
সিটিজেন চার্ টার 

সনর্ টাহী প্রজকৌশলীর কার্ টালয়, এলসেইসি, র্জশার। 

 

১.সির্া কার্র্ক্টম    

ক্রঃ নং সেবার নাম সেবা গ্রহণকারী সেবা প্রদাননর পদ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থান 

কাযতন িষ্পতি  

েনবার্চ্ি েময় 

সেবা প্রদাননর কর্তিপক্ষ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১  গ্রামীণ 

অবকাঠানমা 

রক্ষণানবক্ষণ 

উপকারন াগী 

জনগণ/ স্হানীয় 

েরকার 

প্রতিষ্ঠান েমূহ 

উপজেলার অন্তর্ টত িকল উপজেলা ও ইউসনয়ন িড়জকর বাস্তর্ অর্স্থা, র্ানর্াহন চলাচজলর 

িংখ্যা এর্ং িড়জকর সিতু / কালভার্ ট এর অর্স্হা পর্জর্র্ক্টণ কজর উপজেলা িার্াজর্ে 

হালনার্াদ কজর উপজেলা প্রজকৌশলী সেলার  সনর্াহী প্রজকৌশলীর কার্াল টজয় সপ্ররণ  করজর্৷ 

সন টর্াহী প্রজকৌশলী তার আওতাধীন িকল উপজেলার িার্াজর্ে হালনার্াদ কজর আঞ্চসলক 

তত্বার্ধায়ক প্রজকৌশলীর অসিজি সপ্ররন করজর্৷ িদর দপ্তর রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ ইউসনর্ প্রাপ্ত 

হালনার্াদ িার্াজর্জের আজলাজক িির্ওয়যাজরর িাহাজে সেলাওয়ারী রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ চাসহদা 

সনরুপণ করজর্ এর্ং িাজে িাজে প্রােসমক স্কীম তাসলকা প্রণয়ন করজর্। িংসিষ্ঠ সেলার 

সনর্াহী প্রজকৌশলীর  প্রােসমক স্কীমগুসল উপজেলা প্রজকৌশলীর মাধ্যজম িজরেসমজন র্াচাই-

র্াছাই কজর িম্ভাব্য প্রাক্কলন প্রণয়ন করজর্৷ সেলা রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ কসমটি সেলার র্াসষ টক 

র্রাদ্দকৃত র্াজের্ অনুয়ায়ী স্কীম তাসলকা চূড়ান্তকরতঃ র্াসষ টক র্ক্য় পসরকল্পনাজত 

(Annual Procurement Plan) অন্তর্ভ টক্ত কজর অনুজমাদজনর েন্য আঞ্চসলক 

তত্ত্বার্ধায়ক প্রজকৌশলীর সনকর্ সপ্ররণ করজর্-র্া র্াচাই র্াছাই সশজষ অনুজমাদজনর পর 

িংসিষ্ট সেলার সনর্াহী প্রজকৌশলী দরপত্র আহর্ান কজর রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ সনজদ টসশকার আজলাজক 

রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ কাে র্াস্তর্ায়ন করজর্। 

  

েনব িার্চ্ ৬ মাে  

১৷ েংতিষ্ট উপনজলা 

২৷ েংতিষ্ট সজলার তনবাহী 

প্রনকৌশলী 

৩৷ েংতিষ্ট আঞ্চতলক 

িত্বাবধায়ক প্রনকৌশলী 

 

২. র্ক্য় কার্ টর্ক্মঃ     

র্ক্ঃ     

নং 

সির্ার নাম সির্া গ্রহণকারী সির্া প্রদাজনর প্ধতসত প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থান 

কার্ টসনষ্পসির 

িজর্ টাচ্চ িময় 

সির্া প্রদাজনর   কর্তটপর্ক্ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ক. র্াসষ টক র্ক্য় পসরকল্পনা      

(Annual 

Procurement 

Plan) 

