অংশ সহিোরি ‘আইসিসেআ্-আে’ শব্দটি প্রশোিসনক উন্নয়ন-এ (এআই) রূ্োন্তেকেরণে িময়িীমো ও আইসিসেআ্
িংসেষ্ট প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম এিং সিটি কর্পোরেশরনে কোর্ পোিসল িমূহ সিত্র ১-১ এ িণ পনো কেো হরয়রছ।
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শিত্র ১-২: সিটি কর্পোরেশন আইন, আইশসশজআইএশপ, আইশসশজআইএশপ-আে ও প্রশোিসনক উন্নয়ন

১.৩ প্রশোিসনক উন্নয়রনে ্দ্ধসতিমূহ
(১) প্রশোিসনক উন্নয়রনে ফিত্র ও কোর্ পক্রমিমূহ
প্রশোিসনক উন্নয়ন িংক্রোন্ত কোর্ পক্রমিমূহ প্রর্ম প্রর্ম অিশ্যই ্েীিোমূলক ও ভুলভ্রোসন্ত শুিরে কোরেে মধ্য সদরয় সশখন প্রসক্রয়োয়
িোেোিোসহক ও সনেিসিন্নভোরি করে ফর্রত হরি। কািণ সিটি কর্পোরেশরনে অরনক কোর্ পোিসল এখরনো পূণ পোংগভোরি িোস্তিোয়ন কেো
িম্ভি হয়সন, আিোে সকছু কোর্ পোিসল েরয়রছ ফর্গুরলো নতুনভোরি শুরু কেরত হরি। তোই এে ের্ন্ দেকোে দীঘ পরময়োসদ ্সেকল্পনো।
িোেসণ ১-৩ এ সিটি কর্পোরেশরনে ফকৌশল্রত্রে লিযিমূহরক িোমরন ফেরখ সিেেসি প্রকল্প িমসর্তপ ‘প্রশোিসনক উন্নয়ন’ এে ফিত্র
ও কোর্ পক্রমগুরলোে উ্ে আরলোক্োত কেো হরয়রছ।
উরল্লখ্য ফর্, স্থোনীয় িেকোে সিভোগ সিেেসি প্রকরল্পে িহোয়তোয় এতদিংসেষ্ট হযোন্ডবুক, সনরদ পসশকো ও ম্যোনুয়যোল ইতযোসদ প্রণয়ন
করেরছ। এিকল সনরদ পশনোমূলক িকুরমন্টগুরলো সনরেে িোেসণরত উরল্লখ কেো হরয়রছ। (উসল্লসখত হযোন্ডবুক, সনরদ পসশকো ও
ম্যোনুয়যোলগুরলো স্থোনীয় িেকোে সিভোরগ ্োওয়ো র্োরি।)
সািশণ ১-৩: প্রশোিসনক উন্নয়রনে ফিত্রিমূহ, প্রিোন প্রিোন কোর্ পক্রম ও সনরদ পসশকোিমূহ
নং.

ফিত্র

প্রিোন প্রিোন কোর্ক্রপ ম

১

আইসন উ্কেণ

▪ উ্-আইন ও প্রসিিোন প্রণয়ন কেো

২

িোংগঠসনক উন্নয়ন

৩

িেকোসে আসর্কপ
ব্যিস্থো্নো

▪
▪
▪
▪

সনরদ পসশকোিমূহ
 সিটি কর্পোরেশরনে আইসন
্সেকোঠোরমো সিষয়ক হযোন্ডবুক
 কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নয়ন সনরদ পসশকো

কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নয়ন
িেকোসে-ফিিেকোসে অংশীদোেীত্ব
ফহোসডং ট্যোক্স ব্যিস্থো্নো
 ফহোসডং ট্যোক্স ব্যিস্থো্নো ম্যোনুয়যোল
িোরেট ব্যিস্থো্নো (আসর্কপ ্সেকল্পনো, িোসষপক  িোরেট ব্যিস্থো্নো ম্যোনুয়যোল
িোরেট প্রণয়ন, িোরেট িোস্তিোয়ন ও আসর্কপ
প্রসতরিদন)
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৪

৫

নোগসেক িম্পৃক্ততো

▪ ব্যিহোে উ্রর্োগী এিং তয আদোন প্রদোন  নোগসেক িম্পৃক্তকেণ সনরদ পসশকো
িংক্রোন্ত ফিিো ফকরন্দ্রে িংখ্যো বৃসদ্ধ কেো
▪ দোসয়ত্বশীল নোগসেক গরড় ফতোলো
দিতো উন্নয়ন
▪ সিটি কর্পোরেশরনে কোউসন্সলে ও কমপকতপোরদে  প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো ্দ্ধসত (্সেসশষ্ট
(প্রসশিণ)
ের্ন্ প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন,
আকোরে সনরদ পসশকো ফনোরটে িোরর্
মসনটসেং এিং এতদিংসেষ্ট প্রসতরিদন প্রস্তুত
িংযুক্ত)
কেো
▪ িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদন
 িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদন
সনরদ পসশকো

প্রশোিসনক উন্নয়ন প্রসক্রয়োে প্রোসতষ্ঠোসনকীকেরণে লরিয কর্পোরেশনগুরলো িোসষপক কমপ্সেকল্পনোে আরলোরক এিং স্সিসিএ িরক্রে
মোধ্যরম প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন কেরছ।
সিটি কর্পোরেশন প্রশোিসনক উন্নয়রনে ের্ন্ প্রসত িছে িোসষপক কমপ্সেকল্পনো (‘প্ল্যোন’) প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন (‘ডু’), কোরেে অগ্রসগত
মূল্যোয়ন (‘ফিক’) এিং িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো (‘একশন’) প্রণয়ন করে, র্োরত করে সিটি কর্পোরেশনিমূহ তোরদে দদনসিন
কোর্ পপ্রসক্রয়ো ও প্রশোিসনক কোঠোরমোে িোরর্ এই অযোরপ্রোিগুরলোরক একীভূত করে সনরত ্োরে র্ো সনরেে সিত্র ১-৩ এ িণ পনো কেো
হরয়রছ । এ সনরদ পসশকোটি সিটি কর্পোরেশরনে অংশীেনরদে (রেকরহোডোেরদে) িোসষপক স্সিসিএ িক্র ব্যিহোরেে মোধ্যরম কোর্ পোিসল
িোস্তিোয়রনে ব্যিহোসেক ্দ্ধসত িম্পরকপ কোসেগসে সদক-সনরদ পশনো প্রদোন কেরছ।

শিত্র ১-৩: সিটি কর্পোরেশন গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র অেপরন স্সিসিএ িক্র
(২) প্রশোিসনক উন্নয়ন িোস্তিোয়ন কোঠোরমো
সিটি কর্পোরেশরনে দোসয়ত্ব হরলো প্রশোিসনক উন্নয়নিংক্রোন্ত কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন কেো। সিটি কর্পোরেশরনে প্রশোিসনক উন্নয়ন
কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন স্থোনীয় িেকোে সিভোগ প্ররয়োেনীয় সদকসনরদ পশনো ও মসনটসেং কোে ্সেিোলনো কেরি। স্থোনীয় িেকোে
সিভোরগে ফমৌসলক সনরদ পশনোগুরলো এ সনরদ পসশকোয় উরল্লখ কেো হরয়রছ।
সিটি কর্পোরেশন ্র্ পোরয় প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রনে ের্ন্ প্রিোন সনি পোহী কমপকতপোে ফনর্তরত্ব আন্তঃসিভোগীয় কসমটি
কর্পোরেশরনে সিভোগিমূহরক এিং ‘ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম’ ফক (িসিউআইটি) প্ররয়োেনীয় সদক সনরদ পশনো প্রদোন কেরি।
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আন্তঃসিভোগীয় কসমটিরক প্রর্রম ‘প্রশোিসনক পুনসি পর্ন্োি কসমটি’ (এআেসি) নোরম অসভসহত কেো হরতো, র্ো ্েিতীরত এলসেসি
কর্তপক সিটি কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে অনুরমোদরনে ্রে ফিটিরক িংরির্ "সিটি কর্পোরেশন ্সেিোলন
(গভর্ন্পোন্স) ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি" িো "এিসেআইসিসি আইসি" নোরম অসভসহত কেো হয়। সিভোগীয় কোর্ পক্রম িম্পসকপত
স্সিসিএ িক্র ্সেিোলনোে ের্ন্ সিভোগীয় প্রিোরনে িোসি পক দোয়-দোসয়ত্ব েরয়রছ। িংসেষ্ট সিভোগুরলো কমপিোেীে িংখ্যোসিকয
সিরিিনোয় ‘ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম’ গঠন কেরি এিং ফকোন একেন কমমকতমা/কমপিোেীরক দল ্সেিোলনোে দোসয়ত্ব প্রদোন কেরত
্োরে অর্িো আন্তঃসিভোগীয় ব্যিস্থো্নোয় সনি পোসেত কোর্ পক্রম ্সেিোসলত হরত ্োরে। র্ততীয় অধ্যোরয় িসণ পত স্সিসিএ িক্র অনুিেণ
করে িংসেষ্ট সিভোগ িো ‘ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম’ প্রশোিসনক উন্নয়রনে কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন কেরি।
প্রশোিসনক উন্নয়নিংক্রোন্ত কোর্ পক্রম িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটিগুরলো, ফর্মন: "অর্ প ও িংস্থো্ন িম্পসকপত স্থোয়ী কসমটি", "আইন-শৃঙ্খলো
িম্পসকপত স্থোয়ী কসমটি” এিং অর্ন্োর্ন্ ্সেরষিো সিষয়ক স্থোয়ী কসমটিগুসল িংসেষ্ট সিভোগ িো ‘ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম’ কর্তপক
স্সিসিএ িরক্রে মোধ্যরম িোস্তিোসয়ত কোর্ পক্ররমে মসনটসেং ও প্রস্তুতকৃত প্রসতরিদরনে ্র্ পোরলোিনো কেরি। স্থোয়ী কসমটিিমূহ িলমোন
কোরেে অগ্রগসত ্র্ পোরলোিনো কেরি এিং তোরদে মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেরি। এে্ে "সিটি কর্পোরেশন গভর্ন্পোন্স ফকৌশল্ত্র
িোস্তিোয়ন কসমটি" িো "এিসেআইসিসি-আইসি" কর্পোরেশরনে স্থোয়ী কসমটি কর্তপক গৃহীত িকল সু্োসেশ িো কোর্ পসিিেণী িোিোেণ
িভোয় উ্স্থো্ন কেরি।
"সিটি কর্পোরেশন ্সেিোলন (গভর্ন্পোন্স) ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি" িো "এিসেআইসিসি-আইসি" উথ্র্োস্ত প্রসতরিদরনে
্র্ পোরলোিনো কেরি, এিং িোিোেণ িভোে মতোমত ও সু্োসেশ গ্রহরণে ের্ন্ ফকোনও একেন কমপকতপোরক দোসয়ত্ব প্রদোন কেরি। সিটি
কর্পোরেশরনে ফর্ ফকোন নীসতগত সিষরয় সিদ্ধোরন্তে প্ররয়োেরন স্থোয়ী কসমটিগুসল পূি পোরি ফি সিষরয় সিজ্ঞ মতোমত গ্রহণ করে ফিটি
কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় প্রস্তোি আকোরে উ্স্থো্ন কেরি।
অসিকোংশ প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম অভযন্তেীণ িো আন্তঃসিভোগীয় উন্নয়ন িম্পসকপত, তরি সকছু সকছু কমপকোরন্ডে ের্ন্ এনসেও,
কসমউসনটি সভসিক িংগঠন, নোগসেক, ওয়োিপ ্র্ পোরয়ে িমন্বয় কসমটি, শহে ্র্ পোরয়ে িমন্বয় কসমটি িো ফিিেকোসে খোরতে িম্পৃক্ততো
প্ররয়োেন হরত ্োরে। উদোহেণস্বরূ্, একটি উ্-আইন র্ো নোগসেক িো ফিিেকোসে খোরতে কোক্রপমগুরলোরক সনয়ন্ত্রণ করে, ফিরিরত্র
ওয়োিপ িো শহে ্র্ পোরয়ে নোগসেক িম্পৃক্ততো িম্পসকপত কসমটিিমূরহে (িোসিউএলসিসি, সিএলসিসি) িোরর্ ্েোমশপমূলক িভোে
প্ররয়োেন হরত ্োরে। সুসনসদ পষ্ট একটি কোর্ পপ্রসক্রয়োে উন্নয়রনে ের্ন্ নোগসেকরদে কোছ ফর্রক মতোমত এিং তোরদে িরিতনতো বৃসদ্ধে
প্ররয়োেন হরত ্োরে।

শিত্র ১-৪: প্রশোিসনক উন্নয়ন িোস্তিোয়ন কোঠোরমো
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(৩) প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন দোয়-দোসয়ত্ব
সিত্র ১-৪ এ প্রশোিসনক উন্নয়ন িংক্রোন্ত কোর্ পোিসল িোস্তিোয়রন দোসয়ত্বপ্রোপ্ত সিভোগ িো িংস্থোরক সনরদ পশ কেো হরয়রছ এিং সুসনসদ পষ্ট
দোসয়ত্বগুরলো িোেসণ ১-৪ এ িণ পনো কেো হরলোসািশণ ১-৪: প্রশোিসনক উন্নয়ন িোস্তিোয়নকোেী ও দোসয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যসক্ত
ক্রসমক দোসয়ত্বপ্রোপ্ত সিভোগ/শোখো
১

নগে উন্নয়ন অসিশোখো,

দোসয়ত্ব ও কতপব্য
• কর্পোরেশরনে গভর্ন্পোন্স উন্নয়ন ফকৌশল্রত্রে িোরর্ িোমঞ্জস্য ফেরখ কর্পোরেশন

্র্ পোরয়ে প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্ররমে সনরদ পশনো ও তদোেসক কেো। প্রশোিসনক
উন্নয়রনে সুসনসদ পষ্ট দোসয়ত্বগুরলো হরলো :
- সনরদ পসশকো প্রস্তুত ও অনুরমোদন কেো;

স্থোনীয় িেকোে সিভোগ

- উ্-আইন ও প্রসিিোন প্রণয়রন সনরদ পশনো ফদওয়ো;
- প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন প্ররয়োেনীয় সদক-সনরদ পশনো প্রদোন কেো;
• প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্ররমে সনয়সমত মসনটে কেো এিং িোসষপক প্রশোিসনক

প্রসতরিদরনে মোধ্যরম ্েোমশপ প্রদোন কেো।
২

ফময়ে

• প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম ্সেিোলনো ও তদোেসক কেো;
• প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটিরক সদক•

৩

৪

সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ
িভো (সেএম)
স্থোয়ী কসমটি

•
•
•
•

৫

সিটি কর্পোরেশন গভর্ন্পোন্স
উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন
কসমটি

•
•
•

৬

সিভোগীয় প্রিোন

৭

ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম
(িসিউআইটি)

৮

সিএলসিসি/িসিউএলসিসি/
নোগসেক

•
•
•
•
•
•
•
•

সনরদ পশনো প্রদোন কেো;
িোিোেণ িভোয় উথ্র্োস্ত িোব্লুআইটি িো সিভোগ কর্তপক প্রস্তুতকৃত প্রসতরিদরনে
মোধ্যরম প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম মসনটে কেো।
প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন প্ররয়োেনীয় ্র্ পোরলোিনো ও সিদ্ধোন্ত গ্রহণ
কেো.
প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্ররমে মসনটে, মতোমত ও সু্োসেশ কেো।
স্সিসিএ িরক্রে িকল ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রম মসনটসেং ও তদোেসক কেো এিং
মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো ।
সিটি কর্পোরেশরনে ফর্ ফকোন ইসুযরত নীসতগত সিদ্ধোন্ত গ্রহণ কেো এিং িোিোেণ
িভোয় ফিটি প্রস্তোি আকোরে উথ্র্ো্ন কেো ।
প্রশোিসনক উন্নয়ন কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো।
প্রশোিসনক উন্নয়ন কমপকোন্ড িোস্তিোয়ন কেরত সিভোগীয় প্রিোন িো িোসিউআইটিরক
প্ররয়োেনীয় সনরদ পশ, সদক সনরদ পশনো ও ্েোমশপ প্রদোন কেো।
সিভোগীয় প্রিোন িো িোসিউআইটিে প্রস্তুতকৃত অগ্রগসত প্রসতরিদরনে আরলোরক
প্রশোিসনক উন্নয়ন িোস্তিোয়ন মসনটসেং ও ্র্ পোরলোিনো কেো ।
কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভো ও এলসেসিরত প্রসতরিদন দোসখল কেো।
িোসিউআইটি গঠন কেো এিং প্রশোিসনক উন্নসতকেরণ দলরনতো সনি পোিন কেো
িোসিউআইটিরক স্সিসিএ িক্র ্সেিোলনো কেরত সনরদ পশ ফদওয়ো
কোর্ পক্রম িোস্তিোয়নকোরল িোসিউআইটিরক সনরদ পশনো ও ্েোমশপ প্রদোন কেো
কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো, িোস্তিোয়ন কেো, কোরেে অগ্রগসত মূল্যোয়ন এিং
কমপ্সেকল্পনোে িংরশোিন কেো।
কমপ্সেকল্পনোে অগ্রগসত, মূল্যোয়ন ও চূড়োন্ত প্রসতরিদন প্রণয়ন কেো
কোর্ পক্ররমে ্সেকল্পনো, িোস্তিোয়ন, মূল্যোয়ন ও িংরশোিরনে িময়কোরল মতোমত
প্রদোন কেো
িোস্তিোয়নোিীন কোর্ পক্ররমে অিোি তয িেিেোহ ব্যিস্থোরক িহেরিোধ্য করে
নোগসেকরদে সনকট ফ্ৌছোরনো।
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(৪) িোসষ পক প্রশোিসনক প্রসতরিদনিহ সিসভন্ন প্রসতরিদন প্রস্তুত
সিটি কর্পোরেশনিমূহ এলসেসি’ে সনকট কোর্ পক্ররমে ্সেকল্পনো, অগ্রগসত এিং প্রশোিসনক উন্নয়রনে েলোেল িম্পরকপ প্রসতরিদন
দোসখল করে র্োরক। সিটি কর্পোরেশনিমূহ সিসভন্ন মোধ্যরম নোনোন সিষরয় সনয়সমতভোরি এলসেসি’ে সনকট প্রসতরিদন দোসখল করে
র্োরক, ফিরিরত্র সিটি কর্পোরেশন প্রসত িছে িকল কোর্ পক্ররমে অেপন এিং সিসভন্ন সিষয় একত্রীকেণ করে একটি িোসষপক প্রসতরিদন
প্রণয়ন কেরি িরল আশো কেো র্োরি। সিটি কর্পোরেশন আইরনে িোেো ৪৩ (১) হমাতাক্ষবক এই প্রসতরিদরনে সশরেোনোম “িোসষপক
প্রশোিসনক প্রসতরিদন” সহরিরি উরল্লখ েরয়রছ,

“িোেো ৪৩ (১) কর্পোরেশন প্ররতযক িৎিে িেকোে কর্তপক সনি পোসেত েেরম ও ্দ্ধসতরত কর্পোরেশরনে কোর্ পক্ররমে প্রশোিসনক ও
উন্নয়নমূলক প্রসতরিদন প্রস্তুত কসেরি এিং ্েিতী অর্ প িৎিরেে ৩০ ফশ ফিরেম্বরেে মরধ্য উহো প্রসতরিদন প্রকোশ কেরি; এিং
সনি পোসেত িমরয়ে মরধ্য প্রসতরিদন প্রকোশ কসেরত নো ্োসেরল িেকোে কর্পোরেশরনে অনূকুরল অনুদোন স্থসগত েোসখরত ্োসেরি।”
এলসেসি কর্তপক িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদরনে সনরদ পসশকো ও ছক প্রস্তুত কেো হরয়রছ। সিটি কর্পোরেশনিমূহ প্ররতযক অর্িপ ছরে
তোরদে প্রশোিসনক প্রসতরিদন দতসে কেরি িরল আশো কেো হরি, র্োে মরধ্য প্রশোিসনক উন্নয়ন ্সেকল্পনো, এে েলোেল এিং
িোস্তিোয়রনে িমরয় ফর্ িকল িমস্যোে মুরখোমুসখ হরয়রছ ফিিরিে সিস্তোসেত সিিেণ অন্তভূপক্ত র্োকরি।
িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদরন প্রশোিসনক উন্নয়ন প্রসতরিদরনে সূিকিমূহ িোেসণ ১-৫ এ ফদখোরনো হরয়রছ। "সনি পোসেত কোর্ পোিসল",
"উরেশ্য", "সূিক" এিং "লিযমোত্রো" সিটি কর্পোরেশরনে কমপ্সেকল্পনো ফর্রক ফনওয়ো হরি, র্ো অধ্যোয় ৪ এ আরলোিনো কেো
হরয়রছ। িোসষপক প্রশোিসনক প্রসতরিদরন সিটি কর্পোোরেশন গৃহীত কমপ্সেকল্পনোে প্রসতটি "সূিক" এিং "লিযমোত্রোে" সি্েীরত
এে "অেপনিমূহ” ব্যোখ্যো কেো হরয়রছ।
সািশণ ১-৫: প্রশোিসনক উন্নয়রনে ের্ন্ িোসষকপ প্ররশোিসনক প্রসতরিদরনে সূিক ও অেপন
সনি পোসেত কোর্ পোিসল
উরেশ্য:
সূিক
১.

২.

লিযমোত্রো
১-১

অেপন
১-১

১-২

১-২

২-১

২-১
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২. প্রশোিসনক উন্নয়রন স্সিসিএ িক্র
২.১ স্সিসিএ িরক্রে িংসিপ্ত সিিেণ
প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম প্ল্যোন-ডু-ফিক-একশন িো স্সিসিএ িরক্রে মোধ্যরম িোস্তিোয়ন কেো হরয় র্োরক। পূরি পে ১.৩ অনুরিরদে
িণ পনোমরত, স্সিসিএ িরক্রে িোেণোটি িোিোেণত িছেব্যোস্ িলমোন সনেিসিন্ন কোরেে প্রসক্রয়োরক বুঝোয়। সুতেোং, ‘প্ল্যোন’ িো
্সেকল্পনো হরলো আিন্ন অর্িপ ছরেে ের্ন্ সুসনসদ পষ্ট সকছু কমপকোন্ড িোস্তিোয়রনে লরিয গৃহীত কমপ্সেকল্পনো, ‘ডু’ িো িোস্তিোয়ন হরলো
্সেকল্পনো অনুয়োয়ী িছেব্যোস্ গৃহীত কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন কেো, ‘ফিক’ িো মূল্যোয়ন হরলো সনি পোসেত সূিক ও লিযমোত্রোে সি্েীরত
িোস্তিোসয়ত কোর্ পক্ররমে অগ্রগসত ও েলোেল ্র্ পোরলোিনো কেো, এিং ‘এযোকশন’ িো িংরশোসিত ্সেকল্পনোে অর্ প হরলো ্সেিোসলত
কোর্ পক্ররমে ্দ্ধসত উন্নততে কেো িো পুনঃিংরশোিন কেো। অর্ন্কর্োয়, ‘এযোকশন’ হরলো, ্েিতী অর্িপ ছরেে ের্ন্ িংরশোসিত
কোর্ পক্ররমে িমন্বয় ঘটিরয় নতুন ্সেকল্পনো প্রণয়ন।

শিত্র ২-১: স্সিসিএ িক্র

সিত্র ২-২ এ িোসষপক প্রশোিসনক উন্নয়রনে ২০১৭-২০১৮ ফর্রক ২০১৯-২০২০ অর্িপ ছরেে িময়সূসি িণ পনো কেো হরয়রছ। প্রসতটি ফিরত্রে
ের্ন্ স্সিসিএ িরক্রে ্দ্ধসত ্েিতী অধ্যোরয় ব্যোখ্যো কেো হরয়রছ।
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শিত্র ২-২: প্রশোিসনক উন্নয়ন িোস্তিোয়রনে িময়সূসি (অর্ পিছে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯)
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২.২ ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো) - িোসষ পক কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন
সিটি কর্পোরেশরনে িোরেট প্রণয়রনে প্রস্তুসত শুরু কেোে আরগ অর্োপ ৎ েোনুয়োসে-মোি প মোি ফর্রকই ‘প্ল্যোন’ িো ্সেকল্পনো প্রণয়রনে
্ি প শুরু কেরত হরি। সিটি কর্পোরেশরনে ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি প্রশোিসনক উন্নয়রনে ের্ন্ িংসেষ্ট সিভোরগে প্রিোনরদে
কমপ্সেকল্পনো প্রণয়রনে সনরদ পশনো প্রদোন কেরি। সিভোগীয় প্রিোনগণ প্ররয়োেনীয়তো িোর্রি িসিউআইটি গঠনপূি পক িোসষপক
কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেোে ের্ন্ দোসয়ত্বশীল কমপকতপোরদে সনরদ পশনো প্রদোন কেরি। সিভোগগুসল সুসনসদ পষ্ট কমপকোন্ড িোছোই করে
সনসদ পষ্ট িময়িীমো িোরেটিহ খিড়ো িোসষপক কমপ্সেকল্পনো প্রস্তুত কেরি। িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি িোসষপক কমপ্সেকল্পনোটি
্র্ পোরলোিনোপূি পক পুনেোয় ফিটি ্র্ পোরলোিনো ও অনুরমোদরনে ের্ন্ কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় উথ্র্ো্ন কেরি।

২.৩ ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন)
কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রনে িোরর্ িংসেষ্ট ফেকরহোডোেরদে সনরয় সিভোগগুরলো একটি কমপশোলোে আরয়োেন কেরি র্োরত করে িকরলে
মরধ্য কোর্ পক্রম িম্পরকপ একটি স্বি িোেণো দতসে হয়। সিভোগগুরলো িময় িময় কোরেে অগ্রগসত ্র্ পোরলোিনো কেরি এিং এ সিষরয়
একটি অগ্রগসত প্রসতরিদন প্রস্তুত কেরি। প্রসতরিদনটি িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটিে সনকট ্র্ পোরলোিনো, মতোমত ও সু্োসেশ গ্রহরণে ের্ন্
উ্স্থো্ন কেো হরি। কর্পোরেশরনে ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি অগ্রগসত প্রসতরিদনটি িোিোেণ িভোয় ফ্শ কেরি।

২.৪ ‘রিক’ (মূল্যোয়ন)
কমপ্সেকল্পনোয় সনি পোসেত সূিক ও লিযমোত্রোে আরলোরক িংসেষ্ট সিভোগ কর্তপক কোর্ পক্ররমে মূল্যোয়ন কেরত হরি। সিভোগ কর্তপক
িংকসলত মূল্যোয়ন প্রসতরিদনটি িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটিরত ফপ্রেণ কেরত হরি এিং িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি প্রসতরিদনটি ্র্ পোরলোিনো
করে তোরদে মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেরি। চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রসতরিদনটি কর্পোরেশরনে ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি কর্তপক
িোিোেণ িভোয় উথ্র্ো্ন কেরত হরি।

২.৫ ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কোর্ পক্রম অর্ পোৎ নতুন ্সেকল্পনো)
এযোকশন এে অর্ প হরলো কোর্ পক্রম মূল্যোয়রনে েলোেরলে আরলোরক দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো-কমপিোেী ও ফেকরহোডোেরদে িংসেষ্ট
কোর্ পক্রম ্র্ পোরলোিনো কেো এিং কী কী কোর্ পক্রম গ্রহণ কেরল কোর্ পপ্রসক্রয়ো আরেো উন্নততে হরি ফি সিষয়গুরলো ্েিতী অর্িপ ছরেে
কমপ্সেকল্পনোয় অন্তভূপক্ত কেরত হরি। িোংগঠসনক উন্নয়ন হরলো একটি িলমোন প্রসক্রয়ো এিং িংসেষ্ট কোর্ পোিসল ্সেিোলনো কেরত
দিতো ও কোর্ পকোসেতো উন্নয়ন কেোে ের্ন্ কোর্ পক্ররমে িংরশোিন, িংরর্োেন ও সনেন্তে ্সেিতপরনে সুরর্োগ র্োরক। িংসেষ্ট সিভোগ
কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রনে িোরর্ যুক্ত কমপকতপো-কমপিোেী ও অংশীেনরদে (রেরহোরডোেরদে) সনরয় কমপশোলোে আরয়োেন কেরি। উক্ত
কমপশোলোয় মূল্যোয়ন েলোেরলে উ্ে িংসেষ্ট কমপকতপোরদে ্েোমশপ ও মতোমত গ্রহণ কেো হরি র্োরত করে িোসষপক কমপ্সেকল্পনোে
্েিতী িরক্র অন্তভূপক্ত কেো র্োয়।

৩. সিষয়সভসিক স্সিসিএ ্দ্ধসত
৩.১ আইসন উ্কেণ
কর্পোরেশরনে উ্-আইন ও প্রসিিোন প্রণয়রন সিটি কর্পোরেশনিমূহরক িমতো ফদওয়ো হরয়রছ। সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এে
িোেো ১২১ ও ১২২ এ উরল্লখ েরয়রছ:

িোেো ১২১। প্রসিিোন প্রণয়রনে িমতো
(১) এই আইরনে উরেশ্য পূেণকরল্প িংসেষ্ট কর্পোরেশন, িেকোরেে পূি পোনুরমোদনক্ররম, এিং িেকোসে ফগরেরট প্রজ্ঞো্ন দ্বোেো এই
আইন িো সিসিে িসহত অিোমঞ্জস্যপূণ প নরহ এইরূ্ প্রসিিোন প্রণয়ন কসেরত ্োসেরি।
(২) সিরশষ কসেয়ো, এিং পূি পিতী িমতোে িোমসগ্রকতোরক ক্ষুণ্ণ নো কসেয়ো, অনুরূ্ প্রসিিোরন িপ্তম তেসিরল উসল্লসখত িকল িো ফর্
ফকোন সিষরয় প্রসিিোন প্রণয়ন কেো র্োইরি।
িোেো ১২২। উ্-আইন প্রণয়রনে িমতো
(১) কর্পোরেশন, িেকোরেে সনরদ পশক্ররম, এই আইরনে উরেশ্য পূেণকরল্প এিং িেকোসে ফগরেরট প্রজ্ঞো্ন দ্বোেো এই আইন িো সিসি
িো প্রসিিোরনে িসহত অিোমঞ্জস্যপূণ প নরহ এইরূ্ উ্-আইন প্রণয়ন কসেরত ্োসেরি।
(২) সিরশষ কসেয়ো, এিং পূি পিতী িমতোে িোমসগ্রকতোরক ক্ষুণ্ণ নো কসেয়ো অনুরূ্ উ্-আইরন অষ্টম তেসিরল িসণ পত ফর্ ফকোন
অর্িো িকল সিষরয় এিং ফর্ িকল সিষরয় ইহো প্রোিসঙ্গক ও ্সেপূি পক ফি িকল সিষরয় সিিোন কেো র্োইরি।
২০২০ িোরলে অরক্টোিে ্র্ পন্ত ফকিলমোত্র মোরকপট উ্-আইন ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন কর্তপক অর্ন্ ফকোন উ্আইন িো প্রসিিোন
প্রণয়ন কেো হয়সন। এলসেসি কর্তপক সিসি, প্রসিিোন উ্-আইরনে তয-উ্োি িংগ্ররহে মোধ্যরম িংসেষ্ট আইসন উ্কেণগুরলোে
ফেসণসির্ন্োি ও সিরেষণ কেো হরয়সছল ফর্গুরলো ্েিতীরত একত্রীকেণ করে িংকলন আকোরে ছো্োরনো হরয়রছ। িংগৃসহত আইসন
উ্কেণিমূরহে ফেসণসির্ন্োি ও সিরেষরণে েলোেরলে আরলোরক সিটি কর্পোরেশনগুরলো ২০১৭ িোরলে নরভম্বে মোরি এলসেসি
কর্তপক আরয়োসেত এক কমপশোলোয় আইসন উ্কেরণে অগ্রোসিকোে তোসলকো দতেী করে। অগ্রোসিকোে তোসলকোটি িোেসণ ৩-১ এ িণ পনো
কেো হরয়রছ।
সািশণ ৩-১: অগ্রোসিকোেপ্রোপ্ত সিসি, প্রসিসি/উ্-আইন
সিটি
কর্পোরেশরনে
কোর্ পোিসল
প্রশোিসনক
কোর্ পোিসল

অগ্রোসিকোেপ্রোপ্ত
সিসি

প্রসিিোন/উ্-আইন

১. সনি পোসিত েনপ্রসতসনসিরদে ের্ন্
আিেণসিসি
২. সিটি কর্পোরেশরনে কমপকতপো- কমপিোেী
সনরয়োগ
৩. কে আদোয়

