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উপ�মিণকা (Preamble) 

 

সরকারী দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন সংহতকরণ এবং 

স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 

িনব �াহী �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, �জলাঃ জয়�রহাট 

   

এবং 

 

�ধান �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র এর মে� ২০১৭ সােলর �ন মােসর ২০তািরেখ এই বািষ �ক 

কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 

 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন। 
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এলিজইিড’র কম �স�াদেনর সািব �ক িচ�  
(Overview of the Performance of LGED)  

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 

সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭) 

�ানীয় সরকার �িত�ানস�হেক শি�শালী করা �ানীয় সরকার িবভােগর এবং এলিজইিড’র এক� �����ণ � দািয়�। �ামীণ 

�যাগােযাগ �ব�া উ�য়েনর জ� িবগত ৩ বছের �াম এলাকায় ১৫৯ িকেলািমটার সড়ক িনম �াণ, ৩৫৭ িকেলািমটার সড়ক 

র�ণােব�ণ এবং ৪০৪ িমটার �ীজ/কালভাট � িনম �াণ/�নঃিনম �াণ ও র�ণােব�ণ করা হেয়েছ। যানবাহন ও পথচারী চলাচেলর 

�িবধার জ� �পৗর/নগর এলাকায় ১৪.৯০ িকেলািমটার রা�া িনম �াণ/�নঃিনম �াণ ও র�ণােব�ণ  এবং জলাব�তা িনরসেন 

৫.০৪িকেলািমটার ��ন িনম �াণ করা হেয়েছ। ৪� ইউিনয়ন পিরষদ কমে�� ভবন িনম �াণ করা হেয়েছ।  

সম�া ও চ�ােল�স�হ 

�ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�েণ �েয়াজনীয় অথ �ায়ন, �মবধ �মান নগর জনেগা�ীেক �েয়াজনীয় �সবা �দান, সকল পয �ােয় 

ত� ��ি�র �বহােরর মা�েম ��তা ও জবাবিদিহ সংহতকরণ। 

ভিব�ৎ পিরক�না 

প�ী ও শহর এলাকার �যাগােযাগ �ব�ার উ�য়েনর জ� রা�া, ি�জ-কালভাট �, ��ন, �টপাত িনম �াণ ও র�ণােব�েণর 

পাশাপািশ �ণগত মান উ�য়েন অিধক ��� �দয়া হেব। �েয়াজনীয় এবং উপ�� ��ে� িবিসিস রা�ার পিরবেত� আরিসিস ও 

িসিস রা�া িনম �াণ করা হেব।  

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ  

  ৫৭ িকঃিমঃ কাচা সড়ক পাকাকরণ; 

  ১০০ িকঃিমঃ পাকা সড়ক র�ণােব�ণ; 

  ২ িমটার ি�জ/কালভাট � িনম �াণ �মরামত/র�ণােব�ণ; 

  ২ � ইউিনয়ন পিরষদ কমে�� ভবন ও ১� উপেজলা কমে�� ভবন িনম �াণ।   
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�সকশন ১ 
 

�পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবলী 
 

১.১ �পক� (Vision):  
 

 

প�ী ও শহর অ�েলর পিরকি�ত অবকাঠােমা উ�য়েনর মা�েম �দেশর মা�েষর আথ �-সামািজক উ�য়ন।  
 
 

১.২ অিভল�� (Mission)  
�াম ও নগের  �টকসই অবকাঠােমা উ�য়ন এবং আথ �-সামািজক কায ��ম বা�বায়েনর মা�েম দাির� �াস কের 
জনগেণর জীবনযা�ার মান উ�য়ন।   
 

১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives)  
 
১.৩.১ এলিজইিড’র �কৗশলগত উে��স�হ  
 

১. প�ী এলাকার �টকসই অবকাঠােমা উ�য়ন 
২. প�ী এলাকার িনিম �ত অবকাঠােমার সংর�ণ  
৩. পিরকি�ত �টকসই নগর উ�য়েন সহায়তা করা  
৪.  �ানীয় পয �ােয় স�মতা উ�ীতকরণ 
৫.  ��াকার �সচ কাঠােমা উ�য়ন ও স�সারণ   

