
ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: ১ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ধান িনব াহী কম কতা, লনা িস কেপ ােরশন

এবং

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

মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: ২ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৪ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৫ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৬ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

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 িতানসেহর মে লনা িস কেপ ােরশন এক ণ  িতান। লনা শহর এলাকায় যাগােযাগ বা উয়েনর জ
১৩০ িকেলািমটার সড়ক, ৫০ িকঃিমঃ ন, ৩ িকঃিমঃ খাল খনন, ৮৪৫ িকেলািমটার সড়ক বািত াপন এবং ীজ/কালভাট 
িনম াণ/ণঃিনম াণ ও রণােবণ, জলাবতা িনরসনকে ৭০ বগ  িকেলািমটার এলাকা জ েনজ মাার ান ত করা হেয়েছ। মাার
ান অযায়ী জলাবতা িনরসেণ কাচাপাকা মাট েনর মে নগর অল উয়ন কের আওতায় মা ৩৫ িকেলািমটার খাল খনন ও ন
িনম াণ করা হেয়েছ। নগর ভবন িনম াণ/সসারণ ও ৮ ওয়ােড  নন ওয়াড  অিফস িনম াণ করা হেয়েছ। ািনেটশন বার উয়েনর জ
দির বণ এলাকায় ৭৯০  পাকা ািন িনম াণ করা হেয়েছ। শহর এলাকা থেক দিনক ৫০০ মিক টন বজ অপসারণ কের ডািং
সাইেড ফলা হে। ইেতামে নন ২ ািনটারী ািফল িনম ােণর জ জায়গা অিধহণ করা হেয়েছ। মানব বজ শাধনাগােরর জ
১ িটেমনট া াপন করা হেয়েছ। নগরীর খািলশের খািলশর কেলিজেয়ট ল িনম াণ করা হেয়েছ। নগরীর জলাবতা রীকরেণ ৩০
িকঃিমঃ েনর পিড়মা উোলন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

লনা িস কেপ ােরশেনর িনজ আয়/সদ ি, অবকাঠােমা রণােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগর জনেগাীেক েয়াজনীয়
সবা দান, আিথ ক বাপনার উয়ন, সকল পয ােয় ত ির বহােরর মােম তা ও জবাবিদিহতা।

ভিবৎ পিরকনা:

শহর এলকার যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা, ীজ-কালভাট , ন, টপাত িনম াণ ও রণােবেনর পাশাপািশ ণগত মান উয়েন
অিধক  দয়া হেব। মার বা সািলং রাার পিরবেত িসিস ও আরিসিস রাা করাসহ যানজট িনরসেনর জ ণ  মােড়র উয়ন
ও অিধক সংক ওভার পাস ও আারপাস িনম াণ করা হেব। জলবা পিরবতন জিনত কারেন শহর রা বধ িনম াণ, পািনর দিনক চািহদা
রেণর  লে  জলাশয়  সংরণ  আইন  বাবায়ন  করার  পদেপ  হন  করা  হেব।  াসত  ািনেটশন  কভােরজ  বাড়ােনাসহ  েনজ
বা ও বজ বাপনার উয়ন করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০২ িকঃিমঃ সড়ক মরামত/উয়ন
৮০ িকঃিমঃ ন িনম াণ
৫ িকঃ িমঃ খাল খনন
৮৫০ িক:িম: সড়ক বািত াপন/ আেলাকায়ন/ মরামত
৮০% কভােরজ এিরয়ায় বজ অপসারণ
 রাপন কম চী: ৫০০
বড় ন/খােলর পিড় মা উোলন: ৪০িকঃিমঃ
ই িপ আই া সবা: ৯৬%
কিসিস’র সাধারন সভা: ৩
কিসিস’র ায়ী কিমর সভা: ১২
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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, লনা ি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)

