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    নিব বাহী প্রদকৌশলী, স্হািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেপ্তর, জজলাাঃ ফনরেপুর  

 

এবাং 
 

 

প্রিাি প্রদকৌশলী, স্হািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেপ্তর-এর মদে স্বাক্ষনরত 

 

 

 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি 
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উপক্রমনণকা (Preamble) 
 

সরকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ জজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার নিনিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

নিব বাহী প্রদকৌশলী, স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেপ্তর, জজলাাঃ ফনরেপুর   

 

এবাং 

 

প্রিাি প্রদকৌশলী, স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেপ্তর এর মদে 2018 সাদলর জুি মাদসর 20 তানরদে এই বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি। 
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এলনজইনি’র কম বসম্পােদির সানব বক নিত্র  

(Overview of the Performance of LGED, District: Faridpur )  

সাম্প্রনতক অজবি, িযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যৎ পনরকল্পিা 

সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজবিসমূহ (2015-16, 2016-17, 2017-18) 

পল্লী অঞ্চদল জেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ি এবাং আথ ব-সামানজক কার্ বক্রম বাস্তবায়দির মােদম োনরদ্র হ্রাস কদর জিগদণর 

জীবির্াত্রার মাি উন্নয়ি। গ্রামীণ জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দির জন্য নবগত ৩ বছদর গ্রাম এলাকায় 526 নকদলানমোর সড়ক 

নিম বাণ, 970 নকদলানমোর সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 231 নমোর ব্রীজ/কালিাে ব নিম বাণ/পুিাঃনিম বাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ করা হদয়দছ। 

গ্রামীণ এলাকার ব্যবসা বানণদজযর উন্নয়ি এর জন্য 4 টি জগ্রাথদসন্টার ও গ্রামীণ হাে-বাজার উন্নয়ি করা হদয়দছ।  7টি ইউনিয়ি 

পনরষে কমদেক্স িবি নিম বাণ, 3টি উপদজলা কমদেক্স িবি নিম বাণ/সম্প্রসারণ করা হদয়দছ।  

সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ 

গ্রামীণ অবকাঠাদমা রক্ষণাদবক্ষদণ প্রদয়াজিীয় অথ বায়ি, সকল পর্ বাদয় তথ্য প্রযুনির ব্যবহাদরর মােদম স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহতা 

সাংহতকরণ। 

িনবষ্যৎ পনরকল্পিা 

পল্লী এলাকার জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দির জন্য রাস্তা, নব্রজ-কালিাে ব নিম বাণ ও রক্ষণাদবক্ষদণর পাশাপানশ নিম বাদণর গুণগত 

মাি উন্নয়দি অনিক গুরুত্ব জেয়া হদব। উপযুি জক্ষদত্র নবনস রাস্তার পনরবদতব আরনসনস ও নসনস রাস্তা করাসহ র্ািজে নিরসদির 

জন্য অনিক সাংখ্যক আন্ডারপাস/ওিারপাস নিম বাণ করা হদব।  

2018-19 অথ ববছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজবিসমূহ  

• 333 নকাঃনমাঃ কাঁিা সড়ক পাকাকরণ; 

• 1300 নমাঃ নব্রজ/কালিাে ব নিম বাণ; 

• 300 নকাঃনমাঃ পাকা সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ; 

• 40নমোর নব্রজ/কালিাে ব জমরামত/রক্ষণাদবক্ষণ; 

• 5টি হাে-বাজার উন্নয়ি; 

• 3টি  ইউনিয়ি পনরষে কমদেক্স িবি নিম বাণ;  
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জসকশি ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অনিলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ বাবলী 

 
১.১ রূপকল্প (Vision):  
 

 

পল্লী অঞ্চদল পনরকনল্পত অবকাঠাদমা উন্নয়দির মােদম জেদশর মানুদষর আথ ব-সামানজক উন্নয়ি।  

 
 

১.২ অনিলক্ষয (Mission)  

পল্লী অঞ্চদল  জেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ি এবাং আথ ব-সামানজক কার্ বক্রম বাস্তবায়দির মােদম োনরদ্র হ্রাস কদর 

জিগদণর জীবির্াত্রার মাি উন্নয়ি।    

 
১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)  

 

১.৩.১ এলনজইনি’র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  
 

১. পল্লী এলাকার জেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ি 

২. পল্লী এলাকার নিনম বত অবকাঠাদমা সাংরক্ষণ  

৩. ক্ষুদ্রাকার জসি কাঠাদমা উন্নয়ি ও সম্প্রসারণ   

৪.  েরপত্র আহবাি ও মূল্যায়ি  

 