৪. নোগসেক অসভরর্োগ
৫. সিটি কর্পোরেশরনে মূল কা মালয় ও আঞ্চসলক
কোর্ পোলয় এিং এিংক্রোন্ত কোর্ পপ্রসক্রয়ো
৬. স্থোয়ী কসমটি
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সনয়ন্ত্রনমূলক
কোর্ পোিসল

১. শহে ্সেকল্পনো
২. ্সেরিশ িংেিণ
৩. উন্নয়ন ্সেকল্পনো, সি্জ্জনক ও
িসতকে িস্তুে ব্যিিো-িোসনেয

৪. অবিি ফ্শো সনয়ন্ত্রণ
৫. লোইরিন্স, সনিন্ধন, র্োনিোহন ও ট্র্োসেক সনয়ন্ত্রণ

্সেরষিোিংসেষ্ট
কোর্ পোিসল

--

১. েনস্বোস্থয ্সেদশপণ, িেপয িংগ্রহ ও অ্িোেণ,
গণরশৌিোগোে ্সেদশপন
২. ব্যসক্তগত নদ পমো সনয়ন্ত্রণ ও নদ পমো িংসেষ্ট অ্েোি
৩. িংক্রোমক ফেোগ-ব্যোসি সনয়ন্ত্রণ
্োকপ, িোগোন ও উন্মুক্ত স্থোরনে সনয়ন্ত্রণ ও িংস্কোে
িোংস্কৃসতক ও সিরনোদনমূলক কমপকোরন্ডে সুসিিোসদ
্শু েিোই সনয়ন্ত্রণ

সিেেসি প্রকরল্পে িহোয়তোয় এলসেসি কর্তপক প্রণীত মরিল প্রসিিোন ও উ্-আইরনে আরলোরক সিটি কর্পোরেশনগুরলো খিড়ো উ্আইন ও প্রসিিোন প্রণয়ন কেরি িরল আশো কেো র্োরি। সুতেোং, আইসন উ্কেরণে ফিরত্র স্সিসিএ িক্র হরলো উ্-আইন ও
প্রসিিোন প্রণয়রনে একটি অ্সেহোর্ প প্রসক্রয়ো।
(১) ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো)
‘প্ল্যোন’ (পশিকল্পনা) ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২ এ ব্যোখ্যো কেো হরলো –
সািশণ ৩-২: প্রসিিোন িো উ্-আইন প্রণয়রন ‘প্ল্যোন’ ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ
িো্িমূহ

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো/কসমটি
/সিভোগ/শোখো

১

সনি পোসেত প্রসিিোন িো উ্-আইন সনি পোিন কেো (এলসেসি সিটি
কর্পোরেশনগুরলোরক মরিল প্রসিিোন প্রদোন করেরছ ) অর্িো
এলসেসি মরিল উ্-আইন প্রণয়ন করে সিটি
কর্পোরেশনিমূহরক উ্-আইন প্রণয়ন কেরত সিঠি ইসুয কেরি)

এলসেসি, প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/ িসিি/
িংসেষ্ট কমপকতপো

২

্সেকল্পনো ও িোরেট প্রস্তুত কেো

কোসেগসে কসমটি

(২) ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন)
‘ডু’ (বাস্তবায়ন) ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-৩ এ ব্যোখ্যো কেো হরলোসািশণ ৩-৩: উ্-আইন প্রণয়রন ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ
িো্িমূহ

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো/কসমটি
/সিভোগ/শোখো

কোর্ পক্রম

১

খিড়ো উ্-আইন/প্রসিিোন প্রণয়রন কোসেগসে কসমটি গঠন কেো

িোিোেণ িভো

২

সিদ্যমোন অিস্থো ও অনুশীলন িম্পরকপ তযোনুিন্ধোন কেো
(প্ররয়োেনীয়তো িোর্রি)

কোসেগসে কসমটি

৩

খিড়ো প্রসিিোন/উ্-আইন দতেী কেো

কোসেগসে কসমটি
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৪
৫

প্রর্ম খিড়োে উ্ে মতোমত ও সু্োসেশ গ্রহরণে ের্ন্ ্র্ পোরলোিনো স্থোয়ী কসমটি ও কোসেগসে কসমটি
িভোে আরয়োেন কেো
িংসেষ্ট ফেকরহোডোেরদে িোরর্ ্েোমশপমূলক িভোে আরয়োেন কেো

কোসেগসে কসমটি
/সিএলসিসি/িোসিউএলসিসি

৬

প্রসিিোন/উ্-আইরনে প্রর্ম খিড়োে উ্ে িোিোেণ িভোয় ্র্ পোরলোিনো িোিোেণ িভো, কোসেগসে কসমটি
কেো

৭

প্রসিিোন/উ্-আইরনে সদ্বতীয় খিড়ো দতেী কেো

৮

সদ্বতীয় খিড়োে উ্ে ্র্ পোরলোিনো িভোে আরয়োেন কেো এিং প্রর্ম স্থোয়ী কসমটি ও কোসেগসে কসমটি
খিড়োে উ্ে মতোমত ফনওয়ো

৯

প্রসিিোন/উ্-আইরনে সদ্বতীয় খিড়োে উ্ে িোিোেণ িভোয় িোিোেণ িভো/ কোসেগসে কসমটি
্র্ পোরলোিনো কেো

১০

চূড়োন্ত খিড়ো প্রণয়ন কেো

কোসেগসে কসমটি

১১

চূড়োন্ত খিড়ো এলসেসিে সনকট ফপ্রেণ কেো

প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/িসিি

১২

এলসেসিে িোরর্ সনয়সমত েরলো-আ্ কেো

প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/িসিি

কোসেগসে কসমটি

(৩) ‘ফিক’ (মূল্যোয়ন)
‘ফিক’ (মূল্যোয়ন) ্র্ পোরয়ে িো্ ও কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-৪ এ ব্যোখ্যো কেো হরলো –
সািশণ ৩-৪: প্রসিিোন/উ্-আইন প্রণয়রন ‘ফিক’ (মূল্যোয়ন) প মাক্ষ ি কা মক্রমসমূহ
িো্িমূহ

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো/কসমটি
/সিভোগ/শোখো

কোর্ পক্রম

১

্সেকল্পনোয় সনি পোসেত সূিক ্র্ পোরলোিনো কেো এিং মূল্যোয়ন কোসেগসে কসমটি
প্রসতরিদন প্রস্তুত কেো

২

মূল্যোয়ন প্রসতরিদন ্র্ পোরলোিনো কেো এিং সু্োসেশ প্রদোন কেো স্থোয়ী কসমটি

৩

মূল্যোয়ন েলোেলটি মতোমত ও সু্োসেশ এে ের্ন্ িোিোেণ কোসেগসে কসমটি, িোিোেণ িভো
িভোয় ফ্শ কেো

৪

মূল্যোয়ন প্রসতরিদন চূড়োন্ত কেো

কোসেগসে কসমটি

(৪) ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো)
‘এযোকশন’ (সংক্ষশাশিত কমমপশিকল্পনা) ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-৫ এ ব্যোখ্যো কেো হরলো –
সািশণ ৩-৫: প্রসিিোন/উ্-আইন প্রণয়রন ‘এযোকশন’ ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ
িো্িমূহ

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো/কসমটি
/সিভোগ/শোখো

কোর্ পক্রম

১

মূল্যোয়ন প্রসতরিদন ্র্ পোরলোিনো কেো এিং প্রসিিোন /উ্-আইন প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/িসিি/ িংসেষ্ট
প্রণয়রনে প্রসক্রয়ো িংরশোিন কেো
কমপকতপো

২

কোর্ পক্ররমে উ্োদোন ও প্রসক্রয়ো িংরশোিন কেো

প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/ িসিি/ িংসেষ্ট
কমপকতপো
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৩.২ িোংগঠসনক উন্নয়ন (কমপ ্দ্ধসত উন্নয়ন)
(১) ্সেরষিো প্রদোরন িমস্যোিমূহ
সিটি কর্পোরেশন কর্তপক প্রদি ্সেরষিোগুরলো ‘কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট’ এে মোধ্যরম ্র্ পোরলোিনো কেো হরয়রছ, র্ো ইরতোপূরি প সিটি
কর্পোরেশন ্সেিোলন (গভর্ন্পোন্স) উন্নয়ন ফকৌশল্ত্র এিং ্সেরষিো প্রদোন উন্নয়ন সনরদ পসশকোয় সিশদভোরি িণ পনো কেো হরয়রছ।
মোনিম্পন্ন ্সেরষিো সনসিতকেরণ অরনক িযোরলঞ্জ েরয়রছ , ফর্মন: মোনিিম্পরদে িীমো্দ্ধতো, দোসয়ত্ব ও কমপ ্দ্ধসত িম্পরকপ
অস্পষ্টতো, ্সেরষিো িম্পসকপত আইসন উ্কেরণে অনু্সস্থসত, প্রযুসক্তগত দিতোে অভোি এিং অ্র্ পোপ্ত িেঞ্জোমোসদ ও সিসনরয়োগ
ইতযোসদ। শসটি কক্ষপমাক্ষিশক্ষন, শবক্ষশষত অক্ষপোকৃত নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনিমূহ ফ্ৌেিভো র্োকোকোলীন িমরয়ে ফিরয় বৃহিে
ফভৌগসলক এলোকো ও অসিকিংখ্যক েনগরণে ের্ন্ ্সেরষিো প্রদোরনে ফিরত্র দীঘ পরময়োরদ অসতসেক্ত সিসনরয়োগ ও িেঞ্জোমোসদে
প্ররয়োেন হরত ্োরে। শসটি কক্ষপমাক্ষিশনসমূহ কমম পদ্ধশত উন্নয়ন কক্ষি এবং শবভাগসমূক্ষহি দাশয়ত্ব-কতমব্য আক্ষিা স্পশষ্টকিক্ষণি মাধ্যক্ষম
মোনিম্মত ্সেরষিো প্রদোন কেরত িিম হরি।
িেকোে কর্তপক সিটি কর্পোরেশরনে ের্ন্ িোংগঠসনক কোঠোরমো অনুরমোদনকোলীন িমরয় একোেটি কেো ফর্রত ্োরে। নতুন িোংগঠসনক
কোঠোরমো অনুরমোসদত হরয় ফগরল ্র্ পোপ্ত িংখ্যক কমপকতপো ও কমপিোেী সনরয়োরগে ের্ন্ সিটি কর্পোরেশরনে আেও ফিসশ ্সেমোরণ
েোেরস্বে প্ররয়োেন হরত ্োরে, এিং এেের্ন্ মধ্যম ফর্রক দীঘ পরময়োসদ ্সেকল্পনোে প্ররয়োেন হরি। এ িময় সিটি কর্পোরেশনিমূহ
কমপ্দ্ধসত উন্নয়রনে মোধ্যরম িোংগঠসনক উন্নয়ন কমপকোন্ড শুরু কেরি িরল আশো কেো হরি। এে িোরর্ সিটি কর্পোরেশন িসহভূপত
অংশীদোসে প্রসতষ্ঠোন, ফর্মন: সুশীল িমোে িো কসমউসনটি সভসিক িংগঠন, িেকোসে িংস্থো িো ফিিেকোসে খোতিমূহরক যুক্ত কেোে
মোধ্যরম সিদ্যমোন অংশীদোেীত্ব ব্যিস্থোে উন্নয়নপূি পক অভযন্তেীণ কমপ্দ্ধসতে উন্নয়ন কেরত হরি।
(২) ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো)
‘প্ল্যোন’ (পশিকল্পনা) ্র্ পোরয়ে িো্গুরলো িোেসণ ৩-৬ এ ব্যোখ্যো কেো হরলো –
সািশণ ৩-৬: কমপ ্দ্ধসত উন্নয়রন “প্ল্যোন” (্সেকল্পনো) সম্পশকমত কা মক্রমসমূহ
কোর্ পক্রম

িো্িমূহ

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি /সিভোগ /
শোখো

১

কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট ্র্ পোরলোিনো কেো এিং কমপ ্দ্ধসত সিভোগ
উন্নয়রন গুরুত্বপূণ প কোর্ পোিসল সনি পোিন কেো

২

িোসিউআইটি গঠন কেো এিং দলরনতো িো ফেোকোল ্োেিন সিভোগীয় প্রিোন
সনযুক্ত কেো

৩

সনি পোসেত কোর্ পোিসলে উন্নয়রন িোরেট ও খিড়ো কমপ্সেকল্পনো সিভোগ/িোসিউআইটি
দতেী কেো

৪

খিড়ো কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো

স্থোয়ী কসমটি ও সিভোগীয় প্রিোন

৫

কমপ্সেকল্পনো িংরশোিনপূি পক স্থোয়ী কসমটিরত ফ্শ কেো

সিভোগ/িোসিউআইটি

৬

চূড়োন্ত খিড়ো কমপ্সেকল্পনো অনুরমোদরনে ের্ন্ কর্পোরেশরনে স্থোয়ী কসমটি
িোিোেণ িভোয় উ্স্থো্ন

৭

চূড়োন্ত খিড়ো কমপ্সেকল্পনোে উ্ে মতোমত ও সু্োসেশ অর্িো িোিোেণ িভো
অনুরমোদন কেো

৮

কমপ্সেকল্পনো চূড়োন্তকেণ

সিভোগ/িোসিউআইটি
22

এলসেসি কর্তপক িোেটি সিটি কর্পোরেশরনে িংসেষ্ট কমপকতপোরদে িোরর্ ্েোমশপক্ররম কর্পোরেশরনে কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট (েোি)
প্রস্তুত কেো হরয়রছ এিং প্ররতযক সিভোরগ ফিগুরলো সিতেণ কেো হরয়রছ। সনরেে িোেসণ ৩-৭ এ কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট এে সিষয়
এিং েসের্ে সিষয়িস্তুগুসল িণ পনো কেো হরলো:
সািশণ ৩-৭: কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট এে উ্োদোন এিং েসের্ে সিষয়িস্তু
নং

ফিত্র/সিিেণ

েসের্ে সিষয়িস্তু

১

কোরেে প্রসক্রয়ো

•
•

প্রসতটি কোরেে ের্ন্ সিদ্যমোন কোরেে প্রসক্রয়ো এিং দোসয়ত্বশীল কমপকতপো।
প
দোসখলকৃত/নতুন অগোরনোগ্রোরমে
আরলোরক প্রস্তোসিত কোর্ পপ্রসক্রয়ো এিং দোসয়ত্বশীল
কমপকতপো।

২

কোইরেন

•

িলমোন কোইরেন কমপকোরন্ডে অগ্রগসত এিং ফকোন সিরশষ সিষরয়ে উ্ে ইসতমরধ্য
ফকোন কোইরেন কমপকোন্ড িোস্তিোয়ন কেো হরয়রছ সকনো।
সিটি কর্পোরেশরনে ্সেরষিোে মোন উন্নয়রন িম্ভোব্য কোইরেন ্সেকল্পনো
গ্রহণ কেো।

•

ফিিেকোেী খোত /
এনসেও / সিসিওে িোরর্
িমন্বয় ও অংশীদোসেত্ব

•

৪

িেকোসে িংস্থোিমূরহে
িোরর্ িমন্বয় িোিন

•
•

িেকোসে িংস্থোিমূরহে িোরর্ সিটি কর্পোরেশনিমূরহে সিদ্যমোন িমন্বয় ্দ্ধসত
িেকোসে িংস্থোিমূরহে িোরর্ আিশ্যকীয় এিং িম্ভোব্য িমন্বরয়ে ফিত্র সিসিত কেো

৫

দিতো উন্নয়ন প্রসশিণ

•

কোউসন্সলে ও সিভোগীয় কমপকতপোরদে প্রসশিণ প্রদোন কেো
্সেরষিোে মোন উন্নয়রন প্রসশিণ িোসহদোে তোসলকো দতেী কেো

৩

•

•

সিটি কর্পোরেশরনে িোরর্ ফিিেকোেী খোত, কসমউসনটি অর্িো এনসেওরদে িসহত
সিদ্যমোন অংশীদোসেত্ব।
সিদ্যমোন অংশীদোসেত্ব িো িমন্বয় িোিরনে উন্নয়নএিং নতুন ফকোন উরদ্যোরগে
্সেকল্পনো গ্রহণ কেো।

৬

প্ররয়োেনীয়
উ্কেণ/িেঞ্জোম

•

্সেরষিো প্রদোরনে িোরর্ িম্পসকপত প্ররয়োেনীয় উ্কেণ/িেঞ্জোরমে তোসলকো িংযুসক্ত
প
আকোরে নতুন অগোরনোগ্রোরমে
িোরর্ দোসখল কেো

৭

প্রোিসঙ্গক আইনিমূহ

•
•

প্রসতটি কোর্ পোিসল’ে ের্ন্ িংসেষ্ট আইন, সিসি অর্িো ফর্ ফকোন আইসন উ্কেণ।
কোর্ পোিসল িোস্তিোয়রনে ের্ন্ আিশ্যকীয় প্রসিিোন িো উ্-আইনিমূহ।

কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট এে কোঠোরমো িোেসণ ৩-৮ এ উদোহেণ সহরিরি ফদখোরনো হরয়রছ। কলোম ১, ২ ও ৩ সিটি কর্পোরেশন আইন,
২০০৯ এে র্ততীয় তেসিরলে আরলোরক সিভোগসভসিক িোেোরনো হরয়রছ। কলোম ৪-এ িংসেষ্ট কমপকতপো কর্তপক আত্মমূল্যোয়রনে
মোধ্যরম সনরূ্ণকৃত কমপ িম্পোদরনে মোত্রো উরল্লখ কেো হরয়রছ। সনি পোসেত কমপ্সেকল্পনোগুরলো মূলত: কোর্ পোিসল অনুর্োয়ী কমপ
িম্পোদরনে মোত্রো ফর্মন: মোঝোসে (M), সনে (L) অর্িো ফকোনটোই নো (N) িোছোই কেো হরয়রছ। কলোম ৫ ও ৬- এ কোর্ পপ্রসক্রয়ো,
দোসয়ত্বশীল কমপকতপো ও কোইরেন িম্পরকপ সনরদ পশ করেরছ। কলোম ৮-১০ হরলো অংশীদোসেত্ব। ৫ ফর্রক ১১ কলোরম প্রসতটি কোর্ পোিসল’
ে সি্েীরত দুটি িোসে েরয়রছ। উ্রেে িোসেরত কোর্ পোিসলে িতপমোন অিস্থো এিং নীরিে িোসেরত ভসিষ্যৎ ্সেকল্পনো িণ পনো কেো
হরয়রছ।
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পশিকল্পনা শবভাগ
স্থানীয় সিকাি (শসটি কক্ষপাম ক্ষিশন)
২০০৯ আইন (তৃতীয় তফশসল)
কা মাবশল
(১)

কা মাবশল
(২)

কা মাবশল (৩)

১
১.
জনস্বাস্থয

২
অস্বাস্থযকি
ভবন

৩
অস্বাস্থযকি
ভবন শনয়ন্ত্রণ

কমমদেতাি
মাত্রা

সািশণ ৩-৮: কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট এে কোঠোরমো ও সিষয়িস্তু

৪
মধ্যম

হনাটিশ জাশি

অস্বাস্থযকি
ভবন
পশিষ্কাি
িাখা
(১.৩)

শনক্ষদ মশ অনু ায়ী
প্রক্ষয়াজনীয়
কা ম সম্পাদন
কিা না হক্ষল
কক্ষপাম ক্ষিশন
উক্ত ইমািক্ষতি
মাশলক বা
দখলদাক্ষিি
খিক্ষি
প্রক্ষয়াজনীয়
কা ম সম্পাদন
কিক্ষত পািক্ষব

শনম্ন

সমন্বয়/অংশীদাশিত্ব
(বতমমান/পশিকল্পনা)
কমম পদ্ধশতি
খাত

দাশয়ত্ব

৫
১.
মশনটশিং/অশভক্ষ াগ
গ্রহণ
২. হনাটিশ জাশি

৬
১. সহ প্রক্ষকৌশশল,
উপ সহ-প্রক্ষকৌশশল
২. হময়ি

১. সক্ষিজশমক্ষন
পশিদশমন
২. ইমািত পশিষ্কাি
৩. পশিষ্কাক্ষিি জর্ন্
ব্যয় পুনরুদ্ধাি

সমন্বয়/অংশীদাশিত্ব
(বতমমান/পশিকল্পনা)
হবসিকািী
খাত
(আউটক্ষসাশসমং)

সুশীল সমাজ /
কশমউশনটি

সরকারর সংস্থা

উপকরণ

কাইক্ষজন
৭

৮

৯

১০

১১

১. প্রিান
কনজািক্ষভন্সী
কমমকতমা

সংশিষ্ট স্থায়ী
কশমটি ও
দাশয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকতমা
কমমপদ্ধশতি
ব্যাখ্যা কিক্ষব

১. সহ প্রক্ষকৌশশল,
উপ সহ-প্রক্ষকৌশশল
২. পশিচ্ছন্ন
কমী/কনজািক্ষভন্সী
কমমকতমা
৩. কি
আদায়কািী

অস্বাস্থযকি
ইমািত
পশিষ্কাক্ষিি
পদক্ষেপগুক্ষলা
ব্যাখ্যা কিা
এবং খিি
আদায় কিা

মশনটশিং ও
সক্ষিতনতা বৃশদ্ধ
কা মক্রক্ষম
নাগশিকক্ষদি
সম্পৃক্ততা
মশনটশিং এি
জর্ন্
েশিউএলশসশস’ি
সাক্ষর্ হ াগাক্ষ াগ

ওরয়ি
ফ্োট পোরলে
মোধ্যরম
অস্বোস্থযকে
ভিন িম্পরকপ
অসভরর্োগ
গ্রহরণে ের্ন্
্দ্ধসত
প্রসতসষ্ঠত
ভ্রাম্যম্ান
আদালতে
পুরলতের
অংেগ্রহণ
পররতেে
অরিদপ্তর
রসরসতক
অস্বাস্থযকর
ভেন রনিধারতণ
সহায়ো কতর

কোর্ পোিসল সিরেষণী শীট এে িংসেষ্ট অংশটুকু ্েীিো-সনেীিোপূি পক সিভোরগে কমপকতপোগণ সনি পোসেত কোর্ পোিসলে উন্নয়রন সিদ্ধোন্ত
গ্রহণ কেরি। প্রস্তোসিত ্সেকসল্পত কোর্ পপ্রসক্রয়ো, কোইরেন এিং অংশীদোসেত্ব’ কোর্ পোিসলে উন্নয়রন িোেণো প্রদোন কেরি।
(৩) ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন)
‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-৯ এ ফদখোরনো হরয়রছসািশণ ৩-৯: ‘ডু ’ (িোস্তিোয়ন) সম্পশকমত কা মক্রমসমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো/কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

কমপ্সেকল্পনো অনুর্োয়ী কোর্ পক্রম ্সেিোলনো কেো

দোসয়ত্বশীল সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

২

দত্রমোসিক সভসিরত কোর্ পোিসলে অগ্রগসত ্র্ পোরলোিনো কেো, দোসয়ত্বশীল সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
প্রসতরিদন প্রস্তুত কেো এিং িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটিরত ফ্শ কেো

৩

প্রসতরিদন ্র্ পোরলোিনো কেো এিং মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো স্থোয়ী কসমটি
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(৪) ‘ফিক’ (মূল্যোয়ন)
‘রিক’ (মূল্যোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রম িোেসণ ৩-১০ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-১০: ‘রিক’ (মূল্যোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
কোর্ পক্রম

নং

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো/কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

সূিকগুরলো মূল্যোয়ন কেরত তয িংগ্রহ ও িংকলন কেো এিং দোসয়ত্বপ্রোপ্ত সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
মূল্যোয়ন প্রসতরিদন প্রস্তুত কেো

২

মূল্যোয়ন প্রসতরিদরনে উ্ে সভসি করে কোর্ পক্রম ও আউটপুটগুরলো সিভোগীয় প্রিোন ও স্থোয়ী কসমটি
্র্ পোরলোিনো করে পুনমূ পল্যোয়ন কেো

৩

সিভোগীয় প্রিোন ও স্থোয়ী কসমটিে মতোমরতে সভসিরত মূল্যোয়ন দোসয়ত্বশীল সিভোগ/ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
প্রসতরিদন িংরশোিন কেো

৪

সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় মতোমত ও সু্োসেশ গ্রহরণে ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি/সিভোগীয়
ের্ন্ মূল্যোয়ন েলোেল উ্স্থো্ন কেো
প্রিোন/ ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীরমে প্রিোন

৫

মতোমত ও সু্োসেরশে সভসিরত মূল্যোয়ন প্রসতরিদন চূড়োন্তকেণ ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
কেো

(৫) ‘এযকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো)
‘এযকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-১১ এ িণ পনো কেো হরলোসািশণ ৩-১১: িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি / সিভোগ /
শোখো

১

মূল্যোয়ন প্রসতরিদরনে সভসিরত কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো এিং
িংরশোিন কেো

ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

২

িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো এিং মতোমত ও
সু্োসেশ প্রদোন

স্থোয়ী কসমটি

৩

িোরেটিহ িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো িোিোেণ িভোয় ফ্শ কেো

সিভোগীয় প্রিোন

৩.৩ ফহোসডং ট্যোক্স ব্যিস্থো্নো
(১) ফহোসডং ট্যোক্স ব্যিস্থো্নোে িমস্যোিমূহ
সিটি কর্পোরেশরনে অর্ন্তম একটি ফমৌসলক কোে হরলো কে সনি পোেণ ও আদোয়। ফ্ৌেিভো ফর্রক সিটি কর্পোরেশরন উন্নীত হওয়োে
িময় অরনক িমস্যো উিেোসিকোেসূরত্র প্রোপ্ত । সকছু সকছু সিষয় িেকোরেে নীসত-সনি পোেণী সিদ্ধোরন্তে প্ররয়োেন হয় , আিোে সকছু
সিষয় সিটি কর্পোরেশন ্র্ পোরয় িমোিোনরর্োগ্য, র্ো সনরে িণ পনো কেো হরলো১. িোেটি সিটি কর্পোরেশরনে ফহোসডং ট্যোক্স আদোরয়ে হোে অতযন্ত সনে। সনেস্ব অর্োপ য়রন সিটি কর্পোরেশরনে কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন
কেরত হরল আদোরয়ে হোে ৯০% িো এে উরবপ হওয়ো উসিত।
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িোরেট হরলো েোেস্ব আয় ও ব্যয় িংসেষ্ট আসর্কপ সিষয়গুরলো সনয়ন্ত্ররণে অর্ন্তম একটি উ্োয়। কে িোসহদোে উ্ে সভসি করে
িম্ভোব্য েোেস্ব আয় িোস্তিিম্মতভোরি িোরেরট প্রসতেলন কেরত হরি। অর্ন্র্োয়, অসতমোত্রোয় সনি পোেনকৃত েোেরস্বে উ্ে সভসি
কেরল ব্যয় এে ্সেমোন ফিরড় ফর্রত ্োরে। ফর্রহতু ফহোসডং ট্যোক্স সিটি কর্পোরেশনগুরলোে ের্ন্ িিরিরয় অনুমোনরর্োগ্য ও সস্থসতশীল
েোেস্ব আরয়ে একটি উৎি, তোই কে িোসহদো এিং কে আদোরয়ে ব্যিিোন কসমরয় আনো সিটি কর্পোরেশরনে ের্ন্ অতযন্ত েরুেী।
েোইকোে সিসেস্ প্রকরল্পে আওতোয় ‘আইসিসেআ্’ কোর্ পক্ররমে সনেিসিন্ন প্ররিষ্টোে মোধ্যরম িতপমোরন ৪টি সিটি কর্পোরেশরনে
ফহোসডং ট্যোক্স এে িংখ্যো উরল্লখরর্োগ্য হোরে বৃসদ্ধ ্োরি, ফি কোেরণ িকল সিটি কর্পোরেশরনে উসিত উক্ত কে আদোরয়ে হোে
শতকেো ৯০% এে উ্ে লিযমোত্রো সনি পোেণ কেো।
২. অর্ পিছরেে ফশরষে সদরক ফহোসডং ট্যোক্স ্সেরশোরিে প্রিণতো নগদ আসর্কপ প্রিোহ ব্যিস্থো্নোয় িমস্যো দতেী করে
সিটি কর্পোরেশরনে সস্থসতশীল ও অনুমোনরর্োগ্য ফহোসডং ট্যোক্স এে িেণ ও প্রকৃসত িলমোন অর্িপ ছরেে আসর্কপ কমপকোন্ড ্সেিোলনোে
ের্ন্ িিরিরয় ফিশী উ্রর্োগী। অ্েসদরক, িম্পসি হস্তোন্তে কে হরলো একটি ্সেিতপনশীল এিং অসস্থসতশীল ও েোেস্ব আরয়ে
উৎি। এরিরত্র এটি ্েিতী অর্িপ ছরেে আসর্কপ কোর্ পক্ররমে ের্ন্ অসিক উ্যুক্ত। িোেটি সিটি কর্পোরেশরনে েোেস্ব িম্পসকপত তযউ্োি ফর্রক প্রতীয়মোন হয় ফর্, অর্িপ ছরেে ফশষোরন্ত ফহোসডং ট্যোক্স ্সেরশোরিে প্রিণতো অরনক ফিসশ । সুতেোং িছরেে শুরুরতই
কেদোতোরদে সনয়সমত কে ্সেরশোরি সিটি কর্পোরেশরনে উৎিোহ ফদওয়ো উসিত, র্োরত নগদ আসর্কপ ব্যিস্থো্নোে উন্নসত ঘটোরনো
িম্ভি হয়।
৩. িংসেষ্ট ব্যরয়ে িোরর্ িোমঞ্জস্য ফেরখ সনি পোসেত েোেস্ব কে-এে ফেকিপ পৃর্কভোরি িংেিণ
১৯৮৬ িোরলে আদশপ কে সিসিমোলো অনুর্োয়ী আরলো-কে, ্োসন-কে ও িেপয ব্যিস্থো্নো কে হরলো সনি পোসেত কে র্ো িংেিণপূি পক
সনসদ পষ্টখোরত ব্যয় কেরত হরি। প্রকৃত ব্যরয়ে িোরর্ িংগসত ফেরখ সনি পোসেত েোেস্ব কে এে ফেকিপ পৃর্কভোরি আসর্কপ সিিেণীরত
িংেিণ কেরত হরি । কেদোতোগণ তখন বুঝরত িিম হরিন ফর্ আদোয়কৃত েোেরস্বে কত অংশ আয় সদরয় সক ্সেমোণ ব্যয়
ফমটোরনো িম্ভি হরলো। এটি প্ররয়োেরন নতুন কেোরেো্ কেরত সিটি কর্পোরেশনরক িহোয়তো কেরি। সিটি কর্পোরেশরনে িোরেট
িংক্রোন্ত ফমৌসলক সিষয়গুরলো ফর্মন: িোরেট প্রণয়ন, িোরেট িোস্তিোয়ন এিং প্রসতরিদন প্রণয়নিহ িোসষপক আসর্কপ সিিেণী আরেো
উন্নত কেরত হরি।
স্সিসিএ িোইরকরলে প্রসতটি িো্ িো ্র্ পোরয়ে প্রসক্রয়ো সনরে িণ পনো কেো হরলো:
(২) ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো)
‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো) ্র্ পোরয়ে কোর্ পক্রমিমূহ সনরেে িোেসণ ৩-১২ এ ফদখোরনো হরয়রছসািশণ ৩-১২: হহাশডং ট্যাক্স সনি পোেণ ও আদোরয় “্সেকল্পনো” িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
ক্রসমক
নং.

