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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ময়র, িসেলট িস কেপ ােরশন

এবং

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

মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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 ৮০ িক. িম সড়ক িনম ান ও ৮৩ িক.িম সড়ক সংার করা হেয়েছ ।
তাছাড়া ৭৬ িক.িম. ন িনম ান ,১১  ধান ছড়া/খাল খনন,৭.৫০ িক.িম টপাত িনম ান এবং নগরীর াণেকে এক টওভার ীজ
িনম ান করা হেয়েছ। এছাড়া নগরীর বজ অপসারেনর লে ৪  সেকারী াফার শন (এস..এস) িনম ান করা হেয়েছ । িসেলট
নগিরেত নন ৬০(ষাট) িক.িম সড়কবািতর লাইন াপন , ১৫০ লাড সার িনম ান এবং এল.ই.িড লাইট াপন করা হেয়েছ ।
ািবভাগ সফলভােব নগেরর ই.িপ.আই. কম চী বাবায়ন কেরেছ । িশা উয়েন িস কেপ ােরশেনর বাধীন ০৪ (চার)  ল াপন
করা হেয়েছ । ত ি বহার কের িত ওয়ােড  িডিজটাল সার াপেনর কাজ চলেছ । ইেতামে িত ওয়াড  কাউিলর
কায ালয়েক ত িেত স করার জ িবগত বছরেলােত ৩৬  কিউটার , িার ও মেডম দান করা হেয়েছ । কেপ ােরশেনর
পািন শাখার িবিলং পিত সফটওয়া্র বইজ করা হেয়েছ এবং অেটােমশেনর মােম িবল পিরেশােধর বা নয়া হেয়েছ । িবগত ৩ বছের
(িতন) িস কেপ ােরশেনর রাজ আদায় যেথ বেড়েছ । নন ড লাইেস দান ও রাতন ড লাইেস নবায়ন হেত িবগত অথ  বছের
৫(পাচ) কা টাকা আদায় হেয়েছ ।

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 িনিতকরন ।

ভিবৎ পিরকনা:

শহর এলাকায় যাগােযাগ বার উয়েনর জ রাা ,িজ-কালভাট  , ন , টপাত িনম ান ও রনােবণ এর পাশাপািশ নগত মান
উয়েন অিধক  দয়া হেব । কাচা রাার পিরবেত আরিসিস ও িসিস রাা করাসহ যানজট িনরসেনর জ অিধক সংক রাা স
করা হেব । েপয় পািন সরবরাহ , নগরীর জলাবতা িনরসন ওাসত ািনেটশন কভােরজ বাড়ােনাসহ েনজ িসেম ও বজ
বাপনার উয়ন িনিত করা হেব ।
২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা লমাা:

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

. ০৬ িক.িম কাচা সড়ক পাকাকরন ।

. ৪৫ িক.িম পাকা সড়ক রনােবণ ।

. ২৭ িক.িম ন িনম ান ।

. ১২  ীজ/কালভাট িনম াণ ও মরামত/রনােবণ ।

. িসেলট মহানগরীর ৮৫ % এলাকা সড়কবািতর আওতায় আনয়ন ।

. িসেলট মহানগরবাসীর চািহদার ৮০ % িব পািন সরবরাহকরণ।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ময়র, িসেলট িস কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০১৮
সােলর লাই মােসর ০৪ 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 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।
৪. ানীয় পয ােয় শাসন সংহতকরণ এবং াব বাবায়ন।
৫. আথ -সামািজক উয়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ানীয় সরকার ও ানীয় সরকার িতান সংা যেকান িবষয়াবলী ।
২. নগর এলাকায় রাা ,ীজ ,কালভাটসহ সড়ক িনম ান , রনােবণ এবং বাপনা ।
৩. নগর এলাকায় ন িনম ান , সায়ােরজ লাইন িনম ান , রনােবণ এবং বাপনা ।
৪. িব পানীয় ও জল সরবরাহ সংা কায বলী ।
৫. ত ও সবা ক , হাট বাজার উয়ন , রনােবণ এবং বাপনা ।
৬. কিমউিন িলশ িবষয়ক কায াবলী ।
৭. সড়কবািত াপন , রনােবণ এবং বাপনা ।
৮. শহর অেলর সিনেটশন , জলাবতা এবং পয়ঃিনাশন বার উয়ন ।
৯. িবেনাদেনর জ খলার মাঠ ,পাক ,অিডটিরয়াম িনম ান , রনােবণ এবং বাপনা ।
১০. াথিমক ােসবা িনিতকে কিমউিন িিনক িনম ান , রনােবণ এবং বাপনা ।
১১. কবরান , সান-ঘাট িনম ান , রনােবণ এবং বাপনা ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৯-২০ ২০২০-২১