ঠিকাদার/ িরর্রাহকারী/ 

পরামশ টক ইতযাসদ। 

িংসিষ্ট প্রকজল্পর প্রকল্প পসরচালক DPP সত (সিসপসপ) প্রাক্কসলত সমার্ র্ক্য় 

পসরকল্পনা অনুর্ায়ী র্াসষ টক র্ক্য় পসরকল্পনা (Annual 

Procurement Plan) প্রণয়ন করতঃ প্রধান প্রজকৌশলীর 

অনুজমাদজনর পর সনাটিশ সর্াি ট/এলসেইসির ওজয়র্িাইজর্ প্রকাশ কজরন এর্ং 

প্রকজল্পর আওতাভুক্ত সেলার সনর্ টাহী প্রজকৌশলীজদর সনকর্ সপ্ররণ কজরন৷ 

িংসিষ্ঠ সনর্ টাহী প্রজকৌশলী উক্ত পসরকল্পনাটি সনাটিশ সর্াজি ট প্রকাশ করতঃ 

িংসিষ্ঠ সেলার র্ক্য়কার্ টর্ক্ম শুরু করার ব্যর্স্হা গ্রহণ কজরন৷     ১ সকাটি 

র্াকা র্া তদুধ ট মুল্যমাজনর কােট, পন্য ও সির্ার্ক্জয়র সর্ক্জত্র এর্ং ৫০ লর্ক্ 

র্াকা মূল্যমাজনর র্া তদুধ ট সভৌত সির্া র্া বৃস্ধত সভসিক সির্া র্ক্জয়র সর্ক্জত্র 

র্াসষ টক র্ক্য় পসরকল্পনা (CPTU)এর ওজয়র্ িাইজর্ প্রকাশ করা হজয় োজক ৷ 

 প্রসত সতন মাি 

অন্তর হালনার্াদ 

করা হয়৷ 

িংসিষ্ট র্ক্য়কারী 

(Procuring 

Entity) 



খ. সর্জ্ঞাপন র্া দরপত্র 

সর্জ্ঞসপ্ত প্রকাশ৷ 

ঠিকাদার/ িরর্রাহকারী/ 

পরামশ টক/ আগ্রহী 

দরপত্রদাতা প্রসতষ্ঠান 

সপসপআর-২০০৮ এর সর্সধ অনুর্ায়ী দরপত্র সর্জ্ঞসপ্ত প্রকাশ করা হজয় োজক।  সপসপআর-২০০৮ 

অনুর্ায়ী 

-ঐ- 

র্. প্রাক-দরপত্র িভা 

আহর্ান 

-ঐ- দরপত্রদাতার্জণর দরপত্র দসলল র্া দরপত্র িংসিষ্ট সকান প্রশ্ন র্া ব্যখ্যা 

প্রদাজনর লজর্ক্য প্রাক-দরপত্র িভা আহর্ান করা হজয় োজক।উক্ত িভার 

কার্ টসর্র্রণী দরপত্র র্ক্য়কারী িকল দরপত্র দাতাজদর সনকর্ প্রদান করা হজয় 

োজক।  

 সপসপআর-২০০৮ 

অনুর্ায়ী 

-ঐ- 

ঘ. সর্াগ্যতা িম্পন্ন 

িরর্রাহকারী র্া 

ঠিকাদারজদর তাসলকা 

িংরর্ক্ণ ও 

হালনার্াদকরণ 

-ঐ- সর্জশষ সর্ক্জত্র িীসমত দরপত্র প্ধতসত প্রজয়াজর্র মাধ্যজম সকান র্ক্য় কার্ টর্ক্ম 