আিনক, টকসই এবং বাসেযা নগর গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
পিরকিত নগর অবকাঠােমা, পিরতা কায ম, উত নাগিরক সবা ির মােম নগরবাসীর জীবনযাার মান উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নগর এলাকার অবকাঠােমা উয়ন
২. পিরকিত পিরেবশ বাব নগর উয়ন
৩. নাগিরক িবধার উয়ন
৪. ানীয় 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. নগর এলাকার রাা, ন এবং িজ-কালভাট  িনম াণ, রণােবণ এবং বাপনা।
২. হাট-বাজার উয়ন, রণােবন এবং বাপনা।
৩. জলাশয় সংরন, উু জায়গায় পাক, খলার মাঠ উয়ন
৪. শহর অেল ািনেটশন, জলাবতা এবং পয়ঃিনাশন বার উয়ন
৫. শহেরর বজ বাপনা, পিরেবশ উয়ন ও া সবা দান
৬. লনা িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন/দর/সংাসেহর রাজ ি, অথ ায়ন, পিরবীণ ও ায়ন
৭. িডিজটাল পিতেত সবার মান উয়ন
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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

সড়ক িনম াণ / মরামত কভােরজ িক:িম: ৩০ ৬০ ১০২ ১১০ ১১৫ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

ন িনম াণ কভােরজ িক:িম: ৩৫ ৫০ ৮০ ৯০ ১০০ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

খাল খনন কভােরজ িক:িম: ০ ৩ ৫ ১০ ২০ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

সড়ক বািত াপন/
আেলাকায়ন/ মরামত

কভােরজ িক:িম: ৮০৫ ৮৪৫ ৮৫০ ৮৬০ ৮৬৫ থানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বজ সংহ কভােরজ শতকরা ৭৬ ৭৮ ৮০ ৮৫ ৮৭ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

মানব বজ বাপনা কভােরজ শতকরা ১ ৭ ৭ ৯ ১০ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

 রাপন কভােরজ সংা ২০০ ৭০০ ৫০০ ৮০০ ১০০০ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

বড় ন/খােলর পিড় মা
উোলন

কভােরজ িক:িম: ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

ই িপ আই া সবা কভােরজ শতকরা ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

কেলিজেয়ট ল িনম াণ কভােরজ সংা ০ ১ ০ ০ ০ ানীয় সরকার িবভাগ/লনা িস কেপ ােরশন
লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

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

৩৩

[১.১] নগর সড়ক
উয়ন/নিম ান/
মেরামত/সংার

[১.১.১] িনিম ত/
মরামতত নগর
সড়ক

সমি িক:িম: ২০ ৩০ ৬০ ১০২ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৭০ ১১০ ১১৫

[১.২] নগর ন
উয়ন/নিম ান/
মেরামত/সংার

[১.২.১] িনিম ত/
মরামতত নগর
ন

সমি িক:িম: ১৩ ৩৫ ৫০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২] পিরকিত
পিরেবশ বাব
নগর উয়ন

২৩

[২.১] বড় ন/খােলর পিড়
মা উোলন

[২.১.১] উোলনত
পিড় মা

সমি িক:িম: ৮ ২০ ৩০ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ৩০ ৫০ ৬০

[২.২] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংহ

[২.২.১] সংিহত
বজ

সমি শতকরা ৬ ৭৬ ৭৮ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭০ ৮৫ ৮৭

[২.৩] মানব বজ বাপনা
[২.৩.১] সংিহত
মানব বজ

সমি শতকরা ৩ ১ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৯ ১০

[২.৪]  রাপন কম চী
[২.৪.১] রাপনত
চারা গাছ

সমি সংা ৩ ২০০ ৭০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৮০০ ১০০০

[২.৫] খাল খনন [২.৫.১] খননত খাল সমি িক:িম: ৩ ০ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ২০

[৩] নাগিরক
িবধার উয়ন

১৫

[৩.১] নগর সড়ক বািত াপন
সংার/মরামত

[৩.১.১] ািপত
/মরামতত সড়ক
বািত

সমি িক:িম: ১২ ৮০৫ ৮৪৫ ৮৫০ ৮৪৮ ৮৪৬ ৮৪৪ ৮৪০ ৮৬০ ৮৬৫

[৩.২] ই িপ আই া সবা
[৩.২.১] সবাত ই
িপ আই া সবা

সমি শতকরা ৩ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯০ ৯৫ ৯৫

[৪] ানীয়
পয ােয় শাসন
সংহতকরণ

৪

[৪.১] িস কেপ ােরশেনর
অিডট

[৪.১.১] আভরীন ও
বিহ:অিডট

সমি সংা ২ ২ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[৪.২] বাবায়নাধীন উয়ন
ক পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরশ নত
ীম/ােকজ

সমি সংা ১ ১০০ ১০০ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ৯০ ১৩০ ১৪০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: 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