      ৬.  পিরকি�ত �টকসই অবকাঠােমা উ�য়েনর জ� �ক� �ণয়ন    
 

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ  
 

১. দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন  
২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন 
৩. ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন   
৪. উ�াবন ও অিভেযাগ �িতকােরর মা�েম �সবার মােনা�য়ন 
৫. আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন  
 

১.৪ কায �াবিল (Functions)  
 

১. প�ী ও নগর অ�েল অবকাঠােমা উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন। 

২. ��াকার পািন স�দ উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন। 

৩. িবিভ� ম�ণালেয়র অবকাঠােমা উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন। 

৪. ইউিনয়ন, উপেজলা ও �পৗরসভা �ান�ক, �ািপং ও সড়ক এবং সামািজক অবকাঠােমার ডাটােবজ সংর�রণ। 

৫. জন�িতিনিধ, উপকারেভাগী, �কাদার ও �ি�ব� �িমকদলস�েহর সংি�� উ�য়ন কম �কাে� �িশ�ণ �দান। 

৬. ��াথ �স�ার/হাট-বাজার উ�য়েনর পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন। 

৭. ইউিনয়ন, উপেজলা, �জলা পিরষদ ও �পৗরসভােক কািরগির সহায়তা �দান। 

৮. প�ী অবকাঠােমা  র�ণােব�ণ। 
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�সকশন ২ 

�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

�কৗশলগত  
উে��  

(Strategic 

Objectives)  
  

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight 

of 
strategic 
Objectives) 

      কায ��ম  
(Activities)      

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit)  

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performa

nce 
Indicator) 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) �ে�পন 

(Proje

ction)  
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পন 
(Proje
ction) 
২০১৯-
২০২০ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ অসাধারণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
[১] প�ী  
এলাকার 

অবকাঠােমা 
উ�য়ন   

  
৩৭ 
 
 
 
 
 

[১.১] ক�চা সড়ক 
পাকাকরণ  

[১.১.১] িনিম �ত পাকা 
উপেজলা সড়ক 

িকঃিমঃ ৪ ৮ ৬ ৪ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬ ৫ ৬ 

 [১.১.২] িনিম �ত পাকা 
ইউিনয়ন সড়ক 

িকঃিমঃ ৩ ১০ ৮ ৭ ৬.৮ ৬.৬ ৬.৪ ৬.২ ৮ ৯ 

 [১.১.৩] িনিম �ত পাকা 
�ামীণ সড়ক 

িকঃিমঃ ৩ ৩০ ৩৮ ৪৬ ৪৫.৫ ৪৫ ৪৪.৫ ৪৪ ৪৭ ৪৮ 

[১.২] পাকা সড়েক 
ি�জ, কালভাট � িনম �াণ  

[১.২.১] িনিম �ত ি�জ/ 
কালভাট � 

িমঃ ৭ ১১১ ১১৯ ৭১ ৭০ ৬৯ ৬৮ ৬৭ ৭২ ৭৩ 

[১.৩] হাট-বাজার এবং 
��াথ �স�ার উ�য়ন  

[১.৩.১] উ�ীত হাট 
বাজার/ে�াথ �স�ার 

সং�া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

[১.৪] উপেজলা 
কমে�� ভবন িনম �াণ 

[১.৪.১] িনিম �ত উপেজলা 
কমে�� ভবন 

সং�া ৪ ০ ০ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

[১.৫] ইউিনয়ন পিরষদ 
কমে��  িনম �াণ 

[১.৫.১] িনিম �ত ইউিনয়ন 
পিরষদ  কমে�� ভবন 

সং�া ৪ ১ ১ ২ ১.৯ ১.৮ ১.৭ ১.৬ ২ ২ 

[১.৬] প�ী এলাকায় 
কম �সং�হান �ি� 

[১.৬.১] �� কম �সং�হান ল� 
জিনদবস 

১০ ৪ ৪ ৮ ৭.৮ ৭.৬ ৭.৪ ৭.২ ৯ ১০ 

  [১.৭] স�জায়ন  [১.৭.১] ��েরাপন  � ২ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২১০০ ২২০০ 
[২] পিরকি�ত 
�টকসই নগর 
উ�য়েন 
সহায়তা করা 
 