সড়ক পাকা করেণর কভােরজ ি (মাট কাচা পাকা সড়েকর
মে িবিমনাস ২৮০ িক.িম + িসিস/আরিসিস ১৯৫ িক.িম +
কাচা রাা ১৪৩ িক.িম = ৬১৮ িক.িম)

কভােরজ শতকরা হার ১৮.৮৮ ২০.১৩ ২০.১৩ ২০.৯৭ ২৬.৫৪ ানীয় সরকার িবভাগ িসেলট িস কেপ ােরশন

পাকা সড়ক রনােবণ কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৩.৯ ৪.১ ৪.১ ৪.২ ৪.৮ ানীয় সরকার িবভাগ িসেলট িস কেপ ােরশন

িনরাপদ পািন সরবরােহর কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ২০ ২৫ ২৫ ৬০ ৬৫ ানীয় সরকার িবভাগ িসেলট িস কেপ ােরশন

সড়কবািত কভােরজ ি কভােরজ শতকরা হার ৫৫ ৬০ ৬০ ৭০ ৭৫ ানীয় সরকার িবভাগ িসেলট িস কেপ ােরশন

*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 একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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] ১.১ পকা সড়ক
িনম ান এবং উয়ন

[১.১.১] িনিম ত পকা
সড়ক

িক.িম. ৭ ২৭ ২৮ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩৫

[১.২] সড়ক রনােবণ
[১.২.১]
রনােবণত পকা
সড়ক

িক.িম. ৫ ১৮ ১৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

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

[১.৩.১] িনিম ত এবং
রনােবণত ীজ,
কালভাট 

সংা ২ ৮ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬ ৮

[১.৪] হাট-বাজার এবং াথ
সার উয়ন ও সড়ক
সকরণ।

[১.৪.১] উত হাট-
বাজার এবং াথ
সার ও িনিম ত
স

সংা ১ ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ০০ ৪ ৫

[১.৫] টপাত িনম ান
[১.৫.১] িনিম ত
টপাত

িক.িম. ৩ .৫০ ১ ৩ ২ ১ .৭০ .৬০ ৪ ৫

[১.৬] ন িনম ান [১.৬.১] িনিম ত ন িক.িম. ২ ২৫ ২৬ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৪

[১.৭] কিমউিন ািন
িনম ান

[১.৭.১] িনিম ত
কিমউিন ািন

সংা ১ ২ ২ ৩ ২ ২ ১ ০ ৪ ৫

[১.৮] মসিজদ, মির
িনম ান এবং উয়ন।

[১.৮.১] িনিম ত এবং
উয়নত মসিজদ,
মির

সংা ১ ২০ ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.৯] িরেটইিনং ওয়াল
িনম ান

[১.৯.১] িনিম ত
িরেটইিনং ওয়াল

িক.িম. ১ ১ ১ ৩ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ৩.৫০ ৪

[১.১০] াক টািম নাল িনম ান
[১.১০.১] িনিম ত াক
টািম নাল

বগ ঃ িমঃ ১ ০ ০ ৩৪১৭৭ ৩০৭৬০ ২৭৩৪২ ২৩৯২৪ ২০৫০৭ ০ ০

[১.১১] াফ কায়াট ার,
অিফস ভবন এবং ইপার
কেলানী িনম ান।

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

বগ ঃ িমঃ ১ ১১০০ ১৪০০ ২১১৯ ১৯০৭ ১৬৯৬ ১৪৮৩ ১২৭১ ৪০০০ ৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] নদীর তীর সংরিত
[১.১২.১] সংরিত
নদীর তীর

