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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:

০২  পৗরসভা (টী ও গাজীর) এবং ০৬  ইউিনয়ন পিরষদ অথ াৎ (গাছা, বাইল, কানাবাড়ী, কািশমর, বাসন ও কাউলিতয়া) িনেয়
গত ১৬.০১.২০১৩ তািরেখ গাজীর িস কেপ ােরশন িতা লাভ কের। িস কেপ ােরশেনর আয়তন ৩২৯.৫৩ বগ িকেলািমটার এবং মাট
ওয়াড  সংা ৫৭ । ইেতামেই িস কেপ ােরশেনর বয়স ৭ বছর ০৩ মাস অিতবািহত হেয়েছ। িস কেপ ােরশেনর জনসংা ায় ৪০ ল।
হািং সংা ১৫১০২৫। সব েমাট রাা (কচা, পাকা, আধাপাকা) ১৮৩১.৮০ িকেলািমটার, ন ৬৮৫.৭০ িকেলািমটার এবং ীজ, কালভাট 
৫৬০ । ইেতামেই হািং সেহর এেসসেম ায় সের পেথ। উ সমেয়র িভতের ৯০ িকঃ িমঃ আরিসিস ন, ৩২০ িকঃ িমঃ
পাকা রাা িনম াণ এবং ১৭৫ িকঃ িমঃ রাা মরামত করা হেয়েছ। অিদেক পািন সরবরােহর জ ২০  গভীর নলপ, ৬৫ িকঃ িমঃ
পাইপ লাইন, গাজীর িস কেপ ােরশেনর জলাবতা র করার জ ১০ িকঃ িমঃ খাল খনন/নঃ খনন করা হেয়েছ, ১১৫০০  সড়ক বািত
এবং ৩২৪৭  সালার িট লাইট াপন করা হেয়েছ। Solid Waste Management এর জ ০২  ডািং শন অায়ী
িভিেত এবং ০৬  সেকারী ডািং শন তরী করা হেয়েছ। সব েমাট ১০০ িমটার ীজ এবং ৩০০ িমটার কালভাট  ০৪  ল ও ০৩ 
মসিজদ িনম ান এবং ০৫  কবরােনর উয়ন কাজ স করা হেয়েছ। এছাড়া িডিপিপর মােম ১৫.৭৯ কা টাকা েয় যানবাহন ও
যপািত য় করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িস কেপ ােরশেনর িভতর বািনিজক, িশ এবং আবািসক হািং সংা িচিত কের হািং কর িনধ ারণ ও আদােয়র মােম িস
কেপ ােরশেনর অেথ র সংান করা। ণ  নগর অবকাঠােমােলা পিরকিত ভােব িচিত কের অািধকার িভিেত উয়েনর বা করা
এবং সেব া ত ি বহােরর মােম কােজর গিতশীলতা আনয়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

এক সমিত মাার ান/া ইউজ ান েতর মােম উ মাার ােনর আেলােক সালার ও বাইপাস রাড িনম াণ, বজ
বাপনার উয়ন, াইওভার িনম াণ, েপয় পানীয় ও জেলর বাকরণ, জলাবতা রীকরেনর জ ন িনম ান, সড়ক বািতর
বাকরণ,  য়ােরজ  লাইন  ও  ািনেটশেনর  বাকরণ  এবং  িডিজটাল  পিত  অনলাইেনর  মােম  কর  আদােয়র  বাকরন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১৫৫ িকেলািমটার কচা সড়ক পাকাকরন।
৮০ িকেলািমটার পাকা সড়ক রণােবন।
২০০ িমটার ীজ ও কালভাট  িনম াণ।
৫০ িকেলািমটার আরিসিস ন উয়ন।
৩০০০  সড়ক বািত াপন।
০২  গভীর নলপ াপন।
০৫ িকেলািমটার পাইপ লাইন াপন।
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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, গাজীর ি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 বাসেযা পিরকিত নগর গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
উত নাগিরক সবা ির মােম নগরবাসীর জীবনযাার মান উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নগর এলাকায় ভৗত অবকাঠােমা উয়ন।
২. িনেটশন বার উয়ন।
৩. বজ বাপনার উয়ন।
৪. পিরেবশ বাব পিরকনা নয়ণ ও বাবায়ন।
৫. ত ির 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. জনা বার উয়ন এবং জ ও  রিজিকরন।
২. সড়ক উয়ন ও িনম াণ, ন ও টপাত িনম াণসহ িবিভ উয়ন, বািনিজক ক হন ও বাবায়ন।
৩. কর িনধ ারণ ও আদায় এবং বাজার বাপনা।
৪. পািন সরবরাহ ও পািন িনাশেনর বাকরন।
৫. বজ বাপনা ও সড়ক বািতর বাকরণ।
৬. নগর পিরকনা।
৭. গারান, শান, পাক এবং উান বাপনা।
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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

