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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:

ানীয় সরকার িতান িহসােব িসেলট িস কেপ ােরশনেক শিশালী করা এক ণ  তাশা । িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২৭ 
ওয়ােড  বসবাসকারী নাগিরকেদর সবা কায ম অাহত রাখার জ কেপ ােরশেনর িত শাখা উেখেযা সাফ অজন কেরেছ । িবগত
০৩ (িতন) বছের িসেলট িস কেপ ােরশেনর আওতা এলাকায় ৮৫ িক. িম সড়ক িনম াণ ও ৬১ িক.িম সড়ক সংার করা হেয়েছ ।
তাছাড়া ৮১ িক.িম. ন িনম াণ , ১১  ধান ছড়া/খাল খনন, ০৮ িক.িম টপাত িনম াণ করা হেয়েছ। এছাড়া নগরীর বজ অপসারেনর লে
৫  সেকারী াফার শন (এস..এস) িনম াণ করা হেয়েছ । িসেলট নগিরেত নন ৬০ (ষাট) িক.িম সড়কবািতর লাইন াপন ,
১৫০ লাড সার িনম াণ এবং ৫৬০০  এল.ই.িড লাইট াপন করা হেয়েছ । ািবভাগ সফলভােব নগেরর ই.িপ.আই. কম চী
বাবায়ন কেরেছ । িশা উয়েন িস কেপ ােরশেনর বাধীন চারা িদঘীর পাড় িকার গােড ন ল ও ীেরশ চ উ িবালেয়র নন
ভবন িনম ান করা হেয়েছ । িস কেপ ােরশেনর পািন শাখার িবিলং পিত সফটওয়া্র বইজ করা হেয়েছ এবং অেটােমশেনর মােম িবল
পিরেশােধর বা নয়া হেয়েছ । মিডেকল বজ-বপনায় আিনক অেটােভ মিশন াপন করা হেয়েছ। িস কেপ ােরশেনর
পিরছকমেদর বাসান িনিতকরেণর জ ভবন িনম াণ করা হে।শতভাগ ই-টািরং বাবায়ন করা হে। তাছাড়া েয াগ বপনায়
ত  সবা  দােনর  জ  ইমারেজী  অপােরশন  সার  াপন  করা  হেয়েছ।  শহেরর  ায়  সকল  রাা  শ  করা  হে।  েতক  রাা
জনিনরপায় িসিসিভর আওতায় আনা হে। নাগিরকেদর িবেনাদেন দিণ রমায় জনেনী শখ হািসনা িশ পাক িনম াণ কারা হেয়েছ।
তাছাড়া ২০-২১ অথ বছের কিভড-১৯ মহামারী মাকােবলায় ািবিধ মেন চলার জ নাগিরক এর মে সেচতনা কায ম এবং দির
জনেগাী মে খাসামগী িবতরন ও নগদ অথ  দান কায ম চলমান থাকেব।

সমা এবং চােলসহ:

িসেলট িস কেপ ােরশেনর িনজ আয়/ সদ ি , নগর অবকাঠােমা রনােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগর জনেগাীেক
েয়াজনীয় সবা দান, আিথ ক বাপনা উয়ন সকল কায েম ত ি বহােরর মােম তা এ জবাবিদিহতা িনিতকরণ,
যানযট রীকরণ, জলাবতা, িব পািন সরবরাহ, পয়ঃিনাশন, পািকং সংকট এবং খলার মাঠ। কিভড-১৯ মহামারী ইতািদর কারেণ
িস কেপ ােরশেনর িনজ আয় কেম িগেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