িক.িম. ১ .৫০ ১ ১ .৯০ .৮০ .৭০ .৬০ ২ ৩

[২] নাগিরক
িবধার উয়ন
।

২৫

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

সংা ৪ ১৬০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২৫০০ ৩০০০

[২.২] সড়কবািত
রনােবণ

[২.২.১]
রনােবণত
সড়কবািত

সংা ৪ ১৫ হাজার ১৬ হাজার ১৮ হাজার
১৬.২০
হাজার

১৪.৪০
হাজার

১২.৬০
হাজার

১০.৮০হাজার ১৯হাজার ২০ হাজার

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

[২.৩.১] পিরচািলত
সড়কবািতর লাড
সার।

সংা ৪ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ০

[২.৪] ােরােস বািত
এলইিড বািতেত
িতাপনকরণ কাজ।

[২.৪.১] িতািপত
এলইিড বািত।

সংা ২ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২৫০০ ৩০০০

[২.৫] নগরীর রন 
ােন িবেশষ আেলাকসা

[২.৫.১] ািপত
িবেশষ আেলাকসা

সংা ২ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০

[২.৬] াইমারী বজ
কােলকশেন মিডেকল বজ
থকীকরণ।

[২.৬.১]
থকীকরনত
মিডেকল বজ।

মিক
টন/বছর

২ ১০০০ ১২০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৮০০ ২০০০

[২.৭] বজ থেক জব সার
উৎপাদন।

[২.৭.১] উৎপাদনত
জব সার।

মিক
টন/বছর

২ ২০০ ৪০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৮০০ ১০০০

[২.৮] মা-িশর কাদান
কায ম।

[২.৮.১] কাা মা
ও িশ।

সংা ২ ১৫০০০ ১৬০০০ ২০৫০০ ১৮৪৫০ ১৬৪০০ ১৪৩৫০ ১২৩০০ ২২০০০ ২৩০০০

[২.৯] িভটািমন এ +
কােইন।

[২.৯.১] িভটািমন এ
হনত িশ।

সংা ১ ৮০০০০ ৯০০০০ ১২৪০০০ ৯২২০০ ৮১৯০০ ৭১৭০০ ৬১৪৭০ ১৩০০০০ ১৩৫০০০

[২.১০] মশক িনধন
কায ম।

[২.১০.১] পিরচািলত
কায ম।

সংা ১ ১৩০ ১৩০ ১৪২ ১২৭ ১১৩ ৯৮ ৮৪ ১৫০ ১৬০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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।

সংা ১ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩] িব
পানীয় জল
সরবরােহর
বাকরণ।

১২

[৩.১] গভীর নলপ াপন
[৩.১.১] াপনত
গভীর নলপ হেত
সরবরাহত পািন

িলটার/
িদন

৫ ৬০ ল ৭০ ল ৮২.১২ ল ৭৩.৯০ল ৬৫.৬৯ল ৫৭.৪৮ল ৪৯.২৭ল ৯০ল ১০০ল

[৩.২] পািন শাধনাগার
িনম ান ও পািন শাধানাগার
আিনকায়ন

[৩.২.১] পািন
শাধনাগার হেত
সরবরাহত পািন।

িলটার/
িদন

৪ ৬ ল ৬ ল ২ কা ১.৮০ কা ১.৬০ কা ১.৪০ কা ১.২০ কা ২.৫০ কা ৩.০০ কা

[৩.৩] পািন সরবরােহর
জ পাইপ লাইন াপন।

[৩.৩.১] াপনত
পাইপ লাইন

ি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 দেশ ও
িবেদেশ িশন।

[৪.১.১] িশণা
জনিতিনিধ এবং
কম কতা।

সংা ১ ৩০ ৩৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[৪.২] নগর উয়ন
পিরকনায় দতা ি
িশন।

[৪.২.১] দ জনবল। সংা ১ ১০ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

[৪.৩] আইন িবিধমালা
নয়ন ও সংেশাধন

[৪.৩.১] জািরত
আইন িবিধমালা।

সংা ১ ১ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৫ ৬

[৪.৪] ওয়াড  কায ালয় ভবন
িনম ান।

[৪.৪.১] িনিম ত
কায ালয় ভবন।

সংা ১ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৪.৫] মািসক সভাকরণ
[৪.৫.১] মািসক সভা
স

সংা ১ ০ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৪.৬] মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৬.১] সভার িসা
বাবায়ন স