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি / সিভোগ /
শোখো

১

ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টীম গঠন কেো অর্িো কমপ্সেকল্পনো
প্রণয়রনে ের্ন্ একেন কমপকতপোরক দোসয়ত্ব প্রদোন কেো

েোেস্ব সিভোরগে প্রিোন

২

কে সনি পোেণ ও আদোয় ব্যিস্থো্নোে উন্নসতে ের্ন্ িময়সূসি ও ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম/ দোসয়ত্বশীল
িোরেট িহকোরে খিড়ো কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো
কমপকতপো

৩

খিড়ো কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো

েোেস্ব সিভোগ ও িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
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৪

খিড়ো কমপ্সেকল্পনোটি সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় ফকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি/েোেস্ব
উ্স্থো্ন কেো
সিভোরগে প্রিোন/িোসিউআইটি/ফেোকোল
্োেিন

৫

িোিোেণ িভোয় কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো এিং িোিোেণ িভো
চূড়োন্তকেরণে ের্ন্ মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো

৬

খিড়ো কমপ্সেকল্পনো িংরশোিন কেো এিং চূড়োন্ত কেো

েোেস্ব সিভোগ

(৩) ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন)
‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ সনরেে িোেসণ ৩-১৩ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-১৩: হহাশডং ট্যাক্স সনি পোেণ ও আদোরয় ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
কোর্ পক্রম

নং

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি / সিভোগ /
শোখো

১

কমপ্সেকল্পনো ফমোতোরিক কোর্ক্রপম িোস্তিোয়ন কেো

েোেস্ব সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

২

দত্রমোসিক সভসিরত িোস্তিোসয়ত কোর্ক্রপম ্র্ পোরলোিনো কেো, েোেস্ব সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
প্রসতরিদন প্রস্তুত করে স্থোয়ী কসমটিে সনকট ফ্শ কেো।

৩

প্রসতরিদন ্র্ পোরলোিনো করে মতোমত ও সু্োসেশ ্দোন কেো

িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি

(৪) ‘ফিক’ (মূল্যোয়ন)
‘ফিক’ (মূল্যোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ সােসণ ৩-১৪ এ ফদখোরনো হরয়রছসািশণ ৩-১৪: হহাশডং ট্যাক্স সনি পোেণ ও আদোরয় ‘রিক’ (মূল্যোয়ন) প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ক্রপ ম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি / সিভোগ /
শোখো

১

সূিরকে সি্েীরত অেপনিমূহ মূল্যোর্ন কেরত তয িংগ্রহ ও েোেস্ব সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
িংকলন কেো এিং মূল্যোয়ন প্রসতরিদন দতেী কেো

২

মূল্যোয়ন প্রসতরিদরনে উ্ে সভসি করে কোর্ পক্রম ও আউটপুটগুরলো েোেস্ব সিভোরগে প্রিোন ও স্থোয়ী কসমটি
্র্ পোরলোিনো কেো

৩

সিভোগীয় প্রিোন ও স্থোয়ী কসমটিে মতোমরতে সভসিরত মূল্যোয়ন েোেস্ব সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
প্রসতরিদন িংরশোিন কেো

৪

অগ্রগসত প্রসতরিদন সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় মতোমত ও এি আই সি /েোেস্ব সিভোরগে প্রিোন / ওয়োকপ
সু্োসেশ এে ের্ন্ উ্স্থো্ন কেো
ইম্প্রুভরমন্ট টীম এে প্রিোন/ ফেোকোল
্োেিন

৫

মতোমত ও সু্োসেশ এে সভসিরত মূল্যোয়ন প্রসতরিদন চূড়োন্ত কেো
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েোেস্ব সিভোগ / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

(৫) ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো)
িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-১৫ এ িণ পনো কেো হরয়রছ।
নং
১
২

সািশণ ৩-১৫: ফহোসডং ট্যোক্স সনি পোেণ ও আদোরয় ‘িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো’ প্রসক্রয়ো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমুহ
কোর্ পক্রম
দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি /
সিভোগ / শোখো
মূল্যোয়ন প্রসতরিদন এে সভসিরত কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো এিং
িংরশোিন কেো
িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনোপূি পক মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো

েোেস্ব সিভোগ
স্থোয়ী কসমটি

৩

িোরেটিহ িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো, মতোমত ও সু্োসেরশে
ের্ন্ এিআইসি’ে (রকৌশল্ত্র িোস্তিোয়ন কসমটি) িভোয় উ্স্থো্ন কেো

েোেস্ব সিভোরগে প্রিোন

৪

িোরেটিহ িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো সিটি কর্পোরশরনে িোিোেণ িভোয়
উ্স্থো্ন কেো

েোেস্ব সিভোরগে প্রিোন

৩.৪ িোরেট ব্যিস্থো্নো
(১) িোরেট িক্র ও স্সিসিএ িক্র
িোরেট প্রণয়ন, িোরেট িোস্তিোয়ন এিং প্রসতরিদন প্রণয়রনে ্দ্ধসতগুসল স্থোনীয় িেকোে (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এে ৭৬৭৮ িোেোয় সুস্পষ্টভোরি উরল্লখ েরয়রছ। িোরেট ব্যিস্থো্নো সিষরয় সিশদভোরি ব্যোখ্যো প্রদোন করে স্থোনীয় িেকোে সিভোগ সিটি
কর্পোরেশরনে ের্ন্ িোরেট ব্যিস্থো্নো ম্যোনুয়যোল প্রণয়ন করেরছ। প্রশোিসনক উন্নয়রনে স্সিসিএ িরক্রে িোরর্ িোরেট িক্র ফর্মন:
িোরেট প্রণয়ন, িোরেট িোস্তিোয়ন, প্রসতরিদন প্রস্তুত ও সনেীিো ইতযোসদে িোরর্ সনসিড়ভোরি িম্পকপযুক্ত,। সিটি কর্পোরেশরনে
িতপমোন িোরেট ব্যিস্থো্নো ও অনুশীলরনে ফিরত্র অরনক িমস্যো েরয়রছ, র্ো িোরেট ব্যিস্থো্নো ম্যোনুয়োরল আরলোক্োত কেো
হরয়রছ। িোরেট ব্যিস্থো্নো ম্যোনুয়োরলে সিত্র ৩-১ এ িোরেট ব্যিস্থো্নো িম্পসকপত প্রিোন প্রিোন ্দরি্গুরলো ব্যোখ্যো কেো হরয়রছ।
িোস্তসিক্রি, প্রসতটি সিটি কর্পোরেশন প্রশোিসনক উন্নয়রনে অংশ সহরিরি িমস্যগুরলোে িমোিোন কেরি, র্োরত করে এ িোরেট
িক্র শুধুমোত্র সিটি কর্পোরেশরনে দদনসিন কোেগুরলোই িম্পোদন কেরিনো িেং এটি িছেব্যোস্ িম্পোদনরর্োগ্য কোরেে িোেোিোসহক
উন্নয়রন ‘ফ্িরমকোে’ এে ভূসমকো ্োলন কেরি।

শিত্র ৩-১: িোরেট ব্যিস্থ্নোে মূল ্দরি্িমূহ
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শপশেশসএ

কা মাবশল

জানু, হফব্রু,
মাি ম

এশপ্রল, হম,
জুন

জুলা, আগ,
হসক্ষে

অক্ষটা,
নক্ষভ,
শেক্ষস

জানু, হফব্রু,
মাি ম

নয় মাক্ষসি প্রকৃত আয়-ব্যয়সহ খসড়া বাক্ষজট প্রস্তুতকিণ
প্ল্যান
(পশিকল্পনা) শবভাগগুক্ষলাি সাক্ষর্ আক্ষলািনা কক্ষি খসড়া চুড়ান্তকিণ

ডু

হিক
এযাকশন

স্থায়ী কশমটি এবং শসএসশসশসি সাক্ষর্ বাক্ষজট শনক্ষয় আক্ষলািনা
কিা
খসড়া বাক্ষজট পুণমূ মল্যায়ন
বাক্ষজট সািািণ সভায় আক্ষলািনা ও অনুক্ষমাদন
বাক্ষজট হ াষণা ও প্রকাশ কিা
বাক্ষজট ব্যবস্থাি উন্নয়ক্ষন আশর্ক
ম ব্যবস্থাপনা সংশিষ্ট কা মাবশল
শনব মািন কিা
প্রশক্রয়া উন্নশতকিণ পশিকল্পনা প্রনয়ণ কিা
পশিমাপক্ষ াগ্য সূিক শনি মািণ কিা
বাক্ষজট বাস্তবায়ন ও শনয়ন্ত্রণ
হলক্ষেন নশর্ভুক্তকিণ এবং মাশসক/ত্রত্রমাশসক প্রশতক্ষবদন ত্রতিী
প্রশতক্ষবদন শনক্ষয় আক্ষলািন এবং মতামত গ্রহণ
বাক্ষজট প মাক্ষলািানা
শহসাব বই সম্পন্ন কিা
বছি হশষ/ বাশষক
ম প্রশতক্ষবদন (আশর্ক
ম শববিণী)
কমমসম্পাদন দেতাি পশিমাপ ও শবক্ষিষণ
নতুন পশিকল্পনা অনু ায়ী কাজ বাস্তবায়ন
নতুন প্রশক্রয়া বাস্তবায়নকাক্ষল সৃষ্ট ইসুয এবং িযাক্ষলঞ্জসমূহ
নশর্ভুক্ত এবং মশনটি কিা
সূিক্ষকি পশিমাপ কিা
অজমন কিা ায়শন এমন কাজ সমূহ শবিাি শবক্ষিষন কিা
পদ্ধশতগত উন্নয়ন পশিকল্পনা প মাক্ষলািনা কিা
শপশেশসি প্ল্যান িাক্ষপ কাজগুক্ষলাক্ষক শনক্ষয় আসা

শিত্র ৩-২: িোরেট ব্যিস্থো্নো ও স্সিসিএ িক্র
আশো কেো র্োয় ফর্, সিটি কর্পোরেশনগুরলো িোরেট প্রণয়রনে সিষয় ও ্দ্ধসতিমূহ, দত্রমোসিক প্রসতরিদন প্রস্তুত ও মসনটসেং এিং
িময়মত ও মোনিম্মত আসর্কপ প্রসতরিদন প্রণয়রন আরেো উন্নসত ঘটোরত িিম হরি। সিত্র ৩-২ এ িোরেট িক্র সকভোরি স্সিসিএ
িরক্রে িোরর্ িম্পকপযুক্ত তো ফদখোরনো হরয়রছ।
(২) ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো)
্সেকল্পনো-এে িো্িমূহ িোেসণ ৩-১৬ এ িণ পনো কেো হরয়রছ।
সািশণ ৩-১৬: ‘প্ল্যোন’ (িোরেট প্রস্তুতকেণ ্সেকল্পনো) এে িো্িমূহ
ক্রসমক কোর্ পক্রম
নং

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি / সিভোগ /
শোখো

১

নয় মোরিে প্রকৃত িোরেটিহ খিড়ো িোরেট প্রণয়ন কেো

সহিোি সিভোগ

২

সিসভন্ন সিভোরগে িোরর্ আরলোিনোপূি পক খিড়ো িোরেট চূড়োন্ত কেো সহিোি সিভোগ

৩

অর্ প ও িংস্থো্ণ সিষয়ক স্থোয়ী কসমটি এিং সিএলসিসি’ে িভোয় সহিোি সিভোগ এিং অর্ প ও িংস্থো্ন
আরলোিনো কেো
সিষয়ক স্থোয়ী কসমটি
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এশপ্রল, হম,
জুন

৪

খিড়ো িোরেট পুন:িংরশোিন কেো

সহিোি সিভোগ

৫

সিটি কর্পোরেশরনে িভোয় আরলোিনো ও অনুরমোদন

সহিোি সিভোগ, প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো ও
সিটি কর্পোরেশন

৬

িোরেট ফঘোষণো ও প্রকোশনো

প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো

৭

িোরেট ব্যিস্থো্নো উন্নয়রনে ের্ন্ এতদিংসেষ্ট কোে সনি পোিন কেো সহিোি সিভোগ

৮

কোরেে প্রসক্রয়ো ও উন্নয়রনে ফিত্রিমূহ সিসিতকেণ

সহিোি সিভোগ

৯

দদনসিন কোরেে িংরশোসিত প্রসক্রয়ো প্রস্তোি কেো

সহিোি সিভোগ

১০

িোরেটিহ উন্নত কোরেে প্রসক্রয়ো (প্রসশিণ ও সিরশষ কোর্ পক্রম সহিোি সিভোগ
িহ) িোস্তিোয়রনে ের্ন্ একটি কমপ্সেকল্পনো দতসে কেো

১১

্সেমো্রর্োগ্য ও িোস্তিিম্মত সূিক সিসিত ও সনি পোেণ কেো

সহিোি সিভোগ

১২

কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো

স্থোয়ী কসমটি

১৩

কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন িোরেটিহ কমপ্সেকল্পনোে অনুরমোদন

িোিোেণ িভো

(৩) ‘ডু’ (িোরেট িোস্তিোয়ন, মসনটসেং ও প্রসতরদন প্রস্তুত ) সনয়সমত িোরেট িোস্তিোয়ন এিং এে প্রসক্রয়ো িম্পরকপ িোেসণ ৩-১৭ এ
সিশদ ব্যোখ্যো ফদয়ো হরয়রছ।
সািশণ ৩-১৭: ‘ডু’ (িোরেট িোস্তিোয়ন , মসনটসেং ও প্রসতরিদন প্রণয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
কোর্ পক্রম

ক্রম.
১

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো /কসমটি /
সিভোগ / শোখো
িকল সিভোগ

িোরেট িোস্তিোয়ন

➢ সিভোগ কর্তপক ্সেকল্পনোমোসেক দদনসিন এিং উন্নয়নমূলক কোেিমূহ সহিোি সিভোগ
িম্পোদন কেো
েোেস্ব সিভোগ
➢ প্রোসপ্ত ও ্সেরশোি িংক্রোন্ত ফলনরদন িংেিণ কেো
➢ ফলনরদন িংক্রোন্ত তয িংেিণ এিং তরখ্যে িোেিংরি্ প্রস্তুত কেো
➢ প্ররয়োেনোনুর্োয়ী (মোসিক/দত্রমোসিক) প্রসতরিদন প্রস্তুত কেো

২

সহিোি সিভোগ, সিভোগীয়
প্রিোনগণ ও প্রিোন সনি পোহী
➢ িোরেট িোস্তিোয়রনে ্োশো্োসশ সনয়সমত িোরেট সনয়ন্ত্রণ কেো
কমপকতপো এিং স্থোয়ী কসমটি
➢ বাক্ষজট বাস্তবায়ন মশনটশিং এি ফক্ষল প্রাপ্ত তক্ষেি শভশিক্ষত প্রস্তুতকৃত িদস্যবৃি
প্রশতক্ষবদন আন্ত:সিভোগ ও স্থোয়ী কসমটিরত সিরেষণ কেো
িোরেট সনয়ন্ত্রণ ও মসনটসেং

➢ কমপ িম্পোদরন দিতো অেপন ও লিয পূেরণ মতোমত গ্রহণ ও প্রদোন
কেো।
➢ িোরেট িংরশোিন কেো (িংরশোসিত িোরেট)

৩

➢ স্সিসিএ-এে ্সেকল্পনো ্রি প িোরেট িোস্তিোয়রনে িময় র্সদ ফকোন সহিোি সিভোগ এিং ফর্রকোন
সুসনসদ পষ্ট কোরেে ্দ্ধসতগত উন্নয়রনে প্ররয়োেনীতো ফদখো ফদয় এিং তোে িংসেষ্ট সিভোগ
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ের্ন্ ফকোন সুসনসদষ্টপ ্সেকল্পনো গ্রহণ কেো হয় তোহরল উন্নত ্দ্ধসতে
মোধ্যরম কোেগুরলো র্র্োর্র্ভোরি মসনটসেং কেরত হরি।

৪
৫

➢ নতুন উন্নত ্দ্ধসত িোস্তিোয়নকোরল উদ্ভুত িমস্যো এিং িযোরলঞ্জগুসল সিসিত
করে নসর্ভূক্ত কেো
মোনিম্মত েেরমট ব্যিহোে করে িোরেট িোস্তিোয়ন মসনটে কেো
সহিোি সিভোগ এিং িংসেষ্ট
স্থোয়ী কসমটি
িোরেট িোস্তিোয়রন উন্নত েেরমট ব্যিহোরে িমস্যো এিং িযোরলঞ্জিমূহ সিসিত সহিোি সিভোগ এিং িংসেষ্ট
কেো
স্থোয়ী কসমটি

৬

সহিোিিসহ িমোসপ্ত টোনো

িকল সিভোগ
সহিোি সিভোগ
সহিোি সিভোগ

৭

িোসষপক আসর্কপ প্রসতরিদন (আসর্কপ সিিেনী) প্রস্তুত

৮

কমপদিতো সিরেষণ কেো এিং ফিগুরলো প্রসতরিদরন অন্তভুপক্ত কেো

সহিোি সিভোগ, সিভোগীয়
প্রিোনগণ

(৩) ‘ফিক’ (মূল্যোয়ন)
সনয়সমত িোরেট মূল্যোয়ন িম্পসকপত কোর্ পক্রম িোেসণ ৩-১৮ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-১৮: িোরেট মূল্যোয়ন িম্পসকপত কোর্ পক্রম (িোরেট ব্যিস্থো্নো কোর্ পক্রম ্র্ পোরলোিনো)
নং

কোর্ পক্রম

১

স্সিসিএ-ে ্সেকল্পনো ্রি প সনি পোসেত সূিরকে সি্েীরত কমপিম্পোদন দিতোে সহিোি সিভোগ
মোত্রো ্সেমো্ কেো এিং সনি পোসেত প্রসক্রয়ো কোংসখত ্র্ পোরয় উন্নত হল সকনো
তো ফদখো।

২

কোংসখত ্র্ পোরয়ে উন্নসত নো হরল, ফিরিরত্র অন্তসন পসহত কোেণগুরলো সিসিত কেো সহিোি সিভোগ
ও িযোরলঞ্জগুরলো সিরেষণ কেো এিং ফিগুরলো “ডু” ্র্ পোরয় অন্তভুপক্ত কেো

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি /
সিভোগ / শোখো

(৪) ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো)
‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রম িোেসণ ৩-১৯ এ িণ পনো কেো হরয়রছ
সািশণ ৩-১৯: ‘এযোকশন’ (্েিতী িছরেে িোরেট ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রনে লরিয িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রম
নং

কোর্ পক্রম

১

“রিক”্র্ পোরয় প্রসক্রয়োগত উন্নয়রনে ফর্ িকল সিষয় িরন্তোষেনক সহিোি সিভোগ এিং িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
লিয অসেপত হয়সন ফিরিরত্র ’প্রসক্রয়োগত উন্নয়ন ্সেকল্পনো’
িংরশোিন কেো

২

িংরশোিরনে িময়কোরল “ডু” ও “রিক” ্র্ পোরয় সিসিত িকল সহিোি সিভোগ এিং িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
িমস্যো, কোেণ এিং িযোরলঞ্জিমূহ সিরিিনোয় ফনওয়ো

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি / সিভোগ /
শোখো
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৩

ক্ষুদ্র সকন্তু অসভজ্ঞতো এিং সশখরনে সদক ফর্রক গুরুত্বপূণ প সহিোি সিভোগ এিং িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
সিষয়গুসলরক অংশগ্রহণমূলক ্দ্ধসতরত িংরশোিনী িি পো কেো

৪

র্সদ ‘প্রসক্রয়োগত উন্নয়ন ্সেকল্পনো’ িেলভোরি িোস্তিোসয়ত হয় সহিোি সিভোগ এিং িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
তোহরল ফিটি ফটকিইকেরণে উরেরশ্য নতুন কেণীয় ও প্রসক্রয়ো
উন্নয়ন সিসিত কেো এিং তো স্সিসিএ’ে “প্ল্যোন” ্র্ পোরয় অন্তভুপক্ত
কেো

৩.৫ দিতো উন্নয়ন
(১) দিতো উন্নয়রন িমস্যোিমূহ
সিটি কর্পোরেশরনে সনি পোসিত কোউসন্সলে, কমপকতপো ও কমপিোেীরদে দিতো উন্নয়রন সিটি কর্পোরেশরন ফকোন শোখো িো ইউসনট ফনই,
েরল ফকিলমোত্র উন্নয়ন িহরর্োগীরদে অর্ পোয়রন ্সেিোসলত প্রকল্প িো অর্ন্ ফকোন িংস্থো কর্তপক প্রদি প্রসশিরণ তোেো অংশগ্রহরণে
সুরর্োগ ্োয়। কর্পোরেশরনে কোউসন্সলে ও কমপকতপো-কমপিোেীরদে ্দ্ধসতগতভোরি প্রসশিরণে উরদ্যোগ গ্রহণ, িোস্তিোয়ন এিং
ব্যিস্থো্নোে উরেরশ্য িসিরিে কোর্ পোলয়রক সনি পোসেত কেো হরয়রছ, র্োে প্রিোন একেন িসিি এিং সর্সন একোিোরে মোনি িম্পদ
ব্যিস্থো্নো ও দিতো উন্নয়রন দোসয়ত্বপ্রোপ্ত । এে প্রিোন কোর্ প্সেসি হরলো সিটি কর্পোরেশরনে সনি পোসিত কোউসন্সলে, কমপকতপো এিং
কমপিোেীরদে ের্ন্ িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন ও মূল্যোয়ন কেো। সিটি কর্পোরেশরনে প্রসশিণ ্সেকল্পনো
ফকৌশল্রত্রে িোরর্ িঙ্গসত ফেরখ মধ্য ফময়োরদে (্াঁি িছরেে) ের্ন্ প্ররয়োেনীয় প্রসশিরণে সিষয়িস্তু এিং ব্যিস্থো্নো ইতযোসদ
প্রণয়ন কেো হরয়রছ, র্ো সিটি কর্পোরেশরনে সনেস্ব প্রসশিণ ্সেকল্পনো সহরিরি সিরিসিত হরি।
প্রশোিসনক উন্নয়রনে মোধ্যরম প্রসশিণ কমপসূসি ব্যিস্থো্নোে ফিরত্র সিটি কর্পোরেশনগুরলো তোরদে প্রোসতষ্ঠোসনক িিমতো বৃসদ্ধ কেরত
িিম হরি িরল আশো কেো র্োরি। দিতো উন্নয়রনে প্রিোন প্রিোন কোর্ পক্রমগুরলো হরলো- (১) সিটি কর্পোরেশন ও অর্ন্োর্ন্ িংস্থো
কর্তপক প্রস্তুতকৃত প্রসশিণ ্সেকল্পনোগুরলোরক সিটি কর্পোরেশরনে িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনোয় একত্রীকেণ কেো, (২) প্রসশিণ
কোর্ পক্ররমে তয িংেিণ ব্যিস্থোে উন্নয়ন এিং (৩) প্রসশিণ মূল্যোয়ন শীট সনয়সমত পূেণ কেো। এতদউরেরশ্য স্থোনীয় িেকোে
সিভোগ কর্তপক িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনোে ছক, ফেকিপ িংেিণ ্দ্ধসত এিং মূল্যোয়ন ্দ্ধসত িংক্রোন্ত েেরমট প্রণয়ন কেো হরয়রছ।
প্রসশিণ িংক্রোন্ত সনরেোক্ত ছকিমূহ ্সেসশষ্ট-১ এ িংযুক্ত কেো হরয়রছ ।
১. িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনো
২. িোসষপক প্রসশিণ ট্র্যোসকং শীট
৩. িোসষপক মূল্যোয়ন িোেিংরি্ শীট
৪. ৫ িছে ফময়োসদ ট্র্যোসকং শীট
িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনোে েেরমটটি ্সেকসল্পত প্রসশিরণে প্রোর্সমক তয সনরয় িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনোে েেরমটটি প্রণয়ন
কেো হরয়রছ। নতুন অর্িপ ছরেে শুরুরত িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনোটি প্রস্তুত কেরত হরি। তরি, প্রকল্প-সভসিক অরনক প্রসশিণ
িংসিপ্ত ফনোটিরশ আরয়োেন কেো হরয় র্োরক সিিোয় সিটি কর্পোরেশনগুরলো অর্িপ ছরেে শুরুরত িকল প্রসশিণরক ্সেকল্পনোে
আওতোয় আনরত ্োরেনো। অর্িপ ছে শুরুরত অনুসমত প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো হরল ফিগুরলোরত িোস্তিোয়রনে আরগ ও ্রে
সিস্তে ্োর্ পকয ্সেলসিত হয়। ফিরিরত্র নতুন প্রসশিরণে তোসলকো ্সেকল্পনো ছরক অন্তভুপক্ত কেরত হরি র্োরত সিটি কর্পোশনগুরলো
অর্ পিছরেে শুরু হওয়োে আরগ প্রসশিরণে িংখ্যো র্র্োর্র্ভোরি সনরু্ন কেরত ্োরে।
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প্রসশিণ ট্র্যোসকং ্দ্ধসতে ছকিমূহ ্সেসশষ্ট ১ ও ২ এ সনরদ পসশকোয় িংযুক্ত কেো হরয়রছ। এ ট্র্যোসকং শীরটে উরেশ্য হরলো প্রশোিসনক
উন্নয়রনে অংশ সহরিরি সনি পোসিত প্রসশিণোর্ীরদে অংশগ্রহণ এিং প্রসশিণ ফশরষ প্রসশিণোর্ী কর্তপক পূেণকৃত মূল্যোয়ণ েমপ
েমোদোরনে সিষয়টি নসর্ভূক্ত কেো । এ ট্র্যোসকং শীরট িকল মরনোনীত প্রসশিণোর্ীরদে নোম তোসলকোভূক্ত কেরত হরি। প্রসশিণ
ব্যিস্থো্নোে দোসয়রত্ব সনরয়োসেত কমপকতপো প্রসশিণোর্ীরদে অংশগ্রহণ ও িংগ্রহকৃত িকল মূল্যোয়ণ েমপ সনেীিো কেরিন। এরিরত্র
প্রসশিণোর্ীরদেরক তোরদে প্রিোন প্রিোন সশখনগুরলো মূল্যোয়ণ েরমপ িণ পনো কেরত হরি।
র্সদ ফকোনও প্রসশিরণ অংশগ্রহণকোেীে িংখ্যো ৫ েরনে অসিক হয় তরি "প্রসশিণ মূল্যোয়ন িোেিংরি্ শীট " প্রসশিণ
ব্যিস্থো্করদেরক প্রসশিণ েলোেল ্র্ পোরলোিনো কেরত িহোয়তো কেরি কোেণ এরত েলোেল স্পষ্টতই ফদখরত ্োওয়ো র্োয়।
প্রসশিণ ্সেিোলনোে দোসয়রত্ব র্োকো ব্যসক্ত ফকিল এরক্সল শীরটে ফটসিরল মূল্যোয়রনে েলোেল অন্তভুপক্ত কেরিন র্োরত প্রসতরিদনটি
স্বয়ংসক্রয়ভোরি িংরর্োেনী-১ এে মত দতসে হরয় র্োয়।
প্রসতটি প্রসশিরণে ের্ন্ প্রস্তুতকৃত প্রসশিণ ট্র্যোসকং শীটগুরলো "৫ িছরেে প্রসশিণ ট্র্যোসকং শীট"এ িংকলন কেো হরি। এই শীরটে
মোধ্যরম প্ররতযক অংশগ্রহণকোেীে প্রসশিণ ফেকিপ ফদখো র্োরি । এই শীটটি প্রসশিণ িযিস্থো্করদেরক প্ররতযক অংশগ্রহণকোেী
কমপকতপোে িংখ্যো এিং প্রসশিরণে সিষয় ্র্ পোরলোিনো কেরত িহোয়তো কেরি। এটি ৫ িছে িরে ্সেিোসলত িিমতো সিকোশ
কোর্ পক্ররমে মোনসিত্র দতসে কেরতও িহোয়তো কেরি।
সনরে িসণ পত এই েম্যপোটগুরলো সিটি কর্পোরেশন তোে সনেস্ব উদ্ভোিণী সিন্তো ভোিনো িংযুক্ত করে স্সিসিএ িরক্রে মোধ্যরম ব্যিহোে
কেরি।
(২) ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো)
‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২০ এ িণ পনো কেো হরয়রছ।
সািশণ ৩-২০: প্রসশিণ ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রন ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো/কসমটি
/সিভোগ/শোখো

১

প্রসশিণ ব্যিস্থো্নোে েেরমট ব্যিহোে কেরত আযোকশন প্ল্যোন দতেী কেো িসিি, িহকোেী িসিি
ফর্মন-(১) িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনো (২) প্রসশিণ ফেকিপ িংেিরণে
শীট এিং (৩) মূল্যোয়ন েেম এিং সূিক সনি পোেণ

২

সিটি কর্পোরেশরনে সনেস্ব প্রসশিণ প্রস্তোিনো এিং অর্ন্োর্ন্ িংস্থো কর্তপক সিসিইউ (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট
সনরুস্ত প্রসশিণ ্সেকল্পনো িংকসলত করে ্েিতী অর্িপ ছরেে ের্ন্ ইউসনট)
িোরেটিহ িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো

৩

কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় অনুরমোদরনে ের্ন্ িোসষপক প্রসশিণ িোিোেণ িভো
্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো

৪

সিভোগুরলোে িোরর্ িোসষপক প্রসশিণ ্সেকল্পনো সনরয় আরলোিনো কেো
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সিসিইউ (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট
ইউসনট)

(৩) ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন)
‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) িোস্তিোয়ন িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২১ এ িণ পনো কেো হরয়রছ।
সািশণ ৩-২১: প্রসশিণ ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রন ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো/কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

প্রসশিণ প্রদোনকোেী িংস্থোিমূরহে িোরর্ িমন্বয় িোিন এিং
প্রসশিণ কমপকোরন্ড িহোয়তো কেো (িোরেট প্রণয়ন এিং অর্ন্োর্ন্
উ্কেণ িহোয়তো)

িহকোেী িসিি

২

পূেণকৃত মূল্যোয়ন েমপ ্র্ পোরলোিনো িোর্রি প্রসশিণ মূল্যোয়ন
কেো

িহকোেী িসিি

৩

প্রসশিণ ট্র্যোসকং শীরট প্রসশিণ িংক্রোন্ত তয সলস্িদ্ধ কেো

িহকোেী িসিি

৪

িোিোেণ িভোয় প্রসশিণ ফেকিপ িংেিণ শীট -এে িলমোন অগ্রগসত
িম্পরকপ আরলোিনো কেো

িসিি

(৪) ‘রিক’ (মূল্যোয়ন)
‘রিক’ (মূল্যোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২২ এ িণ পনো কেো হরয়রছ ।
সািশণ ৩-২২: প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো উন্নয়রন ‘রিক’ (মূল্যোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ

কোর্ পক্রম

নং

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো/কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

কমপ্সেকল্পনোে সূিক ্র্ পোরলোিনো কেো

সিসিইউ (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট ইউসনট)

২

প্রসশিরণে ব্যিস্থ্নো িংক্রোন্ত িমস্যো সিসিত কেো এিং ফি সিসিইউ (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট ইউসনট)
অনুয়োয়ী প্রসশিণ েেরমট িংরশোিন কেো

(৫) ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো)
িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২৩ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-২৩: প্রসশিণ ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রন ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি / সিভোগ /
শোখো

১

প্রসশিণ ব্যিস্থো্নোে ের্ন্ প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো েেরমট
িংরশোিন কেো।

সিসিইউ (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট ইউসনট)

২

কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় িংরশোসিত প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো
েেরমট সনরয় আরলোিনো কেো

িসিি

৩

প্রসশিণ ব্যিস্থো্নোে ের্ন্ িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন

৪

প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো িংক্রোন্ত িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো িোিোেণ
িভোয় অনুরমোদন
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সিসিইউ (কযো্োসিটি ফিরভল্রমন্ট ইউসনট)
িোিোেণ িভো

৩.৬ নোগসেক িম্পৃক্তকেণ
সিটি কর্পোরেশন কর্তপক নোগসেক ্সেরষিো প্রদোরনে ফিরত্র নোগসেকরদে মরধ্য িরিতনতো বৃসদ্ধ, দোসয়ত্বশীল আিেণ এিং ফস্বিোরিিী
কোর্ পকলোর্ে মোধ্যরম নোগসেক এিং স্থোনীয় িংস্থোগুরলো তোরদে িম্পদ ব্যিহোে করে অংশীদোসেরত্বে মোধ্যরম ্সেরষিো প্রদোরন
গুরুত্বপূণ প ভুসমকো ্োলন কেরত ্োরে। একই িোরর্, সিটি কর্পোরেশনরক তোে সনেস্ব ্সেকল্পনো, কোর্ পকলো্ এিং েলোেল িম্পরকপ
নোগসেকরদে অিসহত কেরত হরি এিং নোগসেকরদেরক তোরদে মতোমত এিং উরদ্বরগে কর্ো েোনোরনোে সুরর্োগ সদরত হরি। সিটি
কর্পোরেশন দু’টি মূল উরেশ্যরক িোমরন ফেরখ- ফর্মন: আউটসেি (রর্োগোরর্োগ) ব্যিস্থো্নো অর্ পোৎ নোগসেকরদে িোরর্ তরযে আদোন
প্রদোন ব্যিস্থো ফেোেদোেকেণ (নগে তয ফিিো ফকরন্দ্রে িংখ্যো বৃসদ্ধ) এিং নোগসেক অংশগ্রহরনে সিষয়টি অতযন্ত গুরুরত্বে িোরর্
সিরিিনো করে ্সেরষিো প্রদোরন নোগসেকরদেরক িম্পৃক্ত কেরি ফকননো নোগসেক িম্পৃক্তকেণ প্রশোিসনক উন্নয়রনে একটি অসিরিদ্য
অংশ।
(১) ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো)
‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২৪ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-২৪: নোগসেক িম্পৃক্তকেরণ ‘প্ল্যোন’ (্সেকল্পনো) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি / সিভোগ / শোখো