বজ বাপনার উয়ন কভােরজ শতকরা হার ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৩৭ িম মণালয় ও ত মণালয়
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

কচা সড়ক পাকা করণ এবং পাকা সড়ক
রণােবন

কভােরজ শতকরা হার ২০ ২৫ ৪০ ৪৫ ৫০ িম মণালয় ও ত মণালয়
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

িনরাপদ পািন সরবরােহর কভােরজ ি
(১০০ িক. িম.)

কভােরজ শতকরা হার ১২ ২৫ ২৮ ৩০ ৩৫ িডিপএইচই
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

সড়ক বািতর কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৩০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ডসেকা ও পী িবতায়ন বাড 
গাজীর ি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
এলাকায়
ভৗত
অবকাঠােমা
উয়ন।

২৮

[১.১] পকা সড়ক িনম াণ
এবং উয়ন

[১.১.১] িনিম ত পকা
সড়ক

সমি িকঃিমঃ ৫ ১৫০ ১৬৫ ১৫৫ ১৩৯.৫০ ১২৪ ১০৮.৫০ ৯৩ ২৭০ ৩৬০

[১.২] পকা সড়ক
রণােবন

[১.২.১]
রণােবনত পকা
সড়ক

সমি িকঃিমঃ ২ ১০০ ১০০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ২২০ ২৬০

[১.৩] পকা সড়েক ীজ,
কালভাট  িনম াণ এবং
রণােবন

[১.৩.১] িনিম ত এবং
রণােবনত ীজ,
কালভাট 

সমি িমঃ ১ ১০০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৮০ ৩১০

[১.৪] হাট-বাজার এবং
বািণিজক ভবন উয়ন

[১.৪.১] উীত হাট-
বাজার এবং
বািনিজক ভবন

সমি সংা ১ ২ ১ ১ .৯ .৮ .৭ .৬ ৩ ৪

[১.৫] নগর এলাকায় টপাত
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
টপাত

সমি িকঃিমঃ ২ ১৮ ৩০ ৩৫ ৩১.৫ ২৮ ২৪.৫ ২১ ৪৫ ৫০

[১.৬] নগর এলাকায় ন
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত ন সমি িকঃিমঃ ৬ ২৫ ৪০ ৪৫ ৩১.৫ ২৮ ২৪.৫ ২১ ৫৫ ৬৫

[১.৭] নগর এলাকায় ন
মরামত

[১.৭.১] মরামতত
ন

সমি িকঃিমঃ ৩ ১০ ১৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩৫ ৪৫

[১.৮] নগর এলাকায়
ািতক খাল
সংার/নঃখনন

[১.৮.১] নঃখননত
খাল

সমি িকঃিমঃ ২ ৫ ১০ ৬ ৫.৪ ৪.৮ ৪.২ ৩.৬ ২২ ৩২

[১.৯] নগর সড়ক বািত
াপন

[১.৯.১] ািপত সড়ক
বািত

সমি িকঃিমঃ ৪ ১০০ ৬০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১২২ ১৫৫

[১.১০] নগর সড়ক বািত
মরামত

[১.১০.১] মরামতত
সড়ক বািত

সমি িকঃিমঃ ২ ২১০ ১০০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ২১০ ২৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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]
িনেটশন
বার
উয়ন।

