
 
িস�েজন চাট �ার 

 

 

১.�সবা কায�� ম 
�ঃ নং �সবার নাম  �সবা �হণকারী  �সবা �দােনর প�িত  কাযিন��িত 

সেবা�� সময়  
�সবা �দােনর কতৃপ��  

১  �ািমণ  অবকাঠােমা 
র�ণােব�ণ  

উপকার �ভাগী জনগণ/ �হানীয় 
সরকার �িত�ঠান সমহূ  

উপেজলার অ�গ�ত সকল উপেজলা ও ইউিনয়ন 
সড়েকর বা�ব অব�া, যানবাহন চলাচেলর সংখ�া 

এবং সড়েকর �সতু / কালভাট�  এর অব�হা 
পযেব��ণ কের উপেজলা ডাটােবজ হালনাগাদ কের 
উপেজলা �েকৗশলী �জলার  িনবাহ� �েকৗশলীর 
কাযাল�েয় ��রণ  করেব৷ িন�বাহ� �েকৗশলী তার 
আওতাধীন সকল উপেজলার ডাটােবজ হালনাগাদ 
কের আ�িলক ত�াবধায়ক �েকৗশলীর অিফেস 

��রন করেব৷ সদর দ�র র�ণােব�ণ ইউিনট �া� 
হালনাগাদ ডাটােবেজর আেলােক সফটওয়�ােরর 
সাহােয� �জলাওয়ারী র�ণােব�ণ চািহদা িনরুপণ 
করেব এবং সােথ সােথ �াথিমক �ীম তািলকা 

�ণয়ন করেব। সংি�� �জলার িনবাহ� �েকৗশলীর  
�াথিমক �ীমগুিল উপেজলা �েকৗশলীর মাধ�েম 
সেরজিমেন যাচাই-বাছাই কের স�াব� �া�লন 
�ণয়ন করেব৷ �জলা র�ণােব�ণ কিম� �জলার 
বািষ�ক বরা�কৃত বােজট অনুয়ায়ী �ীম তািলকা 

চূড়া�করতঃ বািষ�ক �য় পিরক�নােত 
(Annual Procurement Plan) অ�ভূ� � 
কের অনুেমাদেনর জন� আ�িলক ত�াবধায়ক 
�েকৗশলীর িনকট ��রণ করেব-যা যাচাই বাছাই 
�শেষ অনুেমাদেনর পর সংি�� �জলার িনবাহ� 
�েকৗশলী দরপ� আহবান কের র�ণােব�ণ 

িনেদ� িশকার আেলােক র�ণােব�ণ কাজ বা�বায়ন 
করেব।  

সেব�া� ৬ মাস  ১৷ সংি�� উপেজলা 
২৷ সংি�� �জলার িনবািহ�   

�েকৗশলী�েকৗশলী 
৩৷ সংি�� আ�িলক ত�াবধায়ক 

�েকৗশলী  

২. �য় কায��মঃ  

�ঃনং   �সবার নাম  �সবা �হণকারী  �সবা �দােনর প�িত  কায�িন�ি�র 
সেব�া� সময়  

�সবা �দােনর কতৃ� প�  

ক.  বািষ�ক �য় পিরক�না ( 
Annual 
Procurement 
Plan)  

�কাদার/ সরবরাহকারী/ 
পরামশ�ক ইত�ািদ।  

সংি�� �কে�র �ক� পিরচালক DPP �ত 
(িডিপিপ) �া�িলত �মাট �য় পিরক�না অনুযায়ী 
বািষ�ক �য় পিরক�না (Annual 
Procurement Plan) �ণয়ন করতঃ �ধান 
�েকৗশলীর অনুেমাদেনর পর �না�শ 
�বাড� /এলিজইিডর ওেয়বসাইেট �কাশ কেরন এবং 
�কে�র আওতাভু� �জলার িনব�াহী �েকৗশলীেদর 
িনকট ��রণ কেরন৷ সংি�� িনব�াহী �েকৗশলী উ� 
পিরক�না� �না�শ �বােড�  �কাশ করতঃ সংি�� 
�জলার �য়কায��ম শুর ুকরার ব�ব�হা �হণ 
কেরন৷ ১ �কা� টাকা বা তদধু� মুল�মােনর কায��, 
পন� ও �সবা�েয়র ��ে� এবং ৫০ ল� টাকা 
মূল�মােনর বা তদধু� �ভৗত �সবা বা বিৃ� িভি�ক 
�সবা �েয়র ��ে� বািষ�ক �য় পিরক�না 
(CPTU)এর ওেয়ব সাইেট �কাশ করা হেয় 
থােক৷  