শহর এলাকায় যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা, িজ-কালভাট , ন, টপাত িনম াণ ও রনােবণ এর পাশাপািশ নগত মান
উয়েন অিধক  দয়া হেব । কাচা রাার পিরবেত আরিসিস ও িসিস রাা করাসহ যানজট িনরসেনর জ অিধক সংক রাা শ
করা হেব । েপয় পািন সরবরাহ, নগরীর জলাবতা িনরসন ও াসত ািনেটশন কভােরজ বাড়ােনাসহ েনজ িসেম ও বজ
বাপনার উয়ন িনিত করা হেব। আিনক বাস টািম নাল ও সেনটারী া িফল িনম াণ কাজ চলমান রেয়েছ। রাড িডভাইডাের 
রাপন ও সৗয বধ ন কাজ করা হেব।কিভড-১৯ মহামারী মাকােবলায় ািবিধ মেন চলার জ নাগিরক এর মে সেচতনা কায ম
এবং দির জনেগাী মে খাসামগী িবতরন ও নগদ অথ  দান কায ম চলমান থাকেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৬০ িকঃিম পাকা সড়ক রণােবণ।
৩০ িকঃিম ন িনম াণ।
িসেলট মহানগরীর চািহদার ৮৫% িব পািন সরবরাহকরণ।
২ িক:িম: ওয়াকওেয় িনম াণ।
৩ িক:িম রাা সকরণ করা।
এসফ া াপেনর জ জিম অিধহন।
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াবনা (Preamble)

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

ধান িনব াহী কম কতা, িসেলট িস কেপ ােরশন

এবং

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

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

১.১ পক (Vision)

নাগিরক সবা দােনর মােম আিনক বাসেযা নগরী গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
নগেরর অবকাঠােমা উয়ন ও জনগেনর জীবনযাার মান উয়েনর মােম ানীয় সরকার বা শিশালীকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নগর এলাকার অবকাঠােমা উয়ন ।
২. নাগিরক িবধার উয়ন ।
৩. িব পানীয় জল সরবরােহর বাকরণ ও বজ বপনা আিনকায়ন।
৪. ানীয় পয ােয় শাসন সংহতকরণ এবং াব বাবায়ন।
৫. আথ -সামািজক উয়ন।

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. নগর এলাকায় রাা, ীজ, কালভাটসহ সড়ক িনম াণ, রনােবণ এবং বাপনা ।
২. নগর এলাকায় ন িনম ান, সায়ােরজ লাইন িনম াণ, রনােবণ এবং বাপনা ।
৩. িব পানীয় ও জল সরবরাহ সংা কায বলী ।
৪. ত ও সবা ক, হাট বাজার উয়ন, রনােবণ এবং বাপনা ।
৫. ানীয় সরকার ও ানীয় সরকার িতান সংা যেকান িবষয়াবলী ।
৬. শহর অেলর সিনেটশন, জলাবতা এবং পয়ঃিনাশন বার উয়ন ।
৭. সড়কবািত াপন, রনােবণ এবং বাপনা ।
৮. িবেনাদেনর জ খলার মাঠ, পাক, অিডটিরয়াম িনম াণ, রনােবণ এবং বাপনা ।
৯. াথিমক ােসবা িনিতকে কিমউিন িিনক িনম াণ, রনােবণ এবং বাপনা ।
১০. কবরান, সান-ঘাট িনম াণ, রনােবণ এবং বাপনা ।
১১. েরাপন করা।
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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

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৬৬৮ িক.িম. পকা/কচা
সড়ক নটওয়াক (মাট কচা-পাকা সড়ক এর মে
িবিমনাস ৩২১ িক.িম. + িসিস/আরিসিস ২৩৯ িক.িম. +
কাচা রাা ১০৮ িক.িম. = ৬৬৮ িক.িম.) এর মে ৩৩
িক.িম. সড়ক িনম ান এবং উয়ন কাজ।

কভােরজ শতকরা হার ১৮.৮৮ ২০.১৩ ২০ ৩০ ৩৫ ানীয় সরকার িবভাগ
িসেলট িস
কেপ ােরশন

পাকা সড়ক রনােবণ কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৩.৯ ৪.১ ৫ ৫ ৫ ানীয় সরকার িবভাগ
িসেলট িস
কেপ ােরশন