িম্পাদজনর সর্ক্জত্র িংসিষ্ট র্ক্য়কারী সর্াগ্যতা িম্পন্ন িরর্রাহকারী র্া 

ঠিকাদারজদর তাসলকা িংরর্ক্ণ (Enlistment) কজর োজকন এর্ং 

দরদাতাজদর সর্াগ্যতা র্ৎির সভসিক পুনসর্ টজর্চনার মাধ্যজম হালনার্াদ করা 

হজয় োজক।  

 সপসপআর-২০০৮ 

অনুর্ায়ী প্রসত র্ছর 

একর্ার 

-ঐ- 

ঙ. দরপত্র িংর্ক্ান্ত 

অসভজর্ার্ দাসিল ও 

সনষ্পসিকরণ 

-ঐ- সপসপআর-২০০৮ এর সর্সধর আজলাজক অসভজর্ার্ গ্রহণ এর্ং সনষ্পসিকরণ করা 

হয়। 

 ২ মাি -ঐ- 

৩. মানসনয়ন্ত্রণ িংর্ক্ান্ত 

ল্যার্ সর্ষ্ট সির্া। 

িরকারী সর্-িরকারী, 

স্বায়ত্বশাসিত, স্থানীয় 

িরকার প্রসতষ্ঠান, 

ঠিকাদার র্া আগ্রহী 

ব্যসক্তর্র্ ট 

স্থানীয় িরকার প্রজকৌশল অসধদপ্তজরর ল্যার্ সর্ষ্ট সুজর্ার্ সুসর্ধার উপর সভসি 

কজর সতন ধরজনর ল্যার্জরর্রী এলসেইসি’র সনেস্ব কাজের মান সনয়ন্ত্রণ সর্ষ্ট, 

অন্য সকান িরকারী র্া সর্িরকারী র্া ব্যাসক্ত পর্ টাজয় অনুজরাধ/ আজর্দজনর 

সপ্রসর্ক্জত ল্যার্ সর্ষ্ট সির্া প্রদান করজছ। এলসেইসি’র িদর দপ্তজর অর্সস্থত 

রজয়জছ সকন্দ্রীয় ল্যার্জরর্রী এর্ং বৃহির সেলা িদজর রজয়জছ আঞ্চসলক 

ল্যার্জরর্রী। তাছাড়া অন্যান্য সেলা িদজর রজয়জছ সেলা ল্যার্জরর্রী। 

আজর্দনকারী সনধ টাসরত সর্ষ্ট সি সেোরী চালাজনর মাধ্যজম েমা প্রদান করতঃ 

ল্যার্-ইন-চােট এর সনকর্ আজর্দন করজল আজর্ আিজল আজর্ পাজর্ন 

সভসিজত সর্ষ্ট করার পরপরই সর্ষ্ট িলািল সরজপ টার্ প্রদান করা হয়।  

 িংসিষ্ঠ সর্ষ্ট করার 

েন্য সনধ টাসরত 

িময়িীমার ৭ সদজনর 

মজধ্য 

১। িংসিষ্ট সেলার সনর্ টাহী 

প্রজকৌশলী 

 

২। সনর্ টাহী প্রজকৌশলী (মান 

সনয়ন্ত্রণ) এলসেইসি িদর 

দপ্তর, আর্ারর্াঁও, ঢাকা। 

৪. এলসেইসি’র িড়ক 

কার্ার অনুমসতপত্র। 

িরকারী র্া সর্িরকারী র্া 

স্বায়ত্বশাসিত িংস্থা অের্া 

স্থানীয় িরকার প্রসতষ্ঠান 

র্া আগ্রহী ব্যসক্ত 

অপসরহােট নার্সরক সির্া প্রদাজনর লজর্ক্য এলসেইসির িড়ক কার্ার 

আর্শ্যকতা সদিা সদজল িংসিষ্ট সেলার সনর্ টাহী প্রজকৌশলীর সনকর্ আগ্রহী 

প্রসতষ্ঠান র্া ব্যসক্ত আজর্দন করজর্ন। উক্ত আজর্দন পাওয়ার পর িজরেসমজন 

র্াচাইকরতঃ র্ক্সতপূরন সি সনধ টারণ কজর িংসিষ্ট আজর্দকারীজক অর্সহত 

করা হজর্। র্ক্সতপূরন সি েমা সদয়ার পর রাস্তা কার্ার অনুমসত সদয়া হয়।  

 ১৫ সদন িংসিষ্ট সেলার সনর্ টাহী 

প্রজকৌশলী 

৫. সন টমাণ কাজের 

র্ন্ত্রপাসত ও র্ার্াহন 

ভাড়া প্রদান। 

-ঐ- স্থানীয় িরকার প্রজকৌশল অসধদপ্তর র্া অন্যজকান িরকারী/জর্-িরকারী িংস্থা 

র্া ব্যসক্ত পর্ টাজয়র সনম টাণ কাজের েন্য র্ন্ত্রপাসত ও র্ানর্াহন এলসেইসি’র 

সেলা পর্ টাজয়র সনর্ টাহী প্রজকৌশলীর অসিি সেজক অনুজমাসদত ভাড়া তাসলকা 

অনুর্ায়ী সনধ টাসরত ভাড়া প্রদান করজল আজর্ আিজল আজর্ পাজর্ন সভসিজত 

ভাড়া সদয়া হয়।  

 ভাড়ার েন্য উপযুক্ত 

োকা িাজপজর্ক্ ৩সদন 

িংসিষ্ট সেলার সনর্ টাহী 

প্রজকৌশলী 

৬. সেআইএি ম্যাপ 

িরর্রাহ। 

িরকারী/ সর্-িরকারী 

িংস্থা/ স্থানীয় িরকার 

প্রসতষ্ঠান। 

উন্নয়ন মূলক কম টকাজের পসরকল্পনা প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়জনর সুসর্ধাজে ট 