১৪
[২.১] নগর এলাকায়
উৎপাদক নলপ াপন

[২.১.১] ািপত
উৎপাদক নলপ

সমি সংা ৪ ১০ ৩ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ৭ ১১

[২.২] নগর এলাকায় িনরাপদ
পািন সরবরােহর লে
পাইপ লাইন াপন

[২.২.১] াপনত
পাইপ লাইন

সমি িকঃিমঃ ৩ ৫০ ২০ ৮ ৭.২ ৫.৬ ৪.৯ ৪.২ ৬০ ৮০

[২.৩] নগর বািসর িনরাপদ
ািনেটশেনর জ পাবিলক
টয়েলট িনম াণ

[২.৩.১] পাবিলক
টয়েলট িনম াণ

সমি সংা ৩ ৬ ২ ১ .৯ .৮ .৭ .৬ ১৪ ২০

[২.৪] নগর এলাকায় িনরাপদ
পািন সরবরােহর লে
পাইপ লাইন মরামত

[২.৪.১] মরামতত
পাইপ লাইন

সমি িকঃিমঃ ৩ ৭ ৫ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ১২ ১৬

[২.৫] নগর এলাকায় মশক
িনধন কাম হন

[২.৫.১] মশক িনধন সমি শতকরা ১ ৬০ ৩০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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

[৩] বজ
বাপনার
উয়ন।

১৩

[৩.১] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংহ

[৩.১.১] সংহীত
বজ

সমি শতকরা ৪ ৫০ ৬০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৯০ ৯৫

[৩.২] নগর এলাকায় বজ
সরবরােহর জ সেকারী
শন িনম ান

[৩.২.১] সেকারী
শন িনম ান

সমি সংা ৩ ৫ ৩ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ৮ ১২

[৩.৩] সেকারী শন হেত
বজ ানােরর জ
ফাইনাল শন িনম ান

[৩.৩.১] ফাইনাল
শন িনম ান

সমি সংা ৩ ৫ ১ ১ .৯ .৮ .৭ .৬ ৪ ৫

[৩.৪] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংেহর জ গারেভজ
াক, প-লাডার ইতািদ
যপািত য়

[৩.৪.১] য়ত
যপািত

সমি সংা ২ ১৫ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২৫ ৩৫

[৩.৫] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংেহর জ
েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ

[৩.৫.১] িনেয়াগত
জনবল

সমি সংা ১ ৩৫ ৫০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১০০ ১২০

[৪] পিরেবশ
বাব
পিরকনা
নয়ণ ও
বাবায়ন।

১০

[৪.১] সমিত মাার ান
তরী করণ

[৪.১.১] মাার ান
তরী করণ

মিত শতকরা ৪ ৫০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৬০

[৪.২] িডিপিপ নয়ন
[৪.২.১] িডিপিপ তরী
করন

সমি সংা ৪ ৫ ৩ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ৩৫ ৪৫

[৪.৩] ানীয় পয ােয়
িনব ািচত জনিতিনিধ ও
কম কতােদর িশণ

[৪.৩.১] দ জনবল সমি সংা ২ ১৫ ১৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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] ত
ির
উয়ন।

১০

[৫.১] ইিজিপ কায ম
বতন

[৫.১.১] ই-টার
বাবায়ন

মিত শতকরা ৪ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৩০ ২৬০

[৫.২] কর আদায় পিত
আিনকায়ন

[৫.২.১]
কিউটারাইজড
িবিলং

মিত শতকরা ৪ ৪০ ৪০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৭০

[৫.৩] ত ি িবষয়ক
িশণ

[৫.৩.১] িশিত
জনবল

সমি সংা ২ ৩০ ৩০ ২৫ ২২.৫ ২০ ১৭.৫ ১৫ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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 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 ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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 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: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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 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 GCC (িজিসিস) গাজীর িস কেপ ােরশন