�িত িতন মাস 
অ�র হালনাগাদ 
করা হয়৷  

সংি�� �য়কারী (Procuring 
Entity)  

খ.  িব�াপন বা দরপ� 
িব�ি� �কাশ৷  

�কাদার/ সরবরাহকারী/ 
পরামশ�ক/ আ�হী দরপ�দাতা 
�িত�ান  

িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ অনুযায়ী দরপ� িব�ি� 
�কাশ করা হেয় থােক।  

িপিপআর-
২০০৮ অনুযায়ী 

-ঐ-  



গ.  �াক-দরপ� সভা 
আহবান  

-ঐ-  দরপ�দাতাগেনর দরপ� দিলল বা দরপ� সংি�� 
�কান �� বা ব�খ�া �দােনর লে�� �াগ-দরপ� 
সভা আহবান করা হেয় থােক।উ� সভার 
কায�িববরণী দরপ� �য়কারী সকল দরপ� 
দাতােদর িনকট �দান করা হেয় থােক।  

িপিপআর-
২০০৮ অনুযায়ী 

-ঐ-  

ঘ.  �যাগ�তা স�� 
সরবরাহকারী বা 
�কাদারেদর তািলকা 
সংর�ণ ও 
হালনাগাদকরণ  

-ঐ-  িবেশষ ��ে� সীিমত দরপ� প�িত �েয়ােগর 
মাধ�েম �কান �য়কা�ম� স�াদেনর ��ে� সংি�� 
�য়কারী �যাগ�তা স�� সরবরাহকারী বা 
�কাদারীেদর তািলকা সংর�ণ (Enlistment) 
কের থােকন এবং দরদাতােদর �যাগ�তা ব সর 
িভি�ক পুনিব�েবচনার মাধ�েম হালনাগাদ করা হেয় 
থােক।  

িপিপআর-
২০০৮ অনুযায়ী 
�িত বছর 
একবার  

-ঐ-  

ঙ.  দরপ� সং�া� অিভেযাগ 
দািখল ও িন�ি�করণ  

-ঐ-  িপিপআর-২০০৮ এর িবিধর আেলােক অিভেযাগ 
�হণ এবং িন�ি�করণ করা হয়।  

২ মাস  -ঐ-  

৩.  মানিনয়�ণ সং�া� ল�াব 
�ট� �সবা।  

সরকারী �ব-সরকারী, 
�ায়�শািসত,�ানীয় সরকার 
�িত�ান, �কাদার বা আ�হী 
ব�ি�বগ�  

�ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�েরর ল�াব �ট� 
সুেযাগ সুিবধার উপর িভি� কের িতন ধরেনর 
ল�াবেরটরী এলিজইিড’র িনজ� কােজর মান 
িনয়�ণ �ট�, অন� �কান সরকারী বা �বসরকারী বা 
ব�াি� পয�ােয় অনুেরাধ/ আেবদেনর ��ি�েত ল�াব 
�ট� �সবা �দান করেছ। এলিজইিড’র সদর দ�ের 
অবি�ত রেয়েছ �ক�ীয় ল�াবেরটরী এবং বহৃ�র 
�জলা সদের রেয়েছ আ�িলক ল�াবেরটরী। তাছাড়া 
অন�ান� �জলা সদের রেয়েছ �জলা ল�াবেরটরী। 
আেবদনকারী িনধ�ািরত �ট� িফ ��জারী চালােনর 
মাধ�েম জমা �দান করতঃ ল�াব-ইন-চাজ�  এর 
িনকট আেবদন করেল আেগ আসেল আেগ পােবন 
িভি�েত �ট� করার পরপরই �ট� ফলাফল িরেপ�াট 
�দান করা হয়।  