িনরাপদ পািন সরবরােহর কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ২০ ২৫ ১০ ১০ ১০ ানীয় সরকার িবভাগ
িসেলট িস
কেপ ােরশন

সড়কবািত কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৫৫ ৬০ ১০ ১০ ১০ ানীয় সরকার িবভাগ
িসেলট িস
কেপ ােরশন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: ৮ 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

[১] নগর
এলাকার
অবকাঠােমা
উয়ন ।

২৬

[১.১] পকা সড়ক িনম ান
এবং উয়ন

[১.১.১] িনিম ত পকা
সড়ক

সমি িক.িম. ৬ ২৭ ৩৩ ৩৫ ৩৪.৭৫ ৩৪.৫০ ৩৪ ৩৩ ৩৬ ৩৭

[১.২] সড়ক রনােবণ
[১.২.১]
রনােবণত
পকা সড়ক

সমি িক.িম. ৫ ১৮ ২৩ ২৪ ২৩.৭৫ ২৩.৫০ ২৩.২৫ ২৩ ২৪ ২৪

[১.৩] পকা সড়েক ীজ,
কালভাট  িনম ান এবং
রনােবণ

[১.৩.১] িনিম ত এবং
রনােবণত
ীজ, কালভাট 

সমি সংা ২ ৮ ১০ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৬ ৮

[১.৪] সড়ক সকরণ।
[১.৪.১] িনিম ত
স সড়ক

সমি িক.িম. ২ ১৯ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[১.৫] টপাত িনম ান
[১.৫.১] িনিম ত
টপাত

সমি িক.িম. ২ ০.৫০ ৩ ৩ ২ ২ ১.৫ ১ ৪ ৫

[১.৬] ন িনম ান [১.৬.১] িনিম ত ন সমি িক.িম. ২ ২৫ ২৬ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২২ ৩২ ৩৪

[১.৭] ািন িনম ান
[১.৭.১] িনিম ত
কিমউিন ািন

সমি সংা ২ ২ ২ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[১.৮] মসিজদ, মির
উয়ন।

[১.৮.১] উয়নত
মসিজদ, মির

সমি সংা ১ ২০ ১০ ০৫ ০৪ ০৩ ০৫ ০৫

[১.৯] িরেটইিনং ওয়াল
িনম ান

[১.৯.১] িনিম ত
িরেটইিনং ওয়াল

সমি িক.িম. ১ ১ ১ ৩ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১ ৩.৫০ ৪

[১.১০] ওয়াকওেয়
িনম ান।

[১.১০.১] িনিম ত
ওয়াকওেয়

সমি িক.িম. ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[১.১১] সবক কেলানী
িনম ান।

[১.১১.১] িনিম ত
াফ কায়াট ার,
অিফস ভবন এবং
সবক কেলানী

সমি বগ ঃ িমঃ ১ ১১০০ ১৪০০ ২১১৯ ১৯০৭ ১৬৯৬ ১৪৮৩ ১৪০০ ৪০০০ ৫০০০

[১.১২] নদীর তীর
সংরন

[১.১২.১] সংরিত
নদীর তীর

সমি িক.িম. ১ ০.৫০ ১ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: 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] নাগিরক
িবধার উয়ন
।