২ ADP (এিডিপ এয়াল ডেভলপেম াাম

৩ LGD (এলিজিড) লাকাল গভেম  িডিভশন

৪ M (িম.) িমটার

৫ K M (িক. িম.) িকেলািমটার

৬ e-GP (ইিজিপ) ইেলকিন গভরেম িকউরেম



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১১:২২ া: 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 াণ এবং উয়ন [১.১.১] িনিম ত পকা সড়ক
িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন িবিভ অেলর জনসাধারেণর
চলাচেলর জ কচা সড়ক পাকাকরেনর কাজ

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] পকা সড়ক রণােবন
[১.২.১] রণােবনত পকা
সড়ক

িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন িবিভ অেলর িনিম ত পাকা
সড়েকর রণােবেনর কাজ

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] পকা সড়েক ীজ, কালভাট  িনম াণ
এবং রণােবন

[১.৩.১] িনিম ত এবং
রণােবনত ীজ, কালভাট 

িস কেপ ােরশেনর আওতাধীন িবিভ অেলর কচা থেক পাকা
সড়েক িনিম ত ীজ, কালভাট  িনম ান

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] হাট-বাজার এবং বািণিজক ভবন
উয়ন

[১.৪.১] উীত হাট-বাজার এবং
বািনিজক ভবন

বাজার এবং বািনিজক ভবন িস কেপ ােরশেনর ০৫  অেল ০2
 বািণিজক ভবন কাম অিফস িনম ান এবং হাট বাজােরর উয়ন

গাজীর িস কেেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] নগর এলাকায় টপাত িনম াণ [১.৫.১] িনিম ত টপাত জনসাধারণর চলাচেলর জ রাার পােশ টপাত িনম াণ গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] নগর এলাকায় ন িনম াণ [১.৬.১] িনিম ত ন
নগর এলাকায় ময়লা পািন, তরল বজ িনাশন এবং জলাবতা
রীকরেণর জ ন িনম ান

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] নগর এলাকায় ন মরামত [১.৭.১] মরামতত ন
নগর এলাকায় ময়লা পািন, তরল বজ িনাশন এবং জলাবতা
রীকরেণর জ ন মরামত

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] নগর এলাকায় ািতক খাল
সংার/নঃখনন

[১.৮.১] নঃখননত খাল
নগর এলাকার েনর পািন বােহর জ এবং সৗয  ির জ
খাল নঃখনন/খনন

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৯] নগর সড়ক বািত াপন [১.৯.১] ািপত সড়ক বািত নগর এলাকার জনগন িনরাপেদ চলাচল করার জ সড়ক বািত াপন গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১০] নগর সড়ক বািত মরামত [১.১০.১] মরামতত সড়ক বািত
নগর এলাকার জনগন িনরাপেদ চলাচল করার জ সড়ক বািত
মরামত

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] নগর এলাকায় উৎপাদক নলপ
াপন

[২.১.১] ািপত উৎপাদক নলপ
নগর এলাকায় জনসাধারেনর জ েপয় পািন উৎসর জ উৎপাদক
নলপ াপন

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] নগর এলাকায় িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে পাইপ লাইন াপন

[২.২.১] াপনত পাইপ লাইন
নগর এলাকায় জনসাধারেনর জ েপয় পািন সরবরােহর জ
পাইপ লাইন াপন

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] নগর বািসর িনরাপদ ািনেটশেনর
জ পাবিলক টয়েলট িনম াণ

[২.৩.১] পাবিলক টয়েলট িনম াণ নগর এলাকায় জনসাধারেনর জ -াের জ টয়েলট িনম ান গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] নগর এলাকায় িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে পাইপ লাইন মরামত

[২.৪.১] মরামতত পাইপ লাইন
নগর এলাকায় জনসাধারেনর জ েপয় পািন সরবরােহর জ
পাইপ লাইন মরামত

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[২.৫] নগর এলাকায় মশক িনধন কাম
হন

[২.৫.১] মশক িনধন নগর এলাকায় জনসাধারেনর বসবােসর জ মশক িনধন গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] নগর এলাকায় দিনক বজ সংহ [৩.১.১] সংহীত বজ নগর এলাকায় উৎপ িম এবং ািতক বজ অপসারন গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] নগর এলাকায় বজ সরবরােহর জ
সেকারী শন িনম ান