অনুজমাসদত সি তাসলকা অনুর্ায়ী সি প্রদান করজল সেলা ও উপজেলা ম্যাপ 

িরর্রাহ করা হজয় োজক।  

 ৭ সদন িহকারী প্রজকৌশলী, সেআইএি 

ইউসনর্, সলজভল-৪, এলসেইসি 

ভর্ন, আর্ারর্াঁও, সশজরর্াংলা 



নর্র, ঢাকা-১২০৭। 

৭. অন্য সকান মন্ত্রণালয়/ 

সর্ভার্/ দপ্তজরর 

সিজপাসের্ ওয়াকট 

র্াস্তর্ায়ন। 

অন্য সকান মন্ত্রণালয় র্া 

সর্ভার্ র্া দপ্তর র্া 

স্বায়ত্বশাসিত িংস্থা। 

অন্য সকান মন্ত্রণালয়,িরকারী, আধা-িরকারী র্া স্বায়ত্বশাসিত িংস্থার 

অনুজরাজধর সপ্রসর্ক্জত িমজ াতা চুসক্ত অনুর্ায়ী কাঠাজমার্ত র্া স্থাপতয নকশা 

প্রণয়ন, র্ক্য় কার্যটজ ািহ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করা হজয় োজক।  

 চুসক্ত অনুর্ায়ী 

সনধ টাসরত িময় 

প্রধান প্রজকৌশলী, এলসেইসি 

িদর দপ্তর, আর্ারর্াঁও, 

সশজরর্াংলা নর্র, ঢাকা কর্তটক 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা। 

নর্র উন্নয়নঃ 

৮. সপৌরিভা ও সিটি 

কজপ টাজরশনজক 

কাসরর্রী িহায়তা িহ 

প্রাসতষ্ঠাসনক দর্ক্তা 

বৃস্ধতজত িহায়তা প্রদান 

এর্ং অর্কাঠজমা 

উন্নয়জন িহায়তা 

প্রদান। 

পূর্ টসনর্ টাসচত সপৌরিভা ও 

সিটি কজপ টাজরশন িমূহ 

সর্শ্বব্যাংক িহায়তায় র্ঠিত সমউসনসিপ্যাল িাজপার্ ট ইউসনর্(MSU) এর্ং 

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক িহায়তায় র্ঠিত আরর্ান ম্যাজনেজমন্ট িাজপার্ ট ইউসনর্ 

(UMSU) িমন্বজয় নর্র ব্যর্স্হাপনা ইউসনর্ অসতঃ প্রধান প্রজকৌশলীর 

সনর্তজত্ব পূর্ ট সনধ টাসরত সপৌরিভা ও সিটি কজপ টাজরশন িমূজহ সিসের্াল 

প্ধতসতজত িাসভ টি প্রদাজনর উজদ্দজশ্য তাজদর ির্ক্মতা র্াড়াজনা লজর্ক্য সহাসডং 

ট্যাক্স, পাসন িরর্রাহ, সহিার্রর্ক্ণ, সেি লাইজিন্স, অর্কাঠাজমা তাসলকা 

প্রস্তুতকরণ সর্ষজয় হাি টওয়যার ও িির্ওয়ার িহায়তা এর্ং িংসিষ্ট প্রসশর্ক্ন 

সদজয় র্াজে। সপৌরিভার সর্সভন্ন েনজর্াষ্ঠীজক সপৌরিভার উন্নয়ন পসরকল্পনা, 

প্রকল্প সনর্ টাচন, সভৌত অর্কাঠাজমা রর্ক্াণাজর্র্ক্ণ, কর আদায়, পাসন িরর্রাহ 

ও স্বাস্থয ব্যর্স্থা, র্েটযব্যর্স্থাপনা, পসরজর্শ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ সনসিত 

করার লজর্ক্য ওয়াি ট ও শহর পর্ টাজয় িমন্বয় কসমটি (TLCC & WC) 