নং

কোর্ পক্রম

১

নোগসেক িম্পৃক্তকেণ সনরদ পসশকো ্র্ পোরলোিনো কেো এিং নোগসেক িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
িম্পৃক্তকেণ এিং নগে তযরিিো সিষয়ক কমপকোন্ড সনি পোিন ও কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
উন্নয়ন িোিন কেো

২

িোরেটিহ নোগসেক িম্পৃক্তকেণ এিং নগে তযরিিো সিষয়ক িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
খিড়ো কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

৩

নোগসেক িম্পৃক্তকেণ এিং নগে তযরিিো সিষয়ক কমপ্সেকল্পনো িোিোেণ িভো, িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি (র্সদ র্োরক),
্র্ পোরলোিনো কেো এিং মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো
সিএলসিসি (প্ররয়োেন হরল)

৪

িোরেটিহ কমপ্সেকল্পনো অনুরমোদন কেো

িোিোেণ িভো

(২) ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন)
‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২৫ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-২৫: নোগসেক িম্পৃক্তকেরণ ‘ডু’ (িোস্তিোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

কমপ্সেকল্পনোে সভসিরত কোর্ পক্রম িম্পোদন কেো

িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

২

িলমোন কোর্ পোিসল মসনটসেং কেো

িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

৩

িোিোেণ িভোয় কোরেে অগ্রগসত উ্স্থো্ন কেো

িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

৪

িোিোেণ িভোে মতোমত এিং সু্োসেরশে আরলোরক িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কোর্ পোিসল িংরশোিন কেো
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম
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(৩) ‘রিক’ (মূল্যোয়ন)
‘রিক’ (মূল্যোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ িোেসণ ৩-২৬ এ িণ পনো কেো হরয়রছসািশণ ৩-২৬: নোগসেক িম্পকৃক্তকেরণ ‘রিক’ (মূল্যোয়ন) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

কোর্ পোিসল মূল্যোয়ন ্েিতীরত খসড়া মূল্যোয়ন প্রসতরিদন প্রস্তুত িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কেো
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

২

মূল্যোয়ন প্রসতরিদন ্র্ পোরলোিনোপূি পক মতোমত ও সু্োসেশ িোিোেণ িভো, িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি, সিএিসিসি
প্রদোন কেো
মূল্যোয়ন প্রসতরিদন চূড়োন্ত কেো
িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

৩

(৪) ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কোর্ক্রপ ম)
‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কোর্ক্রপম) সম্পশকমত কা মক্রমসমূহ িোেসণ ৩-২৭ এ িণ পনো কেো হরয়রছ।
সািশণ ৩-২৭: নোগসেক িম্পৃক্তকেরণ ‘এযোকশন’ (িংরশোসিত কোর্ক্রপ ম) িম্পসকপত কোর্ পক্রমিমূহ
নং

কোর্ পক্রম

দোসয়ত্বশীল কমপকতপো / কসমটি / সিভোগ / শোখো

১

মূল্যোয়ন প্রসতরিদন ্র্ পোরলোিনো কেো এিং কমপ্সেকল্পনো িসিি, েনিংরর্োগ কমপকতপো (অর্িো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
িংরশোিরনে ের্ন্ প্রস্তোি কেো
কমপকতপো) / ওয়োকপ ইম্প্রুভরমন্ট টীম

২

িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনোপূি পক মতোমত ও
সু্োসেশ প্রদোন কেো

িোিোেণ িভো, িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি, সিএলসিসি

৩

িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো চূড়োন্ত কেো

িোিোেণ িভো, িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি, সিএিসিসি
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৪. মরিল কমপ্সেকল্পনো ও সিটি কর্পোরেশরনে কমপ্সেকল্পনো
প্রশোিসনক উন্নয়ন কোর্ পক্রম সিটি কর্পোরেশনরভরদ সভন্নেকম হরত ্োরে। অর্ন্ কর্োয় , প্রসতটি সিটি ক্পোরেশরনে সনেস্ব
কমপ্সেকল্পনো র্োকরি র্ো একটি ফর্রক অর্ন্টি আলোদো হওয়োই স্বোভোসিক। এটো িলোে অর্িো েোরখ নো ফর্, ্দ্ধসতগত উ্োরয়
প্রশোিসনক উন্নয়ন এখনও প্রোর্সমক ্র্ পোয় েরয়রছ। এলসেসি কর্তপক মরিল কমপ্সেকল্পনো প্রণয়রনে উরেশ্য হরলো সিটি কর্পোরেশন
কর্তপক প্ররদয় ্সেরষিোিমূহ িো কোর্ পোিসল ্সেিোলনোে ফিরত্র ্দ্ধসতগত সদকসনরদ পশনো প্রদোন র্ো এলসেসি এিং সিটি কর্পোরেশন
উভরয়ে ের্ন্ একটি অনর্ন্ উদোহেণ হরয় র্োকরি। ্সেসশষ্ট ২ এ ২০১৯-২০ অর্িপ ছরেে মরিল কমপ্সেকল্পনোগুরলো িংযুক্ত কেো
হরয়রছ র্োরত করে সিটি কর্পোরেশরনে ্রি ্েিতী অর্িপ ছরে িোসষপক কমপ্সেকল্পনো প্রণয়রণে কোেটি িহে হয়। এরিরত্র সিটি
কর্পোরেশন সনরদ পসশকো, গোইিলোইনি ও ম্যোনুয়যোলগুরলোরক ফেেোরেন্স সহরিরি ব্যিহোে কেরত ্োেরি।
মরিল কমপ্সেকল্পনো-এে কোঠোরমো সনরে িণ পনো কেো হরলো।
সািশণ ৪-১: মরিল কমপ্সেকল্পনোে কোঠোরমো
নং

সিিেণ

সিষয়িমূহ

(১)

সিভোগ / শোখো

▪
▪

কমপ্সেকল্পনো িোস্তিোয়ন িংসেষ্ট সিভোগ িো শোখোে নোম
ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টীরমে িদস্যরদে নোম

(২)

সনি পোসেত কোর্ পক্রম

▪
▪

সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ অনুর্োয়ী কোর্ পোিসল
কোরেে িতপমোন অিস্থো এিং কমপিম্পোদন দিতো

(৩)

কমপ ্দ্ধসত

▪
▪

িতপমোন কমপ ্দ্ধসত
্সেকসল্পত/উন্নত কমপ ্দ্ধসত

(৪)

িলমোন িমস্যোিমূহ

▪

িমস্যো িমোিোরন উরদ্যোগ গ্রহণ

(৫)

উরেশ্যিমূহ

▪
▪

কমপ্সেকল্নোে উরেশ্য
সূিক ও লিয

(৬)

আউটপুট

▪
▪

সুসনসদ পষ্ট আউটপুট ফর্মন: প্রসিিোন, উ্-আইন, মসনটসেং ্দ্ধসত, নতুন ছক এে
মোধ্যরম িোরেট কোর্ পক্রম ইতযোসদ অসেপত হরি।
সূিক ও লিয সনি পোেণপূি পক কোে কেো

▪

কমপ্সেকল্পনো আওতোয় িহুসিি কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন কেো

(৭)

কোর্ পক্রম

(৮)

সিভোগ / কসমটি/ অংশীদোেী ▪
প্রসতষ্ঠোন
▪

(৯)

সূসি

▪

সিভোগ, শোখো, কমপকতপো, কসমটি এিং অর্ন্োর্ন্ িংগঠন র্োেো কোর্ পক্রম িোস্তিোয়ন
প্রসক্রয়োে িোরর্ যুক্ত
িংসেষ্ট িকল িংগঠরনে দোয়-দোসয়ত্ব
প্রসতটি কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রনে িছেব্যো্ী মোিসভসিক িময়সূসি ফদখোরনো হরয়রছ।

প্রসতটি সিটি কর্পোরেশন উ্রেোক্ত মরিল কমপ্সেকল্পনোে কোঠোরমো অনুিেণ করে িোসষপক কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেরি। কোঠোমোে
িকল উ্োদোন সনরয় কোে কেরত হরি এমনটি নয়, এটি সনভপে কেরি কোর্ পোিসলে িেণ ও প্রকৃসত উ্ে। উদোহেণস্বরু্, নোগসেক
িম্পৃক্তকেণ সকংিো কমপদিতো ইউসনরটে কমপ্সেকল্পনো প্রণয়রনে ের্ন্ সিটি কর্পোরেশন আইরনে সুসনসদ পষ্ট কোর্ পোিসল উরল্লখ কেোে
প্ররয়োেন ফনই। িোংগঠসনক উন্নয়ন এিং িেকোসে আসর্কপ ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রনে ের্ন্ কমপ ্দ্ধসত উন্নয়ন িংক্রোন্ত কমপ্সেকল্পনোে
প্ররয়োেন সকন্তু প্রসিিোন িো উ্-আইন প্রণয়রনে ের্ন্ এটি দেকোে ফনই ফকননো, এখনও ্র্ পন্ত এটিে ের্ন্ সুসনসদ পষ্ট ফকোন ্দ্ধসত
ফনই। তরি, িকল কমপ্সেকল্পনো প্রণয়রনে ের্ন্ কসত্য় আিশ্যকীয় সিষয় েরয়রছ এিং র্ো কেম্সেকল্পনো িোস্তিোয়রন কোর্ পকে
ভূসমকো েোখরি ফিগুরলোে ্সেস্কোেভোরি ব্যোখ্যো র্োকো দেকোে আে তোহরলো: (১) দোসয়ত্বপ্রোপ্ত সিভোগ, শোখো ও িদস্য, (৪) িতপমোন
িমস্যো, (৫) উরেশ্য, (৬) আউটপুট, (৭) কোর্ পক্রম/কমপকোন্ড এিং (৯) িময়সূসি ।
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৫. িোেিংরি্ ও সনরদ পশনো
৫-১ এিং ৫-২ িোেসণরত ২০১৮-১৯ অর্িপ ছরেে ের্ন্ আটটি মরিল কমপ্সেকল্পনো এিং ২০১৯-২০২০ অর্িপ ছরে আরেো দু’টি নতুন
মরিল কমপ ্সেকল্পনো িংযুক্ত কেো হরয়রছ ।
আইসন উ্কেণ সিষয়ক কমপ্সেকল্পনো হরলো উ্-আইন/প্রসিিোন প্রণয়ন কেো। উ্-আইন িো প্রসিিোন প্রণয়রন সিটি কর্পোরেশরনে
খুি ফিশী অসভজ্ঞতো ফনই । উ্-আইন/প্রসিিোন প্রণয়ন িংক্রোন্ত কমপ্সেকল্পনো িোস্তিোয়রনে মধ্য সদরয় সিটি কর্পোরেশনগুরলো আইন
প্রণয়রনে প্রসক্রয়ো িম্পরকপ িোস্তি অসভজ্ঞতো অেপরনে মোধ্যরম এসিষরয় তোরদে জ্ঞোন ও দিতোরক আরেো শোসনত কেরত িিম হরি।
সিটি কর্পোরেশরনে িংরগ আরলোিনোপূি পক এিং কোর্ পসিরেষণী শীট প্রসক্রয়োে মধ্য সদরয় কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নয়ণ িংক্রোন্ত মরিল
কমপ্সেকল্পনোগুরলো প্রণয়ন কেো হরয়সছল। ২০৮-১৯ অর্িপ ছরেে ের্ন্ প্রণীত ৩টি কমপ্সেকল্পনোে মূল প্রসত্োদ্য সিষয় সছরলো
‘েনিোিোেরণে ব্যিহোর্ প স্থোন ্সেিন্ন েোখো’ ফর্খোরন েোস্তো, নদ পমো ও গণরশৌিোগোে ্সেিন্নতোে সিষয়টিরক অসিকতে গুরুত্ব ফদয়ো
হরয়সছল। এই কমপ্সেকল্পনোে উরেশ্য সছল েনিোিোেরণে ব্যিহোর্ প স্থোনগুরলোরক ্সেিন্ন েোখরত মসনটসেং ্দ্ধসতে উন্নয়ন ঘটোরনো,
ফর্খোরন নোগসেকগণ হটলোইন নম্বরে ফেোন করে সিটি কর্পোরেশরনে অস্বোস্থযকে অিস্থো িম্পরকপ িংসেষ্ট সিভোগরক অিসহত কেোে
মোধ্যরম এ প্রসক্রয়োে িোরর্ িসক্রয়ভোরি িম্পৃক্ত হরিন। ২০১৯-২০ অর্িপ ছরে ‘সনেো্দ খোদ্য এিং ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিন
মসনটসেং ও ্সেদশপন সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো হয় এিং সিটি কর্পোরেশনগুরলো মরিল কমপ্সেকল্পনো অনুিেণ
করে তোেো তোরদে সনেস্ব ্সেকল্পনো প্রণয়ন করেসছল।
সিটি কর্পোরেশরনে আসর্কপ ব্যিস্থো্নোে ফিরত্র, এ কমপ্সেকল্পনোে মোধ্যরম ফহোসডং ট্যোক্স সনি পোেণ ও আদোয় এিং িোরেট
ব্যিস্থো্নোে উন্নয়রন কসত্য় উন্নত েেরমট এিং ্দ্ধসত িোলু কেো হয়। সিেেসি প্রকরল্পে িহোয়তোয় এলসেসি কর্তপক প্রণীত এিি
েেরমট এিং ্দ্ধসতিমূহ কমপ্সেকল্পনো িোস্তিোয়রনে িময় হোরত-কলরম সশখন (OJT) এিং ্েীিোমূলকভোরি সিটি কর্পোরেশন
্র্ পোরয় অনুশীলন কেো হয় এিং স্সিসিএ িরক্রে মোধ্যরম এিি েেরমট এিং ্দ্ধসতিমূহ আরেো উন্নত কেো হয়।
কমপ্সেকল্পনোিমূরহে মূল লিয হরলো সিটি কর্পোরেশরনে েোেস্ব আয় বৃসদ্ধ, মোনিম্মত িোরেট প্রণয়ন, িোরেট িোস্তিোয়ন, মসনটসেং
এিং আসর্ পক প্রসতরিদন প্রস্তুত কেো ।
‘নোগসেক িম্পৃক্তকেণ’ সিষয়ক কমপ্সেকল্পনোে উরেশ্য হরলো, নোগসেকরদে মোরঝ সুনোগসেরকে দোসয়ত্ব িম্পরকপ িংরিদনশীলতো
দতেী কেো এিং নোগসেকরদে সনকট সিটি কর্পোরেশরনে ফিিোিংসেষ্ট সিসভন্ন সিষরয় প্রিোরেে িম্ভোব্য ্ন্হো িো ্দ্ধসতিমূহ উন্নত
কেো। ২০১৮-১৯ অর্িপ ছরে প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পোরেশনগুরলো সুসনসদষ্টপ সিষরয়ে উ্ে স্কুল েিনো প্রসতরর্োসগতোে আরয়োেন করে,
র্োরত করে সনি পোসেত সিষরয় সশিোর্ী ও তোরদে অসভভোিকরদে মরধ্য িরিতনতো বৃসদ্ধ কেো র্োয় এিং সিটি কর্পোরেশরনে
আওতোভূক্ত সিদ্যোলয়গুরলো ্েিতীকোরল নোগসেকরত্বে সশিোয় উিম িোসলকোশসক্ত সহরিরি কোে করে। ২০১৮-১৯ অর্িপ ছরে েিনো
প্রসতরর্োসগতোে সর্ম সনি পোেণ কেো হরয়সছল ‘্সেিন্ন নগে গড়রত ছোত্র িমোরেে ভূসমকো’ এিং ২০১৯-২০ অর্ প িছরেে ের্ন্ সর্ম
সছল ‘ সনেো্দ খোদ্য সনসিতকেরণ ছোত্র িমোরেে ভুসমকো।
সিটি কর্পোরেশনগুরলো প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন ও ব্যিস্থো্নোে স্বোরর্ প সিটি কর্পোরেশন ্র্ পোরয় ‘দিতো উন্নয়ন ইউসনট’
(সিসিইউ) প্রসতষ্ঠো করেরছ। প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো ্দ্ধসত উন্নত কেোে লরিয সিটি কর্পোরেশনগুরলো প্রসশিণ ্সেকল্পনো, প্রসশিণ
মূল্যোয়ন এিং প্রসশিণ ফেকিপ িংেিরনে ের্ন্ সনসদ পষ্ট ছক িোলু করেরছ। প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো িংক্রোন্ত এিকল ছক ব্যিহোরেে
মোধ্যরম সিটি কর্পোরেশন তোরদে কমপকতপো ও কোউসন্সলেরদে সনকট প্রদি প্রসশিণ সিষরয় েিোিসদসহতো সনসিত কেরত িিম
হরি।
এলসেসি প্রদি মরিল কমপ্সেকল্পনো ফর্রক প্রোপ্ত এই কমপ্সেকল্পনোগুরলো, এিসেআইসিসি- ২০২০-২০৩০-এ প্রস্তোসিত ৪টি লিযরক
ফকন্দ্র করে স্বল্প ফময়োরদে ের্ন্ উসল্লসখত অরনক কোর্ পকলো্ িোস্তিোয়রন িোেটি সিটি কর্পোরেশনরক িহোয়তো কেরছ। প্রতযোশো কেো
হরি, সিটি কর্পোরেশনিমূহ এ সনরদ পসশকোয় িসণ পত অযোরপ্রোি ও ্দ্ধসতিমূরহে িি পো অব্যোহত েোখরি এিং ফকৌশল্রত্র সনি পোসেত
দীঘ পরময়োরদ রু্কল্প ও আউটপুটগুসল িোসষপক স্সিসিএ িরক্রে মোধ্যরম অেপন কেরি।
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ফিত্র
আইসন
উ্কেণিমূহ

িোংগঠসনক উন্নয়ন

িেকোসে আসর্কপ
ব্যিস্থো্নো

২০১৮-১৯
অর্িপ ছরেে প্রস্তোসিত
কমপ্সেকল্পনোিমূহ
নোগসেক মতোমত ও
অসভরর্োগ সনেিন
সিষয়ক প্রসিিোন
প্রণয়ন
ফেন ্সেিন্নতো
সিষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ
েোস্তো ্সেিন্নতো
সিষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ
গণরশৌিোগোে
্সেিন্নতো সিষয়ক
কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ
(িেকোসেফিিেকোসে
অংশীদোসেত্বিহ)
ফহোসডং ট্যোক্স
ব্যিস্থো্নো

উরেশ্য

সূিক

লিযমোত্রো

নোগসেক অসভরর্োগ সনষ্পসি সিষয়ক
প্রসিিোন প্রণয়ন কেো ও িময়মত
এলসেসিরত ফ্শ কেো

নোগসেক অসভরর্োগ সনষ্পসি সিষয়ক
প্রণীত খিড়ো প্রসিিোন ফ্শ কেোে
তোসেখ

সিটি কর্পোরেশন কর্তপক নোগসেক
অসভরর্োগ সনষ্পসি সিষয়ক প্রসিিোন
গৃহীত ও ২০১৯ িোরলে জুরনে মরধ্য
এলসেসিরত দোসখল কেো
লিযভূক্ত এলোকোে িকল ফেন
্সেিন্নতোে সদক ফর্রক ৩ অর্িো
আেও উ্রে অেপন কেরি।

নোগসেক কর্তপক মসনটসেং ও
অসভরর্োগ প্রসতকোরেে
তোৎিসনক ব্যিস্থোে মোধ্যরম
সনয়সমত ্সেিন্ন েোখোে
্দ্ধসত িোলু এবং হসঅনু ায়ী
শসটি কক্ষপমাক্ষিশন ব্যবস্থা
হনক্ষব।

্সেিনতোে মোত্রো সনি পোসেত হরি ১-৫ এে
মরধ্য(১. খুি ময়লো, ২. ময়লো, ৩. গ্রহণরর্োগ্য,
৪. ্সেস্কোে, ৫. খুি ্সেস্কোে)

্সেিনতোে মোত্রো সনি পোসেত হরি ১-৫ এে
মরধ্য(১. খুি ময়লো, ২. ময়লো, ৩. গ্রহণরর্োগ্য,
৪. ্সেস্কোে, ৫. খুি ্সেস্কোে)
নোগসেক কর্তপক মসনটসেং ও অসভরর্োগ ্সেিনতোে মোত্রো সনি পোসেত হরি ১-৫
প্রসতকোরেে তোৎিসনক ব্যিস্থোে
এে মরধ্য(১. খুি ময়লো, ২. ময়লো, ৩.
মোধ্যরম সনয়সমত ্সেিন্ন েোখোে
গ্রহণরর্োগ্য, ৪. ্সেস্কোে, ৫. খুি
্দ্ধসত িোলু এবং হসঅনু ায়ী
্সেস্কোে)
চুশক্তনামাি উনয়ন এবং ব্যবস্থাপনা

লিযভূক্ত এলোকোে িকল েোস্তো
্সেিন্নতোে সদক ফর্রক ৩ অর্িো
আেও উ্রে অেপন কেরি।
লিযভূক্ত এলোকোে িকল
গণরশৌিোগোে ্সেিন্নতোে সদক ফর্রক
৩ অর্িো আেও উ্রে অেপন কেরি।

১. িময় িময় ও ্দ্ধসতগত
মসনটসেং ব্যিস্থোে মোধ্যরম
ফহোসডং ট্যোক্স ফর্রক েোেস্ব
আয় বৃসদ্ধ কেো এিং

১-১. কে আদোরয় িময় িময় ও
্দ্ধসতগত মসনটসেং ব্যিস্থো িোলু।
১-২. প্ররয়োেনীয়তো িোর্রি
িংরশোিণীমূলক ্দরি্ গ্রহরণে উ্ে
আরলোিনো ও িোস্তিোয়ন।
১-৩. কে আদোরয় দিতো (ফর্মন,

১-১. েোেস্ব সিভোগ কর্তপক
ওয়োিপসভসিক েোেস্ব আদোরয়ে উ্ে
প্রসতরিদন প্রস্তুত ও কম্রি সতন
মোি অন্তে অন্তে অর্ প ও িংস্থো্ন
সিষয়ক স্থোয়ী কসমটিে সনকট ফ্শ
কেো

িংরশোিণীমূলক ্দরি্
গ্রহণ কেো

আদোয়কৃত করেে হোে আদোয়
্সেকল্পনোে িোইরত ফিসশ) বৃসদ্ধ।

১-২. স্থোয়ী কসমটিে িভোয়
প্ররয়োেনীয়তো িোর্রি
িংরশোিণীমূলক ্দরি্ গ্রহরণে
উ্ে আরলোিনো ও েোেস্ব সিভোগ
কর্তপক িোস্তিোয়ন।
১-৩. কে আদোরয়ে হোে বৃসদ্ধ --- %.
(দ্রষ্টব্য: আইসিসেআ্ এে িোসষপক
লিযমোত্রোে িোরর্ িংগসত ফেরখ
শতোংরশে হোে প্রসত সিটি কর্পোরেশন
কর্তপক সনি পোসেত হরি)

২. িোিোেণ কে, সনি পোসেত
কে ও অর্ন্োর্ন্ েোেস্ব আরয়ে
ের্ন্ পৃর্ক ও মোনিম্পন্ন
সহিোি ফখোলো ও ব্যিস্থো্নো
কেোে মোধ্যরম েোেস্ব
ব্যিস্থো্নোে উন্নসত কেো

২-১. েোেস্ব আদোয়, িোরেট িোস্তিোয়ন,
সনি পোসেত করেে ের্ন্ সহিোি
পৃর্কীকেণ ও এ িংসেষ্ট ব্যরয়ে উ্ে
মোসিক প্রসতরিদন প্রস্তুত।
২-২. একই সিষয় প্রসতেলনপূি পক
িোসষপক আসর্কপ প্রসতরিদন প্রণয়ন কেো
হরয়রছ ও মতোমতগুরলো
িংরর্োেনপূি পক সিটি কর্পোরেশরনে
িভোয় আরলোিনো কেো হরয়রছ।

২-১. পৃর্ক সহিোি ও সনি পোসেত করেে
ব্যয় প্রসতেলনপূি পক েোেস্ব ও সহিোি
সিভোগ কর্তপক মোসিক প্রসতরিদন
প্রণয়ন কেো হরয়রছ। মোসিক
প্রসতরিদনটি অর্ প ও িংস্থো্ন সিষয়ক
স্থোয়ী কসমটিে দত্রমোসিক িভোয়
উ্স্থো্ন কেো হরয়রছ।
২-২. একই সিষয় প্রসতেলনপূি পক
িোসষপক আসর্ পক প্রসতরিদন প্রণয়ন
কেো হরয়রছ ও মতোমতগুরলো (ফর্মন,
ট্যোক্স ফেইট িোসহদো) িংরর্োেনপূি পক
সিটি কর্পোরেশরনে িভোয় ২০১৯
িোরলে ফিরেম্বে মোরিে মরধ্য
আরলোিনো কেো ।
(দ্রষ্টব্য: েোেস্ব িোরেট ব্যিস্থো্নোে অংশ
সহরিরি প্রসতরিদন প্রণয়ন ও মসনটসেং কোে
্সেিোলনো কেো হরি)

(দ্রষ্টব্য: েোেস্ব িোরেট ব্যিস্থো্নোে অংশ
সহরিরি প্রসতরিদন প্রণয়ন ও মসনটসেং কোে
্সেিোলনো কেো হরি)
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নোগসেক
িম্পৃক্তকেণ

েোেস্ব িোরেট
ব্যিস্থো্নো

৩. হোলনোগোদ িোরেট েমপ ও
িোট প অি একোউন্টি িোলু কেো
এই উরেরশ্য (১) িোরেট
প্রণয়ন, িোরেট মসনটসেং ও
সের্োটিংপ এে মোন উন্নত
কেরত ও (২) িোরেট-ব্যয়
দিষম্য কমোরনো।

৩-১. প্রস্তোসিত ছক (েেম ও িোট প অি
একোউন্টি) ব্যিহোেপূি পক ২০১৮-১৯
অর্িপ ছরেে েোেস্ব িোরেট প্রণয়ন কেো
হরয়রছ।
৩-২. প্রস্তোসিত ছক ব্যিহোে করে
িোরেট িোস্তিোয়ন মসনটে কেোে ের্ন্
মোসিক ও দত্রমোসিক প্রসতরিদন প্রস্তুত
কেো হরয়রছ।
৩-৩. িময়মত মোনিম্মত আসর্ পক
প্রসতরিদন প্রস্তুত কেো হরয়রছ।
৩-৪. িোরেট ব্যয় দিষম্য কমোরনো
হরয়রছ।
৩-৫. িহেরিোধ্য ও ব্যিহোেরর্োগ্য
করে আসর্কপ প্রসতরিদনটি
েনিোিোেরণে মোরঝ প্রিোে কেো
হরয়রছ।

৩-১. (সূিরকে মরতো একই
েকরমে)
৩-২. প্রস্তোসিত ছক ব্যিহোে করে
েোেস্ব ও সহিোি সিভোগ কর্তপক
মোসিক প্রসতরিদন প্রণয়ন কেো
হরয়রছ। মোসিক প্রসতরিদনটি অর্ প ও
িংস্থো্ন সিষয়ক স্থোয়ী কসমটিে
দত্রমোসিক িভোয় উ্স্থো্ন কেো
হরয়রছ।
৩-৩. একই সিষয় প্রসতেলনপূি পক
িোসষপক আসর্ পক প্রসতরিদন প্রণয়ন
কেো হরয়রছ ও সিটি কর্পোরেশরনে
িভোয় ২০১৯ িোরলে ফিরেম্বে
মোরিে মরধ্য আরলোিনো কেো হরয়রছ।
৩-৪. েোেস্ব িোরেট আইরটম ৩০%
অর্িো উ্রে িোরেট ব্যয় দিষরম্যে
সিষরয় ফর্টি পূরি প অসভজ্ঞতো অেপন
কেো হরয়রছ ফিটি ….% কমোরনো
হরয়রছ। (দ্রষ্টব্য: ্োরি পন্টটি সিটি
কর্পোরেশন কর্তপক সনি পোসেত হরি।)
৩-৫. ব্যিহোরেো্রর্োগী িোসষপক
আসর্ পক প্রসতরিদনটি সিরিম্বে ২০১৯
িোরলে মরধ্য প্রস্তুত ও প্রিোে কেো
হরি। (?)