১.৩.২ আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  
 

১. েক্ষতার সদে বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি  

২. েক্ষতা ও নিনতকতার উন্নয়ি 

৩. তথ্য অনিকার ও স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি   

৪. উদ্ভাবি ও অনিদর্াগ প্রনতকাদরর মােদম জসবার মাদিান্নয়ি 

৫. আনথ বক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি  

 

১.৪ কার্ বাবনল (Functions)  

 

১. পল্লী অঞ্চদল অবকাঠাদমা উন্নয়ি পনরকল্পিা প্রণয়ি, বাস্তবায়ি ও রক্ষণাদবক্ষণ । 

২. ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পে উন্নয়ি পনরকল্পিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি। 

৩. নবনিন্ন মন্ত্রণালদয়র অবকাঠাদমা উন্নয়ি কম বসূনি বাস্তবায়ি। 

৪. ইউনিয়ি, উপদজলা ও জপৌরসিা োিবুক, ম্যানপাং ও সড়ক এবাং সামানজক অবকাঠাদমার িাোদবজ সাংরক্ষণ। 

৫. জিপ্রনতনিনি, উপকারদিাগী, ঠিকাোর ও চুনিবদ্ধ শ্রনমকেলসমূদহর সাংনিষ্ট উন্নয়ি কম বকাদন্ড প্রনশক্ষণ প্রোি। 

৬. জগ্রাথ জসন্টার/হাে-বাজার উন্নয়ি পনরকল্পিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি। 

৭. ইউনিয়ি, উপদজলা, জজলা পনরষে ও জপৌরসিাদক কানরগনর সহায়তা প্রোি। 
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জসকশি ২ 

জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানিকার, কার্ বক্রম, কম বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

জকৌশলগত  

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives)    

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

strategic 

Objectives

) 

      কার্ বক্রম  

(Activities)      

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit)  

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক 2018-19 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

 
প্রদক্ষপি 

(Proje

ction)  

2019-

2020 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

2020-

2021 

2016-

17 

2017

-18 অসািারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] পল্লী  

এলাকার জেকসই 

অবকাঠাদমা 

উন্নয়ি   

  

 

 

 

 

 

44 

[১.১] কাঁিা সড়ক 

পাকাকরণ  

[১.১.১] নিনম বত পাকা 

উপদজলা সড়ক 

নকাঃনমাঃ 2 ১৫ ৪ 3 2.9 2.8 2.7 2.6 3 4 

 [১.১.২] নিনম বত পাকা 

ইউনিয়ি সড়ক 

নকাঃনমাঃ 5 ১৮ ১৬ 10 9 8 7 6 10 12 

 [১.১.৩] নিনম বত পাকা 

গ্রামীণ সড়ক 

নকাঃনমাঃ 7 ৮৭ ২৭৫ 320 305 290 275 250 320 330 

[১.২] সড়দক নব্রজ/ 

কালিাে ব নিম বাণ  

[১.২.১] নিনম বত নব্রজ/ 

কালিাে ব 

নমাঃ 14 ১০৬২ ১৪১০ 1300 1180 1020 900 780 1300 1400 

[১.৩] হাে-বাজার এবাং 

জগ্রাথ জসন্টার উন্নয়ি  

[১.৩.১] উন্নীত হাে 

বাজার/দগ্রাথ জসন্টার 

সাংখ্যা 4 ০ ৪ 5 4.7 4.3 4 3.7 5 5 

[১.৪] উপদজলা কমদেক্স 

িবি নিম বাণ 

[১.৪.১] নিনম বত উপদজলা 

কমদেক্স িবি 

সাংখ্যা 0 ১ ১ 0 0 0 0 0 1 1 

[১.৫] ইউনিয়ি পনরষে 

কমদেক্স  নিম বাণ 

[১.৫.১] নিনম বত ইউনিয়ি 

পনরষে  কমদেক্স িবি 

সাংখ্যা ৪ ২ ২ 3 2.7 2.3 2 1.7 3 3 

[১.৬] পল্লী এলাকায় 

কম বসাংস্হাি সৃনষ্ট 

[১.৬.১] সৃষ্ট কম বসাংস্হাি লক্ষ 

জনিেবস 

৬ ৫ ২০ 22 21.3 20.7 20 19.3 22 22 

  [১.৭] সবুজায়ি  [১.৭.১] বৃক্ষদরাপি  টি ২ ৫০০০ ৫০০০ 5000 4900 4800 4700 4600 5000 5000 

