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

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

াম ও নগের টকসই অবকাঠােমা উয়ন এবং আথ -সামািজক কায ম বাবায়েনর মােম দাির াস কের জনগেণর জীবনযাার মান
উয়েন  এলিজইিড  িনরলস  ভােব  কাজ  কের  যাে।  ামীণ  যাগােযাগ  বা  উয়েনর  জ  িবগত  ৩  বছের  াম  এলাকায়  ১৬,২০০
িকেলািমটার সড়ক িনম াণ, ৩৫,৯০০িকেলািমটার সড়ক রণােবণ এবং ১,০০,৮০০ িমটার ীজ/কালভাট  িনম াণ/নঃিনম াণ ও
রণােবণ করা হেয়েছ। ামীণ এলাকার বসা বািণেজর উয়ন এর জ ৫৫৫  াথেসার ও ামীণ হাট-বাজার উয়ন করা হেয়েছ।
ািতক েয াগ হেত রাকে ২৯৬ িণ ঝড়/বা আয়েক িনম াণ করা হেয়েছ। যানবাহন ও পথচারী চলাচেলর িবধার জ ২৫৪৮
িকেলািমটার রাা ও টপাত িনম াণ/নঃিনম াণ ও রণােবণ এবং জলাবতা িনরসেন ৭৪০ িকেলািমটার ন িনম াণ করা হেয়েছ। ২৯২
 ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন িনম াণ, ১৭৯ উপেজলা কমে ভবন িনম াণ/সসারণ করা হেয়েছ। অবকাঠােমা উয়েনর পাশাপািশ
ানীয় সরকার িতানসেহর িনব ািচত জনিতিনিধ, কম কতা/কম চারীেদর দতা ির জ িবিভ কের আওতায় ৭৭,৩৪৮ জনেক
িবিভ ধরেণর িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ামীণ অবকাঠােমা রণােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবিধ  নগের টকসই অবকাঠােমা উয়ন, ত কােজর নগত মান উয়ন, সকল
পয ােয় ত ির বহােরর মােম তা ও জবাবিদিহ সংহতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

পী ও শহর এলাকার যাগােযাগ বার উয়েনর জ টকসই রাা, িজ-কালভাট , ন, টপাত িনম াণ ও রণােবেণর পাশাপািশ
িনম ােণর ণগত মান উয়েন অিধক  দয়া হেব। উপ ে িবিস সড়েকর পিরবেত আরিসিস ও িসিস সড়ক িনম াণ করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩,১০০ িকঃিমঃ কচা সড়ক পাকাকরণ;
৮,০০০িকঃিমঃ পাকা সড়ক রণােবণ;
১৮,০০০ িমটার িজ/কালভাট  িনম াণ;
১,৫০০ িমটার িজ/কালভাট  রণােবণ;
৪৫  ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন ও ৪০ উপেজলা কমে ভবন িনম াণ;
১২০ হাট-বাজার /াথ সার উয়ন ও ১১০ িণ ঝড় আয়েক িনম াণ/নব াসন।
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াবনা (Preamble)

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

ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর

এবং

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

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

১.১ পক (Vision)

পী ও শহের পিরকিত অবকাঠােমা উয়ন ও আথ -সামািজক উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
পী ও শহের টকসই ও পিরেবশ বাব অবকাঠােমা উয়ন এবং আথ -সামািজক কায ম বাবায়েনর মােম দাির াস কের
জনগেণর জীবনযাার মান উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পী এলাকার টকসই অবকাঠােমা উয়ন ও সংরণ;
২. পিরকিত টকসই নগর উয়েন সহায়তা করণ;
৩. াকার সচ কাঠােমা উয়ন ও সসারণ;
৪. ািতািনক সমতা উয়ন;
৫. সংা পয ােয় শাসন সংহতকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পী ও শহের পিরকিত টকসই অবকাঠােমা উয়ন পিরকনা ণয়ন, বাবায়ন , রণােবণ ও পিরবীন;
২. পৗর /নগর এলাকায় টপাত, ন ও সড়ক উয়েন কািরগির সহায়তা দান;
৩. াকার পািন সদ উয়ন পিরকনা ণয়ন, বাবায়ন ও পিরবীন;
৪.  পিরকিত টকসই  ও  পিরেবশ  বব  অবকাঠােমা  উয়েনর  জ ক ণয়ন,  িডজাইন  ও  অা কািরগির  মেডল,
ায়াল ও িসিফেকশন ণয়ন;
৫. কােজর নগত মান ির জ পিরবীণ জারদারকরণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