[৩.২.১] সেকারী শন িনম ান
নগর এলাকায় বজ সরবরাহ কের িনরাপদ ােন রাখার জ
সেকারী শন িনম ান

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] সেকারী শন হেত বজ
ানােরর জ ফাইনাল শন িনম ান

[৩.৩.১] ফাইনাল শন িনম ান
নগর এলাকায় বজ সরবরাহ কের িনরাপদ ােন রাখার জ
সেকারী শন থেক ফাইনাল শেন ানার

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৪] নগর এলাকায় দিনক বজ সংেহর
জ গারেভজ াক, প-লাডার ইতািদ
যপািত য়

[৩.৪.১] য়ত যপািত দিনক বজ সংেহর জ যপািত ও যানবাহন েয়াজন। গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫] নগর এলাকায় দিনক বজ সংেহর
জ েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ

[৩.৫.১] িনেয়াগত জনবল
দিনক বজ সংেহর জ এবং শহর পিরার পিরচছেনর জ
জনবল িনেয়াগ করা েয়াজন

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] সমিত মাার ান তরী করণ [৪.১.১] মাার ান তরী করণ

এক সমিত মাার ান/া ইউজ ান েতর মােম উ
মাার ােনর আেলােক সালার ও বাইপাস রাড িনম াণ, বজ
বাপনার উয়ন, াইওভার িনম াণ, েপয় পানীয় ও জেলর
বাকরন, জলাবতা রীকরেনর জ ন িনম ান, সড়ক বািতর
বা করন, য়ােরজ লাইন ও ািনেটশেনর বাকরন

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] িডিপিপ নয়ন [৪.২.১] িডিপিপ তরী করন
িস কেপ ােরশেনর িবিভ উয়নলক কােজর ক তরী কের
মণালেয় রন

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] ানীয় পয ােয় িনব ািচত জনিতিনিধ
ও কম কতােদর িশণ

[৪.৩.১] দ জনবল
গাজীর িস কেপ ােরশেনর কম কতা, সহায়ক জনবল ও
জনিতিনিধেদর িশণ

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] ইিজিপ কায ম বতন [৫.১.১] ই-টার বাবায়ন
ই টােরর মােম িবিভ উয়নলক কায ম হন করা হয়। এেত
কের দশীয় এবং আজািতক কাদারেদর অংশহেনর মােম
তা ও জবাবিদিহতা িনিত হয়।

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] কর আদায় পিত আিনকায়ন [৫.২.১] কিউটারাইজড িবিলং
কিউটারাইজড িবিলং িসেেমর ফেল সাধারণ জনগন ব ততার
সিহত ঘের বেসই কর পিরেশাধ করেত পাের

গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন

[৫.৩] ত ি িবষয়ক িশণ [৫.৩.১] িশিত জনবল কিউটারাইজড িনং এর মােম িশিত জনবল তরীকরন গাজীর িস কেপ ােরশন
গাজীর িস কেপ ােরশেনর বািষ ক
ি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 িম মণালয় িনিম ত ন
িবেশষ ে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহন
ােবর নীিতগত অেমাদন

িম অিধহন নীিতগত অেমাদনকারী কপ
উয়ন ক বাবায়ন বাধা
হেব

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত পকা সড়ক
িবেশষ ে উয়ন ক বাবায়েনর জ িম অিধহন
ােবর নীিতগত অেমাদন

িম অিধহন নীিতগত অেমাদনকারী কপ
উয়ন ক বাবায়ন বাধা
হেব

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

িনিম ত এবং রণােবনত
ীজ, কালভাট 

রাা সসারেনর ে িবৎ ঁ িতাপন ঁ িতাপন অেমাদনকারী কপ
উয়ন ক বাবায়ন বাধা
হেব

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

িনিম ত পকা সড়ক রাা সসারেনর ে িবৎ ঁ িতাপন ঁ িতাপন অেমাদনকারী কপ
উয়ন ক বাবায়ন বাধা
হেব
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