সংি�� �ট� 
করার জন� 
িনধ�ািরত 
সময়সীমার ৭ 
িদেনর মেধ�  

১। সংি�� �জলার িনব�াহী 
�েকৗশলী 
 

২। িনব�াহী �েকৗশলী (মান 
িনয়�ণ) এলিজইিড সদর দ�র, 
আগারগাঁও, ঢাকা।  

৪.  এলিজইিড’র সড়ক 
কাটার অনুমিতপ�।  

সরকারী বা �বসরকারী বা 
�ায়�শািসত সং�া অথবা �ানীয় 
সরকার �িত�ান বা আ�হী ব�ি� 

অপিরহায�� নাগিরক �সবা �দােনর লে�� 
এলিজইিডর সড়ক কাটার আবশ�কতা �দখা িদেল 
সংি�� �জলার িনব�াহী �েকৗশলীর িনকট আ�হী 
�িত�ান বা ব�ি� আেবদন করেবন। উ� আেবদন 
পাওয়ার পর সেরজিমেন যাচাইকরতঃ �িতপূরন 
িফ িনধ�ারণ কের সংি�� আেবদকারীেক অবিহত 
করা হেব। �িতপূরন িফ জমা �দয়ার পর রা�া 
কাটার অনুমিত �দয়া হয়।  

১৫ িদন  সংি�� �জলার িনব�াহী �েকৗশলী  

৫.  িন�মাণ কােজর য�পািত 
ও যাবাহন ভাড়া �দান।  

-ঐ-  �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র বা অন�েকান 
সরকারী/�ব-সরকারী সং�া বা ব�ি� পয�ােয়র 
িনম�াণ কােজর জন� য�পািত ও যানবাহন 
এলিজইিড’র �জলা পয�ােয়র িনব�াহী �েকৗশলীর 
অিফস �থেক অনুেমািদত ভাড়া তািলকা অনুযায়ী 
িনধ�ািরত ভাড়া �দান করেল আেগ আসেল আেগ 
পােবন িভি�েত ভাড়া �দয়া হয়।  

ভাড়ার জন� 
উপযু� থাকা 
সােপে� ৩িদন  

সংি�� �জলার িনব�াহী �েকৗশলী  

৬.  িজআইএস ম�াপ 
সরবরাহ।  

সরকারী/ �ব-সরকারী সং�া/ 
�ানীয় সরকার �িত�ান।  

উ�য়ন মূলক কম�কাে�র পিরক�না �ণয়ন ও 
বা�বায়েনর সুিবধােথ� অনুেমািদত িফ তািলকা 
অনুযায়ী িফ �দান করেল �জলা ও উপেজলা ম�াপ 
সরবরাহ করা হেয় থােক।  

৭ িদন  সহকারী �েকৗশলী, িজআইএস 
ইউিনট, �লেভল-৪, এলিজইিড 
ভবন, আগারগাঁও, �শেরবাংলা 

নগর, ঢাকা-১২০৭।  

৭.  অন� �কান ম�ণালয়/ 
িবভাগ/ দ�েরর 
িডেপািজট ওয়াক�  
বা�বায়ন।  

অন� �কান ম�ণালয় বা িবভাগ 
বা দ�র বা �ায়�শািসত সং�া।  

অন� �কান ম�ণালয়,সরকারী, আধা-সরকারী বা 
�ায়�শািসত সং�ার অনুেরােধর ��ি�েত সমেঝাতা 
চুি� অনুযায়ী কাঠােমাগত বা �াপত� নকশা 
�ণয়ন, �য় কা��ে◌াসহ �ক� বা�বায়ন করা হেয় 
থােক।  

চুি� অনুযায়ী 
িনধ�ািরত সময়  

�ধান �েকৗশলী, এলিজইিড সদর 
দ�র, আগারগাঁও, �শেরবাংলা 
নগর, ঢাকা কতৃ�ক দািয়��া� 
কম�কত� া।  

নগর উ�য়নঃ  

৮.  �পৗরসভা ও িস� 
কেপ�ােরশনেক কািরগরী 
সহায়তা সহ �ািত�ািনক 
দ�তা বিৃ�েত সহায়তা 
�দান এবং অবকাঠেমা 
উ�য়েন সহায়তা �দান।  