সংা ১ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৭] ায়ী কিমর
সভাকরণ

[৪.৭.১] ায়ী কিমর
সভা স

সংা ১ ০ ৫৬ ৫৬ ৫০ ৪৫ ৩৯ ৩৪ ৫৬ ৫৬



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪.৮] ক তকরণ
[৪.৮.১] ক ত
স

সংা ১ ০ ৫৭ ৫৭ ৫০ ৪৫ ৩৯ ৩৪ ৫৭ ৫৭

[৪.৯] আিথ ক অদান দান
[৪.৯.১] আিথ ক
অদান দান স

পিরমাণ
(ল]

১ ৩০ ৩২ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ৩২ ৩২

[৫] আথ -
সামািজক
উয়ন।

৩

[৫.১] িডিজটাল তেসবা
ক িনম ান।

[৫.১.১] িনিম ত
তেসবা ক।

সংা ১ ০ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ২০ ২৫

[৫.২] িবিভ ওয়ােড 
পাবিলক লাইেরী িনম ান।

[৫.২.১] িনিম ত
লাইেরী।

সংা ১ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ০ ৫ ৭

[৫.৩]  মিহলােদর 
ঋণদান ক।

[৫.৩.১] ঋণ িবতরন। সংা ১ ১৫০ ২০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৫০ ৪০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮৫ ৯০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০-০৭-২০১৭ ১০-০৭-২০১৮ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ১০-০১-২০১৯ ১০-০১-২০২০

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ০৩-০৭-২০১৬ ০৩-০৭-২০১৭ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯ ০৩-০২-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৭ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮৫

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১০-২০১৬ ৩১-১০-২০১৭ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৯০ ৯৫

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৬০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ৮০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ৩১-০৭-২০১৬ ৩১-০৭-২০১৭ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯ ৩১-০৭-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ৩১-০৭-২০১৬ ৩১-০৭-২০১৭ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯ ৩১-০৭-২০১৯ ২৪-১২-২০১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবািয়ত

% ২ ৭০ ৭৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৯০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ৫০ ৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০ ৫০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ০ ১০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

আিম, ময়র, িসেলট িস কেপ ােরশন, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় িহসােব ময়র, িসেলট
িস কেপ ােরশন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

ময়র
িসেলট িস কেপ ােরশন
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এলিজিড লাকাল গভান েম িডিভশন

২ এলিজইিড লাকাল গভান েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৩ িসিসিস িসেলট িস কেপ ােরশন

৪ এমিজএসিপ িমউিনিসাল গভান েম সােপাট  েজ

৫ জাইকা জাপান ইারাশনাল কা-অপােরশন এেজি

৬ িব.িস িবিমনাস  কােপ ং

৭ আর.িস.িস. রইনেফাস েম িসেম কনিট

৮ িস.িস. িসেম কনিট

৯ এিডিপ এয়াল ডভলপেম াাম

১০ িসিজিপ িস গভারেন েজ

১১ িকঃিমঃ িকেলািমটার



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৮, ২০১৮

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] ১.১ পকা সড়ক িনম ান
এবং উয়ন

[১.১.১] িনিম ত পকা সড়ক

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ায় ৬১৮ িক.িম. পকা/কচা সড়ক
নটওয়াক (মাট কচা-পাকা সড়ক এর মে িবিমনাস ২৮০ িক.িম. +
িসিস/আরিসিস ১৯৫ িক.িম. + কাচা রাা ১৪৩ িক.িম. = ৬১৮
িক.িম.) এর মে ৩৫ িক.িম. সড়ক িনম ান এবং উয়ন কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখার িতেবদন ত শাখার িতেবদন

[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।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখার িতেবদন ত শাখার িতেবদন

[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  এর মে ১২
ীজ, কালভাট  িনম ান এবং রনােবণ কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[১.৪] হাট-বাজার এবং াথ
সার উয়ন ও সড়ক
সকরণ।

[১.৪.১] উত হাট-বাজার এবং
াথ সার ও িনিম ত স

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ৫  হাট-বাজার এবং াথ সার এর
মে ৪ হাট-বাজার এবং াথ সার উয়ন কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[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।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[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।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

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

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২৫  কিমউিন ািন িনম ান করা
েয়াজন তে ৮ কিমউিন ািন িনম ান কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।q