এর্ং কসমউসনটি সভসিক িংর্ঠন (CBO) র্ঠজন িহায়তা সদজে।  

 আজর্দন প্রাসপ্তর ৭ 

(িাত) সদজনর মজধ্য 

১। িংসিষ্ট অঞ্চজলর িহকারী 

পসরচালক, আঞ্চসলক নর্র 

ব্যর্স্থাপনা িহায়তা ইউসনর্, 

এলসেইসি  

২। পসরচালক, নর্র 

ব্যর্স্থাপনা ইউসনর্, 

আর্ারর্াঁও, সশজরর্াংরা নর্র, 

ঢাকা।  

৩। অসতঃ প্রধান প্রজকৌশলী 

(নর্র ব্যর্স্থাপনা) আর্ারর্াঁও, 

সশজরর্াংলা নর্র, ঢাকা 

৯. নর্র পসরচালনা 

উন্নসতকরণ কম ট 

পসরকল্পনা (Urban 

Government 

Improvement 

Action Plan ) 

পূর্ টসনর্ টাসচত সপৌরিভা ও 

সিটি কজপ টাজরশন িমূহ 

নর্র পসরচালনা ও অর্কাঠাজমা উন্নসতকরন (১ম ও ২য় পর্ টায়)প্রকজল্পর আওতায় 

সমার্ ৭৪টি সপৌরিভায় প্রশািজন র্সতশীলতা, স্বেতা ও ের্ার্সদসহতা বৃস্ধতর েন্য 

নর্র পসরচালনা উন্নসতকরন কম ট পসরকল্পনা (UGIAP) র্াস্তর্ায়জনর কাে চলজছ। 

উক্ত কম ট পসরকল্পনার আওতায় সনম্নর্সণ টত ৬টি সর্ক্জত্র িংস্কার কাে চলজছঃ 

 নার্সরক িজচতনতা বৃস্ধত ও তাজদর অংশগ্রহণ; 

 নর্র পসরকল্পনা; 

 মসহলাজদর অংশগ্রহণ;  

 শহজরর দসরদ্র েনজর্াষ্ঠীজক একীর্ভতকরণ; 

 আসে টক দায়র্্ধততা ও টিজক োকা (Sustainability) 

 প্রশািসনক স্বেতা। 

 -ঐ- প্রকল্প পসরচালক 

ইউসেপ(১ম/২য়)পর্ টায়, 

এলসেইসি ভর্ন, সলজভল-৭, 

আর্ারর্াঁও, সশজরর্াংলা নর্র, 

ঢাকা-১২০৭। 

১০. নর্র অর্কাঠাজমা 

উন্নয়ন। 

পূর্ টসনধ টাসরত সপৌরিভা সেলা ও উপজেলা অর্কাঠাজমা উন্নয়ন প্রকজল্পর আওতায় সনধ টাসরত সপৌরিভা 

ও উপজেলা শহজরর সমৌসলক নর্র অর্কাঠাজমা সর্মনঃ িড়ক, সেন, ফুর্পাত, 

সিে/কালভার্ ট সনম টাণ, র্ািষ্টযাে, কাঁচার্াোর, র্েটয ব্যর্স্থাপনা ইতযাসদজত 

উন্নয়জন িহয়তা সদজে।  

 প্রকজল্পর সনধ টাসরত 

িময় অনুর্ায়ী 

িংসিষ্ট প্রকল্প পসরচালক 

এলসেইসি ির্র দপ্তর, 

আর্ারর্াঁও সশজরর্াংলা নর্র, 

ঢাকা। 

১১. উপজেলা ও সেলা 

শহজরর মাষ্টার প্ল্যান 

প্রণয়ন 

পূর্ টসনধ টাসরত সপৌরিভা সপৌরিভা অধ্যাজদশ অনুর্ায়ী সেলা ও উপজেলা শহজরর মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়জন 

কাসরর্রী িহায়তা সদয়া হয়। 

 প্রকজল্পর সনধ টাসরত 

িময় অনুর্ায়ী 

িংসিষ্ট প্রকল্প পসরচালক, 

এলসেইসি, আর্ারর্াঁও, 

সশজরর্াংলানর্র, ঢাকা। 

১২. স্থানীয় অংশদাসরজত্বর 

মাধ্যজম নর্র দাসরদ্র 

হ্রািকরণ। 

পূর্ টসনধ টাসরত সিটি 

কজপ টাজরশন ও সপৌরিভার 

দসরদ্র কসমউসনটির 

ইউএনসিসপ িহায়তায় নর্র অংশীদাসরজত্বর মাধ্যজম দাসরদ্র হ্রািকরণ প্রকজল্প 

(ইউসপসপআর) পূর্ ট সনধ টাসরত ৪টি সিটি কজপ টাজরশনিহ ২৩টি সপৌরিভায় নর্র 

দাসরদ্র কসমউসনটিজক নর্র দসরদ্র েনজর্াষ্ঠী এলাকায় র্ির্াি উপজর্ার্ী 

 ২ মাি ১।িংসিষ্ট শহজরর প্রকল্প 

র্াউন ম্যানোর 

২।িংসিষ্ট সিটি/জপৌর প্রশািন 



(CDC) িদস্য সমৌসলক অর্কাঠাজমা সর্মন- ল্যাসেন, নলকূপ, সেন, ফুর্পাত, িাষ্টসর্ন, লাইর্ 