১২ [২.১] �পৗর/নগর 
এলাকায় ��ন িনম �াণ 

[২.১.১] িনিম �ত ��ন 
িকঃিমঃ ৭ ১ ১.০৪ ২ ১.৯ ১.৮ ১.৭ ১.৬ ২.২ ২.৫ 

[২.২] �পৗর/নগর 
এলাকায়  সড়ক 
উ�য়ন/ িনম �াণ 
 
 
 

[২.২.১] িনিম �ত �পৗর/নগর 
সড়ক 

িকঃিমঃ ৫ ৪.৯০ ৫ ৭ ৬.৮ ৬.৬ ৬.৪ ৬.২ ৮ ৯ 
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�কৗশলগত  
উে��  

(Strategic 

Objectives)  
  

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight 

of 
strategic 
Objectives) 

      কায ��ম  
(Activities)      

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit)  

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performa

nce 
Indicator) 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) �ে�পন 

(Proje

ction)  
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পন 
(Proje
ction) 
২০১৯-
২০২০ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ অসাধারণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
[৩] প�ী 
এলাকায় 
িনিম �ত 
অবকাঠােমা 
সংর�ণ 

১০ [৩.১] পাকা সড়ক  
র�ণােব�ণ  

[৩.১.১] র�ণােব�ণ�ত 
পাকা সড়ক 

িকঃিমঃ ৮ ১১৬ ১১৯ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০২ ১০৫ 

[৩.২]পাকা সড়েক 
িনিম �ত ি�জ/ কালভাট � 
র�ণােব�ণ  

[৩.২.১] র�ণােব�ণ�ত 
ি�জ/কালভাট � 

িমঃ ২ ১৬ ১৭ ২ ১.৯ ১.৮ ১.৭ ১.৬ ২.৫ ৩ 

[৪]  ��াকার 
�সচ কাঠােমা 
উ�য়ন  ও  
স�সারণ   

১০ [৪.১] �সচ খাল খনন 
ও �নঃখনন 

[৪.১.১] খনন�ত �সচ খাল 
িকঃিমঃ ৫ 

১২ 
 

৬ 
৭ ৬.৮ ৬.৬ ৬.৪ ৬.২ ৮ ৯ 

[৪.২] ব�া িনয়�ণ ব�ধ 
িনম �াণ/সং�ার 

[৪.২.১] িনিম �ত / 
সং�ার�ত ব�ধ 

িকঃিমঃ ০ ৮২ ৭ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

[৫.৩] ব�া 
�ব�হাপনার উে�ে� 
�র�েলটর 
িনম �াণ/সং�ার 

[৫.৩.১] িনিম �ত/ 
সং�ার�ত �র�েলটর 

সং�া ৫ ৮ ৭ ৪ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬ ৪.৫ ৫ 

[৫]  
পিরকি�ত 
�টকসই 
অবকাঠােমা 
উ�য়েনর জ� 
দরপ� আ�ান 
ও ��ায়ন 

৬ [৫.১]  ইিজিপ এর 
মা�েম দরপ� আ�ান 
ও ��ায়ন 

[৫.১.১] ইিজিপর মা�েম 
��ায়ণ�ত দরপ� 

সং�া ৬ ২১৩ ১০৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ১০২ ১০৫ 

[৬]  
�ানীয় পয �ােয় 
�শাসন 
সংহতকরণ 

৫ [৬.১] অিফস 
�ব�াপনা এবং 
বা�বায়নাধীন উ�য়ন 
�ক� পিরদশ �ন  

[৬.১.১] পিরদশ �ন�ত 
অিফস ও �ক� (�ক� 
পিরচালক) 

সং�া ১ ১২ ১৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৬ ১৭ 

[৬.১.২] পিরদশ �ন�ত 
অিফস ও �ক� (২৫ �ম) 

সং�া ৩ ১৩ ১৪ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২১ ২২ 

[৬.১.৩]  �িশ�ণ সং�া ১ ১৯০ ১৯৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২০৫ ২১০ 
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মাঠ পয �ােয়র কায �লেয়র আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives)

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম�স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 

PI) 

ল��মা�ার মান - ২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�তার সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ �বছের খসড়া বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� দািখল 

িনধ �ািরত সমেয়র মে� খসড়া �ি� 
ম�ণালয়/িবভােগ দািখল�ত 

তািরখ .৫ ১৯ এি�ল ২৩ এি�ল ২৫ এি�ল ২৬ এি�ল ২৭ এি�ল 

মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�েহর সে� ২০১৭-১৮ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �ি� 
�া�িরত 