[2] পল্লী 

এলাকায় 

নিনম বত 

অবকাঠাদমা 

সাংরক্ষণ 

20 [2.১] পাকা সড়ক  

রক্ষণাদবক্ষণ  

 

  

[2.১.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

পাকা সড়ক 

নকাঃনমাঃ 17 ৪১৯ ১৪০ 300 247 193 140 187 300 300 

[2.২]পাকা সড়দক নিনম বত 

নব্রজ/ কালিাে ব 

রক্ষণাদবক্ষণ  

[2.২.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

নব্রজ/কালিাে ব 

নমাঃ 3 ৫৭ ১২০ 40 38 36 34 32 40 50 
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জকৌশলগত  

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives)    

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

strategic 

Objectives

) 

      কার্ বক্রম  

(Activities)      

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit)  

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক 2018-19 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

 
প্রদক্ষপি 

(Proje

ction)  

2019-

2020 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

2020-

2021 

2016-

17 

2017

-18 অসািারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[3]   

ক্ষুদ্রাকার জসি 

কাঠাদমা উন্নয়ি  

ও  সম্প্রসারণ   

১০ [3.১] জসি োল েিি ও 

পুিাঃেিি 

[3.১.১] েিিকৃত জসি োল 
নকাঃনমাঃ ৩ 

০ ৫ 21 16 10 5 1 21 22 

[3.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁি 

নিম বাণ/সাংস্কার 

[3.২.১] নিনম বত / 

সাংস্কারকৃত বাঁি 
নকাঃনমাঃ ৩ 

২.৫০ ২ 1 0.9 0.8 0.7 0.6 1 2 

[3.৩] বন্যা ব্যবস্হাপিার 

উদেদশ্য জরগুদলের 

নিম বাণ/সাংস্কার 

[3.৩.১] নিনম বত/ 

সাংস্কারকৃত জরগুদলের সাংখ্যা ৪ 
১ ৩ 4 3.7 3.4 3 2.7 4 4 

[4]  

পনরকনল্পত 

জেকসই 

অবকাঠাদমা 

উন্নয়দির জন্য 

েরপত্র আহ্বাি 

ও মূল্যায়ি 

৬ [4.১]  ইনজনপ এর মােদম 

েরপত্র আহ্বাি ও মূল্যায়ি 

[4.১.১] ইনজনপর মােদম 

মূল্যায়ণকৃত েরপত্র 

সাংখ্যা ৬ ৪২৫ ৪৭৫ 485 482 478 475 472 485 490 
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এলনজইনি’র আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 2018-19 

(দমাে িম্বর-20) 
 

কলাম-1 কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মাি – 2018-19 

(Target Value -2018-19) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িলনত মাি 

(Fair) 

িলনতমাদির 

নিদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি 

বাস্তবায়ি জ ারদারকরণ 
3 

২০১৭-১৮ অথ ববছদরর বানষ বক কম বসম্পােি 

চুনির মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনেল 
মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনেলকৃত তানরে 1 

24 জুলাই, 

2018 

29 জুলাই, 

2018 

30 জুলাই, 

2018 

31 জুলাই, 

2018 

01 আগস্ট, 

2018 

2018-19 অথ ববছদরর বানষ বক কম বসম্পােি 

চুনির অধÑ-বানষ যক মূল্যায়ি প্রনিয়বদি 

উর্ধ্যিি কর্তযপয়ের নিকট দানিল 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনেলকৃত তানরে ১ 

13  ানুয়ানর, 

2019 

16 

 ানুয়ানর, 

2019 

17  ানুয়ানর, 

2019 

20 ানুয়ানর, 

2019 

21 ানুয়ানর, 

2019 

সরকানর কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা পদ্ধনতসহ 

অন্যান্য নবষদয় কম বকতবা/কম বিারীদের জন্য 

প্রনশক্ষদণর আদয়াজি 

আদয়ানজত প্রনশক্ষদণর সময় 

জিঘন্টা 

* 

১ 60 - - - - 

কার্ বপদ্ধনত, 

কমÑপনরয়বশ ও জসবার 

মাদিান্নয়ি 

৯ 

ই-ফাইনলাং পদ্ধনত বাস্তবায়ি 
ফ্রণ্ট জিদক্সর মােদম গৃহীত িাক         

ই-ফাইনলাং নসদেদম আপদলািকৃত 
% ১ 80 70 60 55 50 

 ই-ফাইদল িনথ নিষ্পনত্তকৃত ** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

 ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত * ** % ১ 50 45 40 35 30 

উদ্ভাবিী উয়যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প Small 

Improvement Project (SIP)  বাস্তবায়ি 

ন্যূিিম একটি উদ্ভাবিী উয়যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবানয়ি 
তানরে ১ 