সপাষ্ট ইতযাসদ সনম টাণ/স্থাপজন িহায়তা সদয়া হজয় োজক। তাছাড়া দসরদ্র 

কসমউসনটির সর্কার যুর্ক/মসহলাজদর কম টিংস্থান সৃসষ্টর লজর্ক্য সর্সভন্ন সেজি 

সশর্ক্ানর্ীশ সহিাজর্ প্রসশর্ক্ণিহ কম টিংস্থাজনর সুজর্ার্ সৃসষ্ট কজর সদয়া হজয় 

োজক।কসমউসনটি সভসিক র্েটব্যর্স্থাপনার মাধ্যজম স্বাস্থযিম্মত পসরজর্শ 

সৃসষ্টজত িহায়তা সদয়া হয়।অসধকন্ত হতদসরদ্রজদর েন্য ব্যর্িাসয়ক অনুদান 

সদজয় কম টিংস্থান ও আজয়র িংস্থান করা হয়।  

৩।প্রকল্প পসরচালক 

ইউসপসপআর এলসেইসি ভর্ন, 

আর্ারর্াঁও, সশজরর্াংলানর্র, 

ঢাকা। 

ক্ষুদ্রাকার পাসন িম্পদ উন্নয়ন সিক্টর প্রকল্পঃ 

১৩. কৃসষ কাজে র্ভ-উপসরস্থ 

ক্ষুদ্রাকার পাসন িম্পদ 

ও সর্কিই 

ব্যর্স্থাপনার সর্ক্জত্র 

সর্সভন্ন িমস্যার 

িমাধান। 

স্থানীয় স্বাে টিংসিষ্ট 

েনর্ণ/ইউসনয়ন পসরষদ 

গ্রামীণ এলাকায় অনুধ ট ১০০০ সহক্টর র্া ২৫০০ একর েসমজত কৃসষ উৎপাদন 

বৃস্ধতর লজর্ক্য পাসন িংর্ক্ান্ত সর্ সকান িমস্যা সর্মন সিচ এলাকা বৃস্ধত, পাসন 

িংরর্ক্ণ, র্ন্যা ব্যর্স্থাপনা ও েলার্্ধতাতা দূরীকরজণর েন্য স্বাে টিংসিষ্ট 

েনর্ণ িংসিষ্ট ইউসনয়ন পসরষজদর মাধ্যজম অের্া িরািসর এলসেইসি’র 

উপজেলা প্রজকৌশলী/সনর্ টাহী প্রজকৌশলী/ প্রকল্প পসরচালক এর সনকর্ আজর্দন 

করজত পাজরন। আজর্দজনর ৬ মাজির মজধ্য প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়নজর্াগ্য সকনা সি 

ব্যাপাজর অর্সহত হজর্ন। র্াস্তর্ায়নজর্াগ্য হজল সদড় সেজক দুই র্ছজরর মজধ্য 

প্রকজল্পর সুিল পাজর্ন।  

 প্রকল্প চলাকালীন ২ 

র্ছজরর মজধ্য 

১।িংসিষ্ট উপজেলা প্রজকৌশলী 

২।িংসিষ্ট সেলার সনর্ টাহী 

প্রজকৌশলী  

৩।প্রকল্প পসরচালক, ক্ষুদ্র 

পাসনিম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, 

এলসেইসি ভর্ন, আর্ারর্াঁও, 

সশজরর্াংলানর্র, ঢাকা-১২০৭। 

১৪. উপ-প্রকজল্পর স্থানীয় 

স্বাে টিংসিষ্ট ব্যসক্তজদর 

িমন্বজয় পাসন 

ব্যর্স্থাপনা িমর্ায় 

িসমসত (পার্িি) র্ঠন 

ও আে ট- িামাসেক 

উন্নয়জন প্রাসতষ্ঠাসনক 

িহায়তা প্রদান। 

পার্িি এর িদস্যবৃন্দ উক্ত প্রকল্প এলাকার েনর্ণ পাসন ব্যর্স্থাপনা িমর্ায় িসমসত (পার্িি) র্ঠজন 