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[১.৮] মসিজদ, মির িনম ান
এবং উয়ন।

[১.৮.১] িনিম ত এবং উয়নত
মসিজদ, মির

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ৩৫০  মসিজদ, মির িনম ান করা
েয়াজন তে ৬ মসিজদ, মির িনম ান কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[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 ৩ িকঃ িমঃ িরেটইিনং ওয়াল িনম ান কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[১.১০] াক টািম নাল িনম ান [১.১০.১] িনিম ত াক টািম নাল
িসেলট িস কেপ ােরশেন কান াক টািম নাল না থাকায় বতমােন
৩৪১৭৭ বগ িমটার আয়তন িবিশ এক াক টািম নাল িনম ান কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[১.১১] াফ কায়াট ার, অিফস
ভবন এবং ইপার কেলানী
িনম ান।

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

িসেলট িস কেপ ােরশেন াফ কায়াট ার, অিফস ভবন এবং ইপার
কেলানী আংিশক িনিম ত। বতমােন ২১১৯ বগ িমটার িনম ান কাজ
চলমান রেয়েছ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

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

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] সড়ক বািত াপন। [২.১.১] াপনত সড়ক বািত।
িসেলট িস কেপ ােরশেনর অবিশ ৪০% কভােরেজর মে ১০%
কভােরজ করার উেে ২০০০  নন সড়কবািতর পেয় াপনকরণ
কাজ।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[২.২] সড়কবািত রনােবণ
[২.২.১] রনােবণত
সড়কবািত

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ািপত ১৮০০০ সড়কবািত রনােবণ
কাজ।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[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।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[২.৪] ােরােস বািত এলইিড
বািতেত িতাপনকরণ কাজ।

[২.৪.১] িতািপত এলইিড
বািত।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর অবিশ ৪০% কভােরেজর মে ১০%
কভােরজ করার উেে ২০০০  নন সড়কবািতর পেয় াপনকরণ
কাজ।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[২.৫] নগরীর রন  ােন
িবেশষ আেলাকসা

[২.৫.১] ািপত িবেশষ
আেলাকসা

িসেলট িস কেপ ােরশেনর ািপত ১৮০০০ সড়কবািত রনােবণ
কাজ।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

[২.৬] াইমারী বজ কােলকশেন
মিডেকল বজ থকীকরণ।

[২.৬.১] থকীকরনত
মিডেকল বজ।

বাৎসিরক ৯১২.০০ মিক টন মিডেকল বজ হেত ১৫০০ মিক টন
মিডেকল বজ থকীকরন।

কনজারেভী শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

কনজারেভী শাখার
িতেবদন

কনজারেভী শাখার
িতেবদন

[২.৭] বজ থেক জব সার
উৎপাদন।

[২.৭.১] উৎপাদনত জব সার। বাৎসিরক ায় ৬০০.০০ মিক টন জব সার উৎপাদন করন।
কনজারেভী শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

কনজারেভী শাখার
িতেবদন

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।

া শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

া শাখার িতেবদন া 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।

া শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

া শাখার িতেবদন া শাখার িতেবদন

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

া শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

া শাখার িতেবদন া 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।

িশা, সংিত এবং
সমাজকান শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন।

িশা, সংিত এবং
সমাজকান শাখার
িতেবদন

িশা, সংিত এবং
সমাজকান শাখার
িতেবদন

[৩.১] গভীর নলপ াপন
[৩.১.১] াপনত গভীর নলপ
হেত সরবরাহত পািন

িসেলট িস কেপ ােরশেন গেড় িতিদন ৫ কা িলটার পািনর
েয়াজন। গভীর নলপ এর মােম গেড় িতিদন ৮৫ ল িলটার পািন
সরবরাহকরন কাজ।

পািন শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

পািন শাখার িতেবদন পািন শাখার িতেবদন

[৩.২] পািন শাধনাগার িনম ান ও
পািন শাধানাগার আিনকায়ন

[৩.২.১] পািন শাধনাগার হেত
সরবরাহত পািন।

িসেলট িস কেপ ােরশেন গেড় িতিদন ৫কা িলটার পািনর েয়াজন।
জায়ারী-২০১7 হেত পািন শাধনাগার এর মােম িতিদন গেড় ২
কা িলটার পািন সরবরাহকরন কাজ।