২৫

[২.১] সড়ক বািত াপন।
[২.১.১] াপনত
সড়ক বািত।

সমি সংা ৪ ১৬০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২৫০০ ৩০০০

[২.২] সড়কবািত
রনােবণ

[২.২.১]
রনােবণত
সড়কবািত

সমি সংা ৪ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ০ ০ ০ ১৯০০০ ২০০০০

[২.৩] িবিভ ধময়
িতান ারা
সড়কবািতর লাড
সারেলা
পিরচালনকরণ।

[২.৩.১] পিরচািলত
সড়কবািতর লাড
সার।

সমি সংা ৩ ০ ১৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ৫০ ০

[২.৪] ােরােস বািত
এলইিড বািতেত
িতাপনকরণ কাজ।

[২.৪.১] িতািপত
এলইিড বািত।

সমি সংা ২ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ০ ২৫০০ ৩০০০

[২.৫] নগরীর রন 
ােন িবেশষ
আেলাকসা

[২.৫.১] ািপত
িবেশষ আেলাকসা

সমি সংা ২ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ৮ ১০

[২.৬] াইমারী বজ
কােলকশেন মিডেকল
বজ থকীকরণ।

[২.৬.১]
থকীকরনত
মিডেকল বজ।

সমি
মিক
টন/বছর

২ ১০০০ ১২০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ১০০০ ১৮০০ ২০০০

[২.৭] সেকারী াফার
সেশন (এস,,এস)
িনম ান

[২.৭.১] িনিম ত
সেকারী াফার
সেশন
(এস,,এস) িনম ান

সমি সংা ২ ২০০ ৪০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৪০০ ৮০০ ১০০০

[২.৮] মা-িশর কাদান
কায ম।

[২.৮.১] কাা মা
ও িশ।

সমি সংা ২ ১৫০০০ ১৬০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২২০০০ ২৩০০০

[২.৯] িভটািমন এ +
কােইন।

[২.৯.১] িভটািমন এ
হনত িশ।

সমি সংা ২ ৮০০০০ ৯০০০০ ১২৪০০০ ৯২২০০ ৮১৯০০ ৭১৭০০ ৬০০০০ ১২৪০০০ ১৩৫০০০

[২.১০] মশক িনধন
কায ম।

[২.১০.১] পিরচািলত
কায ম।

সমি সংা ১ ১৩০ ১৩০ ১৪২ ১২৭ ১১৩ ৯৮ ৯০ ১৫০ ১৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: 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

[২.১১] নশ িবালয় ও
মািমক িবালয়
পিরচালনা করন।

[২.১১.১] পিরচািলত
নশ িবালয় ও
মািমক িবালয়।

সমি সংা ১ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩] িব
পানীয় জল
সরবরােহর
বাকরণ ও
বজ বপনা
আিনকায়ন।

১২

[৩.১] গভীর নলপ
াপন

[৩.১.১] াপনত
গভীর নলপ

সমি সংা ৫ ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩.২] পািন শাধনাগার
হেত িব পািন সরবরাহ

[৩.২.১] পািন
শাধনাগার হেত
সরবরাহত পািন।

গড়
িলটার/
িদন

৪ ১৫০০০০০০ ১৫০০০০০০ ১৪৫০০০০০ ১৪০০০০০০ ১৩০০০০০০ ১২০০০০০০ ১১০০০০০০ ২৫০০০০০ ৩৫০০০০০০

[৩.৩] পািন সরবরােহর
জ পাইপ লাইন াপন।

[৩.৩.১] াপনত
পাইপ লাইন।

সমি িক.িম. ৩ ২ ৩ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩ ৫ ৬

[৪] ানীয়
পয ােয় শাসন
সংহতকরণ
এবং াব
বাবায়ন।

৯

[৪.১] িনব ািচত
জনিতিনিধ এবং
কম কতােদর িশন।

[৪.১.১] িশণা
জনিতিনিধ এবং
কম কতা।

সমি সংা ২ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩৬ ৩৬

[৪.২] নগর উয়ন
পিরকনায় দতা ি
িশন।

[৪.২.১] দ জনবল। সমি সংা ২ ১০ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

[৪.৩] মািসক সভাকরণ
[৪.৩.১] মািসক সভা
স

সমি সংা ১ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১২

[৪.৪] মািসক সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৪.১] সভার
িসা বাবায়ন
স

সমি সংা ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৫] ায়ী কিমর
সভাকরণ

[৪.৫.১] ায়ী
কিমর সভা স

সমি সংা ১ ৫৬ ৫৬ ৫৬ ৫০ ৪৫ ৩৯ ৩৪ ৫৬ ৫৬

[৪.৬] ক তকরণ
[৪.৬.১] ক ত
স

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫

[৪.৭] আিথ ক অদান
[৪.৭.১] আিথ ক
অদান দান স

সমি
পিরমাণ
(ল)