িাসর্ টক িহায়তা পাজর্ন। পার্িি এর দর্ক্তা বৃস্ধতর লজর্ক্য িাংর্ঠসনক, দাসরদ্র 

হ্রািকরণ, আসে টক সলনজদন সহিার্, কৃসষ উন্নয়ন, র্র্াসদপশু ও হাঁিমুরর্ী 

পালন, মৎস্য চাষিহ অন্যান্য িামাসেক উন্নয়ন কাজে প্রসশর্ক্ণ িহায়তা 

পাজর্ন।  

 উপ-প্রকজল্পর প্রসশর্ক্ণ 

কযাজলোর অনুর্ায়ী 

-ঐ- 

১৫. অর্কাঠাজমা 

রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ এর্ং 

েীসর্কা উন্নয়জন ঋণ 

িহায়তা প্রদান। 

পার্িি এর উপকারজভার্ী 

িদস্যবৃন্দ 

উপ-প্রকল্প হস্তান্তজরর পর পার্িি কর্তটক অংশগ্রহণমূলক সনয়সমত 

রর্ক্ণাজর্র্ক্ণ করার পর অে ট প্রাসপ্ত ও শতট িাজপজর্ক্ েরম্নরী ও সমৌসুমী 

রর্ক্াণাজর্র্ক্জণর েন্য প্রজয়ােনীয় অে ট র্রাদ্দ পাজর্ন। প্রয়ােজনর উপযুক্ততা 

উজেিপূর্কট লাইভসলহুি ইমপ্রুভজমন্ট োষ্ট হজত ঋণ িহায়তা সপজত পাজরন।  

 ৩ মাি (প্রসত অে ট 

র্ছজরর সিজিম্বর-

োনুয়ারী মাজির মজধ্য 

প্রস্তার্ সপ্ররণ করজত 

হজর্) 

১।িংসিষ্ট উপজেলা প্রজকৌশলী 

২।িংসিষ্ট সেলার সনর্ টাহী 

প্রজকৌশলী  

৩।প্রকল্প পসরচালক, ক্ষুদ্র পাসন 

িম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, 

এলসেইসি ভর্ন, আর্ারর্াঁও, 

সশজরর্াংলানর্র,  ঢাকা-

১২০৭। 

 

 



সির্া িংর্ক্ান্ত অসভজর্ার্ গ্রহণ ও সনষ্পসিকরণঃ 

সিটিজেন চার্ টাজরর র্সণ টত সির্া সনধ টাসরত িময়িীমার মজধ্য যুসক্তিংর্ত কারণ ব্যতীত প্রদাজন ব্যে ট হজল িংসিষ্ট ভুক্তজভার্ী সলসিতভাজর্ সির্া প্রদান কর্তটপজর্ক্র সনকর্ অসভজর্ার্ করজত 

পারজর্ন। সির্া প্রদান কর্তটপর্ক্ অসভজর্ার্ পাওয়ার ১৫ (পজনর) সদজনর মজধ্য অসভজর্ার্কারীর অসভজর্ার্ আমজল সনজয় সর্ষয়টি সনষ্পসত করজর্ন। অসভজর্ার্কারী সির্া প্রদানকারী কর্তটপজর্ক্র 

সি্ধতাজন্ত িন্তষ্ট না হজল সির্া প্রদানকারী কর্তটপজর্ক্র সনয়ন্ত্রণকারী পরর্তী উ্ধতটতন কর্তটপজর্ক্র সনকর্ আপীল আজর্দন করজত পারজর্ন। আপীল কর্তটপর্ক্ আপীল পাওয়ার ১৫ (পজনর) সদজনর মজধ্য 

অসভজর্ার্ সনষ্পসি করজর্ন এর্ং সির্া প্রদানকারী কর্তটপর্ক্জক সলসিত সনজদ টশনা সদজর্ন। 

                সনর্ টাহী প্রনকৌশলী 

               এলসেইসি, র্জশার । 

অনতক ও আতপল কম িকিিা 

প্রকাশ চন্দ্র সর্শ্বাি 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌশলী, এলতজইতি, যনশার অঞ্চল, যনশার। 

 

িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা 

তশব শঙ্কর োহা 

তেতনয়র েহকারী প্রনকৌশলী, এলতজইতি, যনশার। 

 

সহল্পনিক্স: 

সমা: আবুল কানশম 

উর্চ্মান েহকারী, এলতজইতি, যনশার। 

স ান নং: ০৪২১-৬৮৯৫১ 

 



 

তেটিনজন চার্ িার 

এলতজইতি’র খািওয়ারী প্রধান প্রধান কম িকান্ডঃ 

গ্রামীণ অবকাঠানমা নগর অবকাঠানমা ক্ষুদ্রাকার পাতন েম্পদ উন্নয়ন 

 েড়ক তনম িাণ/পূনঃতনম িাণ/পূনব িােন  েড়ক/ফুর্পাি তনম িাণ/পূনঃতনম িাণ  বাঁধ তনম িাণ 

 তিজ/কাল ার্ ি তনম িাণ/পূনঃতনম িাণ  নদ িমা তনম িাণ/পূনঃতনম িাণ  স্লুইচ সগর্ তনম িাণ 

 সগ্রাথ সেন্টার/হার্বাজার উন্নয়ন  বাে/ট্রাক র্াতম িনাল তনম িাণ  রাবার িযাম তনম িাণ 

 ঘার্/সজটি তনম িাণ  বাজার উন্নয়ন  খাল খনন ও পূনঃখনন 

 ইউতনয়ন পতরষদ  বন তনম িাণ  র্াউন সেন্টার তনম িাণ  বন্যা তনয়ন্ত্রণ, বাঁধ তনম িাণ/পূনঃতনম িাণ 

 উপনজলা পতরষদ কমনেক্স  বন তনম িাণ 

 ঘূতণ িঝড়/বন্যা আশ্রয়নকন্দ্র তনম িাণ/ পূনঃতনম িাণ 

 স্যাতনর্ারী ল্যাতট্রন তনম িাণ 

 টিউবওনয়ল স্থাপন 

 ক্ষুদ্র-ঋণ কম িসূতচ 

 বজিয ব্যবস্থাপনা 

 স্থানীয় পাতন ব্যবস্থাপনা েমবায় েতমতিনক (পাবেে) 
তবত ন্ন কাতরগরী ও জীতবকা উন্নয়নন েহায়িা প্রদান 

 বৃক্ষনরাপণ কম িসূতচ  বতস্ত উন্নয়ন কায িক্রম  

 ক্ষুদ্র-ঋণ কম িসূতচ  নগর পতরচালনা উন্নতিকরণ  

 কৃতষ, মৎস্য ও পশুেম্পদ উন্নয়ন  দাতরদ্র তবনমাচন  

 অবকাঠানমা রক্ষণানবক্ষণ  নগর প্রশােননর েক্ষমিা বৃতদ্ধ  

 



 

 

ওনয়ব সপার্ িানলর িথ্য হালনাগাদ করণ ও ব্যবস্থাপনায় তনযুক্ত কম িকিিার িাতলকা 

ক্রতমক নং নাম পদবী I কম িস্থল সর্তলন ান নং সমাবাইল নং মন্তব্য 

১  

এ, সক, এম, আতনছুজ্জামান 

তনব িাহী প্রনকৌশলী, 

এলতজইতি, যনশার। 

 

০৪২১-৬৮৯৫১ 

 

০১৭০৮-১২৩2০১ 

 

অত নযাগ তনষ্পন্নকারী কম িকিিা 

২  

তশব শঙ্কর োহা 

তেতনয়র েহকারী প্রনকৌশলী, 

তনব িাহী প্রনকৌশলীর দির 

এলতজইতি, যনশার। 

 

০৪২১-৬৮৯৫৩ 

 

০১৭০৮-২৬১০৭৮ 

 

িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা 

৩  

সমা: আবুল কানশম 

 

উর্চ্মান েহকারী 

তনব িাহী প্রনকৌশলীর দির 

এলতজইতি, যনশার। 

 

০৪২১-৬৮৯৫১ 

 

০১৭১১-৩৫১১৩১ 

 

সহল্পনিক্স 

 

 

 

 

 

(এ, সক, এম, আতনছুজ্জামান) 

তনব িাহী প্রনকৌশলী 

এলতজইতি, যনশার। 

স ান নং-০৪২১-৬৮৯৫১ 

ই-সমইল নং-xen.jashore@lged.gov.bd 