সনসদ পষ্ট সিষরয়ে
উ্ে
েনিরিতনতোবৃসদ্ধরত
স্কুল েিনো

সিটি কর্পোরেশরনে নোগসেক
সহরিরি ছোত্র-ছোত্রী ও
অসভভোিকরদে মরধ্য সনসদ পষ্ট
সিষরয়ে উ্ে িরিতনতো বৃসদ্ধ
কেো

েিনো প্রসতরর্োসগতোে আরয়োেন
উদোহেণ সহরিরি ফদখোরনো হরয়রছ এিং
সিটি কর্পোরেশন কর্তপক পুেস্কোে
ফদওয়ো হরয়রছ

সতনটি ফিেো েিনো সনি পোসিত হরয়রছ ও
সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয়
্োশ কেো হরয়রছ এিং ২০১৮-১৯
অর্ পিছরে পুেস্কোে প্রদোন কেো হরয়রছ
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দিতো উন্নয়ন
(প্রসশিণ )

প্রসতরর্োসগতোে
আরয়োেন কেো
প্রসশিণপ্রোপ্ত
কমপকতপো ও
কোউসন্সলেরদে
প্রসশিণ সংক্রান্ত
ফেকিপ িাখা ও
সের্োটিংপ

প্রসশিণপ্রোপ্ত কমপকতপো ও
কোউসন্সলেরদে প্রসশিণ
ফেকিপ ্দ্ধসত িোলু কেো ও
িোসষপক অেপন একত্রীকেণ
কেো

(১) প্রসশিরণ অংশগ্রহণকোেীরদে
ফর্রক প্ররয়োেনীয় সেিব্যোক সনরয়
প্রসশিণ ফেকিপশীট সনয়সমত
হোলনোগোদ কেো হরয়রছ (২) প্রসশিণ
িংসেষ্ট একত্রীকেণকৃত শীট দতেী কেো
হরয়রছ এিং িোিোেণ িভোয় উ্স্থো্ন
কেো হরয়রছ।
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(১) ---% প্রসশিণোর্ী সিসিইউ-ে
সনকট মূল্যোয়ন শীট েমো সদরয়রছ
(২) মূল্যোয়ন েেমটি িঠিকভোরি
ফেকিপশীরট প্রসতেসলত হরয়রছ
(৩) একত্রীকেণকৃত প্রসশিণ
ফেকিপশীট িোিোেণ িভোয় উ্স্থো্ন
ও আরলোিনো হরয়রছ (জুন মোরি)।

সািশণ ৫-২: ২০১৯-২০২০ অর্বম ছিক্ষি মক্ষেল কমম পশিকল্পনাি সািসংক্ষেপ
ফিত্র
আইসন
উ্কেণিমূহ

িোংগঠসনক উন্নয়ন

২০১৯-২০
অর্িপ ছরেে প্রস্তোসিত
কমপ্সেকল্পনোিমূহ
নোগসেক মতোমত ও
অসভরর্োগ সনেিন
সিষয়ক প্রসিিোন
প্রণয়ন
ফেন ্সেিন্নতো
সিষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ
েোস্তো ্সেিন্নতো
সিষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ
গণরশৌিোগোে
্সেিন্নতো সিষয়ক
কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ
(িেকোসেফিিেকোসে
অংশীদোসেত্বিহ)
‘সনেো্দ খোদ্য
সিষয়ক’ সিষয়ক
কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ

উরেশ্য

সূিক

লিযমোত্রো

নোগসেক অসভরর্োগ সনষ্পসি
সিষয়ক প্রসিিোন প্রণয়ন কেো ও
িময়মত এলসেসিরত ফ্শ কেো

নোগসেক অসভরর্োগ সনষ্পসি সিষয়ক
প্রণীত খিড়ো প্রসিিোন ফ্শ কেোে
তোসেখ

সিটি কর্পোরেশন কর্তপক নোগসেক
অসভরর্োগ সনষ্পসি সিষয়ক প্রসিিোন
গৃহীত ও ২০১৯ িোরলে জুরনে মরধ্য
এলসেসিরত দোসখল কেো

নোগসেক কর্তপক মসনটসেং
ও অসভরর্োগ প্রসতকোরেে
তোৎিসনক ব্যিস্থোে
মোধ্যরম সনয়সমত ্সেিন্ন
েোখোে ্দ্ধসত িোলু এবং
হসঅনু ায়ী শসটি
কক্ষপমাক্ষিশন ব্যবস্থা হনক্ষব।

্সেিনতোে মোত্রো সনি পোসেত হরি ১৫ এে মরধ্য(১. খুি ময়লো, ২.
ময়লো, ৩. গ্রহণরর্োগ্য, ৪. ্সেস্কোে,
৫. খুি ্সেস্কোে)

লিযভূক্ত এলোকোে িকল ফেন
্সেিন্নতোে সদক ফর্রক ৩ অর্িো আেও
উ্রে অেপন কেরি।

্সেিনতোে মোত্রো সনি পোসেত হরি ১৫ এে মরধ্য(১. খুি ময়লো, ২.
ময়লো, ৩. গ্রহণরর্োগ্য, ৪. ্সেস্কোে,
৫. খুি ্সেস্কোে)

লিযভূক্ত এলোকোে িকল েোস্তো
্সেিন্নতোে সদক ফর্রক ৩ অর্িো আেও
উ্রে অেপন কেরি।

নোগসেক কর্তপক মসনটসেং
ও অসভরর্োগ প্রসতকোরেে
তোৎিসনক ব্যিস্থোে
মোধ্যরম সনয়সমত ্সেিন্ন
েোখোে ্দ্ধসত িোলু এবং
হসঅনু ায়ী চুশক্তনামাি
উনয়ন এবং ব্যবস্থাপনা
নোগসেক কর্তপক মসনটসেং
ও অসভরর্োগ প্রসতকোে
ব্যিস্থো ফেোেদোেকেরণে
মোধ্যরম সনয়সমত ফহোরটল
ও ফেরস্তোেো মসনটসেং ও

্সেিনতোে মোত্রো সনি পোসেত হরি ১৫ এে মরধ্য(১. খুি ময়লো, ২.
ময়লো, ৩. গ্রহণরর্োগ্য, ৪. ্সেস্কোে,
৫. খুি ্সেস্কোে)

লিযভূক্ত এলোকোে িকল গণরশৌিোগোে
্সেিন্নতোে সদক ফর্রক ৩ অর্িো আেও
উ্রে অেপন কেরি।

১. মশনটশিং কিা হক্ষয়ক্ষছ এমন
হহাক্ষটল এবং হিক্ষস্তািাি সংখ্যা
২. শনিাপদ খাদ্য শবষক্ষয় নাগশিক
কতৃমক অশভক্ষ াগ এি সংখ্যা

১-১ কমমপশিকল্পনাি পূক্ষব ম শনয়শমত
মশনটশিং এি সংখ্যা
১-২ হহাক্ষটল/হিক্ষস্তািা মশনটশিং এি
হমাট সংখ্যা
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িেকোসে আসর্কপ
ব্যিস্থো্নো

্সেদশপন ব্যিস্থোে ্দ্ধসত
প্রসতষ্ঠো কেো

৩. র্াসমক্ষয় ব্যবস্থা হনয়া হক্ষয়ক্ষছ
এমন অশভক্ষ াগ সংখ্যা

‘অস্বাস্থযকি ও
ঝশুঁ কপূণ ম ভবন
মশনটশিংও
পশিদশমন শবষয়ক
কোর্ পপ্রসক্রয়ো
উন্নসতকেণ

নোগসেক কর্তপক মসনটসেং
ও অসভরর্োগ প্রসতকোে
ব্যিস্থো ফেোেদোেকেরণে
মোধ্যরম সনয়সমত ফহোরটল
ও ফেরস্তোেো মসনটসেং ও
্সেদশপন ব্যিস্থোে ্দ্ধসত
প্রসতষ্ঠো কেো

১. মশনটশিং কিা হক্ষয়ক্ষছ এমন
‘অস্বাস্থযকি ও ঝশুঁ কপূণ ম ভবন সংখ্যা
২. অস্বাস্থযকি ও ঝশুঁ কপূণ ম ভবন
শবষক্ষয় নাগশিক কতৃমক অশভক্ষ াগ
এি সংখ্যা
৩. র্াসমক্ষয় ব্যবস্থা হনয়া হক্ষয়ক্ষছ
এমন অশভক্ষ াগ সংখ্যা

ফহোসডং ট্যোক্স
ব্যিস্থো্নো

১. িময় িময় ও
্দ্ধসতগত মসনটসেং
ব্যিস্থোে মোধ্যরম ফহোসডং
ট্যোক্স ফর্রক েোেস্ব আয়
বৃসদ্ধ কেো এিং
িংরশোিণীমূলক ্দরি্
গ্রহণ কেো

১-১. কে আদোরয় িময় িময় ও
্দ্ধসতগত মসনটসেং ব্যিস্থো িোলু।
১-২. কে আদোরয় দিতো (ফর্মন,
আদোয়কৃত করেে হোে আদোয়
্সেকল্পনোে িোইরত ফিসশ) বৃসদ্ধ।

২. ওয়োিপ সভসিক মোসিক
প্রসতরিদন প্রণয়ন

২. স্থায়ী সভাি কািযশববিশণ এবং
বাশষমক আশর্কম শববিণী প্রস্তুত
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২. নাগশিক কতৃমক অশভক্ষ াগ এি সংখ্যা
(হটলাইন নাম্বাি অনু ায়ী)
৩.--% অশভক্ষ াগ শনিসন এি সংখ্যা
১. ‘অস্বাস্থযকি ও ঝশুঁ কপূণ ম ভবক্ষনি
তাশলকা হালনাগাদকিণ
২. ২. নাগশিক কতৃমক অশভক্ষ াগ এি
সংখ্যা (হটলাইন নাম্বাি অনু ায়ী)
৩.---% অশভক্ষ াগ শনিসন এি সংখ্যা

১-১. েোেস্ব সিভোগ কর্তপক ওয়োিপসভসিক
েোেস্ব আদোরয়ে উ্ে মাশসক
প্রসতরিদন প্রস্তুত ও কম্রি সতন মোি
অন্তে অন্তে অর্ প ও িংস্থো্ন সিষয়ক
স্থোয়ী কসমটিে সনকট ফ্শ কেো
১-২. কে আদোরয়ে হোে বৃসদ্ধ --- %.
(দ্রষ্টব্য: আইসিসেআ্ এে িোসষপক
লিযমোত্রোে িোরর্ িংগসত ফেরখ
শতোংরশে হোে প্রসত সিটি কর্পোরেশন
কর্তপক সনি পোসেত হরি)
২. পৃর্ক সহিোি ও সনি পোসেত করেে ব্যয়
প্রসতেলনপূি পক েোেস্ব ও সহিোি সিভোগ
কর্তপক মোসিক প্রসতরিদন প্রণয়ন কেো
হরয়রছ। মোসিক প্রসতরিদনটি অর্ প ও
িংস্থো্ন সিষয়ক স্থোয়ী কসমটিে
দত্রমোসিক িভোয় উ্স্থো্ন কেো হরয়রছ।

েোেস্ব িোরেট
ব্যিস্থো্নো

৩. িোরেট-ব্যয় দিষম্য কমোরনোে
উরেরশ্য িোরেট েমপ ও িোট প অি
একোউন্টি িোলু কেো এবং
এউরেরশ্য মসনটসেং ও সের্োটিংপ
ব্যবস্থা উন্নত কিা

নোগসেক
িম্পৃক্তকেণ

সনসদ পষ্ট সিষরয়ে
উ্ে
েনিরিতনতোবৃসদ্ধরত
স্কুল েিনো
প্রসতরর্োসগতোে
আরয়োেন কেো

সিটি কর্পোরেশরনে
নোগসেক সহরিরি ছোত্রছোত্রী ও অসভভোিকরদে
মরধ্য সনসদ পষ্ট সিষরয়ে
উ্ে িরিতনতো বৃসদ্ধ
কেো

দিতো উন্নয়ন
(প্রসশিণ )

প্রসশিণপ্রোপ্ত
কমপকতপো ও
কোউসন্সলেরদে
প্রসশিণ সংক্রান্ত
ফেকিপ িাখা ও
সের্োটিংপ

প্রসশিণপ্রোপ্ত কমপকতপো ও
কোউসন্সলেরদে প্রসশিণ
ফেকিপ ্দ্ধসত িোলু কেো ও
িোসষপক অেপন একত্রীকেণ
কেো

(দ্রষ্টব্য: েোেস্ব িোরেট ব্যিস্থো্নোে অংশ সহরিরি প্রসতরিদন প্রণয়ন ও মসনটসেং কোে
্সেিোলনো কেো হরি)
৩. অশতশিক্ত ব্যয় ও বাস্তবায়ন হাি
৩. প্রসতরিদন প্রণয়ন ও মসনটসেং কোে
ফেোেদোেকেরণরে মোধ্যরম িোরেট
্োর্ পকয ব্যয় ১৫%কসমরয় আনো
(্সেরশোরিে িংখ্যো ১০টিে ফিশী হরি
নো এিং ্সেকসল্পত িোরেট ১২০% এে
ফিশী খেি হরি নো)
েিনো প্রসতরর্োসগতোে আরয়োেন
সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ সতনটি
উদোহেণ সহরিরি ফদখোরনো হরয়রছ
ফিেো েিনো সনি পোসিত হরয়রছ এিং িভোয়
এিং সিটি কর্পোরেশন কর্তপক
অনুরমোদন কেো হরয়রছ এিং ২০১৯-২০
পুেস্কোে ফদওয়ো হরয়রছ
অর্ পিছরে পুেস্কোে প্রদোন কেো হরয়রছ ।

(১) প্রসশিরণ অংশগ্রহণকোেীরদে
ফর্রক প্ররয়োেনীয় সেিব্যোক সনরয়
প্রসশিণ ফেকিপশীট সনয়সমত
হোলনোগোদ কেো হরয়রছ (২) প্রসশিণ
িংসেষ্ট একত্রীকেণকৃত শীট দতেী
কেো হরয়রছ এিং িোিোেণ িভোয়
উ্স্থো্ন কেো হরয়রছ।
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১. ---% প্রসশিণোর্ী সিসিইউ-ে সনকট
মূল্যোয়ন শীট েমো সদরয়রছ
২-১. মূল্যোয়ন েরমপে তয িঠিকভোরি
ফেকিপশীরট প্রসতেসলত হরয়রছ
২-২. একত্রীকেণকৃত প্রসশিণ
ফেকিপশীট িোিোেণ িভোয় উ্স্থো্ন ও
আরলোিনো হরয়রছ (জুন মোরি)।

্সেসশষ্ট-১ প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো ছকিমূহ
১. িোৎিসেক প্রসশিণ ্সেকল্পনোে ছক

িোৎিসেক প্রসশিণ ্সেকল্পনো অর্ পিছে ২০----/----…………..সিটি কর্পোরেশন
প্রস্তুতকৃত: িছে/মোি/তোসেখ; ১ম আ্রিট: িছে/মোি/তোসেখ; ২য় আ্রিট: িছে/মোি/তোসেখ; চূড়োন্ত িংস্কেণ প্রস্তুত: িছে/মোি/তোসেখ

নং

িোৎিসেক প্রসশিণ ্সেকল্পনো

প্রসশিরণে অেপন

প্রসশিণ
ফকোি

প্রসশিরণে সিষয়

শুরুে সদন (িম্ভোব্য)

ফমোট
সদন

লিভূক্ত
অংশগ্রহনকোেী
(সিভোগ, কোউসন্সলে
ইতযোসদ)

১

GE

সনি পোসিত েনপ্রসতসনসিরদে ের্ন্
ওসেরয়রন্টশন প্রসশিণ

৫ এসপ্রল ২০২১

২

কোউসন্সলে

২

LI

৮ ফম ২০২১

১

৩
৪

AD

স্থোনীয় িেকোে (সিটি
কর্পোরেশন)২০০৯, আইন সিষয়ক
ওসেরয়রন্টশন
িকুরমরন্টশন এিং অসেি ব্যিস্থো্নো
উ্-আইন / প্রসিিোন প্রণর়্ন কেোে
্দ্ধসত

৫
৩

LI

আরয়োেক
িংস্থো

সিটি
কর্পোরেশন
কর্তপক
িোরেট
িেোে

শুরুে
সদন

ফমোট
সদন

অংশগ্রহণকোেীে
িংখ্যো

৫০

এনআইএলসে

৫০০০০

৫
এসপ্রল

২

৪০

কমপকতপো ও
কোউসন্সলে

৫

এনআইএলসে

১০০০০

0

0

0

প্রশোিন
কমপকতপো ও
কোউসন্সলে

১০
৫

এনআইএলসে
এনআইএলসে

২০০০০
১০০০০

0

0

0

0

0

0

৫
৬
৭
৮
৯
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অংশগ্রহণ
কোেীে
িংখ্যো

২. িোসষ পক প্রসশিণ ট্যযোসকং শীট সিষয়ক ছক
অর্ পিছে ২০২০--/২০২১---- এে িোসষ পক প্রসশিণ ট্র্যোসকং শীট
-------------সিটি কর্পোরেশন
প্রসশিণ
আেরম্ভে
সদন
সনি পোসিত েনপ্রসতসনসিরদে ের্ন্ ওসেরয়রন্টশন প্রসশিণ

ফমোট সদন

মূল্যোয়ন শীট েমো সদরয়রছ (হযাঁ=১, নো=০)

GE

অংশগ্রহণ করেরছ (হযাঁ=১, নো=০)

প্রসশিণ ফকোি:

১

0

0

২

0

0

৩

0

0

৪

0

0

৫

0

0

৬
৭

0
0

0
0

৮
৯
১০

0
0
0

0
0
0

ফমোট

0

0

প্রসশিরণে
সিষয়:
আরয়োেক
িংস্থো:
নং

এনআইএলসে
সিভোগ/শোখো

সিটি কর্পোরেশরনে
িোরেট
্দিী

অংশগ্রহণকোেীে নোম
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প্রিোন সশিণীয় সিষয়

৩. প্রসশিণ মূল্যোয়ন িোেিংরি্ শীট
প্রসশিণ মূল্যোয়ন িোেিংরি্ শীট
দিতো উন্নয়ণ ইউসনট
-----------------সিটি কর্পোরেশন
প্রসশিণ মূল্যোয়ন িংক্রোন্ত িোেিংরি্ সিিেণী
িিমতো উন্নয়ন ইউসনট
…………………. সিটি কর্পোরেশন
প্রসশিরণে নোম:
প্রসশিণ প্রদোনকোেী িংস্থো:
প্রসশিণ শুরুে তোসেখ:
প্রিোন অংশগ্রহনকোেী : -----------১. মূল্যোয়ন েলোেল সনরে সিরত্রে মোধ্যরম ফদখোরনো হরয়রছ;

২. আরলোসিত সিষয়িমূহ আমোে ের্ন্
প্রোিসঙ্গক সছল

১. প্রসশিণ এে উরেশ্য পূেণ হরয়রছ

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

একমত
একমত নই

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

৩. প্রসশিণ ফর্রক আমোে প্রতযোশো পূেণ
হরয়রছ

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

একমত
একমত নই

৪.আরলোিয সিষয়িমূহ সুসির্ন্স্ত এিং
বুঝরত িহে সছল

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

একমত
একমত নই

একমত
একমত নই

৬. প্রসশিণ উ্কেণ আমোে কোরেে
ের্ন্ িহোয়ক

৫. প্রসশিণ িময়সূসি িঠিক সছল

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

ফভনুয:
প্রসশিরণে িময়কোল
সিভোগ এে কমপকতপোগণ/ কোউসন্সলে-----------

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

একমত
একমত নই
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একমত
একমত নই

৭. প্রসশিরণে অসভজ্ঞতো আমোে কোরে
িহোয়ক হরি

িম্পূন প একমত
ফমোটোমুটি একমত
এরকিোরেই একমত নই

একমত
একমত নই

২. প্রশ্ন ১-৭ িোিোেণ ্র্ পরিিণ

৩.প্রশ্ন-৮ িোিোেণ ্র্ পরিিণ-আ্সন র্সদ প্রশ্ন ৭ এে িোরর্ "িম্পূন পভোরি একমত " অর্িো "একমত হন" তোহরল—প্রসশিণ / কমপশোলোে
মোধ্যরম অসেপত তয / জ্ঞোন িো দিতোগুসল কীভোরি, ফকোর্োয় এিং কখন ব্যিহোে কেরত ্োরেন তো দয়ো করে সনরে িণ পনো করুন --

৪. প্রশ্ন-৯ িোিোেণ ্র্ পরিিণ "ভসিষ্যরত অর্ন্ ফকোন ফকোন প্রসশিণ গ্রহরণ আ্সন আগ্রহী ?"
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৫. অর্ন্ ফকোন সু্োসেশ িো মন্তব্য র্োকরল এখোরন সলখুন সকংিো পূরি প উসল্লসখত ফকোন সিষরয় র্সদ আরেো সিস্তোসেত মতোমত সদরত িোন তো
উরল্লখ করুন:

50

৪.

৫ িছরেে প্রসশিণ ফেকি প শীট সিষয়ক ছক

৫ িছরেে প্রসশিণ ফেকি প শীট
……….. সিটি কর্পোরেশন
নং

১

১

সিভোগ ও
শোখোে নোম

২

ফময়ে এে
কোর্ পোলয়

২
৩
৪
৫

কোউসন্সলে এে
কোর্ পোলয়

৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

১৯
২০
২১
২২

প্রসশিণোর্ীে নোম

৩

ফময়ে

৪

েনোি………

ব্যসক্তগত িহকোেী
কসম্পউটোে
অ্োরেটে

৬

১৫
১৬
১৭
১৮

্দিী

অর্ পিছে ২০১৮-১৯
প্রসশিণ
ফকোি

আেরম্ভে
তোসেখ

ফমোট
সদন

৫

৬

৭

৮

৯

১০

২

GE

২

২

৩

LI

১

AD

৫

১

৫

0

0

0

0

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

১

GE

২

১

২

0

0

১
সিইও এে দপ্তে

িসিি এে দপ্তে

সিইও
অসেি িহোয়ক
কসম্পউটোে
অ্োরেটে

2

GE

2

2

5

1

AD

5

1

5

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

1

িসিি
অসেি িহোয়ক
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ফমোট
সদরনে
িংখ্যো

ফমোট
প্রসশিরণে
িংখ্যো

১

ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে
ওয়োিপ
নং...কোউসন্সলে

ফমোট
প্রসশিরণে
িংখ্যো

LI

201919

3

২৩
২৪
২৫

কসম্পউটোে
অ্োরেটে
েোেস্ব সিভোগ

প্রিোন েোেস্ব
কমপকতপো

২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

৫. প্রসশিণ মূল্যোয়ন েমপ

----------------সিটি কর্পোরেশন
প্রসশিরণে নোম

:

প্রসশিণ প্রদোনকোেী িংস্থোে
নোম:_____________________________________________________
প্রসশিণ শুরুে তোসেখ (সদন /মোি/ িছে):
সিভোগ:

/ /

প্রসশিরণে িময়কোল

শোখো:

:

_

__

্দিী:

_

নোম:_________________________

__

_______

সনরি তোসলকোভুক্ত সিবৃসতগুসলে িোরর্ আ্সন কতখোসন একমত তো উরল্লখ করুন:
সিবৃসত

িম্পূন প একমত

একমত

ফমোটোমুটি
একমত

একমত নই

এরকিোরেই
একমত নই

১. আরলোসিত সিষয়িমূহ আমোে ের্ন্ প্রোিসঙ্গক সছল
২. প্রসশিণ ফর্রক আমোে প্রতযোশো পূেণ হরয়রছ
৩.আরলোিয সিষয়িমূহ সুসির্ন্স্ত এিং বুঝরত িহে
সছল
৪. প্রসশিণ িময়সূসি িঠিক সছল
৫. প্রসশিণ উ্কেণ প্রসশিরণে অসভজ্ঞতো আমোে
কোরেে ের্ন্ িহোয়ক
৬. প্রসশিণ ফর্রক অেপন এিং কমপরিরত্র এে ব্যিহোে
ক. এই প্রসশিণ /ওয়োকপশ্ ফখরক আ্নোে অসেপত প্রিোন প্রিোন সশখনিমূহ সনরে িণ পনো করুন-

•
•
•
•
•

--------------------------------------------------------------------------

খ. প্রসশিণ / কমপশোলোে মোধ্যরম অসেপত তয / জ্ঞোন িো দিতোগুসল আ্নোে কমপস্থরল ব্যিহোরেে ের্ন্ সনরেে ফকোন ফকোন ফকৌশল আ্সন কোরে
লোগোরিন িরল ভোিরছন (অনুগ্রহ পূি পক নীরিে ফর্ সিষয়গুসলরত আ্সন একমত ফ্োষণ কেরছন ফিগুরলোরত টিক সিহ্ণ সদন )
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•
•
•
•
•

িহকমীরদে িোরর্ আরলোিনো কেো
সিভোগীয় িো িোিোেণ িভোয় আরলোিনো কেো
মোসিক িো িোৎিসেক ্সেকল্পনোয় সনরয় আিো
প্রসশিরণে কোগে-্ত্র িো উ্কেরণে কস্ প্রশোিসনক সিভোরগ েমো ফদয়ো
এে িোইরে র্সদ সকছু র্োরক তোহরল উরল্লখ করুন

৭. ভসিষ্যরত অর্ন্ ফকোন ফকোন প্রসশিণ গ্রহরণ আ্সন আগ্রহী ?

•
•
•
•
•

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

৮. অর্ন্ ফকোন সু্োসেশ িো মন্তব্য র্োকরল এখোরন সলখুন সকংিো পূরি প উসল্লসখত ফকোন সিষরয় র্সদ আরেো সিস্তোসেত মতোমত সদরত িোন তো উরল্লখ
করুন:

.
এই প্রসশিন মূল্যোয়ন েেমটি সিটি কর্পোরেশনগুসলে ের্ন্ স্থোনীয় িেকোে সিভোরগে একটি আদশপ েমপ সহরিরি
সিরিসিত হরি ।
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্সেসশষ্ট ২: মরিল কমপ্সেকল্পনো
১. আইসন কোঠোরমো সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো
সিটি কর্পোরেশন নোগসেক মতোমত ও অসভরর্োগ প্রসতকোে প্রসিিোন এিং সিটি কর্পোরেশন স্থোয়ী কসমটি সিষয়ক মরিল প্রসিিোন
(অর্ পিছে ২০২০-২১)
--------- সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ / শোখো

উসেষ্ট উ্আইন/ প্রসিিোন

কোসেগসে
কসমটিে
িদস্যবৃি

েনোি----- প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/িসিি
েনোি-----, আইন কমপকতপো
েনোি------ ম্যোসেরেট
েনোি---- (সিভোগীয় প্রিোন)
অভযন্তেীণ িো িোসহযক উৎি হরত সেরিোি প ্োেিন সনরয়োগ

সিভোগ

িসিরিে কোর্ পোলয়

শোখো

আইন শোখো

অধ্যোয়

স্থোনীয় িেকোে (সিটি কর্পোরেশন) ২০০৯, আইন ষষ্ঠ ভোগ, প্রর্ম অধ্যোয়, সিসিি

িোেো

১২১. প্রসিিোন প্রণয়রনে িমতো
১২২. উ্-আইন প্রণয়রনে িমতো

উ্-িোেো

িোেো ১২১। প্রসিিোন প্রণয়রনে িমতো।⎯
(১) এই আইরনে উরেশ্য পূেণকরল্প িংসেষ্ট কর্পোরেশন, িেকোরেে পূি পোনুরমোদনক্ররম, এিং
িেকোসে ফগরেরট প্রজ্ঞো্ন দ্বোেো এই আইন িো সিসিে িসহত অিোমঞ্জস্যপূণ প নরহ এইরূ্ প্রসিিোন
প্রণয়ন কসেরত ্োসেরি।
(২) সিরশষ কসেয়ো, এিং পূি পিতী িমতোে িোমসগ্রকতোরক ক্ষুণ্ণ নো কসেয়ো, অনুরূ্ প্রসিিোরন িপ্তম
তেসিরল উসল্লসখত িকল িো ফর্ ফকোন সিষরয় প্রসিিোন প্রণয়ন কেো র্োইরি।
িোেো ১২২। উ্-আইন প্রণয়রনে িমতো।⎯
(১) কর্পোরেশন, িেকোরেে সনরদ পশক্ররম, এই আইরনে উরেশ্য পূেণকরল্প এিং িেকোসে ফগরেরট
প্রজ্ঞো্ন দ্বোেো এই আইন িো সিসি িো প্রসিিোরনে িসহত অিোমঞ্জস্যপূণ প নরহ এইরূ্ উ্-আইন প্রণয়ন
কসেরত ্োসেরি।
(২) সিরশষ কসেয়ো, এিং পূি পিতী িমতোে িোমসগ্রকতোরক ক্ষুণ্ণ নো কসেয়ো অনুরূ্ উ্-আইরন অষ্টম
তেসিরল িসণ পত ফর্ ফকোন অর্িো িকল সিষরয় এিং ফর্ িকল সিষরয় ইহো প্রোিসঙ্গক ও ্সেপূি পক ফি
িকল সিষরয় সিিোন কেো র্োইরি।

কমপদিতো এিং
অিস্থো
িতপমোন
িমস্যোিলী

নোই

সিটি কর্পোরেশরনে ফকোন প্রসিিোন প্রণয়ন কেো হয়সন।
সিটি কর্পোরেশরনে শুধুমোত্র একটি মোরকপট উ্-আইন আরছ (রর্টি শুধুমোত্র করয়কটি সিটি
কর্পোরেশন গ্রহণ করেরছ)

১. উ্-আইন িো প্রসিিোন প্রণয়রন সুসনসদ পষ্ট িো দোপ্তসেক ফকোন সনরদ পশনো ফনই;
২. উ্-আইন িো প্রসিিোন প্রণয়রন দোসয়ত্বশীল ফকোন কমপকতপোরক সনযুক্ত কেো হয়সন;
৩. উ্-আইন িো প্রসিিোন প্রণয়রন সুসনসদ পষ্ট ফকোন সদক-সনরদ পশনো ফনই;
৪. সিসভন্ন প্রকরল্পে মোধ্যরম নোগসেক মতোমত ও অসভরর্োগ প্রসতকোে ্দ্ধসত িোলু কেো হরয়রছ, তোই এগুরলোে
িমসন্বতকেণ ও কোর্ পকে কেো প্ররয়োেন;
৫. সিটি কর্পোরেশরনে আইন অনুর্োয়ী স্থোয়ী কসমটিিমূহ গঠন কেো হরয়রছ সকন্তু কসমটিগুরলো র্র্োর্র্ কোর্ পকে কেরত
প্রসিিোরনে প্ররয়োেন
৬. ----
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আউটপুট
িংসেষ্ট সিভোগ /
িংস্থো

(১) সিটি কর্পোরেশন নোগসেক মতোমত ও
সূিক
অসভরর্োগ প্রসতকোে প্রসিিোন ও (২) সিটি
কর্পোরেশন স্থোয়ী কসমটি প্রসিিোন প্রণয়ন কেো এিং
িময়মত এলসেসিে সনকট ফপ্রেণ কেো
লিযমোত্রো

নোগসেক মতোমত ও অসভরর্োগ প্রসতকোে এিং
স্থোয়ী কসমটি সিষয়ক খিড়ো প্রসিিোন ফ্শ কেোে
তোসেখ
সিটি কর্পোরেশন কর্তপক নোগসেক মতোমত ও
অসভরর্োগ প্রসতকোে এিং স্থোয়ী কসমটি প্রসিিোন
গ্রহণ এিং ২০২১ িোরলে জুন মোরিে মরধ্য
এলসেসিে সনকট ফ্শ কেো

দুটি প্রসিিোন: (১) সিটি কর্পোরেশন নোগসেক মতোমত ও অসভরর্োগ প্রসতকোে প্রসিিোন এিং (২) সিটি কর্পোরেশন স্থোয়ী
কসমটি প্রসিিোন
িংসেষ্ট সিভোগ / স্থোয়ী
কসমটি / িংস্থো

ভূসমকো/ দোসয়ত্ব

প্রিোন সনি পোহী
কমপকতপো/িসিি

১. কোসেগসে কসমটি গঠরন িহোয়তো কেো
২. প্রসিিোন/উ্-আইন প্রণয়ন কোর্ পক্ররমে মসনটে কেো
৩. প্ররয়োেনীয় ্েোমশপ প্রদোন কেো

সিভোগ/ স্থোয়ী কসমটি

১. ১ম ও ২য় খিড়ো প্রসিিোন ্র্োরলোিনো কেরত িভোে আরয়োেন কেো
২. খিড়ো প্রসিিোরনে উ্ে মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো
৩. কমপশোলোে কোর্ পসিিেণী ্র্ পোরলোিনো কেো এিং মতোমত প্রদোন কেো

িোসিউএলসিসি

১. খিড়ো প্রসিিোরনে উ্ে িোিোেরণে মতোমত গ্রহণ কেরত গণশুনোনীে আরয়োেন কেো

স্থোনীয় সেরিোি প ্োেিন

১. কোসেগসে কসমটিে িদস্য সহরিরি সিজ্ঞ মতোমত প্রদোন কেো

কোর্ পোিসল

অর্িপ ছে ২০২০-২১
জুলো

আগ

ফিরে

১. প্রসিিোন প্রণয়ন সিষরয়
কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয়
আরলোিনো ও সিদ্ধোন্ত গৃহীত হরি
এিং এসিষরয় একটি কোসেগসে
কসমটি গঠন কেরি। উক্ত িভোয়
প্রসিিোন প্রণয়রন কোসেগসে ্েোমশপ
প্রদোরন িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত হরিন
২. কোসেগসে কসমটি সিদ্যমোন
অসভরর্োগ ব্যিস্থো, স্থোয়ী কসমটি ও
িমস্যোগুরলো িম্পরকপ তযোনুিন্ধোন
কেরি এিং প্রসিিোরন র্রর্ো্যুক্ত
্দ্ধসত ও িমন্বরয়ে প্রসতেলন
ঘটোরি
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অরক্টো

নরভ

সিরি

েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

৩. এলসেসি কর্তপক ফপ্রসেত
কর্পোরেশরনে মরিল প্রসিিোন
প্রণয়রনে িময়িীমো ও কেণীয়
সনি পোেণ কেরত কোসেগসে কসমটি
প্রসিিোন ্র্ পোরলোিনো কেরি এিং
িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটিে সনকট ফ্শ
কেরি
৪. মরিল প্রসিিোরনে আরলোরক
কোসেগসে কসমটি খিড়ো প্রসিিোন
প্রণয়ন কেরি
৫. কোসেগসে কসমটি
আন্ত:্র্ পোরলোিনোে ের্ন্ সনয়সমত
িভোে আরয়োেন কেরি
৬.কোসেগসে কসমটি ্র্ পোরলোিনো ও
মতোমত গ্রহণ কেোে ের্ন্ স্থোয়ী
কসমটিে সনকট প্রসিিোরনে ১ম
খিড়ো ফ্শ কেরি
৭. এিংক্রোন্ত স্থোয়ী কসমটি (র্সদ
র্োরক) কোসেগসে কসমটিরক
প্ররয়োেনীয় ্েোমশপ ও সু্োসেশ
প্রদোন কেরি
৮. কোসেগসে কসমটি ওরয়িিোইট ও
গণশুনোনীে মোধ্যরম িোিোেরণে
মতোমত গ্রহরণ প্ররয়োেনীয় ব্যিস্থো
গ্রহণ কেরি
৯. স্থোয়ী কসমটি ও নোগসেকরদে
মতোমত ও সু্োসেরশে আরলোরক
কোসেগসে কসমটি ২য় খিড়ো
প্রসিিোন প্রস্তুত কেরি
১০. কোসেগসে কসমটি প্রসিিোরনে
২য় খিড়ো ্র্ পোরলোিনো কেরি এিং
কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয়
উ্স্থো্ন কেরি
১১. কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয়
প্রসিিোন সিষয়ক আরলোিনো ও
অনুরমোদন কেো
১২. কোসেগসে কসমটি প্রসিিোন
চূড়োন্ত করে িেকোরেে ্র্ পোরলোিনো,
আইসন ্েীিো-সনেীিো ও ফগরেট
ফনোটিসেরকশরনে ের্ন্ এলসেসিে
সনকট ফ্শ কেরি।
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১৩. কোসেগসে কসমটি প্রসিিোন
প্রণয়ন সিষয়ক িভোে কোর্সিিেণী
প্রস্তুত কেরি এিং প্রণয়ন প্রসক্রয়ো
্র্ পোরলোিনো ও সশখন সলস্িদ্ধ
কেরি
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২. কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নয়ন সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো: েোস্তো ও নদ পমো ্সেস্কোে ্সেিন্নতো
----------------সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ / ফিকশন

লসিত কোে /
সিটি কর্পোরেশন
আইরন উসল্লসখত
কোে িমূহ

সিভোগ

স্বোস্থয শোখো

ফিকশন

কনেোেরভন্সী

িমস্যো িণ পনো

েনোি---ওয়োিপ কোউসন্সলে
েনোি ----প্রিোন িেপয ব্যিস্থো্নো কমপকতপো
েনোি ---- কনেোেরভন্সী ইন্সর্ক্টে
েনোি -----কনেোেরভন্সী সু্োেভোইেোে /