31 নিয়সম্বর, 

2018 

07 

 ানুয়ানর, 

2019 

14  ানুয়ানর, 

2019 

21  ানুয়ানর, 

2019 

28  ানুয়ানর, 

2019 

নসটিদজন স িাে বার বাস্তবায়ি 
হালিাগাদকৃি নসটিয় ন স চাটাÑর 

অনুর্ায়ী প্রদত্ত জসবা 
% 1 

80 75 70 60 50 

 
জসবাগ্রহীিায়দর মিামি পনরবীেণ 

ব্যবস্থা চালুকৃি 
িানরি 1 

31 নিয়সম্বর, 

2018 

15 

 ানুয়ানর, 

2019 

07 

ফেব্রুয়ারি,  
2019 

17 

ফেব্রুয়ারি, 
2019 

28 

ফেব্রুয়ারি, 
2019 

অনিয়র্াগ প্রনিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 
নিনদ যষ্ট সময়য়র ময়ে অনিয়র্াগ 

নিস্পনত্তকৃি 
% 1 

90 80 70 60 50 

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ব সাংনিষ্ট নপআরএল আয়দশ  ানরকৃি % 1 ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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কলাম-1 কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মাি – 2018-19 

(Target Value -2018-19) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িলনত মাি 

(Fair) 

িলনতমাদির 

নিদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কম বিারীর নপআরএল ও ছুটি িগোয়িপত্র 

জানর নিনিতকরণ 
ছুটি িগদায়িপত্র  ানরকৃি % 

1 
100 90 80 - - 

আনথ বক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 
5 

অনিে আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্Ñক্রয়মর উন্নয়ি ব্রিসীট  বাব জপ্রনরি % 0.5 60 55 50 45 40 

 অনিে আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত % 0.5 ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবরও অস্থাবর সম্পনত্তর হালিাগাে তানলকা 

প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পনত্তর তানলকা হালিাগােকৃত তানরে ১ 
03 জফব্রুয়ানর, 

2019 

17 

জফব্রুয়ানর, 

2019 

২৮ জফব্রুয়ানর, 

2019 

২৮ মাি ব, 

2019 

১৫ এনপ্রল, 

2019 

অস্থাবর সম্পনত্তর তানলকা 

হালিাগােকৃত 
তানরে 1 

03 জফব্রুয়ানর, 

2019 

17 

জফব্রুয়ানর, 

2019 

২৮ জফব্রুয়ানর, 

2019 

২৮ মাি ব, 

2019 

১৫ এনপ্রল, 

2019 

  বানষ যক উন্নয়ি কমÑসূনচ বাস্তবায়ি বানষ যক উন্নয়ি কমÑসূনচবাস্তবানয়ি % 2 100 95 90 85 80 

জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল 

ও তথ্য অনিকার 

বাস্তবায়ি জজারোরকরণ 

3 

জাতীয় শুদ্ধািার কমÑ পনরকল্পিা ও 

পনরবীেণ কাঠায়মা প্রণয়ি 

জাতীয় শুদ্ধািার কমÑ পনরকল্পিা ও 

পনরবীেণ কাঠায়মা প্রণীি 
িানরি 1 15 জুলাই,  31 জুলাই,  - - - 

নিি বানরত সময়সীমার মদে নত্রমানসক  

প্রনতদবেি োনেল  

নিি বানরত সময়সীমার মদে নত্রমানসক  

প্রনতদবেি োনেলকৃত 
সাংখ্যা 1 ৪ ৩ - - - 

িথ্য বািায়ি হালিাগাদকরণ িথ্য বািায়ি হালিাগাদকৃি % 1 100 90 80   

 

 

* িপ্রশাসি প্রনশেণ ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উক্ত প্রনশেণ আয়য়া ি করয়ি হয়ব। 