১ ৩০ ৩২ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ৩২ ৩২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] আথ -
সামািজক
উয়ন।

৩

[৫.১] বি এলাকায়
হতদিরেদর মােঝ িশা
সামী দান

[৫.১.১] দানত
িশা িশা সামী

সমি সংা ১ ০ ০ ১৫২০ ১৩৬৮ ১২১৬ ১০৬৪ ৯১২ ২০০০ ২৫০০

[৫.২] ঝের পরা িশেদর
জ িশা কায ম
পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচালনা
ত িশা কায ম

সমি সংা ১ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৩৫

[৫.৩] দির জনেগাির
মে ি াতা দান

[৫.৩.১] দানত
াতার সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ২৮৮০ ২৫৯২ ২৩০৪ ২০১৬ ১৭২৮ ৩০০০ ৩৫০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: 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

[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 ০ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ০ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: ১৩ 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 ০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫-০২-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ০২-০৩-২০২১ ২৬-০৪-২০২২

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ১৫-০২-২০২০ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ০৪-০৫-২০২১ ০২-০২-২০২২

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৬০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৫ ৪ ৫ ৫

[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 ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: ১৪ 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

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

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

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

মিত % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ৩০-১২-২০১৯ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িকঃিমঃ িকেলািমটার

২ এলিজিড লাকাল গভান েম িডিভশন

৩ এলিজইিড লাকাল গভান েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৪ এসিসিস িসেলট িস কেপ ােরশন

৫ এমিজএসিপ িমউিনিসাল গভেন সািভ স েজ

৬ জাইকা জাপান ইারাশনাল কা-অপােরশন এেজি

৭ িব.িস িবিমনাস  কােপ ং

৮ আর.িস.িস. রইনেফাস  িসেম কনিট

৯ িস.িস. িসেম কনিট

১০ এিডিপ এয়াল ডভলপেম াাম

১১ এসএস সেকারী াফার সেশন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ০০:০০ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] পকা সড়ক িনম ান এবং
উয়ন

[১.১.১] িনিম ত পকা সড়ক

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৬৬৮ িক.িম. পকা/কচা
সড়ক নটওয়াক (মাট কচা-পাকা সড়ক এর মে িবিমনাস
৩২১ িক.িম. + িসিস/আরিসিস ২৩৯ িক.িম. + কাচা রাা
১০৮ িক.িম. = ৬৬৮ িক.িম.) এর মে ৩৩ িক.িম. সড়ক
িনম ান এবং উয়ন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.২] সড়ক রনােবণ
[১.২.১] রনােবণত পকা
সড়ক

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৬১৮ িক.িম. পকা/কচা
সড়ক নটওয়াক এর মে ২৫ িক.িম. সড়ক রনােবণ
কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.৩] পকা সড়েক ীজ,
কালভাট  িনম ান এবং
রনােবণ

[১.৩.১] িনিম ত এবং
রনােবণত ীজ,
কালভাট 

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ১১৫  ীজ, কালভাট 
রেয়েছ। এবছর ০৭ নন ীজ, কালভাট  িনম ান।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.৪] সড়ক সকরণ। [১.৪.১] িনিম ত স সড়ক
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৩ িক.িম. রাা স করণ
কাজ

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.৫] টপাত িনম ান [১.৫.১] িনিম ত টপাত
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৬৫ িক.িম. টপােতর মে
৫ িক.িম. টপাত িনম ান কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.৬] ন িনম ান [১.৬.১] িনিম ত ন
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৯৭০ িক.িম. েনর মে ৩৫
িকঃ িমঃ ন িনম ান কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.৭] ািন িনম ান
[১.৭.১] িনিম ত কিমউিন
ািন

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২৫  কিমউিন ািন িনম ান
করা েয়াজন তে ৪  কিমউিন ািন িনম ান কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)
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[১.৮] মসিজদ, মির উয়ন।
[১.৮.১] উয়নত মসিজদ,
মির