[৪.৩] কিসিস’র সাধারন
সভা

[৪.৩.১] অিত সভা সমি সংা ০.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৭

[৪.৪] কিসিসর ায়ী কিমর
সভা

[৪.৪.১] অিত সভা সমি সংা ০.৫ ২০ ২০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ২০ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: 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%

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: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: 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

[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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: 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

[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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ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিস িস কেপ ােরশন

২ এিডিপ এয়াল ডেভলপেম াাম

৩ এলিজিড লাকাল গভারেম িডিভশন

৪ এলিজইিড লাকাল গভারেম ইিিনয়ািরং িডপ াটেম

৫ এলিজএসিপ লাকাল গভারেম সােপাট  েজ

৬ সওজ সড়ক ও জনপথ

৭ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৮ ওয়াসা ওয়াট ার এ য়ােরজ অথির

৯ এনআইএলিজ াশনাল ইনিউট অফ লাকাল গভারেম

১০ িম: িমটার

১১ িক:িম: িকেলািমটার

১২ এলিজআই লাকাল গভারেম ইউট



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৯:৩১ া: ১৫ 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] নগর সড়ক উয়ন/নিম ান/
মেরামত/সংার

[১.১.১] িনিম ত/ মরামতত নগর
সড়ক

জনগন তথা যানবাহন চলাচােলর িবধার জ
নগর সড়ক িনম ান/ মরামত

ত িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[১.২] নগর ন উয়ন/নিম ান/
মেরামত/সংার

[১.২.১] িনিম ত/ মরামতত নগর
ন

শহর এলাকায় পািন ও তরল বজ িনগ মেনর জ
ন িনম াণ

ত িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[২.১] বড় ন/খােলর পিড় মা
উোলন

[২.১.১] উোলনত পিড় মা
শহর এলাকায় পািন ও তরল বজ িনগ মেনর জ
খাল/ন পিরারকরন

কারেভী িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[২.২] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ [২.২.১] সংিহত বজ শহর এলাকায় উৎপ ম ও ািতক বজ কারেভী িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[২.৩] মানব বজ বাপনা [২.৩.১] সংিহত মানব বজ
নগরীর পকংক থেক মানব বজ সংহ
করা

কারেভী িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[২.৪]  রাপন কম চী [২.৪.১] রাপনত চারা গাছ পিরেবশ রায় চারা গাছ রান করা সিত শাখা, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[২.৫] খাল খনন [২.৫.১] খননত খাল
শহেরর পািন িনাশেনর জ ািতক খাল
খনন কর

ত িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[৩.১] নগর সড়ক বািত াপন
সংার/মরামত

[৩.১.১] ািপত /মরামতত সড়ক
বািত

রােতর আধাের চলাচেলর িবধার জ সড়ক
বািত াপন

ত িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[৩.২] ই িপ আই া সবা
[৩.২.১] সবাত ই িপ আই া
সবা

মা া সবা িনিত করা া িবভাগ, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[৪.১] িস কেপ ােরশেনর অিডট [৪.১.১] আভরীন ও বিহ:অিডট
উয়ন লনক কাজ এবং অভিরন কােজর
অিডট করা

িহসাব িবভাগ, লনা িস কেপ ারেশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[৪.২] বাবায়নাধীন উয়ন ক
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরশ নত ীম/ােকজ বাবায়নাধীন উয়ন ক পিরদশ ন কায ম ানীয় সরকার িবভাগ লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[৪.৩] কিসিস’র সাধারন সভা [৪.৩.১] অিত সভা কিসিস’ত অিত সাধারন সভা শাসিনক শাখা, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস

[৪.৪] কিসিসর ায়ী কিমর সভা [৪.৪.১] অিত সভা কিসিস’ত অিত ায়ী কিমর সভা শাসিনক শাখা, লনা িস কেপ ােরশন লনা িস কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন কিসিস
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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 িম মণালয় িনিম ত/ মরামতত নগর ন
িবেশষ ে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন

িম অিধহন নীিতগত অেমাদনকারী কপ উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত/ মরামতত নগর সড়ক
িবেশষ ে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহণ ােবর
নীিতগত অেমাদন

িম অিধহন নীিতগত অেমাদনকারী কপ উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব
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