**মনিপনরষদ নবিায়গর ই-গিন্যযান্স অনধশািা হয়ি প্রাপ্ত প্রনিয়বদি। 

***মনিপনরষদ নবিায়গর ই-গিন্যযান্স অনধশািা হয়ি প্রাপ্ত প্রনিয়বদি।
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সাংদর্াজিী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রনমক িাং শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) নববরণ 

১ এলনজনি জলাকাল গিি বদমন্ট নিনিশি 

২ এলনজইনি জলাকাল গিি বদমন্ট ইনঞ্জনিয়ানরাং নিপােদমন্ট 

৩ নমাঃ নমোর  

৪ নকাঃনমাঃ নকদলানমোর  

৫ নবনস (BC) সড়ক নবটুনমি কাদপ বটিাং সড়ক 

৬ আরনসনস (RCC) সড়ক নরিদফাস বি নসদমন্ট কিনক্রে সড়ক 

৭ নসনস (CC) সড়ক নসদমন্ট কিনক্রে সড়ক 

৮ নিনপনপ জিদিলপদমন্ট প্রদজক্ট প্রদপাজাল  

৯ ইনজনপ  ইদলকট্রনিক গিণ বদমন্ট প্রনকউরদমন্ট 
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সাংদর্াজিী-২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী কার্ যালয়সমূহ এবাং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নববরণ  

ক্রাঃ 

িাং 

      কার্ বক্রম       কম বসম্পােি সূিক নববরণ  বাস্তবায়িকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্ত সূত্র 

সািারণ  

মন্তব্য 

১ [১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ  [১.১.১] নিনম বত পাকা উপদজলা 

সড়ক 

এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি  উপদজলা সড়দকর জমাে 

664 নকাঃনমাঃ সড়ক জিেওয়াদকবর মে হদত কাঁিা সড়ক 

পাকাকরদণর কাজ।  

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

বাাংলাদেশ জগদজে 

রনববার, অদক্টাবর 

29 2017 ও নবনিন্ন 

প্রকদল্পর অগ্রগনতর  

প্রনতদবেি 

 

[১.১.২] নিনম বত পাকা ইউনিয়ি 

সড়ক 

এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি  ইউনিয়ি সড়দকর জমাে 

495 নকাঃনমাঃ সড়ক জিেওয়াদকবর মে হদত কাঁিা সড়ক 

পাকাকরদণর কাজ।  

  

[১.১.৩] নিনম বত পাকা গ্রামীণ সড়ক এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি  গ্রাম সড়দকর জমাে 

4647 নকাঃনমাঃ সড়ক জিেওয়াদকবর মে হদত কাঁিা সড়ক 

পাকাকরদণর কাজ।  

  

২ [১.২] সড়দক নব্রজ, কালিাে ব 

নিম বাণ  

[১.২.১] নিনম বত নব্রজ/ কালিাে ব উপদজলা, ইউনিয়ি ও গ্রাম সড়দকর জমাে 5806 নকাঃনমাঃ 

সড়ক জিেওয়াদকবর মে হদত প্রদয়াজিীয় স্থাদি নব্রজ/কালিাে ব 

নিম বাণ কাজ।  

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 

 

৩ [১.৩] হাে-বাজার এবাং জগ্রাথ 

জসন্টার উন্নয়ি  

[১.৩.১] উন্নীত হাে বাজার/দগ্রাথ 

জসন্টার 

উপদজলা ও ইউনিয়ি পর্ বাদয় অবনস্থত হাে-বাজার/জগ্রাথ 

জসন্টাদরর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ি। 

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 

 

4 [১.৬] ইউনিয়ি পনরষে 

কমদেক্স  নিম বাণ 

[১.৬.১] নিনম বত ইউনিয়ি পনরষে  

কমদেক্স িবি 

ইউনিয়ি পনরষে কমদেক্স িবি নিম বাণ । এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

  

5 [১.৭] পল্লী এলাকায় 

কম বসাংস্হাি সৃনষ্ট 

[১.৭.১] সৃষ্ট কম বসাংস্হাি গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা জমরামত, রক্ষণাদবক্ষণ, রাস্তার পাদশ 

বিায়ি ও অন্যান্য প্রকদল্প সামনয়ক কম বসাংস্থাদির সুদর্াগ 

নবদশষতাঃ গ্রামীণ িারীদের।   

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 

 

6 [১.৮] সবুজায়ি  [১.৮.১] বৃক্ষদরাপি  গ্রামীণ এলাকায় সড়দকর পাদশ বৃক্ষদরাপণ।  এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 