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ৩৫০  মসিজদ, মির িনম ান
করা েয়াজন তে ৪  মসিজদ, মির িনম ান কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.৯] িরেটইিনং ওয়াল িনম ান
[১.৯.১] িনিম ত িরেটইিনং
ওয়াল

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ২১.০০ িকঃ িমঃ িরেটইিনং
ওয়াল এর মে ২ িকঃ িমঃ িরেটইিনং ওয়াল িনম ান কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.১০] ওয়াকওেয় িনম ান। [১.১০.১] িনিম ত ওয়াকওেয়
িসেলট িস কেপ ােরশন এলাকায় র এবং ছড়া/খাল এর
পাে ০.৫০ িক:িম: ওয়াকওেয় িনম াণ করা হেব।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.১১] সবক কেলানী িনম ান।
[১.১১.১] িনিম ত াফ
কায়াট ার, অিফস ভবন এবং
সবক কেলানী

িসেলট িস কেপ ােরশেন ৬ তলা সবক কেলানী িনম াণ কাজ
শষ পয ােয়। মারপাড়া এলাকায় ৮ তলা িস কেপ ােরশন
ডায়গেনািক সার ও হাসপাতাল ভবন িনম াণ কাজ শষ
পয ােয়।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন (আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[১.১২] নদীর তীর সংরন [১.১২.১] সংরিত নদীর তীর
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২২ িকঃ িমঃ নদীর তীর এর মে
১ িকঃ িমঃ সংরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন।

ত শাখার কােজর িববরেনর
ত(ই-িজিপ এর মােম দরপ
আহবান ব ক কাজ বাবায়ন করা
হেব।)

ত শাখার িতেবদন(আহবানত ই-
িজিপ টােরর আইিড ও িবিভ
ডেমের কিপ।)

[২.১] সড়ক বািত াপন।
[২.১.১] াপনত সড়ক
বািত।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর অবিশ ৯০% কভােরেজর মে
১০% কভােরজ করার উেে ২০০০  নন সড়কবািতর
পেয় াপনকরণ কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। িবৎ শাখা কােজর িববরেনর ত িবৎ শাখার িতেবদন

[২.২] সড়কবািত রনােবণ
[২.২.১] রনােবণত
সড়কবািত

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ািপত ১৮০০০ সড়কবািত
রনােবণ কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। িবৎ শাখা কােজর িববরেনর ত িবৎ শাখার িতেবদন

[২.৩] িবিভ ধময় িতান
ারা সড়কবািতর লাড
সারেলা পিরচালনকরণ।

[২.৩.১] পিরচািলত
সড়কবািতর লাড সার।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ১৫০ লাড সার এর মে
১০০ পিরচালনাকরণ কাজ।

িসেলট িস কেপ ােরশেন িবৎ শাখা কােজর িববরেনর ত িবৎ শাখার িতেবদন
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[২.৪] ােরােস বািত
এলইিড বািতেত
িতাপনকরণ কাজ।

[২.৪.১] িতািপত এলইিড
বািত।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২০০০ ােরােস বািত এলইিড
বািতেত িতাপনকরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। িবৎ শাখা কােজর িববরেনর ত িবৎ শাখার িতেবদন

[২.৫] নগরীর রন  ােন
িবেশষ আেলাকসা

[২.৫.১] ািপত িবেশষ
আেলাকসা

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ৫ রন  ােন িবেশষ
আেলাকসা বাকরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। িবৎ শাখা কােজর িববরেনর ত িবৎ শাখার িতেবদন