তািরখ ১ ১৫ �ন ১৮ �ন ১৯ �ন ২০ �ন ২১ �ন 

২০১৬-১৭ অথ �বছের বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র ��ায়ন �িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ ��ায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ১ 
১৬ �লাই ১৮ �লাই ১৯ �লাই ২০ �লাই ২৩ �লাই 

২০১৭-১৮ অথ �বছের বািষ �ক কম �স�াদন �ি�
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

��মািসক �িতেবদন দািখল�ত 
সং�া .৫ 

৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ �বছের বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র অধ �বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত 
 

তািরখ 
১ 

১৪জা�য়াির ১৬ জা�য়াির ১৮ জা�য়াির ২১ জা�য়াির ২২ জা�য়াির 

কায �প�িত ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৯ 

ই-ফাইিলং প�িত বা�বায়ন ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত  % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউিনেকাড �বহার িনি�ত করা ইউিনেকাড �বহার িনি�ত�ত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরএল ও �� নগদায়ন �গপৎ 
জাির িনি�তকরণ 

িপআরএল ও �� নগদায়ন �গপৎ 
জাির�ত 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

িস�েজ� স চাট �ার অ�যায়ী �সবা �দান 
�কািশত িস�েজন চাট �ার অ�যায়ী �সবা 
�দান�ত 

% 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�ি��ত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

�সবার মান স�েক� �সবা�হীতােদর মতামত 
পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

�সবার মান স�েক� �সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর �ব�া চা��ত 

% 
১ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

এলিজইিডেত কমপে� �ই� অনলাইন �সবা 
চা� করা   

কমপে� �ই� অনলাইন �সবা চা��ত   তািরখ 
১ 

৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির ২৮ �ফ�য়াির - - 

এলিজইিডেত কমপে� ৩� �সবা�ি�য়া 
সহজী�ত 

কমপে� ৩� �সবা�ি�য়া সহজী�ত তািরখ 
১ 

৩১ িডেস�র ৩১ জা�য়াির ২৮ �ফ�য়াির ১৫ মাচ � - 

  এলিজইিডেত ও অধীন� �জলা কায �ালয় উ�াবনী উে�াগ ও (SIP)-স�েহর তািরখ ১ ৪ জা�য়াির ১১ জা�য়াির ১৮ জা�য়াির ২৫ জা�য়াির ৩১ জা�য়াির 



9 
 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives)

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম�স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 

PI) 

ল��মা�ার মান - ২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
স�েহর উ�াবনী উে�াগ ও Small 

Improvement Project (SIP) বা�বায়ন 
ডাটােবজ ��ত�ত  

  উ�াবনী উে�াগ ও (SIP) �রি�েকেটড  সং�া ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

আিথ �ক �ব�াপনার 
উ�য়ন 

৩ 

অিডট আপি� িন�ি�  অিডট আপি� িন�ি��ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

�াবর/অ�াবর স�ি�র হালনাগাদ তািলকা 
��ত করা 

�াবর স�ি�র হালনাগাদ তািলকা তািরখ ১ ১ �ফ�য়াির ১৫ �ফ�য়াির ২৮ �ফ�য়াির ২৮ মাচ � ১৫ এি�ল 

অ�াবর স�ি�র হালনাগাদ তািলকা তািরখ .৫ ১ �ফ�য়াির ১৫ �ফ�য়াির ২৮ �ফ�য়াির ২৮ মাচ � ১৫ এি�ল 

এলিজইিডেত ক�াণ কম �কত�া িনেয়াগ করা 
ক�াণ কম �কত�া িনেয়াগ�ত ও ওেয়ব 
সাইেট �কািশত 

তািরখ .৫ ১৫ অে�াবর ২৯ অে�াবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৪ িডেস�র 

দ�তা ও �নিতকতার 
উ�য়ন 

২ 

সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�েণর সময় জনঘ�া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ��াচার বা�বায়ন 
কম �পিরক�না এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণীত ও দািখল�ত 
 

তািরখ 
.৫ 
 

১৩ �লাই ৩১ �লাই - - - 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন দািখল�ত 