 

7 [2.১] পাকা সড়ক  

রক্ষণাদবক্ষণ  

 

[2.১.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত পাকা 

সড়ক 

এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি  উপদজলা, ইউনিয়ি ও 

গ্রাম সড়দকর জমাে 1938নকাঃনমাঃ সড়ক জিেওয়াদকবর মে 

হদত উন্নীত সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ। 

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন 

প্রকল্প/কম বসূনির 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 

 

8 [2.২] পাকা সড়দক নিনম বত 

নব্রজ/ কালিাে ব রক্ষণাদবক্ষণ  

[৩.২.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

নব্রজ/কালিাে ব 

এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি  উপদজলা, ইউনিয়ি ও 

গ্রাম সড়দকর জমাে 5806 নকাঃনমাঃ সড়ক জিেওয়াদকবর মে 

হদত কাঁিা/পাকা সড়দক নিনম বত নব্রজ/কালিাে নিম বাণ/ 

রক্ষণাদবক্ষণ। 

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন 

প্রকল্প/কম বসূনির 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 
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ক্রাঃ 

িাং 

      কার্ বক্রম       কম বসম্পােি সূিক নববরণ  বাস্তবায়িকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্ত সূত্র 

সািারণ  

মন্তব্য 

 

9 [3.১] জসি োল েিি ও 

পুিাঃেিি 

[3.১.১] েিিকৃত জসি োল এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি জসি োল েিি ও 

পুিাঃেিি। 

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 
 

10 [3.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁি ও 

ক্রসিযাম নিম বাণ/সাংস্কার 

[3.২.১] নিনম বত/সাংস্কারকৃত বাঁি এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁি ও 

ক্রসিযাম নিম বাণ /সাংস্কার। 

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি 
 

11 [3.৩] বন্যা ব্যবস্হাপিার 

উদেদশ্য জরগুদলের নিম বাণ/ 

সাংস্কার 

[3.৩.১] নিনম বত/সাংস্কারকৃত 

জরগুদলের 

এলনজইনি ফনরেপুদরর আওতািীি বন্যা ব্যবস্হাপিার 

উদেদশ্য জরগুদলের নিম বাণ/সাংস্কার। 

এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

নবনিন্ন প্রকদল্পর 

অগ্রগনতর  প্রনতদবেি  

12 [4.৩]  ইনজনপ এর মােদম 

েরপত্র আহ্বাি ও মূল্যায়ি 

[4.৩.১] ইনজনপর মােদম 

মূল্যায়ণকৃত েরপত্র 

ইনজনপ পদ্ধনতদত েরপত্র আহবািকৃত ও মূল্যায়ি।  এলনজইনি 

জজলাাঃ  ফনরেপুর। 

ইনজনপ ওদয়বসাইে 
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সাংদর্াজিী-৩:  

কম বসম্পােি লেূমাত্রা অ Ñজির জেয়ত্র মাঠ পর্ যায়য়র অন্যান্য কার্ যালয়য়র নিকে সুনিনে বষ্ট িানহো  

 

প্রনতষ্ঠাদির িাম  সাংনিষ্ট  কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক উি প্রনতষ্ঠাদির নিকে 

িানহো/প্রতযাশা 

িানহো/প্রতযাশার 

জর্ৌনিকতা 

প্রতযাশা পুরণ িা 

হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ বালয় 

সড়ক/নব্রজ/কালিাে ব/ 

হাে-বাজার/দগ্রাথ 

জসন্টার/ইউনিয়ি পনরষে 

কমদেক্স িবি/ উপদজলা 

কমদেক্স িবি/বাঁি নিম বাণ। 

নিনম বত/রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

সড়ক/নব্রজ/কালিাে ব/ 

হাে-বাজার/দগ্রাথ 

জসন্টার/ইউনিয়ি পনরষে 

কমদেক্স িবি/ উপদজলা 

কমদেক্স িবি/ বাঁি।  

নবদশষদক্ষদত্র উন্নয়ি প্রকল্প 

বাস্তবায়দির জন্য ভূনম 

অনিগ্রহণ প্রস্তাদবর িীনতগত 

অনুদমােি 

ভূনম অনিগ্রহণ 

িীনতগত 

অনুদমােিকারী 

কর্তবপক্ষ 

উন্নয়ি প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

বািাগ্রস্থ হদব 

 

  

 