কচা সড়ক পাকা করেণর কভােরজ
(মাট সড়ক ৩.৫৩ ল িকঃিমঃ)

কভােরজ % ৩৩.৬১ ৩৫.১৬ ৩৬.৭৫ ৩৮.৫০ ৩৮.৭৫ এলিজইিড
এলিজইিড’র মাঠ পয ায় ও ক
পিরচালক হেত া ত

পাকা সড়ক রণােবেণর কভােরজ
(ামীণ সড়ক নটওয়াক)

পাকা সড়েকর রণােবণ
কভােরজ

% ৫৭.২১ ৬৪.৯৫ ৩৭.৬৭ ৪৫.২১ ৪৬.২০ এলিজইিড
এলিজইিড’র মাঠ পয ায় ও ক
পিরচালক হেত া ত

ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন িনম াণ
ইউিনয়ন পিরষদ কমে
ভবন িনম াণ কভােরজ

% ৭২.৯২ ৭৪.৮৩ ৭৫.৫৮ ৭৭.৭৭ ৮১.০৫ এলিজইিড
এলিজইিড’র মাঠ পয ায় ও ক
পিরচালক হেত া ত

সসািরত উপেজলা কমে িনম াণ
সসািরত উপেজলা কমে
িনম াণ কভােরজ

% ৫৮.৭ ৭০ ৭৫ ৭৮ ৮২ এলিজইিড
এলিজইিড’র মাঠ পয ায় ও ক
পিরচালক হেত া ত

কম সংান ি  কম সংান
ল
জনিদবস

৮২০ ৮৫০ ৮৭০ ৮৯০ ৯০০ এলিজইিড
এলিজইিড’র মাঠ পয ায় ও ক
পিরচালক হেত া ত

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পী
এলাকার
টকসই
অবকাঠােমা
উয়ন ও
সংরণ;

৪৬

[১.১] কচা সড়ক
পাকাকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা
উপেজলা সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৪ ৫১০ ৫২০ ৩২০ ২৯০ ২৬০ ৫২০ ১৯২ ৩৩০ ৩৪০

[১.১.২] িনিম ত পাকা
ইউিনয়ন সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৩ ১২৪০ ১২৫০ ৭০০ ৬৩০ ৫৭০ ১২৫০ ৪২০ ৭২০ ৭৪০

[১.১.৩] িনিম ত পাকা
ামীণ সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৩ ৩৬৫০ ৩৭৩০ ২০৮০ ১৮৮০ ১৬৮০ ৩৭৩০ ১২৪৮ ২০৯০ ৩০০০

[১.২] সড়েক িজ/
কালভাট  িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত িজ/
কালভাট 

সমি িমঃ ৫ ৩০০০০ ৩০৫০০ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ৩০৫০০ ১০৮০০ ১৮৫০০ ১৯০০০

[১.৩] হাট-বাজার এবং
াথ সার উয়ন

[১.৩.১] উীত হাট
বাজার/াথ সার

সমি সংা ৩ ১৮৫ ১৯০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ১৯০ ৭২ ১৩০ ১৪০

[১.৪] বখী সাইোন
শার িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন
শার

সমি সংা ৩ ৬৬ ১৩০ ১১০ ৯৯ ৪৪ ১৩০ ৬৬ ১২০ ১৩০

[১.৫] উপেজলা কমে
ভবন িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা
কমে ভবন

সমি সংা ৩ ৬০ ৬৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ৬৪ ২৪ ৫০ ৬০

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ
কমে িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

সমি সংা ৩ ১১০ ১০০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ১০০ ২৭ ৫০ ৬০

[১.৭] পী এলাকায়
কম সংহান ি

[১.৭.১]  কম সংহান সমি
ল
জনিদবস

৩ ৮২০ ৮৫০ ৮৭০ ৮৬০ ৮৪০ ৮৫০ ৮৩০ ৮৯০ ৯০০

[১.৮] সামািজক
িনরাপা কম িচ

[১.৮.১] উপকারেভাগী
ি/পিরবার/িতান

সমি জন ২ ০ ০ ২০০০০০ ১৯০০০০ ১৮০০০০ ০ ১৭০০০০ ৩০০০০০ ১০০০০০

[১.৯] সজায়ন [১.৯.১] েরাপন সমি  ২ ২০০০০০ ২০৫০০০ ১০০০০০ ৯০৬০০ ৮৯২০০ ২০৫০০০ ৬০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০