সং�া .৫ ৪ ৩ - - - 

ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� �কাশ 
বা�বায়ন 

২ 

ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 
��েণািদত ত� �কাশ ��েণািদত ত� �কািশত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও �কাশ বািষ �ক �িতেবদন ওেয়বসাইেট �কািশত তািরখ ১ ১৫ অে�বর ২৯ অে�াবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৪ িডেস�র 
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সংেযাজনী-১ 

শ�সংে�প (Acronyms) 

 

�িমক নং শ�সংে�প (Acronyms) িববরণ 

১ এলিজিড �লাকাল গভণ �েম� িডিভশন 

২ এলিজইিড �লাকাল গভণ �েম� ইি�িনয়ািরং িডপাটেম� 

৩ িমঃ িমটার  

৪ িকঃিমঃ িকেলািমটার  

৫ িবিস (BC) সড়ক িব�িমন কােপ ��ং সড়ক 

৬ আরিসিস (RCC) সড়ক িরনেফাস �ড িসেম� কনি�ট সড়ক 

৭ িসিস (CC) সড়ক িসেম� কনি�ট সড়ক 

৮ িডিপিপ �ডেভলপেম� �েজ� �েপাজাল  

৯ ইিজিপ  ইেলক�িনক গভণ �েম� �িকউরেম� 
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সংেযাজনী-২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ  

�ঃ 
নং 

      কায ��ম       কম �স�াদন �চক িববরণ  বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা� �� 

সাধারণ  
ম�� 

১ [১.১] ক�চা সড়ক পাকাকরণ  [১.১.১] িনিম �ত পাকা উপেজলা 
সড়ক 

�ানীয় সরকার িবভাগ  উপেজলা সড়েকর �মাট ০.৩৭ ল� 
িকঃিমঃ সড়ক �নটওয়ােক�র ম� হেত ক�চা সড়ক 
পাকাকরেণর কাজ।  

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

[১.১.২] িনিম �ত পাকা ইউিনয়ন 
সড়ক 

�ানীয় সরকার িবভাগ ইউিনয়ন সড়েকর �মাট ০.৪২ ল� 
িকঃিমঃ সড়ক �নটওয়ােক�র ম� হেত ক�চা সড়ক 
পাকাকরেণর কাজ।  

   

[১.১.৩] িনিম �ত পাকা �ামীণ সড়ক �ানীয় সরকার িবভাগ �াম সড়েকর �মাট ২.৪২ ল� িকঃিমঃ 
সড়ক �নটওয়ােক�র ম� হেত ক�চা সড়ক পাকাকরেণর কাজ।  

   

২ [১.২] সড়েক ি�জ, কালভাট � 
িনম �াণ  

[১.২.১] িনিম �ত ি�জ/ কালভাট � উপেজলা, ইউিনয়ন ও �াম সড়েকর �মাট ৩.২১ ল� িকঃিমঃ 
সড়ক �নটওয়ােক�র ম� হেত �েয়াজনীয় �ােন ি�জ/কালভাট � 
িন �ম �াণ কাজ।  

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৩ [১.৩] হাট-বাজার এবং ��াথ 
�স�ার উ�য়ন  

[১.৩.১] উ�ীত হাট বাজার/ে�াথ 
�স�ার 

উপেজলা ও ইউিনয়ন পয �ােয় অবি�ত হাট-বাজার/��াথ 
�স�ােরর অবকাঠােমাগত উ�য়ন। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৪ [১.৪] ব��খী সাইে�ান 
�শ�ার িনম �াণ  

[১.৪.১] িনিম �ত সাইে�ান �শ�ার �িণ �ঝড়/ব�া�বণ এলাকায় ব��খী অ�য়েক� িনম �াণ। এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৫ [১.৫] উপেজলা কমে�� 
ভবন িনম �াণ 

[১.৫.১] িনিম �ত উপেজলা কমে�� 
ভবন 

উপেজলা পিরষেদর অধীন সকল সরকারী অিফেসর জ� 
উপেজলা পিরষদ কমে�� ভবন িনম �াণ। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৬ [১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ 
কমে��  িনম �াণ 