কোর্ পোিসল -১

১. েনস্বোস্থয

কোর্ পোিসল -২

িেপয িংগ্রহ, অ্িোেণ এিং এে ব্যিস্থো্নো

কোর্ পোিসল -৩

কমপিমতো এিং
অিস্থো

কোর্ প প্রসক্রয়ো /
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপ
কতপো

টিরমে
িদস্য

িতপমোন
কোর্ প প্রসক্রয়ো

১.৬ কর্পোরেশন নগেীে সিসভন্ন স্থোরন ময়লো ফেসলিোে ্োত্র িো অর্ন্সিি আিোরেে ব্যিস্থো
কসেরি এিং ফর্খোরন অনুরূ্ ময়লো ফেলোে ্োত্র িো আিোরেে ব্যিস্থো কেো হইরি,
কর্পোরেশন িোিোেণ ফনোটিশ দ্বোেো ্োিপিতী িোড়ী ঘে ও েোয়গো-েসমে দখলদোেগণরক
তোহোরদে ময়লো িো আিেপনো উক্ত ্োত্র িো আিোরে ফেসলিোে ের্ন্ সনরদ পশ দোন কসেরত
্োসেরি।
কমপিমতোে মোন X সিটি কর্পোরেশন % --এসেয়োরত েোস্তো ও নদ পমো ্সেিন্নতোে কোে
কেরছ
্সেিন্ন কোে সুিোরুরুর্ িম্পন্ন কেো এিং তদোেসক ও ্সেদশপন
কেোে ের্ন্ সিটি কর্পোরেশরনে ্র্ পোপ্তিংখ্যক েনিল ফনই
্সেকল্পনো
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো
কোর্ পপ্রসক্রয়ো
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো

১. েোস্তো ও নদ পমো
মসনটসেং কেো

১.কনেোেরভন্সী
ইনরস্পক্টে

১. শসটিক্ষজন/ েশিউএলশসশস

২. কনেোেরভন্সী
ইনরস্পক্টে

১. ্সেিন্ন কোে
্সেিোলনোে ের্ন্
িময়সূিী দতসে কেো
এিং ফিঅনুর্োয়ী েোস্তো ও
নদ পমো মসনটসেং কেো
২ েোস্তো ও নদ পমো িংক্রোন্ত
িমস্যো সিসিত কেো

২. েোস্তো ও নদ পমো
িংক্রোন্ত িমস্যো সিসিত
কেো
৩. কমীরদে সনরদ পশনো
প্রদোন

৩. কনেোেরভন্সী
অসেিোে

৩.কমীরদে সনরদ পশনো
প্রদোন

৩. কনেোেরভন্সী অসেিোে

৪. েোস্তো ও নদ পমো
্সেস্কোে কেো

৪. পশিচ্ছন্নতাকমী

৪. েোস্তো ও নদ পমো
্সেস্কোে কেো

৪. পশিচ্ছন্নতাকমী

৫. সিভোগীয় প্রিোনরক
সের্োট প কেো
৬. ্সেস্কোে কেোে
সিষয় িংসেষ্ট ্সেিন্ন
কমীরক অিসহত কেো

৫. কনেোেরভন্সী
ইন্সর্ক্টে
৬. কনেোেরভন্সী
ইন্সর্ক্টে/সু্োেভোইেোে

৫. সিভোগীয় প্রিোনরক
সের্োট প কেো
৬. ্সেস্কোে কেোে
সিষয় িংসেষ্ট ্সেিন্ন
কমীরক অিসহত কেো

৫. কনেোেরভন্সী ইন্সর্ক্টে

২. কনেোেরভন্সী ইনরস্পক্টে

কনেোেরভন্সী
ইন্সর্ক্টে/সু্োেভোইেোে

১. সনয়সমতভোরি েোস্তো/িোষ্টসিন ্সেস্কোে হয়নো
২.েোস্তো/িোষ্টসিন ্র্ পরিিরণে ের্ন্ ফকোন ্দ্ধসতগত ব্যিস্থো ফনই / দোসয়ত্বপ্রোপ্ত ফকোন সুসনসদ পষ্ট ব্যসক্তও ফনই
৩.েোস্তো /িোেসিন ্সেস্কোে িংক্রোন্ত অসভরর্োগ দোরয়ে কেোে মত ফকোন সুসনসেপষ্ট প্রসক্রয়ো ফনই
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৪. নোগসেকরদে িরিতনতোে অভোি / নোগসেরকেো িোেসিন িংক্রোন্ত সিষয়টি আমরলই সনরিনো
৫. XXX
িময়মত এিং সনয়সমত েোস্তো এিং িোেসিন
সূিক
৫। স্তে মূল্যোয়ন (১। অতযন্ত ফনোংেো ২। ফনোংেো ৩।
্সেস্কোে েোখো
গ্রহণরর্োগ্য ৪। ্সেষ্কোে ৫।খুি ্সেষ্কোে)
লিযমোত্রো
িোেসিন এিং েোস্তো ্সেস্কোে েোখোে ের্ন্ সিটি
কর্পোরেশন এিং নোগসেকরদে মরধ্য অসভরর্োগ
প্রসতকোে এিং একটি কোেযকে মসনটসেং ব্যিস্থো
প্রসতসষ্ঠত হরয়রছ

সূিক

িমস্ত েোস্তো সুিক ৩ (গ্রহণরর্োগ্য) এে অসিক স্তরে
েোখো
অসভরর্োগ সনস্পসিে হোে

লিযমোত্রো

XX% অসভরর্োগ র্র্োিমরয় সনস্পসি হরয়রছ

লিযভুক্ত এলোকো

ওয়োিপ নং XX এিং XX

েোস্তোে
িংখ্যো

XX িংখ্যক েোস্তো (XX সকসম:)

িংসেষ্ঠ সিভোগ /
এরেসন্স

িংসেষ্ঠ সিভোগ /
কসমটি / এরেন্সী

ভূসমকো / দোসয়ত্ব

প্রিোন সনি পোহী
কমপকতপো /িসিি

১. কোর্ পক্রম িোস্তিোর়্রনে ের্ন্ কনেোেরভন্সী সিভোগরক িহোর়্তো কেো
২. কোর্ পক্রম ্র্ পরিিণ
৩.কোর্ পক্ররমে ের্ন্ ্েোমশপ ফদয়ো
১. ্সেকল্পনো সেসভউ, কোর্ পকলো্ সনেীিণ এিং মূল্যোর়্ন কেোে ের্ন্ অন্তত দত্রমোসিক িভোে
আরয়োেন কেো
২. িোিোেণ িভোয় কোরেে অগ্রগসত ্র্ পরিিণ এিং মূল্যোর়্ন কেো
১. মোঠ ্র্ পোরর়্ে কোে ্র্ পরিিণ (নোগসেকরদে কোছ ফর্রক ফশোনো)
২. ্সেিীিণ এে সের্োট প সিিেণী আকোরে কনেোেরভন্সী সিভোরগে িোরর্ ফশয়োে কেো
৩. মূল্যোয়ণ এে েলোেরলে উ্ে মতোমত/ সু্োসেশ প্রদোন
১. ্সেকল্পনোে উ্ে মন্তব্য কেো
২. মূল্যোয়ন েলোেল এে উ্ে মন্তব্য কেো
১. িরিতনতো বৃসদ্ধমূলক প্রিোেোসভর্োন কমপসূসি িোস্তিোয়রন কনেোেরভন্সী সিভোগরক িহোয়তো
কেো
২. িোেসিন মসনটসেং এ িহোয়তো কেো
অর্বম ছি ২০---/---২১

েলোেল

েযোসন্ডং
কসমটি(িেপয
ব্যিস্থো্নো)
িসিউএলসিসি

সিএিসিসি
সিসিও/এনসেও

কোর্ পোিসল

জুলো

আগ

১. িংসেষ্ট কমপকতপো, কোউসন্সলে এিং
নোগসেকরদেরক কোরেে ্সেকল্পনো এিং
িোস্তিোয়ন িম্পরকপ ওসেরর়্রন্টশন প্রদোন
কেো
২. েোস্তো এিং িোেসিন ্সেস্কোে িংক্রোন্ত
অসভরর্োগ গ্রহরণে ের্ন্ একেন অসেিোে
/ সিআইএিসি ফক দোসয়ত্ব প্রদোন কেো
৩. িমস্যোে দ্রুত িমোিোরনে ের্ন্
্সেিন্ন কমীরক সনরদ পশনো প্রদোরনে ের্ন্
একেন কমপকতপোরক দোসয়ত্ব প্রদোন কেো
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ফিরে

অরক্টো

নরভ

সিরি

েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

৪. আইইসি (ইনেেরমশন, এডুরকশন
এিং কসমউসনরকশন) উ্কেণ দতেী
এিং প্রদশপন কেো
৫. কসমউসনটি অংশগ্রহরণে ের্ন্
“িরিতনতো মূলক প্রিোেোসভর্োন ”
কমপসূসিে আরয়োেন কেো িছরে XX িোে)
৬. িসিউএলসিসি”ে XX িভোয় েোস্তো ও
িোেসিন ্সেস্কোে- ্সেিন্নতো সিষয়
আরলোিনো কেো এিং কনেোেরভন্সী
সিভোগরক এসিষরয় সের্োট প কেো
৭. স্থোয়ী কসমটি (XX) অসভরর্োগ িংক্রোন্ত
ফেকিপ ্র্ পোরলোিনো করে ব্যিস্থো গ্রহণ
কেরি ( টিম স্থোয়ী কসমটিরক সের্োট প
কেরি)
৮. XX/(সিআইএিসি এিং দোসয়ত্বপ্রোপ্ত)
অসভরর্োগ এে ফেকিপ েোখরি এিং
কনেোেরভন্সী সিভোগরক অিসহত কেরি
৯. মূল্যোর়্ন েরমপে উ্ে সভসি করে
্র্ পোরলোিনো কমপশোলো ্সেিোলনো কেো
১০. েযোসন্ডং কসমটি (XX) মূল্যোর়্ন
েলোেল ্র্ পোরলোিনো কেরি
১১. মূল্যোর়্ন সের্োট প িোিোেণ িভোয় েমো
সদরত হরি
১২. ্েিতী অর্ পিছরেে ের্ন্ িংরশোসিত
্সেকল্পনো দতসে কেো এিং িোিোেণ
িভোয় েমো ফদয়ো
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৩. কমপ্দ্ধসত উন্নয়ন সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো: গণরশৌিোগোে ্সেস্কোে ্সেিন্নতো
----------সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ / ফিকশন
সিভোগ

কনেোেরভন্সী শোখো

টোস্ক টিম ফমম্বোে

েনোি-----ওয়োিপ কোউসন্সলে
েনোি----িভো্সত, স্থোয়ী কসমটি (িেপয
ব্যিস্থো্নো)
েনোি----প্রিোন িেপয ব্যিস্থো্নো
কমপকতপো
েনোি-----, কনেোেরভন্সী
সু্োেভোইেোে / ইন্সর্ক্টে,

ফিকশন

লসিত কোে / সিটি
কর্পোরেশন আইরন
উসল্লসখত কোর্ পোিসল

কোর্ পোিলী -১
কোর্ পোিলী -২
কোর্ পোিলী -৩

কমপ্দ্ধসত
/দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো

কমপদিতো
এিংঅিস্থো
িতপমোন
কমপ্দ্ধসত
১.স্থোন সনি পোিন
২. সনি পোসিত স্থোন
অনুরমোদন
৩. সনমপোণ

১. েনস্বোস্থয
্োয়খোনো ও প্রস্রোি খোনো
১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মসহলোরদে ের্ন্ ্র্ পোপ্ত িংখ্যক পৃর্ক পৃর্ক ্োয়খোনো এিং প্রস্রোি
খোনোে ব্যিস্থো কসেরি এিং তো র্র্োর্র্ভোরি েিণোরিিণ ও ্সেস্কোে- ্সেিন্ন েোসখিোে
ব্যিস্থো কসেরি
x
--- (িংখ্যক) গণ ফশৌিোগোে --- সিটি কর্পোরেশরন আরছ
গণ ফশৌিোগোে ্সেস্কোে-্সেিন্ন েোখোে সুব্যিস্থো ফনই
্সেকল্পনো
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো
কমপ্দ্ধসত
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো
১. িংসেষ্ট ওয়োিপ
কোউসন্সলে
২. িোিোেণ িভো
৩. প্ররকৌশল সিভোগ
(ঠিকোদোে)

১.স্থোন সনি পোিন

১. িংসেষ্ট ওয়োিপ কোউসন্সলে

২. সনি পোসিত স্থোন
অনুরমোদন
৩. সনমপোন

২. িোিোেণ িভো
৩. প্ররকৌশল সিভোগ
(ঠিকোদোে)

৪. ইেোেো প্রদোন

৪. িোেোে শোখো

৪. ইেোেো প্রদোন

৪. িোেোে শোখো

৫. মসনটসেং

৫.কনেোেরভন্সী ্সেদশপক
(সি আই)

৫. ্সেিোলনো ও
েিণোরিিণ কোরেে
মসনটসেং

৫. সিসিও / িসিউএলসিসি /
সিআইএিসি /সি আই

িমস্যোে িণ পনো

১. গণরশৌিোগোে সনয়সমতভোরি ্সেস্কোে কেো হয়নো
২.গণরশৌিোগোে ্র্ পরিিরণে ের্ন্ ফকোন ্দ্ধসতগত ব্যিস্থো ফনই / দোসয়ত্বপ্রোপ্ত ফকোন সুসনসদ পষ্ট ব্যসক্তও ফনই
৩.গণরশৌিোগোে িংক্রোন্ত অসভরর্োগ দোরয়ে কেোে মত ফকোন সুসনসেপষ্ট প্রসক্রয়ো ফনই
৪. িতপমোন চুসক্তরত ইেোেো গ্রহীতো কর্তপক উন্নত ্সেরষিোে সিিোন িম্বসলত ফশৌিোগোে ব্যিস্থো েোখো হয়সন
৫. গণরশৌিোগোে এে অিস্থো িম্পরকপ িোিোেণ েনগণ িরিতন নয় অর্িো তোেো এ সিষরয় উদোিীন

উরেশ্য

র্র্োর্র্ এিং সনয়সমতভোরি গণরশৌিোগোে
্সেস্কোে েোখো

সূিক
লিযমোত্রো

েলোেল

লিযভূক্ত এলোকো

সিটি কর্পোরেশন, ইেোেো গ্রহীতো এিং
নোগসেকরদে অংশগ্রহরণে মোধ্যরম গণ ফশৌিোগোে
িংক্রোন্ত সিষরয় সিসিি অসভরর্োগ প্রসতকোে এিং
কোর্ পকে মসনটসেং ব্যিস্থো প্রসতসষ্ঠত হরয়রছ
ওয়োিপ নং- xxx
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সূিক

৫ স্তে মূল্যোয়ন (১। অতযন্ত ফনোংেো ২।
ফনোংেো ৩। গ্রহণরর্োগ্য ৪। ্সেষ্কোে ৫। খুি
্সেষ্কোে)
িকল গণরশৌিোগোে xxx এে অসিক
িরন্তোষেনক ্র্ পোরয় েোখো
অসভরর্োগ সনস্পসিে হোে

লিযমোত্রো

xxx % অসভরর্োগ র্র্োিমরয় প্রসতকোে
কেো হরয়রছ

গণরশৌিোগোে
এে িংখ্যো

xxx িংখ্যক গণরশৌিোগোে xxx
(এলোকো)

িংসেষ্ঠ সিভোগ /
এরেসন্স

িংসেষ্ট সিভোগ / স্থোয়ী
কসমটি / এরেন্সী
প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
/িসিি

ভূসমকো / দোসয়ত্ব

স্থোয়ী কসমটি (িেপয
ব্যিস্থো্নো)

১. ্সেকল্পনো সেসভউ, কোর্ পকলো্ সনেীিণ এিং মূল্যোর়্ন কেোে ের্ন্ অন্তত দত্রমোসিক
িভোে আরয়োেন কেো
২. িোিোেণ িভোয় কোরেে অগ্রগসত ্র্ পরিিণ এিং মূল্যোর়্ন কেো

িসিউএলসিসি

১. মোঠ ্র্ পোরর়্ে কোে ্র্ পরিিণ (নোগসেকরদে কোছ ফর্রক ফশোনো)
২. ্সেিীিণ এে সের্োট প সিিেণী আকোরে কনেোেরভন্সী সিভোরগে িোরর্ ফশয়োে কেো
৩. মূল্যোয়ণ এে েলোেরলে উ্ে মতোমত/ সু্োসেশ প্রদোন

সিএিসিসি

১. ্সেকল্পনোে উ্ে মন্তব্য কেো
২. মূল্যোর়্ন েলোেল এে উ্ে মন্তব্য কেো

এনসেও/সিসিও/
ফিিেকোেী অংশীদোসেত্ব
(ইেোেোগ্রহীতো)

১. গণ ফিৌিোগোে ব্যিহোরেে ের্ন্ সে আদোয় কেো
২. গণ ফিৌিোগোে ব্যিহোরেে ের্ন্ প্ররয়োেনীয় সুসিিোসদ প্রদোন
৩. গণ ফিৌিোগোে ্সেস্কোে- ্সেিন্ন েোখো

১. কোর্ পক্রম িোস্তিোর়্রনে ের্ন্ কনেোেরভন্সী সিভোগরক িহোর়্তো কেো
২. কোর্ পক্রম ্র্ পরিিণ
৩.কোর্ পক্ররমে ের্ন্ ্েোমশপ ফদয়ো

কোর্ পক্রম

অর্বম ছি ২০…./….
জুলো

আগ

[মসনটসেং ব্যিস্থো প্রসতষ্ঠো কেো]
১. িংসেষ্ট কমপকতপো, কোউসন্সলে এিং
নোগসেকরদেরক কমপ্সেকল্পনো এিং
িোস্তিোয়ন সিষরয় ওসেরর়্রন্টশন প্রদোন কেো
২. স্থোস্ত গণ ফশৌিোগোে গুরলোরত ক্রসমক
নোম্বোে ফদয়ো
৩. গণ ফশৌিোগোে িংক্রোন্ত অসভরর্োগ গ্রহরণে
ের্ন্ একেন অসেিোে / সিআইএিসি ফক
দোসয়ত্ব প্রদোন কেো
৪. িমস্যোে দ্রুত িমোিোরন ্সেিন্ন কমীরক
সদক সনরদ পশনো প্রদোরনে ের্ন্ একেন
কমপকতপোরক দোসয়ত্ব প্রদোন কেো
৫. আইইসি (ইনেেরমশন, এডুরকশন এিং
কসমউসনরকশন) উ্কেণ দতেী এিং প্রদশপন
কেো
৬. কসমউসনটি অংশগ্রহরণে ের্ন্
“িরিতনতো মূলক প্রিোেোসভর্োন ” কমপসূসিে
আরয়োেন কেো িছরে দুইিোে)
৭. xxx কসমউসনটি / িসিউএলসিসি
(ওয়োিপ নং xxx ) ্োিসলক টয়রলট
মসনটে কেরি এিং (মোসিক িভোয়
আরলোিনো) কনেোেরভন্সী সিভোরগ সের্োট প
কেরি
৮. েযোসন্ডং কসমটি ( xxx) অসভরর্োগ
এিং কোরেে ফেকিপ মসনটে কেরি ( টিম
স্থোয়ী কসমটিরক সের্োট প কেরি )
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ফিরে

অরক্টো

নরভ

সিরি

েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

৯. xxx (দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপকতপো/সিআইএিসি) অসভরর্োগ এে
ফেকিপ েোখরি ও ব্যিস্থো গ্রহণ কেরি এিং
কনেোেরভন্সী সিভোগরক অিসহত কেরি
১০. মূল্যোয়ন েরমপে উ্ে সভসি করে
্র্ পোরলোিনো কমপশোলো ্সেিোলনো কেো
১১. স্থোয়ী কসমটি (xxx) মূল্যোয়ন েলোেল
্র্ পোরলোিনো কেরি
১২. মূল্যোয়ন সের্োট প িোিোেণ িভোয় েমো
সদরত হরি
১৩. ্েিতী অর্ পিছরেে ের্ন্ িংরশোসিত
্সেকল্পনো দতসে কেো এিং িোিোেণ িভোয়
ফ্শ কেরত হরি
[ইেোেো গ্রহীতোে িোরর্ চুসক্ত িংরশোিন কেো]
১. ইেোেোগ্রহীতোে িোরর্ চুসক্ত িংরশোিরনে
ের্ন্ কোে কেরত িোেোে শোখোে xxx
অর্িো xxx কমপকতপোরক (নোম ও ্দিী)
WIT সহরিরি সনযুক্ত কেরি
২. িতপমোন চুসক্তে দসলল্ত্র ্র্ পোরলোিনো
কেো এিং িংরশোিরনে সিষয়গুরলো সিসিত
কেো
৩. চুসক্তে দসলল্ত্র ্র্ পোরলোিনোে ের্ন্
্সেকল্পনো দতেী কেো
৪. ্সেকল্পনো অনুিোরে িংরশোসিত চুসক্তে
দসলল্রত্রে খিড়ো প্রস্তুত কেো
৫. িতপমোন এিং িম্ভোব্য ইেোেোগ্রহীতোে
সনকট ফর্রক মতোমত ফনওয়োে ের্ন্ িভোে
আরয়োেন কেো
৬. িংরশোসিত খিড়ো চুসক্তে দসলল্ত্রোসদরত
গুরুত্বপূণ প মতোমতিমূহ িসন্নরিশ/প্রসতেলন
কেো
৭. িংসেষ্ট কর্তপ্রিে ((xxx) সনকট
ফর্রক চুসক্তে দসলল্ত্রোসদে অনুরমোদন
ফনওয়ো
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৪. সনেো্দ খোদ্য মসনটসেং ও ্সেদশপন সিষয়ক কমপ্দ্ধসত উন্নয়ন মরিল কমপ্সেকল্পনো
….... সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ / শোখো

সিভোগ

লিযভূক্ত কোর্ পোিলী /
কোর্ পক্রম

শোখো
কোর্ পোিলী ১
কোর্ পোিলী ২

কমপ্দ্ধসত /
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো

স্বোস্থয শোখো

দরলে িদস্য

েনোি …ওয়োিপ কোউসন্সলে, ওয়োিপ নংেনোি… ফমসিকযোল অসেিোে,
েনোি… স্বোস্থয কমপকতপো
েনোি….স্যোসনটোেী ্সেদশপক

১১. খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ
খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ িংক্রোন্ত
১১.১. কর্পোরেশন প্রসিিোন দ্বোেোকোর্ পোিলী ৩
(ক) লোইরিন্স ব্যতীত ফকোন স্থোন িো ঘেিোসড়রত ফকোন সনসদ পষ্ট খোদ্য িো ্োনীয়দ্রব্য প্রস্তুত িো সিক্রয়
িো সনসষদ্ধ কসেরত ্োসেরি;
কমপদিতো এিং X
সিটি কর্পোরেশন মোত্র শতকেো …% খোদ্য-দ্রব্যোসদ িেিেোহকোেী প্রসতষ্ঠোন ্সেদশপন
অিস্থো
কেরত ্োরে
খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ মসনটে কেোে ের্ন্ সিটি কর্পোরেশরনে ্র্ পোপ্ত েনিল ফনই
িতপমোন
্সেকল্পনো
কমপ্দ্ধসত
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপ্দ্ধসত
দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো
কমপকতপো
১. খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ (্োসন, স্যোসনটোেী
১. খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ
স্যোসনটোেী ্সেদশপক
মিল্লো, প্যোরকটেোত দুি, সিস্কুট,
্সেদশপক
(্োসন, মিল্লো, প্যোরকটেোত
মোছ, মোংি ইতযোসদ সিক্ররয়ে
দুি, সিস্কুট, মোছ, মোংি
মসনটসেং কেো
ইতযোসদ সিক্ররয়ে মসনটসেং
কেো
২. প্রসত িপ্তোরহ খোরদ্যে নমুনো
স্যোসনটোেী
২. নোগসেকরদে সনকট ফর্রক অসভরর্োগ
িংগ্রহ কেো (সিরক্রতোে স্বোিেিহ ্সেদশপক
খোদ্য ও ্োনীয় সিষয়ক
গ্রহরণে/সনষ্পসিে ের্ন্
সিঠি)
অসভরর্োগ গ্রহণ কেো
সনযুক্ত কমপকতপো
৩. খোদ্য-দ্রিোসদে ্েীিো কেো

েনস্বোস্থয
ইনসেটিউট

৪. আদোলরতে সিিোসেক প্রসক্রয়ো, ম্যোসেরেট/প্রিোন
র্সদ ফকোন সিরক্রতোে সিরুরদ্ধ িমন সনি পোহী কমপকতপো
েোেী কেো হয়.
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৩. মসনটসেং ফেকিপ ও
নোগসেকরদে সনকট ফর্রক
প্রোপ্ত অসভরর্োরগে সভসিরত
্সেদশপরনে ের্ন্ খোদ্য
িেিেোহকোেী
ফদোকোন/প্রসতষ্ঠোরনে তোসলকো
দতেী কেো
৪. প্রসত িপ্তোরহ খোরদ্যে নমুনো
িংগ্রহ কেো (সিরক্রতোে
স্বোিেিহ সিঠি)
৫. খোদ্য-দ্রিোসদে ্েীিো
কেো
৬. খোদ্য ্েীিোগোরেে েল
িো ফকোন সিরক্রতো সিিোরে
ফদোষী িোব্যস্ত হরল খোদ্য
িেিেোহকোেীে সিরুরদ্ধ
আইসন ্দরি্ ফনওয়ো

স্যোসনটোেী ্সেদশপক

স্যোসনটোেী ্সেদশপক
েনস্বোস্থয ইন্সটিটিউট
ম্যোসেরেট/প্রিোন সনি পোহী
কমপকতপো

িমস্যোে সিিেণ

১. প্ররয়োেনীয় িংখ্যক স্যোসনটোেী ্সেদশপক নো র্োকোে কোেরণ সিটি কর্পোরেশন সনয়সমতভোরি খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদে
মসনটসেং ও ্সেদশপন কেরত ্োেরছনো
২.কোেণ, ফভেোল খোরদ্যে ের্ন্ ক্ষুদ্র সিরক্রতোে/িেিেোহকোেীে ্রি েসেমোনো অরনক ফিসশ, তোই ফিিি
িেিেোহকোেীরদে সিরুরদ্ধ আইসন ্দরি্ ফনওয়ো কঠিন হরয় ্রড়।
৩. ফভেোল খোরদ্যে সিষরয় অসভরর্োগ েোনোরনোে ের্ন্ কোর্ পকে অসভরর্োগ প্রসতকোে ব্যিস্থো নোই।
৪. নোগসেক ও খোদ্যিেিেোহকোেীগণ ফভেোল খোদ্য সিষয়ক আইসন ব্যিস্থো িম্পরকপ অসিক িরিতন নয়
৫. শনিাপদ খাদ্য শবষক্ষয় শসটি কক্ষপমাক্ষিশন কতৃমক এখক্ষনা হকান প্ররশবিান প্রণয়ন কিা হয়শন শবিা হভজাল খাদ্য শবষক্ষয়
তািা আইনগত ব্যবস্থা শনক্ষত পািক্ষছনা
৬. স্যোসনটোসে ইন্সর্ক্টে ---িোে িপ্তোরহ/মোরি ফহোরটল/ ফেস্টুরেন্টগুরলো মসনটসেং ও ্সেদশপন করেন।

উরেশ্য

ফভেোল খোদ্য সিষয়ক আইসন ব্যিস্থো িম্পরকপ
েনিরিতনতো সৃসষ্ট এিং সিটি কর্পোরেশন,
নোগসেক ও খোদ্য ও ্োনীয় িেিেোহকোেী
প্রসতষ্ঠোরনে মরধ্য কোর্কে মসনটসেং, ্সেদশপন
এিং অসভরর্োগ প্রসতকোে ব্যিস্থো প্রসতষ্ঠো কেো

সূিক

আউটপুট

ফভেোল খোদ্য সিষয়ক আইসন ব্যিস্থোে আরলোরক
নোগসেক ও সিটি কর্পোরেশরনে মরধ্য কোর্ পকে
্সেদশপন ও অসভরর্োগ সনষ্পসিে ব্যিস্থো প্রসতষ্ঠো
কেো

সূিক
লিযমোত্রো

লিযভূক্ত এলোকো

ওয়োিপ নং... XX / XXএলোকো / XX িোেোে

িেিেোহকোেী
ে িংখ্যো

িংসেষ্ট
সিভোগ/এরেন্সী

সিভোগ / কসমটি / এরেন্সী
প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো /
িসিি

লিযমোত্রো

খোদ্য সনেো্িোে ের্ন্ খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ
িেিেোহকোেীে িংখ্যো মসনটসেং কেো
পূি পিতী অর্িপ ছরেে ফিরয় শতকেো..% িংখ্যো
বৃসদ্ধ
অসভরর্োগ সনষ্পসিে হোে
ক) নোগসেক কর্তপক অসভরর্োগ দোরয়ে হওয়োে
্ে শতকেো …..% খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ
িেিেোহকোেীরদে িময়মত ্সেদশপন কেো
হরয়রছ।
খ) ফভেোল খোরদ্যে উ্ে মসনটসেং ও
্সেদশপরনে ফেকিপ িই র্র্োর্র্ভোরি িংেিণ
কেো
….. িেিেোহকোেী িম্পরকপ

ভূসমকো/ দোসয়ত্ব
১. কমপ্সেকল্পনো িোস্তিোয়ন ও মসনটসেং এে ের্ন্ সনয়সমত এআেসি িভোে আরয়োেন
কেো
২. কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন স্বোস্থয সিভোগরক িহোয়তো কেো
৩. কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন প্ররয়োেনীয় ্েোমশপ প্রদোন কেো

স্থোয়ী কসমটি

১. কোর্ পক্ররমে ্সেকল্পনো, মসনটসেং এিং মূল্যোয়ন ্র্ পোরলোিনো কেরত (িছরে xx
িোে ) িভোে আরয়োেনো কেো
২. সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় কোরেে অগ্রগসত তুরল িেো

িসিউএলসিসি

১. মোঠ ্র্ পোরয় কোর্ পক্রম মসনটসেং কেো (নোগসেকরদে সনকট ফর্রক ফশোনো)
২. িভোে কোর্ প সিিেণী আকোরে মসনটসেং এে েলোেল স্বোস্থয সিভোরগ দোসখল কেো
৩. মূল্যোয়রনে েলোেরলে উ্ে মতোমত িো সু্োসেশ প্রদোন কেো

সিএিসিসি

১. ্সেকল্পনোে উ্ে মতোমত প্রদোন কেো
২. মূল্যোয়রনে েলোেরলে উ্ে মতোমত প্রদোন কেো

এনসেও/ সিসিও /
ফিিেকোেী অংশীদোেীত্ব

১. িংসেষ্ট এলোকোয় িরিতনতো দতেীরত িহরর্োসগতো কেো
২. িোসিওএলসিসিে িভোয় সনয়সমত ফর্োগদোন কেো
৩. ফভেোল খোদ্য সিষরয় িমীয় ফনতোরদে কর্তপক মিসেরদে মোইসকং এে মোধ্যরম
িরিতনতো দতেী কেো
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কোর্ পোিসল

অর্বম ছি ২০১৯-২০২০
জুলো

আগ

ফিরে

১. িংসেষ্ট কমপকতপো, কোউসন্সলে,
নোগসেকরদে সনরয় কমপশোলোে আরয়োেন
কেো;
২. শনিাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং
হভাক্তা অশিকাি সংিেণ আইন ২০১৮
অনু ায়ী, শনি মাশিত মানদন্ড ঠিক কক্ষি
মশনটশিং ও পশিদশমন হসশেউল প্রণয়ন
কিা এবং শনয়শমত পশিদশমন কিা
৩. সংশিষ্ঠ স্বাস্থয কমমকতমা, স্যাশনটাশি
পশিদশমক এবং স্থায়ী কশমটিি সদস্যক্ষদি
শনিাপদ খাদ্য আইক্ষনি উপি প্রশশেণ
প্রদান কিা
৪. েশিউ এল শস শস 'ি সদস্য,
হদাকানদাি, হদাকান মাশলকক্ষদি জর্ন্
ওয়াকমশপ এবং ওশিক্ষয়ক্ষন্টশাক্ষনি ব্যবস্থা
কিা
৫. শি্শদষ্ট পদ্ধশত ও শশশেউক্ষলি আক্ষলাক্ষক
হভজাল খাদ্য (শাক-সবশজ, ফলমূল, মাছমাংস, পানীয় দ্রব্যাশদ ইতযাশদ) শবষয়ক
শনয়শমত মশনটশিং ও পশিদশমন কিা
৬. খোদ্য ও ্োনীয় দ্রব্যোসদ সিষরয়
অসভরর্োগ গ্রহরণে ের্ন্
….(কমপকতপো/সিআইএিসি)
কমপকতপো/কমপিোেী সনযুক্ত কেো
৭. অসভরর্োগ সিষরয় ্দরি্ ফনওয়োে
ের্ন্ একেন কমপকতপো/কমপিোেী সনরয়োগ
কেো
৮. আইইসি উ্কেণ দতেী ও প্রদশপন
কেো
৯. নোগসেক িম্পৃক্তকেরণে ের্ন্
িরিতনতোমূলক কযোরম্পইন কোর্ পক্রম
্সেিোলনো কেো (িছরে…িোে)
১০. সিসিও xx ও িসিউএলসিসি (ওয়োিপ
নং xx) মসনটসেং কোর্ পক্ররমে অগ্রগসত
িম্পরকপ িভোয় (িছরে ….িোে)
উ্স্থো্ন কেরি এিং স্বোস্থয সিভোগরক
সের্োট প কেরি।
১১. সশিো, স্বোস্থয, ্সেিোে ্সেকল্পনো ও
স্বোস্থয..সিষয়ক স্থোয়ী কসমটি কোর্ক্ররমে
মসনটসেং কেরি (িসিউআইটি স্থোয়ী
কসমটিরক সের্োট প কেরি)
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অরক্টো