[১.১০] পাকা সড়ক
রণােবণ

[১.১০.১] রণােবণত
পাকা সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৫ ১২৫০০ ১৩০০০ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ১৩০০০ ৪৮০০ ৮৫০০ ৯০০০

[১.১১] মাবাইল
রণােবণ (সড়ক)

[১.১১.১] মাবাইল
রণােবণত পাকা
সড়ক

সমি িকঃিমঃ ২ ০ ০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ০ ২২০০ ৩০০০ ৩৫০০

[১.১২] উপেজলা
কমে ভবন মরামত
ও সংরণ

[১.১২.১] রনােবণত
উপেজলা কমে ভবন

সমি সংা ১ ০ ০ ৩ ২.৭ ২.৪ ০ ১.৮ ৪ ৫

[১.১৩] ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন মরামত
ও সংরণ

[১.১৩.১] রনােবণত
ইউিনয়ন পিরষদ কমে
ভবন

সমি সংা ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ৬০ ১৫০ ২০০

[১.১৪] পাকা সড়েক
িনিম ত িজ/ কালভাট 
রণােবণ

[১.১৪.১] রণােবণত
িজ/কালভাট 

সমি িমঃ ৩ ৩৬০০ ৩৭০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ৩৭০০ ৯০০ ১৬০০ ১৭০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:২৮ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২]
পিরকিত
টকসই নগর
উয়েন
সহায়তা
করণ;

১০

[২.১] পৗর/নগর
এলাকায় টপাত িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত টপাত সমি িকঃিমঃ ২ ৭৩ ৭৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৭৫ ৩৬ ৭০ ৮০

[২.২] পৗর/নগর
এলাকায় ন িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত ন সমি িকঃিমঃ ৩ ৩০০ ২৪০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ২৪০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[২.৩] পৗর/নগর
এলাকায় সড়ক উয়ন/
িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত পৗর/নগর
সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৫ ৮০০ ৭৪০ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৭৪০ ৩৯০ ৭০০ ৭৫০

[৩] াকার
সচ কাঠােমা
উয়ন ও
সসারণ;

৯

[৩.১] সচ খাল খনন ও
নঃখনন

[৩.১.১] খননত সচ খাল সমি িকঃিমঃ ৪ ৫০০ ৫২০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৫২০ ২৭০ ৫০০ ৫৫০

[৩.২] বা িনয়ণ বধ
িনম াণ/সংার

[৩.২.১] িনিম ত /
সংারত বধ

সমি িকঃিমঃ ৩ ১৪৮ ১৮০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১৮০ ৯০ ২০০ ২৫০

[৩.৩] বা
বহাপনার উেে
রেলটর িনম াণ/
সংার

[৩.৩.১] িনিম ত/
সংারত রেলটর

সমি সংা ২ ১৫৫ ১৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৬০ ১৪৫ ১৫০ ২০০

[৪]
ািতািনক
সমতা
উয়ন;

৬

[৪.১] পিরকিত
টকসই ও পিরেবশ
বাব অবকাঠােমা
উয়েনর জ ক
ণয়ন

[৪.১.১] ণয়নত িডজাইন সমি সংা ২ ১০০০ ৯৬০ ৯৭০ ৯৬০ ৯৫০ ৯৬০ ৯৪০ ৯৮০ ৯৯০

[৪.১.২] ণয়ত িডিপিপ সমি সংা ২ ৩০ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ৩০ ১৯ ৩০ ৩০

[৪.১.৩] ইিজিপর মােম
ায়ণত দরপ

সমি সংা ২ ১৬০০০ ১৬৫০০ ১৪০০০ ১২৬০০ ১১২০০ ১৬৫০০ ৮৪০০ ১৪৫০০ ১৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:২৮ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] সংা
পয ােয়
শাসন
সংহতকরণ।

৪
[৫.১] কােজর
নগতমান ির জ
পিরবীণ জারদারকরণ

[৫.১.১] পিরদশ নত
অিফস ও ক (ক
পিরচালক)

সমি সংা ২ ১০৭০ ১১০০ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১১০০ ১০২০ ১১৬০ ১১৭০

[৫.১.২] পিরদশ নত
অিফস ও ক (অিতির
ধান
েকৗশলী/তাবধায়ক
েকৗশলী/২০ ম)