[২.৬] াইমারী বজ
কােলকশেন মিডেকল বজ
থকীকরণ।

[২.৬.১] থকীকরনত
মিডেকল বজ।

বাৎসিরক ৯১২.০০ মিক টন মিডেকল বজ হেত ১৫০
মিক টন মিডেকল বজ থকীকরন।

িসেলট িস কেপ ারশন। কনজারেভী কােজর িববরেনর ত কনজারেভী শাখার িতেবদন

[২.৭] সেকারী াফার
সেশন (এস,,এস) িনম ান

[২.৭.১] িনিম ত সেকারী
াফার সেশন (এস,,এস)
িনম ান

০৫  সেকারী াফার সেশন (এস,,এস) িনম ান িসেলট িস কেপ ারশন। কনজারেভী কােজর িববরেনর ত কনজারেভী শাখার িতেবদন

[২.৮] মা-িশর কাদান
কায ম।

[২.৮.১] কাা মা ও িশ।
িসেলট িস কেপ ােরশন হেত বৎসের মহানগরীর ২০ হাজার
মা ও িশ ক িবিভ কােরর কাদানকরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। া শাখার কােজর িববরেনর ত া শাখার িতেবদন

[২.৯] িভটািমন এ +
কােইন।

[২.৯.১] িভটািমন এ হনত
িশ।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর উোেগ বৎসের ১ ল ২৪ হাজার
িভটািমন এ কাপল িবতরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। া শাখার কােজর িববরেনর ত া শাখার িতেবদন

[২.১০] মশক িনধন কায ম। [২.১০.১] পিরচািলত কায ম।
িসেলট িস কেপ ােরশেনর উোেগ বৎসের মহানগরীর
িবিভ এলাকায় মশা িনধন কায ম পিরচালনকরণ।

িসেলট িস কেপ ারশন। া শাখার কােজর িববরেনর ত া শাখার িতেবদন

[২.১১] নশ িবালয় ও
মািমক িবালয় পিরচালনা
করন।

[২.১১.১] পিরচািলত নশ
িবালয় ও মািমক
িবালয়।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর উোেগ নশ িবালয় এবং
মািমক িবালয় হেত বৎসের ায় ২০০ িশাথ মািমক
পিরায় অংশহন এর েযাগ ি করন কাজ।

িসেলট িস কেপ ােরশন।
িশা, সংিত এবং সমাজকান
শাখার কােজর িববরেনর ত

িশা, সংিত এবং সমাজকান শাখার
িতেবদন

[৩.১] গভীর নলপ াপন
[৩.১.১] াপনত গভীর
নলপ

িসেলট িস কেপ ােরশেন ০৫ গভীর নলপ াপন কের
পািন সরবরাহকরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। পািন শাখার কােজর িববরেনর ত পািন শাখার িতেবদন

[৩.২] পািন শাধনাগার হেত
িব পািন সরবরাহ

[৩.২.১] পািন শাধনাগার হেত
সরবরাহত পািন।

িসেলট িস কেপ ােরশেন গেড় িতিদন ৫ কা িলটার
পািনর েয়াজন। গভীর নলপ এর মােম গেড় িতিদন
১.৮৫ কা িলটার/দিনক পািন সরবরাহকরন কাজ।

িসেলট িস কেপ ারশন। পািন শাখার কােজর িববরেনর ত পািন শাখার িতেবদন

[৩.৩] পািন সরবরােহর জ
পাইপ লাইন াপন।

[৩.৩.১] াপনত পাইপ
লাইন।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর আওতায় ায় ২২০ িক.িম. পািনর
পাইপ লাইন আেছ এবং ায় ২২.০০ িক.িম. পাইপ লাইন
েয়াজন । তে ৪ িক.িম. পাইপ লাইন াপনকরন কাজ
চলেছ।

িসেলট িস কেপ ারশন। পািন শাখার কােজর িববরেনর ত পািন শাখার িতেবদন।
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[৪.১] িনব ািচত জনিতিনিধ
এবং কম কতােদর িশন।

[৪.১.১] িশণা
জনিতিনিধ এবং কম কতা।

িসেলট িস কেপ ােরশন হেত বাৎসিরক ৩৬ জন িনব ািচত
জনিতিনিধ এবং ১৪ জন কম কতা/কম চারীেদর দেশ ও
িবেদেশ িশন কাজ।