পািন শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

পািন শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

পািন শাখার িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[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।

পািন শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

পািন শাখার িতেবদন পািন শাখার িতেবদন

[৪.১] িনব ািচত জনিতিনিধ এবং
কম কতােদর দেশ ও িবেদেশ
ি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।

শাসন শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

শাসন শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

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। 

শাসন শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

শাসন শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৩] আইন িবিধমালা নয়ন ও
সংেশাধন

[৪.৩.১] জািরত আইন
িবিধমালা।

িসেলট িস কেপ ােরশেনর আইন িবিধমালা নয়ন এবং সংেশাধনকরণ
কাজ।

শাসন শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

শাসন শাখার িতেবদন। শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৪] ওয়াড  কায ালয় ভবন
িনম ান।

[৪.৪.১] িনিম ত কায ালয় ভবন।
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২৭ সাধারন ওয়ােড র মে ২ ওয়ােড র
কায ালয় ভবন িনম ানকরন কাজ।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

ত শাখার িতেবদন

[৪.৫] মািসক সভাকরণ [৪.৫.১] মািসক সভা স িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ১০ মািসক সভা স িসেলট িস কেপ ােরশন। িসেলট িস কেপ ােরশন। শাসন শাখার িতেবদন।

[৪.৬] মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৬.১] সভার িসা বাবায়ন
স

িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ৯৫ মািসক সভার িসা বাবায়ন
স

িসেলট িস কেপ ােরশন। ত শাখার িতেবদন ত শাখার িতেবদন

[৪.৭] ায়ী কিমর সভাকরণ
[৪.৭.১] ায়ী কিমর সভা
স

িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ৫৬  ায়ী কিমর সভা স িসেলট িস কেপ ােরশন। িসেলট িস কেপ ােরশন। ত শাখার িতেবদন

[৪.৮] ক তকরণ [৪.৮.১] ক ত স িসেলট িস কেপ ােরশন মােম ৫৭ ক ত স িসেলট িস কেপ ােরশন। ত শাখার িতেবদন ত শাখার িতেবদন

[৪.৯] আিথ ক অদান দান
[৪.৯.১] আিথ ক অদান দান
স

িসেলট িস কেপ ােরশন হেত বাৎসিরক ায় ১৫০০০ ঃ িেদর
আিথ ক সাহা কায ম পিরচালনা কের।

িহসাব শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

িহসাব শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

িহসাব শাখার িতেবদন

[৫.১] িডিজটাল তেসবা ক
িনম ান।

[৫.১.১] িনিম ত তেসবা ক।
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ১৫ ওয়ােড  তেসবা ক িনম ানকরণ
কাজ।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখা, িসেলট িস
কেপ ারশন।

িবৎ শাখার িতেবদন

[৫.২] িবিভ ওয়ােড  পাবিলক
লাইেরী িনম ান।

[৫.২.১] িনিম ত লাইেরী।
িসেলট িস কেপ ােরশেনর ২৭ ওয়াড  এর মে ০২ ওয়ােড  পাবিলক
লাইেরী িনম ানকরণ কাজ।

িশা, সংিত এবং
সমাজকান শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন।

িশা, সংিত এবং
সমাজকান শাখা, িসেলট
িস কেপ ােরশন।

িশা, সংিত এবং
সমাজকান শাখার
িতেবদন

[৫.৩]  মিহলােদর  ঋণদান
ক।

[৫.৩.১] ঋণ িবতরন।
িসেলট িস কেপ ােরশন হেত বাৎসিরক ায় ৩০০ ঃ মিহলােদরেক
 ঋণদান ক কায ম কাজ।

িহসাব শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

িহসাব শাখা, িসেলট িস
কেপ ােরশন

িহসাব শাখার িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয়
িবৎ িবভাগঃ িবৎ, ালািন ও খিনজ
সদ মণালয়

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

ক বাবায়ন
উয়ন ক বাবায়ন বাধা
হেব

মণালয়
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়

পািন শাধনাগার হেত সরবরাহত
পািন।

পািন শাধানাগার িনম ােণ কািরগরী সহায়তা দান জনগন সবা পােব জনগন কািত সবা পােব না।