সমি সংা ২ ১৫৫০ ১৬০০ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ১৬০০ ১৫৮০ ১৬৬০ ১৬৭০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:২৮ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:২৮ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এলিজিড লাকাল গভণ েম িডিভশন

২ িমঃ িমটার

৩ িকঃিমঃ িকেলািমটার

৪ িবিস (BC) সড়ক িবিমন কােপ ং সড়ক

৫ িসিস (CC) সড়ক িসেম কনিট সড়ক

৬ িডিপিপ ডেভলপেম েজ েপাজাল

৭ ইিজিপ ইেলকিনক গভণ েম িকউরেম

৮ আরিসিস (RCC) সড়ক রইনেফাস  িসেম কনিট সড়ক

৯ এলিজইিড লাকাল গভণ েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] কচা সড়ক
পাকাকরণ

[১.১.১] িনিম ত পাকা উপেজলা সড়ক
ানীয় সরকার িবভাগ উপেজলা সড়েকর মাট ০.৩৭ ল
িকঃিমঃ সড়ক নটওয়ােকর ম হেত কচা সড়ক
পাকাকরেণর কাজ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত পাকা
উপেজলা সড়েকর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.১.২] িনিম ত পাকা ইউিনয়ন সড়ক
ানীয় সরকার িবভাগ ইউিনয়ন সড়েকর মাট ০.৪২ ল
িকঃিমঃ সড়ক নটওয়ােকর ম হেত কচা সড়ক
পাকাকরেণর কাজ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত পাকা
ইউিনয়ন সড়েকর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.১.৩] িনিম ত পাকা ামীণ সড়ক
ানীয় সরকার িবভাগ াম সড়েকর মাট ২.৭৪ ল িকঃিমঃ
সড়ক নটওয়ােকর ম হেত কচা সড়ক পাকাকরেণর কাজ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত পাকা ামীণ
সড়েকর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.২] সড়েক িজ/
কালভাট  িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত িজ/ কালভাট 
উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম সড়েকর মাট ৩.৫৩ ল
িকঃিমঃ সড়ক নটওয়ােকর ম হেত েয়াজনীয় ােন
িজ/কালভাট  িন ম াণ কাজ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত িজ/
কালভাট  এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.৩] হাট-বাজার এবং
াথ সার উয়ন

[১.৩.১] উীত হাট বাজার/াথ
সার

উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ােয় অবিত হাট-বাজার/াথ
সােরর অবকাঠােমাগত উয়ন।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত হাট
বাজার/াথ সার এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.৪] বখী সাইোন
শার িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত সাইোন শার িণ ঝড়/বাবণ এলাকায় বখী অয়েক িনম াণ। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত সাইোন
শার এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.৫] উপেজলা কমে
ভবন িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত উপেজলা কমে
ভবন

উপেজলা পিরষেদর অধীন সকল সরকারী অিফেসর জ
উপেজলা পিরষদ কমে ভবন িনম াণ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত উপেজলা
কমে ভবন এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ
কমে িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন

ইউিনয়ন পিরষদ ও ইউিনয়ন পয ােয় অবিত সরকারী
অিফেসর জ ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন িনম াণ ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায় ও ক পিরচালক হেত া ত

[১.৭] পী এলাকায়
কম সংহান ি

[১.৭.১]  কম সংহান
ামীণ এলাকায় রাা মরামত, রণােবণ, রাার পােশ
বনায়ন ও অা কে সামিয়ক কমসংােনর েযাগ
িবেশষতঃ ামীণ নারীেদর।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী া কম সংহান
এর ত

এলিজইিড’র মিনটিরং ইউিনট হেত া
ত

[১.৮] সামািজক িনরাপা
কম িচ

[১.৮.১] উপকারেভাগী
ি/পিরবার/িতান

ামীণ এলাকায় রাা মরামত, রণােবণ, রাার পােশ
বনায়ন ও অা কে সামিয়ক কমসংােনর েযাগ
িবেশষতঃ ামীণ নারীেদর।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত
উপকারেভাগী ি/পিরবার/ িতান
এর ত

এলিজইিড’র সংি ক পিরচালক
হেত া ত

[১.৯] সজায়ন [১.৯.১] েরাপন ামীণ এলাকায় সড়েকর পােশ েরাপণ। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত েরাপন
এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন ও মাঠ
পয ায় হেত া ত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১০] পাকা সড়ক
রণােবণ