িসেলট িস কেপ ােরশন
শাসন শাখার কােজর িববরেনর
ত

শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.২] নগর উয়ন পিরকনায়
দতা ি িশন।

[৪.২.১] দ জনবল।
িসেলট িস কেপ ােরশন হেত নগর উয়ন পিরকনা
নয়েনর লে ২০ জন কম কতা/কম চারীেদর অিধকতর
িশন কায েম সৃকরণ।

িসেলট িস কেপ ােরশন
শাসন শাখার কােজর িববরেনর
ত

শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৩] মািসক সভাকরণ [৪.৩.১] মািসক সভা স িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ১০ মািসক সভা স িসেলট িস কেপ ােরশন।
শাসন শাখার কােজর িববরেনর
ত

শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৪] মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৪.১] সভার িসা
বাবায়ন স

িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ৫০  মািসক সভার িসা
বাবায়ন স

িসেলট িস কেপ ােরশন।
শাসন শাখার কােজর িববরেনর
ত

শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৫] ায়ী কিমর সভাকরণ
[৪.৫.১] ায়ী কিমর সভা
স

িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ৫৬  ায়ী কিমর সভা
স

িসেলট িস কেপ ােরশন।
শাসন শাখার কােজর িববরেনর
ত

শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৬] ক তকরণ [৪.৬.১] ক ত স িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ৫ ক ত স িসেলট িস কেপ ােরশন। ত শাখার কােজর িববরেনর ত ত শাখার িতেবদন

[৪.৭] আিথ ক অদান
[৪.৭.১] আিথ ক অদান দান
স

বাৎসিরক ায় ৩০০ ঃ পিরবারেক আিথ ক অদান দান
স

িসেলট িস কেপ ােরশন িহসাব শাখার কােজর িববরেনর ত িহসাব শাখার িতেবদন

[৫.১] বি এলাকায়
হতদিরেদর মােঝ িশা
সামী দান

[৫.১.১] দানত িশা িশা
সামী

িশা িশা সামী বন করা িসেলট িস কেপ ােরশন।
বি উয়ন শাখার কােজর িববরেনর
ত

বি উয়ন শাখার িতেবদন

[৫.২] ঝের পরা িশেদর জ
িশা কায ম পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচালনা ত িশা
কায ম

িশা কায ম পিরচালনা ুভােব স করা। িসেলট িস কেপ ােরশন
বি উয়ন শাখার কােজর িববরেনর
ত

বি উয়ন শাখার িতেবদন

[৫.৩] দির জনেগাির মে
ি াতা দান

[৫.৩.১] দানত াতার
সংা

দির জনেগাির মে ি াতা দান করা িসেলট িস কেপ ােরশন।
বি উয়ন শাখার কােজর িববরেনর
ত

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

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

সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও
খিনজ সদ মণালয়

িনিম ত স সড়ক
িবেশষ ে উয়ন ক বাবায়েনর জ িব.িপ.িড.িবর
পাল ানােরর নীিতগত অেমাদন

জনােথ  সড়ক সকরণ
উয়ন ক বাবায়ন
বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

রনােবণত পকা সড়ক
সড়ক রনােবণ জ সড়ক ও জনপথ অিধদেরর
মািলকানধীন রাার কােজর অেমাদন

জনােথ  সড়ক রনােবণ করা েয়াজন
জনগন কাংিত সবা পােব
না।

দর / সংা জনা েকৗশল অিধদর
পািন শাধনাগার হেত
সরবরাহত পািন।

জনা েকৗশল অিধদর হেত পািন শাধনাগার িনম ােন
কারগরী সহায়তা নওয়া

জনা েকৗশল অিধদর হেত পািন
শাধনাগার িনম ােন কারগরী সহায়তা নওয়া
জনগনেক িনরিবিছ পািন সরবরাহ

জনগন কাংিত সবা পােব
না।
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