নরভ

সিরি

েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

১২. ……কমপকতপো সনরয়োগ কেো
(কোর্ পক্রম ২ এ উসল্লসখত) এিং স্বোস্থয
সিভোগ এ িংক্রোন্ত অসভরর্োগ ও গৃহীত
্দরি্ এে ফেকিপ িংেিণ কেরি
১৩. মূল্যোয়ন েমপ এে আরলোরক
্র্ পোরলোিনো কমপশোলোে আরয়োেন কেো
১৪. এ িংক্রোন্ত স্থোয়ী কসমটি মূল্যোয়ন
েলোেল ্র্ পোরলোিনো কেরি
১৫. সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয়
মূল্যোয়ন েলোেরলে সের্োট প ফ্শ কেো
১৬. ্েিতী অর্ পিছরেে ের্ন্ িংরশোসিত
্সেকল্পনো প্রণয়ন কেো এিং সিটি
কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় ফ্শ কেো
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৫. কমপ্দ্ধসত উন্নয়ন সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো : অস্বোস্থযকে / ঝসুঁ কপূণ প ভিন ্সেদশপন
--------------------সিটিকর্পোরেশন
সিভোগ/শোখো

লসিত কোর্ পোিসল/ কোর্ পক্রম

সিভোগ

প্ররকৌশল /স্বোস্থয

টিরমে িদস্য

েনোি--------কোউসন্সলে, ---- নং ওয়োিপ
েনোি -------- কোউসন্সলে, স্থোয়ী কসমটি
িদস্য, ---নং ওয়োিপ
েনোি --------নগে ্সেকল্পনোসিদ
েনোি -------স্বোস্থয কমপকতপো/ ফমসিরকল
অসেিোে
েনোি ----স্যোসনটোসে ইন্সর্ক্টে
েনোি --------ওয়োকপ অযোসিিট্যোন্ট

শোখো

নগে ্সেকল্পনো

কোর্ পোিসল ১

১. েনস্বোস্থয, ১৭. ইমোেত সনয়ন্ত্রণ

কোর্ পোিসল ২

১.২ ফকোন ইমোেত িো েোয়গো অস্বোস্থযকে িো িসতকে অিস্থোয় র্োসকরল কর্পোরেশন
ফনোোটশ দ্বোেো উহোে মোসলক িো দখলদোেরক(ক) উহো ্সেস্কোে কসেরত িো র্র্োর্র্ অিস্থোয় েোসখরত ;
(খ) উহো স্বোস্থযকে অিস্থোয় েোসখরত ;
(গ) উক্ত ইমোেরতে চুনকোম কসেরত এিং ফনোটিরশ উরল্লসখতরূর্ ইহোে অ্সেহোর্ প
ফমেোমরতে ব্যিস্থো কসেরত ; এিং
(ঘ) উক্ত ইমোেত িো েোয়গো, স্বোস্থযকে অিস্থোয় েোখোে ের্ন্ অর্ন্োর্ন্ ্দরি্ গ্রহণ
কসেরত সনরদ পশ সদরত ্োসেরি।
১৭.১. র্সদ কর্পোরেশন ফকোন ইমোেত িো উহোে উ্ে স্থোস্ত ফকোন সকছু বংরিোন্মুখ
অিস্থোয় ্সড়িোে আশংকো েসহয়োরছ িসলয়ো মরন করে সকংিো উহো ফকোন প্রকোরে উহোে
িোসিিোরদে অর্িো উহোে ্োিপিতী ফকোন ইমোেত িো উহোে িোসিিোরদে িো ্র্িোেীরদে
ের্ন্ সি্জ্জনক িসলয়ো মরন করে, তোহো হইরল কর্পোরেশন ফনোটিশ দ্বোেো উহোরত উসল্লসখত
প্ররয়োেনীয় ব্যিস্থো গ্রহণ কসেিোে ের্ন্ উক্ত ইমোেরতে মোসলকরক িো দখলকোেরক সনরদ পশ
সদরত ্োসেরি, এিং র্সদ এই সনরদ পশ ্োলরন ফকোন ত্রুটি হয় তোহো হইরল কর্পোরেশন
সনরেই প্ররয়োেনীয় ্দরি্ গ্রহণ কসেরত ্োসেরি এিং এতদুরেরশ্য ব্যসয়ত অর্ প
ইমোেরতে মোসলরকে সনকট হইরত তাঁহোে উ্ে এই আইরনে অিীরন আরেোস্ত কে
সহিোরি আদোয়রর্োগ্য হইরি।
১৭.২. র্সদ ফকোন ইমোেত সি্জ্জনক অিস্থোয় র্োরক, িো উহো মোনুষ িিিোরিে অনু্যুক্ত
হয় তোহো হইরল কর্পোরেশন উহোে িন্তুসষ্ট ফমোতোরিক ইমোেতটি ফমেোমত নো কেো ্র্ পন্ত

কমপিমতো ও
অিস্থো

সিটি কর্পোরেশন ফকিলমোত্র --% িো ..টি অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প ভিন
্সেদশপন কেরত ্োরে

x

একেন স্যোসনটোেী ্সেদশপক/ওয়োকপ অযোসিিট্যোন্ট মোরি/বত্ররমোসিক
সভসিরত ফকিলমোত্র --- িোে অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প ভিন মসনটসেং
কেরত ্োরে

কমপ্দ্ধসত / দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো

স্বোস্থয কমপকতপো / ফমসিকযোল অসেিোে/নকশো
প্ররকৌশলী/িোরভপয়োে/স্যোসনটোেী ্সেদশপক মোরি/বত্ররমোসিক/িোৎিসেক
সভসিরত ফকিলমোত্র ১৫ িোে অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প ভিন ্সেদশপন
কেরত ্োরে
্সেকল্পনো

িতপমোন
কমপ্দ্ধসত

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত
কমপকতপো
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কমপ্দ্ধসত

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কমপকতপো

১. িেকোসে/সিটি
কর্পোরেশরনে সনরদ পশনো
অনুর্োয়ী অস্বোস্থযকে ও
ঝসুঁ কপূণ প ইমোেত মসনটসেং
কেো
২. অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প
অিস্থোয় র্োকো ইমোেত
িমূরহে তোসলকো দতসে
কেো

িমস্যোে সিিেণ

উরেশ্য
সূিক

স্যোসনটোেী
্সেদশপক/নগে
্সেকল্পনোসিদ

১. সনসদ পষ্ট মোনদরন্ডে সভসিরত
অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প
ইমোেত মসনটসেং কেো

স্যোসনটোেী ্সেদশপক /
নোগসেক (রর্মন,
িোসিউএলসিসিে
িদস্যবৃি)

স্যোসনটোেী
্সেদশপক/নগে
্সেকল্পনোসিদ

২. অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প
ইমোেরতে সিষরয়
নোগসেকরদে সনকট ফর্রক
অসভরর্োগ গ্রহণ কেো

নোগসেক অসভরর্োগ
সনষ্পসিে /রেসেষ্টোে
কেোে ের্ন্ একেন ষ্টোে
সনযুক্ত কেো (ফর্মন,
সিআইএিসি)
স্যোসনটোেী
্সেদশপক/নগে
্সেকল্পনোসিদ

৩. অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প স্যোসনটোেী
সহরিরি সিসিত
্সেদশপক/নগে
ইমোেতিমূরহে ্সেদশপন ্সেকল্পনোসিদ
কেো

৩. মসনটসেং ও অসভরর্োরগে
সভসিরত অস্বোস্থযকে ও
ঝসুঁ কপূণ প অিস্থোয় র্োকো
ইমোেরতে তোসলকো দতেী কেো

৪. অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প
ইমোেতিমূরহে
মোসলকরদে ফনোটিশ েোেী
কেো
৫. ফনোটিরশে েিোরি
র্র্োর্র্ ব্যিস্থো গ্রহণ কেো
নো হরল ভিন মোসলরকে
সিরুরদ্ধ আইনী ্দরি্
গ্রহণ কেো

৪. অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প
সহরিরি সিসন্হত
ইমোেতিমূরহে ্সেদশপন
কেো
৫. ভিন মোসলকরক ফনোটিশ
েোেী কেো

ফমসিকযোল
অসেিোে/নগে
্সেকল্পনোসিদ
ম্যোসেরেট

স্যোসনটোেী
্সেদশপক/নগে
্সেকল্পনোসিদ
ফময়ে, সিটি কর্পোরেশন

৬. ফনোটিরশে েিোরি র্র্োর্র্ ম্যোসেরেট/ প্রিোন সনি পোহী
ব্যিস্থো গ্রহণ কেো নো হরল
কমপকতপো
ভিন মোসলরকে সিরুরদ্ধ আইনী
্দরি্ গ্রহণ কেো
১. ্র্ পোপ্ত িংখ্যক কমপকতপো/ষ্টোে নো র্োকোয় সিটি কর্পোরেশন ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিন র্র্োর্র্ভোরি
মসনটসেং ও ্সেদশপন কেরত ্োেরছনো
২. ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিন সিষরয় ফকোন সুষ্পষ্ট মোনদন্ড ফনই
৩. ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিন সিষরয় অসভরর্োগ দোসখল ও সনষ্পসিে সিষরয় কোর্ পকে ফকোন ্দ্ধসত ফনই
৪. অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প ভিরনে সিষরয় নোগসেকগণ ফতমন িরিতন নয়
৫. সিটি কর্পোরেশন কর্তপক ইমোেত সনয়ন্ত্রণ ও অস্বোস্থযকে ভিরনে সিষরয় এখনও ফকোন প্রসিিোন প্রণয়ন
কেো হয়সন, তোই অরনক িময় ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিরনে সিষরয় আইনী ্দরি্ গ্রহণ কেো কঠিন হরয়
্রড়।
অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প অিস্থোয় র্োকো ইমোেত িমূরহে সনয়সমত ্সেদশপন, নোগসেক কর্তপক িসক্রয়
মসনটসেং ও সের্োটিংপ এিং নোগসেক অসভরর্োগ সনষ্পসি পূি পক সিটি কর্পোরেশরনে ইমোেত/ভিনিমূরহে
সনেো্িো ও ্সেিন্নতোে উন্নয়রন একটি কোর্ পকে ্দ্ধসত প্রসতষ্ঠো কেো
১. ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিরনে ের্ন্
লিযমোত্রো ১. ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিরনে ের্ন্
সুসনসদ পষ্ট মোনদন্ড িংজ্ঞোসয়ত/সনি পোসেত
সনসদ পষ্ট মোনদন্ড িংজ্ঞোসয়ত/প্রসতসষ্ঠত এিং
সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয়
অনুরমোদন।
২. নোগসেকরদে সনকট ফর্রক ঝসুঁ কপূণ প ও
২. নোগসেকরদে সনকট ফর্রক ঝসুঁ কপূণ প ও
অস্বোস্থযকে ভিরনে অসভরর্োরগে িংখ্যো
অস্বোস্থযকে ভিরনে সিষরয় অসভরর্োরগে
িংখ্যো ….টি.. হরত …টি বৃসদ্ধ ফ্রয়রছ।
৩. নোগসেক কর্তপক ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে
৩. ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিরনে সিষরয়
ভিন িংসেষ্ট অসভরর্োরগে িংখ্যো র্র্োিমরয়
অসভরর্োগ সনষ্পসিে হোে
সনষ্পসি কেো
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লিযভূক্ত এলোকো

ওয়োিপ নং. ------/ এলোকো

ভিরনে
িংখ্যো

িংসেষ্ট সিভোগ / এরেসন্স

িংসেষ্ট সিভোগ / স্থোয়ী কসমটি /
এরেন্সী
প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/িসিি

আনুমোসনক -----টি ভিন/ইমোেত
ভূসমকো / দোসয়ত্ব

১. কমপ্সেকল্পনো িোস্তিোয়ন ও মসনটসেং এে ের্ন্ সনয়সমত এআেসি
িভোে আরয়োেন কেো
২. কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রনে ের্ন্ নগে ্সেকল্পনো ও স্বোস্থয সিভোগরক
িহোয়তো কেো
৩.কোর্ পক্ররমে ের্ন্ ্েোমশপ ফদয়ো

স্থোয়ী কসমটি

১. ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো, কোর্ পকলো্ ্সেিীিণ এিং মূল্যোয়ন কেোে
ের্ন্ অন্তত (----) িভোে আরয়োেন কেো
২. িোিোেণ িভোয় কোরেে অগ্রগসত ্র্ পরিিণ এিং মূল্যোয়ন কেো
৩. ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেো এিং কোরেে অগ্রগসত মসনটসেং এিং
মূল্যোয়ন কেোে ের্ন্ িছরে িোে িোে িভোে আরয়োেন কেো
৪. িোিোেণ িভোয় কোরেে অগ্রগসত এিং েলোেল সনরয় আরলোিনো কেো

িসিউএলসিসি

১. মোঠ ্র্ পোরয় মসনটসেং কেো (নোগসেকরদে সনকট ফর্রক ফশোনো)
২. কোর্ পসিিেণী আকোরে মূল্যোয়ন েলোেল স্বোস্থয সিভোগ ও নগে
্সেকল্পনো শোখোয় ফ্শ কেো
৩. মূল্যোয়ন েলোেরলে উ্ে মতোমত ও সু্োসেশ প্রদোন কেো

সিএিসিসি

১. ্সেকল্পনোে উ্ে মতোমত প্রদোন কেো
২. মূল্যোয়ন েলোেল এে উ্ে মতোমত প্রদোন কেো

এনসেও/সিসিও/ ফিিেকোেী
অংশীদোসেত্ব

১. এলোকোয় িরিতনতোমূলক কোর্ পক্ররম িহোয়তো কেো;
২.িোসিউএলসিসি িভোয় সনয়সমত উ্সস্থত র্োকো;
৩. িমীয় ফনর্তবৃি, মসিে/মিসেরদে মোধ্যরম ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে
ভিন সিষয়োসদ সনরয় িরিতনতোমূলক প্রিোেণো িোলোরনো

কোর্ পোিসল

অর্বম ছি ২০১৯-২০
জুলো

আগ

ফিরে

১. িংসেষ্ট কমপকতপো, কোউসন্সলে,
নোগসেক ইতযসদরদে সনরয়
ওসেরয়রন্টশন কমপশোলোে
আরয়োেন কেো এিং ঝসুঁ কপূণ প ও
অস্বোস্থযকে ভিরনে মসনটসেং এে
ের্ন্ কসমটি গঠন কেো
২. িোংলোরদশ েোতীয় ইমোেত
ফকোি (২০১৬) এে আরলোরক
ঝসুঁ কপূণ প ও অস্বোস্থযকে ভিরনে
মসনটসেং ও ্সেদশপন সিষয়ক
্দ্ধসত ও সশসিউল ্র্ পোরলোিনো
কেো এিং সনয়সমত মসনটসেং ও
্সেদশপরনে ের্ন্ ফিক শীট ও
সশসিউল দতেী কেো
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অরক্টো

নরভ

সিরি

েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

৩. অস্বোস্থযকে/ঝসুঁ কপূণ প ভিন
সিষয়ক প্রসিিোন এে উ্ে
কমপকতপো ফর্মন-নগে
্সেকল্পনোসিদ, স্বোস্থয কমপকতপো,
প্ররকীশলী (নকশো), িোরভপয়োে,
স্যোসনটোেী ্সেদশপক, িংসেষ্ট
স্থোয়ী কসমটিে িদস্য, ভিন
সনমপোন িসমসতে িদস্যরদে সনরয়
প্রসশিরণে আরয়োেন কেো।
৪. অস্বোস্থযকে/ঝসুঁ কপূণ প সিষয়ক ও
উক্ত ভিনগুরলোে মসনটসেং এে
ের্ন্ লিযভূক্ত ওয়োরিপে
িোসিউএলসিসি কসমটিে িংসেষ্ট
িদস্যরদে ের্ন্ প্রসশিরণে
আরয়োেন কেো
৫. সনি পোসেত ্দ্ধসত ও সশসিউরলে
আরলোরক অস্বোস্থযকে ও ঝসুঁ কপূণ প
ভিরনে সনয়সমত মসনটসেং কেো
৬. অস্বোস্থযকে/ঝসুঁ কপূণ প ভিন
সিষয়ক (সলসখত িো ফমৌসখক)
অসভরর্োগ গ্রহণ কেোে ের্ন্
একেন ষ্টোে (রর্মন, অসভরর্োগ
সনষ্পসি সিষয়ক
কমপকতপো/সিআইএিসি) সনযুক্ত
কেো
৭. মসনটসেং এে মোধ্যরম
্সেদশপরনে ের্ন্ সনি পোসেত অর্িো
নোগসেকরদে সনকট ফর্রক প্রোপ্ত
অসভরর্োরগে সভসিরত সনযুক্ত
কমপকতপো িরেেসমরন ভিন
্সেদশপন কেরিন
৮. এ িংসেষ্ট তয, সশিো,
ফর্োগোরর্োগ (র্োষ্টোে, সলেরলট
ইতযোসদ) প্রিোে্ত্র দতেী কেো ও
প্রদশপন কেো
৯. নোগসেক িম্পৃক্তকেরণে ের্ন্
িছরে কম্রি ২ িোে
িরিতনতোমূলক কযোরম্পইন/েযোসল
কোর্ পক্রম আরয়োেন কেো
১০. এ িংসেষ্ট কোর্ পক্ররমে
মসনটসেং এে উ্ে
িোসিউএলসিসিে িভোয় (িছরে ৪
িোে) উথ্র্ো্ন কেরত হরি এিং
স্বোস্থয ও নগে ্সেকল্পনো শোখোয়
এ িংক্রোন্ত প্রসতরিদন দোসখল
কেরত হরি
১১. এ িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
কোর্ক্ররমে মসনটসেং কেরি এিং
অগ্রগসত ্র্ পোরলোিনো কেরি।
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১২. সনযুক্ত কমপকতপো অসভরর্োরগে
ফেকিপ েোখরি এিং অসভরর্োগ
সনষ্পসিে ের্ন্ কোর্ প িম্পোদন
কেরি
১৩. মূল্যোয়ন েরমপে আরলোরক
্র্ পোরলোিনো কমপশোলোে আরয়োেন
কেো
১৪. এ িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি
কোর্ পক্ররমে অেপরনে ্র্োরলোিনো
কেরি এিং মতোমত ও সু্োসেশ
প্রদোন কেরি
১৫. িোসিউআইটি কর্তপক মূলোয়ন
েলোেল প্রস্তোি এিং স্থোা্য়ী কসমটি
কর্তপক সিটি কর্পোরেশরনে িভোয়
দোসখল কেো
১৬. ্েিতী অর্ পিছরেে ের্ন্
িংরশোসিত কমপ্সেকল্পনো দতেী
কেো এিং সিটি কর্পোরেশরনে
িোিোেণ িভোয় ফ্শ কেো
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৬. কমপ্দ্ধসত উন্নসতকেণ সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো: কে সনি পোেণ ও ব্যিস্থো্নো
----------- সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ/রিকশন

সিভোগ

সহিোি সিভোগ

দরলে িদস্য

েনোি ----প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো,
েনোি -----, কে কমপকতপো,
েনোি ------, কে আদোয়কোেী,
েনোি ------, কে সনি পোেণ কমপকতপো

ফিকশন
অভীষ্ট কমপতৎ্েতো

সনসদ পষ্ট কোর্ পোিলী

কমপ্দ্ধসত/
দোসয়ত্বশীল
কমপকতপো

কোরেে িেণ

িংগ্রহ, ্র্ পরিিণ
এিং সের্োটিংপ
(সিএমআে)

প্রিোন কোর্ পোিলী

কর্পোরেশন কে (সিসি আইরনে অধ্যোয় ২, র্ততীয় অংশ)

কোর্ পোিলী

কর্পোরেশন িেকোরেে পূি পোনুমদনক্ররম এিং সনয়ন্ত্ররন কে, হোে, সে,ফটোল ইতযোসদ আরেো্ ও িংগ্রহ কেরত
িিম হরি।

কোর্ পোিলী

দীঘ পরময়োদী আসর্কপ সিমুরলশন এিং সিসনরয়োগ ্সেকল্পনোে মোধ্যরম কে আদোরয়ে উ্ে নেেদোসে ও তদোেসক,
সনি পোসেত করেে ের্ন্ পৃর্ক অযোকোউন্টি িেোয় েোখো এিং কে হোরেে একটি ্সেকসল্পত উ্োরয় সিদ্ধোন্ত গ্রহণ।

্োেেেম্যোন্স এিং
সস্থসত

িতপমোরন সিটি কর্পোরেশন অসনয়সমত কে ও অ্র্ পোপ্ত ্র্ পরিিণ, তদোেসক এিং কে হোরেে সিষরয় সিদ্ধোন্ত
ফনয়োে ফিরত্র প্রতযোসশত এিং ্সেকল্পনোমোসেক ্দ্ধসত নো র্োকোে কোেরন কে আদোরয়ে অদিতোয় ভুগরছ।

পূরি প

্রে

কমপ্দ্ধসত

দোসয়ত্বশীল কমীগণ

কমপ্দ্ধসত

দোসয়ত্বশীল কমীগণ

১। কে িংগ্রহ

১। প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো

সিএমআে-১। কে িংগ্রহ

প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো

২। িংগ্ররহে দত্রমোসিক
প্রসতরিদন (ওয়োিপ
অনুর্োয়ী নয়)

২। প্রিোন সহিোিেিণ
কমপকতপো এিং প্রিোন েোেস্ব
কমপকতপো

সিএমআে-২। ওয়োিপ অনুর্োয়ী
এিং মোসিক ফহোসডং ট্যোক্স
আদোরয়ে প্রসতরিদন দতসে কেো

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো
প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো

74

৩। কে আদোরয়ে
অগ্রগসত িম্পরকপ স্থোয়ী
কসমটিরত আরলোিনো
কেো (মোসিক)।

৩। প্রিোন সহিোিেিণ
কমপকতপো এিং স্থোয়ী কসমটি

ফর্োগোরর্োগ ও
িরিতনতো (সিএ)

সিএমআে-৩। মোসিক
প্রসতরিদরন সিরেষণমূলক
্দ্ধসত প্ররয়োরগে মোধ্যরম
মোসিক তরযে সনভুপলতো ফিক
কেো এিং প্ররয়োেনীয়
িংরশোিনমূলক ব্যিস্থো গ্রহণ।
সিএমআে-৪। স্থোয়ী কসমটিরত
মোসিক প্রসতরিদন েমো এিং
আরলোিনো এিং প্ররয়োেনীয়
প্রসতসক্রয়ো প্রোসপ্ত

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো
প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো

সিএ ১। ফ্োেোরেে মরতো
উ্োদোন সনরয় আইইসি (তয,
সশিো এিং ফর্োগোরর্োগ) এে
প্রস্তুসত

প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো,
েোেস্ব কমপকতপো

সিএ ২। িসিউএলসিসি িভোঃ
আইইসি উ্কেণগুরলো ছসড়রয়
ফদয়ো, ওয়োিপসভসিক িংগ্ররহে
্র্ পোরলোিনো, কমপ্সেকল্পনো
সিএ ৩। সদ্বতীয় প্রোসন্তরকে
(অরক্টোিে-সিরিম্বে) িময়
সিসি-সভসিক এিং ওয়োেদসভসিক কে িংগ্রহ অসভর্োন

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো
অর্ প ও িংস্থো্রনে স্থোয়ী কসমটি
(এিসিওএেই)

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো, েোেস্ব
কমপকতপো

সিইও , প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো, েোেস্ব
কমপকতপো, প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো,

প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো, েোেস্ব কমপকতপো
সিএ ৪। সিএিসিসিে িভোগুরলো
(িছরে দুইিোে) িসিউএলসিসি
ও সিসি স্তরেে কোে ভোগ করে
ফনয়ো
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অযোকোউন্ট (এ)

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো
এ ১। সনি পোসেত করেে ের্ন্
পৃর্ক অযোকোউন্ট প্রসতেসলত
কেো

নীসত আরলোিনো
(স্সি)

স্সি ১। আইসন কোঠোরমোে
মরধ্য কে হোে িোড়োরনোে
সিষরয় আরলোিনো
স্সি ২। নতুন িংহত অঞ্চল
(অিংগ্ররহে ফিত্র) ফর্রক ট্যোক্স
আদোরয়ে সিষরয় আরলোিনো

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো
স্থোয়ী কসমটি ( অর্ প ও িংস্থো্ন)

প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো
স্থোয়ী কসমটি ( অর্ প ও িংস্থো্ন)

িমস্যোে সিিেণ

১। অপ্রতুল ্র্ পরিিণ এিং তদোেসকে কোেরন আংসশকভোরি সনয়সমত এিং িঠিক প্রসতরিদরনে অভোি, সনি পোসেত করেে ের্ন্ পৃর্ক
অযোকোউসন্টং এিং ভসিষ্যত সিসনরয়োগ ্সেকল্পনো নো র্োকোে কোেরন (---% ২০--/-২০---) সিটি কর্পোরেশরনে ট্যোক্স আদোরয়ে হোে
সনে।

উরেশ্য

১। ্র্ পোয়ক্ররম এিং সনয়সমত ্দ্ধসতরত
্র্ পরিিণ এিং িংরশোিনমূলক কোরেে
মোধ্যরম ফহোসডং ট্যোক্স ফর্রক আয় বৃসদ্ধ কেো।
২। ওয়োিপ সভসিক মোসিক প্রসতরিদন

সূিক
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১-১। কে আদোরয়ে ্র্ পোয়ক্রসমক ও
সনয়মতোসন্ত্রক ্র্ পরিিণ
১-২। কে আদোরয়ে দিতো বৃসদ্ধ (আদোয়কৃত
করেে ্সেমোন ্সেকসল্পত লিযমোত্রোে ফিরয়
ফিশী হওয়ো ) বৃসদ্ধ।
২। স্থোয়ী কসমটিে িভোে মোসিক প্রসতরিদন,
িোসষপক আসর্ পক সিিেণী প্রস্তুতকেণ।

আউটপুট

১। ওয়োিপ সভসিক
মোসিক প্রসতরিদন,
সনি পোসেত করেে ের্ন্
পৃর্ক অযোকোউন্ট

লিয

১-১। ওয়োিপ সভসিক িংগ্ররহে প্রসতরিদনগুরলো প্রসত মোরি েোেস্ব সিভোগ
প্রস্তুত করে এিং অর্ প ও িংস্থো্রনে স্থোয়ী কসমটিে কোরছ কম্রি প্রসত
দত্রমোসিক সভসিরত উ্স্থো্ন কেো ।
১-২। কে আদোয়-----শতোংশ বৃসদ্ধ (কে আদোরয়ে শতকেো হোে
(আইসিসেআর্ সনি পোসেত লিযমোত্রো অনুর্োয়ী প্রসতটি সিটি কর্পোরেশন
শতকেো হোে সনি পোেন কেরি )
২। েোেস্ব ও সহিোি সিভোগ পৃর্ক অযোকোউন্ট এিং সনি পোসেত করেে ব্যরয়ে
প্রসতেলনিহ মোসিক প্রসতরিদন প্রস্তুতকেণ। প্রসতরিদনগুরলো অর্ প ও
িংস্থো্ন স্থোয়ী কসমটিে কোরছ কম্রি দত্রমোসিক সভসিরত উ্স্থো্ন
কেো হয়।

সূিক

স্থোয়ী কসমটিে সমটিং ফনোট, িোসষপক আসর্ পক সিিেণী

লিয

আগোমী দুই অর্িপ ছরে পুরেোপুসে িোস্তিোয়ন ।

লিযিস্তু

িকল ওয়োিপ

িংসেষ্ট সিভোগ/িংস্থো

িংসেষ্ট সিভোগ

ভূসমকো/দোসয়ত্ব

প্রিোন সনি পোহী ককপতোপ /িসিি

১। কে হোরেে সিষরয় সিদ্ধোন্ত

েোেস্ব সিভোগ

১। কে িংগ্রহ
২। ওয়োিপ সভসিক এিং মোসিক ফহোসডং ট্যোক্স আদোয় সের্োট প প্রস্তুতকেণ
৩। মোসিক প্রসতরিদরন সিরেষণমূলক ্দ্ধসত প্ররয়োরগে মোধ্যরম মোসিক তরযে সনভুপলতো ফিক কেো
এিং প্ররয়োেনীয় িংরশোিনমূলক ব্যিস্থো গ্রহণ।
১। ওয়োিপ সভসিক এিং মোসিক ফহোসডং ট্যোক্স আদোয় সের্োট প প্রস্তুতকেণ
২। মোসিক প্রসতরিদরন সিরেষণমূলক ্দ্ধসত প্ররয়োরগে মোধ্যরম মোসিক তরযে সনভুপলতো ফিক কেো
এিং প্ররয়োেনীয় িংরশোিনমূলক ব্যিস্থো গ্রহণ।
৩। স্থোয়ী কসমটিরত মোসিক প্রসতরিদন েমো এিং আরলোিনো কেো।
৪। সনি পোসেত করেে ের্ন্ পৃর্ক অযোকোউন্টিহ আসর্ পক সিিেণী প্রস্তুতকেণ

সহিোি সিভোগ
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সিভোগীয় প্রিোন

১। সনি পোসেত ও িোিোেণ করেে ের্ন্ সিসনরয়োগ ্সেকল্পনো প্রস্তুতকেণ

অর্ প ও িংস্থো্রনে স্থোয়ী
কসমটি

১। স্থোয়ী কসমটিরত মোসিক প্রসতরিদন েমো এিং আরলোিনো এিং প্ররয়োেনীয় প্রসতসক্রয়ো প্রোসপ্ত

কর্পোরেশন িভো

১। কে হোরেে সিষরয় সিদ্ধোন্ত

কমপ্সেকল্পনো

অর্িপ ছে ২০১৯-২০২০
জুলো

আগ

ফিরে

অর্িপ ছে ২০২০-২০২১
অরক্টো

নরভ

১। কে আদোয়, প্রসতরিদন প্রস্তুত ও ্র্ পরিিণ
১-১। েোেস্ব সিভোগ দ্বোেো িংগ্রহ
১-২। প্রসতটি ওয়োরিপ মোসিক এিং দত্রমোসিক
সের্োটিংপ (র্র্োর্র্ সনভুপলতো ফিক কেোিহ)
১-৩। স্থোয়ী কসমটি ও কর্পোরেশন (িোিোেন িভোয়)
দত্রমোসিক ওয়োিপ সভসিক তদোেসক
২। িরিতনতো বৃসদ্ধ এিং কে প্রিোে
২-১।.র্োেোরেে মরতো উ্োদোন সনরয় আইইসি
(তয, সশিো এিং ফর্োগোরর্োগ) এে প্রস্তুসত
২-২। িসিউএলসিসি িভোঃ আইইসি উ্কেণগুরলো
প্রিোে, ওয়োিপসভসিক িংগ্ররহে ্র্ পোরলোিনো,
কমপ্সেকল্পনো (িছরে কম্রি দুইিোে)
২-৩। সদ্বতীয় প্রোসন্তরকে (অরক্টোিে-সিরিম্বে) িময়
সিসি এিং ওয়োিপসভসিক কে িংগ্রহ অসভর্োন
২-৪।.সিএিসিসিে িভোগুরলো (িছরে দুইিোে)ঃঃ
িসিউএলসিসি ও সিসি স্তরেে কোেগুরলো িম্পরকপ
অিসহত কেো
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সিরি

েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

জুলো

আগ

ফিরে

৩। স্থোয়ী কসমটি এিং কর্পোরেশন কর্তপক নীসতগত
আরলোিনো (িোিোেন িভো)
৩-১। নতুন িংহত অঞ্চল (অিংগ্ররহে ফিত্র) ফর্রক
ট্যোক্স আদোরয়ে সিষরয় আরলোিনো
৩-২। আইসন কোঠোরমোে মরধ্য সনি পোসেত করেে
(কঞ্জোেরভসন্স, িড়কিোসত এিং ্োসন িেিেোহ) হোে
িোড়োরনো
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৭. কমপ্দ্ধসত উন্নসতকেন মরিল অযোকশন প্ল্যোন – িোরেট ব্যিস্থো্নো
------ সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ/রিকশন