[১.১০.১] রণােবণত পাকা সড়ক
এলিজইিড’র মােম উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম সড়েকর
মাট ৩.৫৩ ল িকঃিমঃ সড়ক নটওয়ােকর ম হেত
উীত সড়ক রণােবণ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত
রণােবণত পাকা সড়েকর ত

এলিজইিড’র রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক হেত া ত

[১.১১] মাবাইল
রণােবণ (সড়ক)

[১.১১.১] মাবাইল রণােবণত
পাকা সড়ক

এলিজইিড’র মােম উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম সড়েকর
মাট ৩.৫৩ ল িকঃিমঃ সড়ক নটওয়ােকর ম হেত
কচা/পাকা সড়েক িনিম ত িজ/কালভাট িনম াণ/
রণােবণ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত মাবাইল
রণােবণত পাকা সড়েকর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন ও মাঠ
পয ায় হেত া ত

[১.১২] উপেজলা কমে
ভবন মরামত ও সংরণ

[১.১২.১] রনােবণত উপেজলা
কমে ভবন

এলিজইিড’র মােম বাবায়নত উপেজলা কমে
ভবনসেহ রণােবণ এর মােম ািয় িনিতকরণ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত
রণােবণত উপেজলা কমে
ভবনসেহর ত

এলিজইিড’র রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক হেত া ত

[১.১৩] ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন মরামত ও
সংরণ

[১.১৩.১] রনােবণত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

এলিজইিড’র মােম বাবায়নত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবনসেহ রণােবণ এর মােম ািয়
িনিতকরণ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত
রণােবণত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবেনর ত

এলিজইিড’র রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক হেত া ত

[১.১৪] পাকা সড়েক িনিম ত
িজ/ কালভাট  রণােবণ

[১.১৪.১] রণােবণত
িজ/কালভাট 

এলিজইিড’র মােম উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম সড়েকর
মাট ৩.৫৩ ল িকঃিমঃ সড়ক নটওয়ােকর ম হেত
কচা/পাকা সড়েক িনিম ত িজ/কালভাট িনম াণ/
রণােবণ।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত
রণােবণত িজ/কালভাট  এর
ত।

এলিজইিড’র রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক হেত া ত

[২.১] পৗর/নগর এলাকায়
টপাত িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত টপাত পথচারীেদর চলাচেলর জ রাার ’পােশ টপাথ িনম াণ। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত টপােতর
ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, ও
ক পিরচালক হেত া ত

[২.২] পৗর/নগর এলাকায়
ন িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত ন
শহর এলাকার ময়লা পািন ও তরল বজ িনগ মেনর জ ন
িনম াণ।

এলিজইিড লমাা অযায়ী অিজত েনর ত
এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, ও
ক পিরচালক হেত া ত

[২.৩] পৗর/নগর এলাকায়
সড়ক উয়ন/ িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত পৗর/নগর সড়ক পৗরসভা ও নগর এলাকায় সড়ক িনম াণ। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত পৗর/নগর
সড়েকর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, ও
ক পিরচালক হেত া ত

[৩.১] সচ খাল খনন ও
নঃখনন

[৩.১.১] খননত সচ খাল এলিজইিড’র আওতাধীন সচ খাল খনন ও নঃখনন। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত খননত
সচ খাল খনন ও নঃখনন এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায়, সমিত পািন সদ বাপনা
ইউিনট ও ক পিরচালক হেত া
ত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.২] বা িনয়ণ বধ
িনম াণ/সংার

[৩.২.১] িনিম ত / সংারত বধ
এলিজইিড’র আওতাধীন বা িনয়ণ বধ ও সডাম িনম াণ
/সংার।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত বধ িনম াণ/
সংার এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায়, সমিত পািন সদ বাপনা
ইউিনট ও ক পিরচালক হেত া
ত

[৩.৩] বা বহাপনার
উেে রেলটর িনম াণ/
সংার

[৩.৩.১] িনিম ত/ সংারত
রেলটর

এলিজইিড’র আওতাধীন বা বহাপনার উেে
রেলটর িনম াণ/সংার।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত রেলটর
িনম াণ/ সংার এর ত

এলিজইিড’র বািষ ক িতেবদন, মাঠ
পয ায়, সমিত পািন সদ বাপনা
ইউিনট ও ক পিরচালক হেত া
ত