পূব�িনব�ািচত �পৗরসভা ও িস� 
কেপ�ােরশন সমহূ  

িব�ব�াংক সহায়তায় গ�ত িমউিনিসপ�াল সােপাট�  
ইউিনট(MSU) এবং এশীয় উ�য়ন ব�াংক 
সহায়তায় গ�ত আরবান ম�ােনজেম� সােপাট�  
ইউিনট (UMSU) সম�েয় নগর ব�ব�হাপনা 
ইউিনট অিতঃ �ধান �েকৗশলীর �নতৃে� পূব� 
িনধ�ািরত �পৗরসভা ও িস� কেপ�ােরশন সমেূহ 
িডিজটাল প�িতেত সািভ� স �দােনর উে�েশ� তােদর 
স�মতা বাড়ােনা লে�� �হাি�ং ট�া�, পািন 

আেবদন �াি�র 
৭ (সাত) িদেনর 
মেধ�  

১। সংি�� অ�েলর সহকারী 
পিরচালক, আ�িলক নগর 
ব�ব�াপনা সহায়তা ইউিনট, 
এলিজইিড  

২। পিরচালক, নগর ব�ব�াপনা 
ইউিনট, আগারগাঁও, �শেরবাংরা 
নগর, ঢাকা।  



সরবরাহ, িহসাবর�ণ, ��ড লাইেস�, অবকাঠােমা 
তািলকা ��তকরণ িবষেয় হাড� ওয়�ার ও 
সফটওয়ার সহায়তা এবং সংি�� �িশ�ন িদেয় 
যাে�। �পৗরসভার িবিভ� জনেগা�ীেক �পৗরসভার 
উ�য়ন পিরক�না, �ক� িনব�াচন, �ভৗত 
অবকাঠােমা র�াণােব�ণ, কর আদায়, পািন 
সরবরাহ ও �া�� ব�ব�া, বজ� �ব�ব�াপনা, পিরেবশ 
উ�য়ন কােজ অংশ�হণ িনি�ত করার লে�� 
ওয়াড�  ও শহর পয�ােয় সম�য় কিম� (TLCC 
& WC) এবং কিমউিন� িভি�ক সংগঠন 
(CBO) গঠেন সহায়তা িদে�।  

৩। অিতঃ �ধান �েকৗশলী (নগর 
ব�ব�াপনা) আগারগাঁও, 

�শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

৯.  নগর পিরচালনা 
উ�িতকরণ কম� 
পিরক�না (Urban 
Government 
Improvement 
Action Plan )  

পূব�িনব�ািচত �পৗরসভা ও িস� 
কেপ�ােরশন সমহূ  

নগর পিরচালনা ও অবকাঠােমা উ�িতকরন (১ম 
ও ২য় পয�ায়)�কে�র আওতায় �মাট ৭৪� 
�পৗরসভায় �শাসেন গিতশীলতা, ��তা ও 
জবাবিদিহতা বিৃ�র জন� নগর পিরচালনা 
উ�িতকরন কম� পিরক�না (UGIAP) 
বা�বায়েনর কাজ চলেছ। উ� কম� পিরক�নার 
আওতায় িন�বিণ�ত ৬� ��ে� সং�ার কাজ চলেছঃ 

 নাগিরক সেচতনতা বিৃ� ও তােদর 
অংশ�হণ; 

 নগর পিরক�না; 
 মিহলােদর অংশ�হণ;  
 শহেরর দির� জনেগা�ীেক 

একীভূতকরণ; 
 আিথ�ক দায়ব�তা ও �েক থাকা 

(Sustainability) 

 �শাসিনক ��তা। 

-ঐ-  �ক� পিরচালক 
ইউিজপ(১ম/২য়)পয�ায়, 
এলিজইিড ভবন, �লেভল-৭, 
আগারগাঁও, �শেরবাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭।  

১০.  নগর অবকাঠােমা 
উ�য়ন।  

পূব�িনধ�ািরত �পৗরসভা  �জলা ও উপেজলা অবকাঠােমা উ�য়ন �কে�র 
আওতায় িনধ�ািরত �পৗরসভা ও উপেজলা শহেরর 
�মৗিলক নগর অবকাঠােমা �যমনঃ সড়ক, ��ন, 
ফুটপাত, ি�জ/কালভাট�  িনম�াণ, বাস��া�, 
কাঁচাবাজার, বজ� � ব�ব�াপনা ইত�ািদেত উ�য়েন 
সহয়তা িদে�।  