[১.৬.১] িনিম �ত ইউিনয়ন পিরষদ  
কমে�� ভবন 

ইউিনয়ন পিরষদ কমে�� ভবন িনম �াণ �ক��র �ময়াদ �ন 
২০১৮। একই ধরেণর ন�ন �ক� �� না হওয়ায় ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের ল�মা�া �াস �পেয়েছ। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৭ [১.৭] প�ী এলাকায় 
কম �সং�হান �ি� 

[১.৭.১] �� কম �সং�হান �ামীণ এলাকায় রা�া �মরামত, র�ণােব�ণ, রা�ার পােশ 
বনায়ন ও অ�া� �কে� সামিয়ক কমসং�ােনর �েযাগ 
িবেশষতঃ �ামীণ নারীেদর।   

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৮ [১.৮] স�জায়ন  [১.৮.১] ��েরাপন  �ামীণ এলাকায় সড়েকর পােশ ��েরাপণ।  এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

৯ [২.১] �পৗর/নগর এলাকায় 
�টপাত িনম �াণ 

[২. ১.১] িনিম �ত  �টপাত পথচারীেদর চলাচেলর জ� রা�ার �’পােশ �টপাথ িনম �াণ। এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন  

১০ [২.২] �পৗর/নগর এলাকায় 
��ন িনম �াণ 

[২.২.১] িনিম �ত ��ন শহর এলাকার ময়লা পািন ও তরল বজ�� িনগ �মেনর জ� ��ন 
িনম �াণ। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন  



13 
 

�ঃ 
নং 

      কায ��ম       কম �স�াদন �চক িববরণ  বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা� �� 

সাধারণ  
ম�� 

১১ [২.৩] �পৗর/নগর এলাকায়  
সড়ক উ�য়ন/ িনম �াণ 

[২.৩.১] িনিম �ত �পৗর/নগর সড়ক �পৗরসভা ও নগর এলাকায় সড়ক িনম �াণ। 
 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন  

১২ [৩.১] পাকা সড়ক  
র�ণােব�ণ  
 

[৩.১.১] র�ণােব�ণ�ত পাকা 
সড়ক 

এলিজইিড’র মা�েম উপেজলা, ইউিনয়ন ও �াম সড়েকর 
�মাট ৩.২১ ল� িকঃিমঃ সড়ক �নটওয়ােক�র ম� হেত উ�ীত 
সড়ক র�ণােব�ণ। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

১৩ [৩.২] পাকা সড়েক িনিম �ত 
ি�জ/ কালভাট � র�ণােব�ণ  

[৩.২.১] র�ণােব�ণ�ত 
ি�জ/কালভাট � 

এলিজইিড’র মা�েম উপেজলা, ইউিনয়ন ও �াম সড়েকর 
�মাট ৩.২১ ল� িকঃিমঃ সড়ক �নটওয়ােক�র ম� হেত 
ক�চা/পাকা সড়েক িনিম �ত ি�জ/কালভাট িনম �াণ/ 
র�ণােব�ণ। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

১৪ [৪.১] �সচ খাল খনন ও 
�নঃখনন 

[৪.১.১] খনন�ত �সচ খাল এলিজইিড’র আওতাধীন �সচ খাল খনন ও �নঃখনন। এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

১৫ [৪.২] ব�া িনয়�ণ ব�ধ ও 
�সড�াম িনম �াণ/সং�ার 

[৪.২.১] িনিম �ত/সং�ার�ত ব�ধ এলিজইিড’র আওতাধীন ব�া িনয়�ণ ব�ধ ও �সড�াম িনম �াণ 
/সং�ার। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

১৬ [৪.৩] ব�া �ব�হাপনার 
উে�ে� �র�েলটর িনম �াণ/ 
সং�ার 

[৪.৩.১] িনিম �ত/সং�ার�ত 
�র�েলটর 

এলিজইিড’র আওতাধীন ব�া �ব�হাপনার উে�ে� 
�র�েলটর িনম �াণ/সং�ার। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন  

১৭ [৫.১] িডজাইন �ণয়ন [৫.১.১] �ণয়ন�ত িডজাইন এলিজইিড’র আওতায় বা�বািয়ত সড়ক, ি�জ, উপেজলা 
কমে��, ইউিনয়ন পিরষদ কমে�� ভবনসহ অ�া� 
অবকাঠােমার িডজাইন �ণয়ন। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন  