[৪.১] পিরকিত টকসই
ও পিরেবশ বাব
অবকাঠােমা উয়েনর জ
ক ণয়ন

[৪.১.১] ণয়নত িডজাইন
এলিজইিড’র আওতায় বাবািয়ত সড়ক, িজ, উপেজলা
কমে, ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবনসহ অা
অবকাঠােমার িডজাইন ণয়ন।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত িডজাইন এর
ত

এলিজইিড’র িডজাইন ইউিনেটর ত

[৪.১.২] ণয়ত িডিপিপ নন ক ণয়েনর জ িডিপিপ তরীকরণ। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত িডিপিপ এর
ত

এলিজইিড’র পিরকনা ইউিনেটর ত

[৪.১.৩] ইিজিপর মােম ায়ণত
দরপ

ইিজিপ পিতেত দরপ আহবানত ও ায়ন। এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত ইিজিপর
মােম ায়ণত দরপ এর ত

এলিজইিড’র মাঠ পয ায় ও িকউরেম
ইউিনেটর ত

[৫.১] কােজর নগতমান
ির জ পিরবীণ
জারদারকরণ

[৫.১.১] পিরদশ নত অিফস ও ক
(ক পিরচালক)

ক পিরচালক কক এলিজইিড’র আওতাধীন বাবািয়ত/
বাবায়নাধীন উয়ন ক এবং এর অিফস বাপনা
পিরদশ ন কাযম।

এলিজইিড
লমাা অযায়ী অিজত অিফস ও
ক পিরদশ ন িতেবদেনর ত

এলিজইিড’র ক পিরচালক কক
িরত পিরদশ েনর ত

[৫.১.২] পিরদশ নত অিফস ও ক
(অিতির ধান
েকৗশলী/তাবধায়ক েকৗশলী/২০
ম)

অিতির ধান েকৗশলী/তাবধায়ক েকৗশলী/২০ ম
পিরদশ ন ম কক এলিজইিড’র আওতাধীন বাবািয়ত/
বাবায়নাধীন উয়ন ক এবং এর অিফস বাপনা
পিরদশ ন কাযম।

এলিজইিড

লমাা অযায়ী অিজত অিফস ও
ক (অিতির ধান েকৗশলী
/তাবধায়ক েকৗশলী/২০ ম) এর
পিরদশ ন িতেবদেনর ত

অিতির ধান েকৗশলী /তাবধায়ক
েকৗশলী/২০ ম কক িরত
পিরদশ েনর ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:২৮ া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

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

সা ভাব

মণালয় / িবভাগ িম মণালয়
িনিম ত/ সংারত
রেলটর

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত / সংারত বধ
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় খননত সচ খাল
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয়
িনিম ত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয়
িনিম ত উপেজলা কমে
ভবন

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত সাইোন শার
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয়
উীত হাট বাজার/াথ
সার

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত িজ/ কালভাট 
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত পাকা উপেজলা সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত পাকা ইউিনয়ন সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত পাকা ামীণ সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন।

িম অিধহণ নীিতগত অেমাদনকারী কপ।
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ পািন সদ মণালয়
িনিম ত/ সংারত
রেলটর

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পািন সদ মণালেয়র
নীিতগত অেমাদন।

পািন সদ মণালেয়র নীিতগত অেমাদনকারী
কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ পািন সদ মণালয় িনিম ত / সংারত বধ
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পািন সদ মণালেয়র
নীিতগত অেমাদন।

পািন সদ মণালেয়র নীিতগত অেমাদনকারী
কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ পািন সদ মণালয় খননত সচ খাল
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পািন সদ মণালেয়র
নীিতগত অেমাদন।

পািন সদ মণালেয়র নীিতগত অেমাদনকারী
কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত/ সংারত
রেলটর

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত / সংারত বধ
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

খননত সচ খাল
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত পৗর/নগর সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত ন
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত টপাত
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত উপেজলা কমে
ভবন

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত সাইোন শার
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত িজ/ কালভাট 
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

উীত হাট বাজার/াথ
সার

িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত পাকা উপেজলা সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত পাকা ইউিনয়ন সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

িনিম ত পাকা ামীণ সড়ক
িবেশষেে উয়ন ক বাবায়েনর জ পিরেবশ, বন ও জলবা
মণালেয়র নীিতগত অেমাদন।

পিরেবশ, বন ও জলবা মণালেয়র নীিতগত
অেমাদনকারী কপ।

উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব।
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