�কে�র 
িনধ�ািরত সময় 
অনুযায়ী  

সংি�� �ক� পিরচালক 
এলিজইিড সগর দ�র, আগারগাঁও 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা।  

১১.  উপেজলা ও �জলা শহেরর 
মা�ার ��ান �ণয়ন  

পূব�িনধ�ািরত �পৗরসভা  �পৗরসভা অধ�ােদশ অনুযায়ী �জলা ও উপেজলা 
শহেরর মা�ার ��ান �ণয়েন কািরগরী সহায়তা 
�দয়া হয়।  

�কে�র 
িনধ�ািরত সময় 
অনুযায়ী  

সংি�� �ক� পিরচালক, 
এলিজইিড, আগারগাঁও, 
�শেরবাংলানগর, ঢাকা।  

১২.  �ানীয় অংশদািরে�র 
মাধ�েম নগর দাির� 
�াসকরণ।  

পূব�িনধ�ািরত িস� কেপ�ােরশন ও 
�পৗরসভার দির� কিমউিন�র 
(CDC) সদস�  

ইউএনিডিপ সহায়তায় নগর অংশীদািরে�র মাধ�েম 
দাির� �াসকরণ �কে� (ইউিপিপআর) পূব� 
িনধ�ািরত ৪� িস� কেপ�ােরশনসহ ২৩� �পৗরসভায় 
নগর দাির� কিমউিন�েক নগর দির� জনেগা�ী 
এলাকায় বসবাস উপেযাগী �মৗিলক অবকাঠােমা 
�যমন- ল�াি�ন, নল�প, ��ন, ফুটপাত, ডা�িবন, 
লাইট �পা� ইত�ািদ িনম�াণ/�াপেন সহায়তা �দয়া 
হেয় থােক। তাছাড়া দির� কিমউিন�র �বকার 
যুবক/মিহলােদর কম�সং�ান সিৃ�র লে�� িবিভ� 
��েড িশ�ানবীশ িহসােব �িশ�ণসহ কম�সং�ােনর 
সুেযাগ সিৃ� কের �দয়া হেয় থােক।কিমউিন� 
িভি�ক বজ� ব�ব�াপনার মাধ�েম �া��স�ত 
পিরেবশ সিৃ�েত সহায়তা �দয়া হয়।অিধক� 
হতদির�েদর জন� ব�বসািয়ক অনুদান িদেয় 
কম�সং�ান ও আেয়র সং�ান করা হয়।  

২ মাস  ১।সংি�� শহেরর �ক� টাউন 
ম�ানজার 

২।সংি�� িস�/�পৗর �শাসন 

৩।�ক� পিরচালক ইউিপিপআর 
এলিজইিড ভবন, আগারগাঁও, 

�শেরবাংলানগর, ঢাকা। 

�ু�াকার পািন স�দ উ�য়ন �স�র �ক�ঃ  

১৩.  কৃিষ কােজ ভূ-উপির� 
�ু�াকার পািন স�দ ও 
�টকসই ব�ব�াপনার 
��ে� িবিভ� সমস�ার 
সমাধান।  

�ানীয় �াথ�সংি�� 
জনগণ/ইউিনয়ন পিরষদ  

�ামীণ এলাকায় অনুধ� ১০০০ �হ�র বা ২৫০০ 
একর জিমেত কৃিষ উ পাদন বিৃ�র লে�� পািন 
সং�া� �য �কান সমস�া �যমন �সচ এলাকা বিৃ�, 
পািন সংর�ণ, বন�া ব�ব�াপনা ও জলাব�াতা 
দরূীকরেণর জন� �াথ�সংি�� জনগণ সংি�� 
ইউিনয়ন পিরষেদর মাধ�েম অথবা সরাসির 
এলিজইিড’র উপেজলা �েকৗশলী/িনব�াহী �েকৗশলী/ 
�ক� পিরচালক এর িনকট আেবদন করেত 