১৮ [৫.২] িডিপিপ �ণয়ন [৫.২.১] �ণয়�ত িডিপিপ ন�ন �ক� �ণয়েনর জ� িডিপিপ �তরীকরণ। এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

১৯ [৫.৩]  ইিজিপ এর মা�েম 
দরপ� আ�ান ও ��ায়ন 

[৫.৩.১] ইিজিপর মা�েম 
��ায়ণ�ত দরপ� 

ইিজিপ প�িতেত দরপ� আহবান�ত ও ��ায়ন।  এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন 

 

২০ [৬.১] অিফস �ব�াপনা এবং 
বা�বায়নাধীন উ�য়ন �ক� 
পিরদশ �ন  

[৬.১.১] পিরদশ �ন�ত অিফস ও 
�ক�  (�ক� পিরচালক) 

�ক� পিরচালক ক��ক এলিজইিড’র আওতাধীন বা�বািয়ত/ 
বা�বায়নাধীন উ�য়ন �ক� এবং এর অিফস �ব�াপনা 
পিরদশ �ন কায�ম। 

এলিজইিড 
�জলাঃ জয়�রহাট 

এলিজইিড’র বািষ �ক 
�িতেবদন  

  [৬.১.২] পিরদশ �ন�ত অিফস ও 
�ক�  (২৫ �ম) 

২৫� পিরদশ �ন �ম ক��ক এলিজইিড’র আওতাধীন 
বা�বািয়ত/ বা�বায়নাধীন উ�য়ন �ক� এবং এর অিফস 
�ব�াপনা পিরদশ �ন কায�ম। 

  
 

  [৬.১.৩] পিরদশ �ন�ত অিফস ও 
�ক�  (�িশ�ণ)  

এলিজইিড’র িবিভ� দ�েরর কম �কত�া-কম �চারীেদর দ�তা 
�ি�র জ� �িশ�ণ �দান। 
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সংেযাজনী-৩: অ�া� দ�র/সং�ার িনকট �ত�ািশত �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 

 

�িত�ােনর নাম  সংি��  কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট 
চািহদা/�ত�াশা 

চািহদা/�ত�াশার 
�যৗি�কতা 

�ত�াশা �রণ না 
হেল স�া� 

�ভাব 
অথ � ম�ণালয় সড়ক/ি�জ/কালভাট �/হাট-

বাজার/ে�াথ 
�স�ার/ইউিনয়ন পিরষদ 
কমে�� ভবন/ উপেজলা 
কমে�� ভবন/সাইে�ান 

�শ�ার/ে�ন/ব�ধ/ 
�র�েলটর িনম �াণ/খাল 

খনন।   

িনিম �ত/র�ণােব�ণ�ত 
সড়ক/ি�জ/কালভাট �/হাট-

বাজার/ে�াথ �স�ার/ইউিনয়ন 
পিরষদ কমে�� ভবন/ উপেজলা 

কমে�� ভবন/সাইে�ান 
�শ�ার/ে�ন/ব�ধ/ 
�র�েলটর/খাল।  

যথাসমেয় �েয়াজনীয় বােজট 
�দান  

উে�িখত সকল 
অবকাঠােমা 

িনম �ােণর জ� 
উপ�� সমেয় 
�েয়াজনীয় অথ � 

�দােনর ক��প�। 

উ�য়ন �ক� 
বা�বায়ন 

বাধা�� হেব 

�িম ম�ণালয় সড়ক/ি�জ/কালভাট �/ 
হাট-বাজার/ে�াথ 

�স�ার/ইউিনয়ন পিরষদ 
কমে�� ভবন/ উপেজলা 

কমে�� ভবন/ব�ধ িনম �াণ। 

িনিম �ত/র�ণােব�ণ�ত 
সড়ক/ি�জ/কালভাট �/ 

হাট-বাজার/ে�াথ 
�স�ার/ইউিনয়ন পিরষদ 
কমে�� ভবন/ উপেজলা 

কমে�� ভবন/ ব�ধ।  

িবেশষে�ে� উ�য়ন �ক� 
বা�বায়েনর জ� �িম 

অিধ�হণ ��ােবর নীিতগত 
অ�েমাদন 

�িম অিধ�হণ 
নীিতগত 

অ�েমাদনকারী 
ক��প� 

উ�য়ন �ক� 
বা�বায়ন 

বাধা�� হেব 
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