সিভোগ

সহিোি সিভোগ

দরলে
িদস্য

ফিকশন

লসিত কোে

সনসদ পষ্ট কোর্ পোিলী

কমপ্দ্ধসত /
দোসয়ত্বশীল
কমীগণ

কমপসিভোগ
(সিগত িছরেে
তয)
আসর্কপ সিিেণী
(এেএি)

েনোি/রিগম ---, প্রিোন সহিোিেিণ কমপকতপো,
েনোি/রিগম ---, প্রিোন েোেস্ব কমপকতপো
েনোি/রিগম ---, িংসেষ্ট সিভোগীয় প্রিোন,
েনোি/রিগম ---,ওয়োিপ ----- কোউসন্সলে,
অর্ন্োর্ন্ সিভোরগে িংসেষ্ট কমপকতপো

প্রিোন
কোর্ পোিলী

কর্পোরেশরনে আসর্কপ ব্যিস্থো্নো (সিটি কর্পোরেশন আইরনে র্ততীয় অংশ, িোেো- ১)

কোর্ পোিলী

প্রসত িছরেে জুরনে প্রর্ম সদরনে আরগ কর্পোরেশন সনি পোসেত ্দ্ধসতরত ্েিতী অর্িপ ছরেে ের্ন্ কর্পোরেশরনে আনুমোসনক
আয় এিংব্যয় সিিেণী প্রস্তুত এিং অনুরমোদন কেরি র্ো িোরেট সহরিরি ্সেসিত হরি এিং এই িোরেরটে একটি অনুসলস্
িেকোরেে কোরছ ফপ্রেণ কেরি (সিসি আইরনে িোেো ৭৬)

কোর্ পোিলী

নতুন েমপ ব্যিহোে করে আেও সুিংগত ্দ্ধসতরত িোরেট প্রণয়ন

্োেেেম্যোন্স
এিং সস্থসত

এলসেসি-সিেেসি েেম্যোটটি শুরু কেোে আরগ সিসিে িোরেটটি অরনকোংরশ অিোস্তি, গাঁটছাঁট কেো, অপ্ররয়োেনীয়, র্র্োর্র্
প
্র্ পরিিণ এিং সের্োটিংরয়ে
ফিরত্র অিম সছল ।

পূরি প

্রে

কমপ্দ্ধসত

দোসয়ত্বশীল কমীগণ

কমপ্দ্ধসত

দোসয়ত্বশীল কমীগণ

খিড়ো িোসষপক আসর্কপ সিিেণী
দতসে এিং েমো

সহিোি সিভোগ

এেএি-১। খিড়ো িোসষপক আসর্ পক
সিিেণী প্রস্তুতকেণ (নতুন েমপ)

সহিোি সিভোগ
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(িলসত িছরেে
তয)
িোস্তিোয়ন,
্সেিীিণ
(ইএম)

<্েিতী
িছরেে ের্ন্>
েোইনোসন্সয়োল
প্ররেকশন
(এেস্)

প্ররর্োেয নয়

প্ররর্োেয নয়

এেএি-২। আসর্ পক সিিেণী
্র্ পোরলোিনো, আরলোিনো এিং
অনুরমোদন

• সহিোি সিভোগ
• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• স্থোয়ী কসমটি• কর্পোরেশন
সমটিং

প্ররর্োেয নয়

প্ররর্োেয নয়

এেএি-৩। ওরয়িিোইট, স্থোনীয়
িংিোদ্ত্র, আসর্ পক এিং িংিোদ
িরম্মলরনে মোধ্যরম সিএিসিসি-ে
িোরর্ সমটিং করে এলসেসি-ে
কোরছ েমো সদরত হরি।

• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• কর্পোরেশন

পৃর্ক ব্যরয়ে প্রস্তোি ্র্ পোরলোিনো
এিং অনুরমোদন

• সিভোগ• সিইও • ফময়ে

ই-১। পৃর্ক ব্যরয়ে প্রস্তোি
্র্ পোরলোিনো এিং অনুরমোদন
(নতুন েমপ)

• সিভোগ• সহিোি সিভোগ
• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• ফময়ে

প্রসতটি আইরটরমে মোসিক প্রকৃত
প্রোসপ্ত এিং প্রদোরনে িংখ্যো
প্ররিশকেন

• সহিোি সিভোগ

ই-২। প্রসতটি আইরটরমে মোসিক
প্রকৃত প্রোসপ্ত এিং প্রদোরনে িংখ্যো
প্ররিশকেন

• সহিোি সিভোগ

প্ররর্োেয নয়

প্ররর্োেয নয়

ই-৩। দত্রমোসিক ্র্ পরিিণ
প্রসতরিদনগুরলো সিসভন্ন স্তরে
সিএিসিসিে িোরর্ দিঠরক প্রস্তুত
এিং আরলোিনো কেো হয়

প্ররর্োেয নয়

প্ররর্োেয নয়

এেস্-১। েোইনোসন্সয়োল
প্ররেকশন ্সেিোলনো

• সহিোি সিভোগ
• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• স্থোয়ী কসমটি
• কর্পোরেশন
সহিোি সিভোগ

81

(্েিতী
িছরেে ের্ন্)
িোরেটিং (সি)

প্ররর্োেয নয়

প্ররর্োেয নয়

এেস্-২। ্েিতী িছরেে
িোরেরটে ের্ন্ কর্পোরেশন কর্তপক
আসর্কপ প্ররি্ণ, ফকৌশলগত
িোরেট প্রণয়ন/আ্রিট এিং
্র্ পোরলোিনো কেো

• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• সহিোি সিভোগ
• সিভোগ
• কর্পোরেশন সমটিং

সিভোগগুরলো ্দোনুিতী অর্িপ ছরেে
অর্ প প্রোসপ্ত এিং প্রদোন অনুমোন
কেো

• সিভোগীয় প্রিোন
• সিইও

সি-১। সিভোগগুরলো ্দোনুিতী
অর্িপ ছরেে অর্ প প্রোসপ্ত এিং
প্রদোরনে আনুমোসনক সহিোি কেো

• সিভোগীয় প্রিোন
• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো

প্ররর্োেয নয়

প্ররর্োেয নয়

সি-২। সহিোি সিভোগ অর্ন্োর্ন্
সিভোগগুরলোে িোরর্ আরলোিনো
করে খিড়ো এিং স্থোয়ী কসমটিে
িোরর্ আরলোিনো করে চূড়োন্ত করে

• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• সহিোি সিভোগ

সিএিসিসিে িোরর্ আরলোিনো,
কর্পোরেশন িভোয় আরলোিনো ও
অনুরমোদন, িোরেট েনিোিোেরণে
ের্ন্ িহেলভয কেো

• সহিোি সিভোগ
• সিএিসিসি
• সিইও
• কর্পোরেশন
• আইটি কমী/সিভোগ

সি-৩। সিএিসিসিে িোরর্
আরলোিনো, কর্পোরেশন িভোয়
অনুরমোদন, িোরেট েনিোিোেরণে
ের্ন্ িহেলভয কেো

• সহিোি সিভোগ
• সিএিসিসি
• প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো
• কর্পোরেশন
•আইটি কমী/সিভোগ

িমস্যোে িণ পনো

১। সিটি কর্পোরেশরনে িোরেরটে অরনক আইরটম (২০১__ এ __%) প্রকৃত ফর্রক আলোদোভোরি ্সেিসতপত হয়, অিংলি কোঠোরমোরত
প
অব্যিস্থো্নো এিং িঠিক ্র্ পরিিণ এিং সের্োটিংরয়ে
অসুসিিোেনক হয়।

উরেশ্য

িোরেরটে দিসিত্রয হ্রোি কেরত এিং সের্োটিংপ ও ্র্ পরিিণ
িোড়োরনোে ের্ন্ নতুন িোরেটিং েমপ ্সেসিসতকেন

সূিক
লিয

আউটপুট

সের্োরট পে নতুন ফিরটে িোরর্ নতুন িোরেরটে িকুরমন্ট।
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সূিক

অসতসেক্ত ব্যয়
ফমোট কোর্ পকেকেরনে হোে
প
িসি পত ্র্ পরিিণ এিং সের্োটিংরয়ে
মোধ্যরম
িোরেরটে দিষম্য ১৫% হ্রোি ফ্রয়রছ (অর্ প
প্রদোরনে ্সেমোন ্সেকসল্পত িোরেরটে ১২০
শতোংরশে ফিসশ হরি নো)
তেসিল অনুর্োয়ী িোরেরটে নসর্ এিং
সের্োট প েমো ফদওয়ো হরয়রছ।

লিয
লিযিস্তু
িলসত
অর্ পিছরেে
কোর্ পপ্রসক্রয়ো ও
কোর্ পোিলী

িম্পূণ পরূর্ েোেস্ব আকোউরন্টে ের্ন্
িোস্তিোসয়ত

িকল অযোকোউন্টি
আসর্কপ সিিেণী

এেএি- ১। খিড়ো িোসষপক আসর্কপ সিিেণী প্রস্তুতকেণ
এেএি- ২। স্থোয়ী কসমটি এিং কর্পোরেশন িভোয় আসর্কপ সিিেণী পুনঃমূল্যোয়ন এিং আরলোিনো
এেএি- ৩। ওরয়িিোইরট আসর্ পক সিিেণী প্রকোশ (সিএিসিসিে িোরর্ সমটিং) এিং এলসেসিরত েমোদোন

কোর্ পকে,
সনেীিণ এিং
সনয়ন্ত্রণ

ই- ১। সিইও এিং ফময়ে কর্তপক স্বতন্ত্র ব্যরয়ে প্রস্তোি ্র্ পোরলোিনো এিং অনুরমোদন
ই- ২। এরক্সরল মসনটসেং েমপগুরলোরত প্রসতটি আইরটরমে মোসিক প্রকৃত অর্প্রপ োসপ্ত এিং প্রদোন প্ররিশকেণ
ই- ৩। দত্রমোসিক ্র্ পরিিণ প্রসতরিদনগুরলো সিসভন্ন স্তরে প্রস্তুতকেণ এিং সিএিসিসিে িোরর্ আরলোিনো কেো
এ- ১। িোরেট, আসর্কপ প্ররি্ণ এিং আসর্কপ সিিেণী েেম্যোরটে উ্ে প্রসশিণ ্সেিোলনো কেো

আসর্কপ
প্ররি্ণ

এেস্- ১। আসর্কপ প্ররি্ণ ্সেিোলনো

িোরেটিং

সি- ১। সিভোগগুরলো কর্তপক িেল অর্ পিছরেে প্রোসপ্ত এিং প্রদোরনে অনুমোন

এেস্- ২। কর্পোরেশন কর্তপক ্েিতী িছরেে িোরেরটে ের্ন্ আসর্ পক প্ররি্ণ, ফকৌশলগত িোরেট প্রণয়ন/আ্রিট এিং ্র্ পোরলোিনো।
সি- ২। সিভোগগুরলো এিং স্থোয়ী কসমটিে িোরর্ সহিোি সিভোগ আরলোিনো করে
সি- ৩। সিএিসিসিে িোরর্ আরলোিনো, কর্পোরেশন িভোয় অনুরমোদন, েনিোিোেরনে ের্ন্ িোরেট িহেলভয কেো

িংসেষ্ট সিভোগ/িংস্থো

িংসেষ্ট সিভোগ

ভূসমকো/দোসয়ত্ব

সিইও/িসিি

১। সিএিসিসি এিং কর্পোরেশন িভোে আরয়োেন কেো
২। কর্পোরেশন িভোয় আরলোিনো ও অনুরমোদন কেো
৩। প্রকোশনো এিং এলসেসিরত উ্স্থো্ন
৪। ব্যরয়ে প্রস্তোি ্র্ পোরলোিনো
৫। আসর্কপ প্ররি্ণ ্র্ পোরলোিনো এিং ফকৌশলগত িোরেট প্রণয়ন/আ্রিট
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সহিোি সিভোগ/সিএও

এেএি- ১। খিড়ো িোসষপক আসর্কপ সিিেণী প্রস্তুতকেণ
এেএি- ২। স্থোয়ী কসমটি এিং কর্পোরেশন িভোয় আসর্কপ সিিেণী পুনঃমূল্যোয়ন এিং আরলোিনো
ই- ১। সিইও এিং ফময়েকর্তপক স্বতন্ত্র ব্যরয়ে প্রস্তোি ্র্ পোরলোিনো এিং অনুরমোদন
ই- ২। এরক্সরল মসনটসেং েমপগুরলোরত প্রসতটি আইরটরমে মোসিক প্রকৃত অর্ পপ্রোসপ্ত এিং প্রদোন প্ররিশকেণ
ই- ৩। দত্রমোসিক ্র্ পরিিণ প্রসতরিদনগুরলো সিসভন্ন স্তরে প্রস্তুতকেণ এিং আরলোিনো কেো
এেস্- ১। আসর্কপ প্ররি্ণ ্সেিোলনো
এেস্- ২। কর্পোরেশন কর্তপক ্েিতী িছরেে িোরেরটে ের্ন্ আসর্ পক প্ররি্ণ, ফকৌশলগত িোরেট
প্রণয়ন/আ্রিট এিং ্র্ পোরলোিনো।
সি- ১। সিভোগগুরলো কর্তপক িেল অর্িপ ছরেে প্রোসপ্ত এিং প্রদোরনে অনুমোন
সি- ২। সহিোি সিভোগ অর্ন্োর্ন্ সিভোগিমূরহে িোরর্ আরলোিনো কেরি
সি- ৩। সিএিসিসিে িোরর্ আরলোিনো, কর্পোরেশন িভোয় অনুরমোদন, েনিোিোেরণে ের্ন্ িোরেট িহেলভয কেো

সিভোগীয় প্রিোন

ই- ১। সিইও এিং ফময়েরদে দ্বোেো স্বতন্ত্র ব্যরয়ে প্রস্তোি ্র্ পোরলোিনো এিং অনুরমোদন
এেস্- ২। কর্পোরেশন কর্তপক ্েিতী িছরেে িোরেরটে ের্ন্ আসর্ পক প্ররি্ণ, ফকৌশলগত িোরেট
প্রণয়ন/আ্রিট এিং ্র্ পোরলোিনো।
সি- ১। সিভোগগুরলো কর্তপক িেল অর্িপ ছরেে প্রোসপ্ত এিং প্রদোরনে অনুমোন

অর্ প ও িংস্থো্রনে
স্থোয়ী কসমটি

এেএি- ২। আরলোিনো, ্র্ পোরলোিনো এিং আসর্কপ সিিেসণে অনুরমোদন
িোরেট প্রসক্রয়ো ও প্রোক্কলন িংক্রোন্ত মসনটসেং এিং সনরদ পশনো প্রদোন

সিএিসিসি

খিড়ো িোরেট চূড়োন্ত কেরত আরলোিনো

কর্পোরেশন িভো

িোরেট ও িোসষপক আসর্কপ প্রসতরিদন আরলোিনো ও িোরেট অনুরমোদন ।
আসর্কপ প্ররি্ণ ও িোরেট ্র্ পোরলোিনো এিং ্েিতী িোরেরটে ের্ন্ নীসত সনি পোেণ কেো।

কমপ্সেকল্পনো

অর্িপ ছে ২০১৯/২০
জুলো

আগ

অর্িপ ছে ২০২০/২১

ফিরে অরক্টো নরভ

এেএি- ১। খিড়ো িোসষপক আসর্কপ সিিেণী
প্রস্তুতকেণ
এেএি- ২। স্থোয়ী কসমটি এিং কর্পোরেশন িভোয়
আসর্ পক সিিেণী পুনঃমূল্যোয়ন এিং আরলোিনো
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সিরি েোনু

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

জুলো

আগ

ফিরে

এেএি- ৩। ওরয়িিোইরট আসর্ পক সিিেণী প্রকোশ
(সিএিসিসিে িোরর্ সমটিং) এিং এলসেসিরত
েমোদোন
ই- ১। সিইও এিং ফময়েরদে দ্বোেো স্বতন্ত্র ব্যরয়ে
প্রস্তোি ্র্ পোরলোিনো এিং অনুরমোদন
ই- ২। এরক্সরল মসনটসেং েমপগুরলোরত প্রসতটি
আইরটরমে মোসিক প্রকৃত অর্প্রপ োসপ্ত এিং প্রদোন
প্ররিশকেণ
ই- ৩। দত্রমোসিক ্র্ পরিিণ প্রসতরিদনগুরলো
সিসভন্ন স্তরে প্রস্তুতকেণ এিং সিএিসিসিে িোরর্
আরলোিনো কেো
এ- ১। িোরেট, আসর্কপ প্ররি্ণ এিং আসর্কপ
সিিেণী েেম্যোরটে উ্ে প্রসশিণ ্সেিোলনো কেো
এেস্- ১। আসর্কপ প্ররি্ণ ্সেিোলনো
এেস্- ২। কর্পোরেশন কর্তপক ্েিতী িছরেে
িোরেরটে ের্ন্ আসর্কপ প্ররি্ণ, ফকৌশলগত
িোরেট প্রণয়ন/আ্রিট এিং ্র্ পোরলোিনো।
সি- ১। সিভোগগুরলো কর্তপক িেল অর্িপ ছরেে প্রোসপ্ত
এিং প্রদোরনে অনুমোন
সি- ২। সিভোগগুরলো এিং স্থোয়ী কসমটিে িোরর্
সহিোি সিভোগ আরলোিনো করে
সি- ৩। সিএিসিসিে িোরর্ আরলোিনো, কর্পোরেশন
িভোয় অনুরমোদন, েনিোিোেরনে ের্ন্ িোরেট
িহেলভয কেো
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৮. নোগসেক িম্পৃক্তকেণ মরিল কমপ্সেকল্পনো : সনেো্দ খোদ্য সিষয়ক স্কুল েিনো প্রসতরর্োসগতো
--------------সিটিকর্পোরেশন
সিভোগ / শোখো

সিভোগ

িসিরিে অসেি

শোখো

েন িংরর্োগ

সিভোরগে
িদস্যবৃি/
ওয়োকপ
ইমপ্রুভরমন্ট
টিম
(িসিউআইটি )

েনোি----, ওয়োিপ কোউসন্সলে
েনোি---- িভো্সত, স্থোয়ী কসমটি (সশিো, স্বোস্থয ও ্সেিোে
্সেকল্পনো )
েনোি------ িহকোেী িসিি
েনোি---- েনিংরর্োগ কমপকতপো
েনোি------ িসস্ত উন্নয়ন কমপকতপো
েনোি---- স্যোসনটোসে ইন্সর্ক্টে

িতপমোন িমস্যো

১. নোগসেকরদে িরিতনতোে অভোি/ নোগসেকেো ফতমন গুরুত্ব ফদয় নো
২. ------------

উরেশ্য

নোগসেক সহিোরি সশিোর্ী এিং
তোরদে স্তোমোতোরদে মরধ্য
সনেো্দ ও সুষম খোদ্য সিষরয়
িরিতনতো বৃসদ্ধ কেো

সূিক

---িংখ্যক সশিোর্ী এিং – স্কুল
িংসেষ্ট সিষরয় েিনো
প্রসতরর্োসগতোয় অংশগ্রহন
করেসছল
ওয়োিপ নং. ---- এিং -----স্কুল

সূিক
লিযমোত্রো

প্রসতরর্োসগতোয় অংশগ্রহণকোেী সশিোর্ীে শতকেো হোে
প্রসতরর্োসগতোয় অংশগ্রহণকোেী সশিোর্ীে িংখ্যো
শতকেো ---- ভোগ

সশিোর্ীে িংখ্যো

আনুমোসনক সশিোর্ীে িংখ্যো -----

আউটপুট

লিযভূক্ত এলোকো
িংসেষ্ট সিভোগ /
িংস্থো

সনি পোসিত েিনো প্রসতরর্োসগতো নোগসেক িরিতনতোে
দৃষ্টোন্তমূলক িসহ:প্রকোশ এিং সিটি কর্পোরেশন সিেয়ী
সশিোর্ীরদে মরধ্য পুেস্কোে প্রদোন কেরি
সিটি কর্পোরেশরনে িোিোেণ িভোয় ৩ টি ফিেো েিনো
সনি পোসিত করে অনুরমোদন ফদয়ো হরি এিং িলসত
অর্িপ ছরে পুেস্কোেিমূহ প্রদোন কেো হরি।

লিযমোত্রো

সিভোগ / কসমটি /িংস্থো
প্রর্োন সনি পোহী কমপকতপো /
িসিি

ভূসমকো / দোসয়ত্বিমূহ
১. কোর্ পক্রম ্সেিোলনো কেোে ের্ন্ -- সিভোগ / িসিউআইটিরক ফক িহোয়তো কেো
২. কোর্ পক্রম ্সেিীিণ
৩. কোর্ পক্ররমে ের্ন্ ্েোমশপ প্রদোন

স্থোয়ী কসমটি ( সিষরয়ে
িোরর্ িংসলষ্ট)

১. কমপসূসি ্র্ পোরলোিনো, েযোসিসলরটশন, ্সেিীিণ এিং কোর্ পক্রম মূল্যোর্ন কেোে ের্ন্
অন্তত দত্রমোসিক িভো কেো
২. সিভোগ / িসিউসআইটি ফক ্েোমশপ িো সু্োসেশ প্রদোন
১. স্কুরলে কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রন িহোর়্তো কেো এিং ্সেিীিণ কেো (স্কুল কোর্ পক্ররম
অংশগ্রহণ)
২. ফস্কোসেং েলোেল ্র্ পোরলোিনো কেো এিং মন্তব্য প্রদোন
১. ্সেকল্পনোে উ্ে মন্তব্য প্রদোন
২. মূল্যোয়ন েলোেল এে উ্ে মন্তব্য প্রদোন

িসিউএলসিসি

সিএলসিসি
সিসিও/এনসেওি

১. িরিতনতোমূলক প্রিোে অসভর্োন ্সেিোলনো কেোে ের্ন্ সিভোগ / িসিউআইটিরক
িহরর্োসগতো কেো (রর্মন: সলেরলট সিতেণ)

কোর্ পক্রম

অর্িপ ছে ২০১৮/১৯
জুলো

আগ

ফিরে

অরক্টো
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নরভ

সিরি

েোনু:

ফেব্রু

মোি প

এসপ্র

ফম

জুন

১. স্কুল সভসিক েিনো প্রসতরর্োসগতো
আরয়োেন কেোে ের্ন্ ্র্ পোরলোিনো
কসমটি গঠন
২.ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম
কমপ্সেকল্পনো সনরয় ্র্ পোরলোিনো
কসমটি, িসিউ এল সিসি, সিএি
সিসি এিং িোিোেণ িভোয়
মতিসনসময় কেো এিং আরলোিনো
কেো
৩. ওয়োকপ ইমপ্রুভরমন্ট টিম িোিোেণ
উ্লসি/ ফিোঝো্ড়ো এিং িরিতনতো
বৃসদ্ধে ের্ন্ ফময়ে ও কোউসন্সলেরদে
িোরর্ প্রোর্সমকভোরি কমপশোলোে
আরয়োেন কেরি
৪. েিনো প্রসতরর্োসগতো কমপসূসিে
ের্ন্ প্ররয়োেনীয় উ্কণিমূহ দতেী
কেো ( সর্ম সনি পোিন এিং
প্রসতরর্োসগতোে মো্কোঠি, ফস্কোসেং
মোনদণ্ড, পুেস্কোে প্রদোন, ফঘোষণো
্দ্ধসত, গণমোধ্যরমে মত সিষয়িমূহ
ফর্মন িংিোদ্রত্রে প্রিন্ধ, ফেসিও,
এিএমএি, এিএনএি, সিসি
ওরয়িিোইরটে িোতপো)
৬. িসিউআইটি লসিত স্কুল িমূরহ
েিনো প্রসতরর্োসগতো সিষরয়
সদকসনরদ পশনোমূলক িভোে আরয়োেন
কেরি .
৭. লসিত স্কুলিমূরহে সশিোর্ীরদে
কোছ ফর্রক েিনো িংগ্রহ কেো এিং
তো সিটি কর্পোরেশরনে সনকট েমো
ফদয়ো
৮. করম্পোসেশন সেসভউ কসমটি
েিনোিলী ্েীিো কেরি এিং
িসিউআইটি ে কোরছ ফস্কোে েমো
সদরি
৯. িসিউআইটি েিনোে ফস্কোেিমূহ
একত্রীকেণ কেরি এিং সেিব্যোক
গ্রহরণে ের্ন্ িংসেষ্ট স্থোয়ী কসমটি,
সিএিসিসি এিং িসিউএলসিসি’ে
িোরর্ ফশয়োে কেরি
১০. ফময়ে সিেয়ী ছোত্ররদে মরধ্য
পুেস্কোে প্রদোন কেরি

87

১১.গণমোধ্যম, সিসি ওরর়্িিোইট,
এিএনএি ইতযোসদে মোধ্যরম
পুেস্কোে সিেয়ীরদে নোম এিং
েিনোিমূহ প্রকোরশে ব্যিস্থো কেো
১২.িসিউআইটি মূল্যোয়ন েরমপে
উ্ে সভসি করে ্র্ পোরলোিনো
কমপশোলো ্সেিোলনো কেরি
১৩. স্থোয়ী কসমটি (XXX) মূল্যোয়ন
েলোেল ্র্ পোরলোিনো কেরি
১৪.িসিউআইটি সিসি িোিোেণ িভোয়
মূল্যোয়ন সের্োট প েমো সদরি
১৫. ্েিতী অর্ পিছরেে ের্ন্
িংরশোসিত ্সেকল্পনো প্রণয়ন, এিং
সিসি িোিোেণ িভোয় েমো।

৯. িিমতো উন্নয়ন সিষয়ক মরিল কমপ্সেকল্পনো: প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো
------ সিটি কর্পোরেশন
সিভোগ /
শোখো

িতপমোন
িমস্যো

উরেশ্য

আউটপুট

সিভোগ

প্ররর্োেয নয়

সিসিইউ
েনোি -----িসিি
ইউসনরটে িদস্য েনোি ------ কমপকতপো
েনোি. ------- কমপকতপো
শোখো
িিমতো উন্নয়ন ইউসনট
েনোি --------কমপকতপো
েনোি ------কমপকতপো
েনোি ---------কমপকতপো
১. সিটি কর্পোরেশরনে ফকোনও প্রসশিণ ্সেকল্পনো এিং ব্যিস্থো্নো ্দ্ধসত ফনই কোেণ প্রসশিণগুরলো িোিোেণত িোইরেে
এরেসন্সিমূহ দ্বোেো এিং প্রোয়ই তো এি-হক সভসিরত।প্রদোন কেো হয় ।
২. প্রদোনকৃত প্রসশিরণে ফকোনও সুসনসদ পষ্ট ফেকিপ ফনই, ফর্কোেরন সিসিইউে ্রি প্রসশিণ িংক্রোন্ত সিষয়গূরলো
েরলোআ্/মসনটসেং কেো কঠিন হরয় ্রে।
৩. প্রসশিণ ্সেকল্পনো এিং ্সেিোলনোে ের্ন্ ফকোন সনসদ পষ্ট েেরমট ফনই।
৪. ------প্রসশিণপ্রোপ্ত সি.সি. কমপকতপো এিং
সূিক
(১) প্রসশিরণ অংশগ্রহণকোেীরদে কোছ ফর্রক সেিব্যোক
কোউসন্সলেরদে প্রসশিণ িংক্রোন্ত ফেকিপ
সনরয় ট্র্যোসকং শীট সনয়সমত আ্রিট কেণ
েোখো এিং িোসষপক প্রসশি িমূহ
(২) একটি িোসষপক একত্রীকেণ শীট প্রস্তুত কেো এিং তো
একসত্রতকেরণে ্দ্ধসত প্রণয়ন কেো
সিসি িোিোেণ িভোয় উ্স্থো্ন কেো
লিযমোত্রো
"(১) প্রসশিণোর্ীরদে মরধ্য শতকেো ---হোে সিসিইউ এে
কোরছ প্রসশিণ মূল্যোয়ন শীট েমো সদরি
(২) প্রসশিণোর্ীরদে মূল্যোর়্ন িঠিকভোরি ট্র্যোসকং শীরট
প্রসতেসলত হরয় হরি ।
(৩) সি.সি. িোিোেণ িভোয় (জুন মোরি) এ িোসষপক
একত্রীকেণ শীট উ্স্থো্ন কেো হরি।
প্রসশিণ ্সেকল্পনো এিং েলোেল িমূহ
সূিক
প্রস্তোসিত প্রসশিণগুসল প্রস্তুতকৃত উন্নত েেরমরট
সিসি িোিোেণ িভোয় (সেএম) উ্স্থো্ন
(্সেকল্পনো, মূল্যোর়্ন এিং ফেকসিপং) েোখো হয়
কেো হয়
লিযমোত্রো
ট্র্যোসকং সশরট ফেকিপকৃত এিং িংগৃহীত মূল্যোয়ন
শীটগুরলোে শতকেো হোে
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িংসেষ্ট
সিভোগ/
িংস্থো

সিভোগ / কসমটি / িংস্থো
প্রিোন সনি পোহী কমপকতপো/
িসিি

ভূসমকো / দোসয়ত্বিমূহ
১. কোর্ পক্রম িোস্তিোর়্রন সিসিইরক িহোয়তো প্রদোন কেো
২. কোর্ পক্রম মসনটে কেো/ মূল্যোর়্ন শীট/ ট্র্যোসকং শীট ্র্ পোরলোিনো কেো
৩. কোর্ পক্রম িোস্তিোয়রনে ের্ন্ ্েোমশপ প্রদোন কেো
িংসেষ্ট সিষরয় স্থোয়ী
১. ট্র্যোসকং শীট, মূল্যোয়ন শীট এিং প্রসশিণ ্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনো কেোে ের্ন্ িভোে
কসমটিে ভূসমকো
আরয়োেন কেো
িোিোেণ িভো
১. প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রণয়ন এিং িোরেট ্র্ পোরলোিনো পূি পক িোরেট অনুরমোদন।
২ . প্রসশিণ েলোেল ্র্ পোরলোিনো করে পূি পক প্ররয়োেনীয় ব্যিস্থো গ্রহণ
৩. অর্িপ ছরেে প্রসশিণ ্সেকল্পনো
কোর্ পক্রম
অর্িপ ছে ২০---/-অর্িপ ছে ২০---/২০---এসপ্র ফম জুন জুলো আগ ফিরে অরক্টো নরভ সিরি েোনু ফেব্রু মোি প এসপ্র ফম
১. সিসিইউ িোরেটিহ
প্রসশিণ ্সেকল্পনো দতসে
কেরি
২. িোিোেণ িভোয় প্রসশিণ
্সেকল্পনো ্র্ পোরলোিনোপূি পক
( িোরেট িহ) তো অনুরমোদন
৩.সিসিইউ িোিোেণ িভোরত
প্রসশিণ ব্যিস্থো্নো ্দ্ধসতে
(েম্যপোট এিং ্দ্ধসত) উ্ে
উ্স্থো্নো প্রদোন কেরি
৪. সিসিইউ প্রসতটি প্রসশিণ
িোস্তিোয়ন কেোে আরগ
প্রসশিরন অংশগ্রহণকোেীরদে
তোসলকো প্রস্তুত কেরি
৫. সিসিইউ প্রসশিণ
প্রসক্রয়ো, ্সেকল্পনো এিং
ব্যিস্থো্নো সিষয়
্র্ পোরলোিনো কেরি এিং র্সদ
প্ররয়োেন হয় তোহরল,
িংরশোিরনে প্রস্তোি সদরি।
৬. সিসিইউ প্রসশিরণে
মূল্যোয়ন েমপ কম্পোইল
কেরি (অংশগ্রহণকোেীেো
মূল্যোয়ন েমপ পূেণ কেরি
এিং সিসিইরত েমো সদরি)
৭. সিসিইউ ট্র্যোসকং সশরট
প্রসশিরণে ফেকিপ েোখরি।
৮. িোিোেণ িভোয় প্রসশিন
্সেকল্পনো এিং ব্যিস্থো্নো
সিষরয় িংরশোসিত প্রসশিণ
প্রসক্রয়ো এিংেেরমট সনরয়
আরলোিনো কেো হরি এিং
মতোমত প্রদোন কেো হরি।
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জুন

৯. সিসিইউ ্েিতী
অর্ পিছরেে ের্ন্ খিড়ো
প্রসশিণ ্সেকল্পনো প্রস্তুত
কেরি
১০. িোিোেণ িভোয় িলসত
আসর্ পক িছরেে প্রসশিণ
েলোেল প্রকোশ কেরি এিং
্েিতী অর্ পিছরেে ের্ন্
খিড়ো প্রসশিণ ্সেকল্পনো
প্রস্তুত কেরি
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