�ক� চলাকালীন 
২ বছেরর মেধ�  

১।সংি�� উপেজলা �েকৗশলী 

২।সংি�� �জলার িনব�াহী 
�েকৗশলী  

৩।�ক� পিরচালক, �ু� 
পািনস�দ উ�য়ন �ক�, 
এলিজইিড ভবন, আগারগাঁও, 

�শেরবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 



পােরন। আেবদেনর ৬ মােসর মেধ� �ক�� 
বা�বায়নেযাগ� িকনা �স ব�াপাের অবিহত হেবন। 
বা�বায়নেযাগ� হেল �দড় �থেক দইু বছেরর মেধ� 
�কে�র সুফল পােবন।  

১৪.  উপ-�কে�র �ানীয় 
�াথ�সংি�� ব�ি�েদর 
সম�েয় পািন ব�ব�াপনা 
সমবায় সিমিত 
(পাবসস) গঠন ও আথ�- 
সামািজক উ�য়েন 
�ািত�ািনক সহায়তা 
�দান।  

পাবসস এর সদস�ব�ৃ  উ� �ক� এলাকার জনগণ পািন ব�ব�াপনা 
সমবায় সিমিত (পাবসস) গঠেন সািব�ক সহায়তা 
পােবন। পাবসস এর দ�তা বিৃ�র লে�� 
সাংগঠিনক, দাির� �াসকরণ, আিথ�ক �লনেদন 
িহসাব, কৃিষ উ�য়ন, গবািদপশ ুও হাঁসমুরগী 
পালন, ম স� চাষসহ অন�ান� সামািজক উ�য়ন 
কােজ �িশ�ণ সহায়তা পােবন।  

উপ-�কে�র 
�িশ�ণ 
ক�ােল�ার 
অনুযায়ী  

-ঐ-  

১৫.  অবকাঠােমা র�ণােব�ণ 
এবং জীিবকা উ�য়েন 
ঋণ সহায়তা �দান।  

পাবসস এর উপকারেভাগী 
সদস�ব�ৃ  

উপ-�ক� হ�া�েরর পর পাবসস কতৃ�ক 
অংশ�হণমূলক িনয়িমত র�ণােব�ণ করার পর 
অথ� �াি� ও শত�  সােপে� জর�রী ও �মৗসমুী 
র�াণােব�েণর জন� �েয়াজনীয় অথ� বরা� 
পােবন। �য়াজেনর উপযু�তা উে�খপূবক�  
লাইভিলহুড ইম�ভেম� �া� হেত ঋণ সহায়তা 
�পেত পােরন।  

৩ মাস 
(�িতঅথ� 
বছেরর 
িডেস�র-
জানুয়ারী মােসর 
মেধ� ��াব 
��রণ করেত 
হেব)  

১।সংি�� উপেজলা �েকৗশলী 

২।সংি�� �জলার িনব�াহী 
�েকৗশলী  

৩।�ক� পিরচালক, �ু� 
পািনস�দ উ�য়ন �ক�, 
এলিজইিড ভবন, আগারগাঁও, 

�শেরবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 

১৬.  তথ� অিধকার আইেনর 
আেলােক এলিজইিডর 
কম�কা� স�েক�  তথ� 
�দান।  

আইনানগুভােব �যাগ� 
আেবদনকারী  

�কান ব�ি� বা �িত�ােনর আেবদেনর ��ি�েত তথ� 
অিধকার আইেনর আেলােক �কাশেযাগ� তথ� �দান 
করা হেয় থােক।  

আইন অনুযায়ী 
িনধ�ািরত 
সময়সীমা।  

আিপল কতৃ� পে�র (আর�আই) 
নাম ও পদবীঃ জনাব �মাঃ �মাসেল 
উি�ন, ত�াবধায়ক �েকৗশলী 
(�শাসন), �মাবাইল নং- 

০১৭১৩০৩৯৭৯১ । তথ� �দান 
ইউিনেটর দািয়� �া� কম�কত� ার 
(আর�আই) নাম ও পদবীঃ 
জনাব �মাঃ শরীফ উি�ন, িনব�াহী 
�েকৗশলী (�শাসন), �মাবাইল নং 

- ০১৭১১১৭২৯৬১ । তথ� 
�দানেক�, তথ� ইউিনট �লেভল-
৫, এলিজইিড ভবন, ঢাকা।  

 


