
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
নগর উ য়ন অিধদ র 

শাসন শাখা

...

সভাপিত ড. রশীদ জািবন হােসন তৗিফক 
পিরচালক

সভার তািরখ ০৩/০১/২০১৮ এবং ০৪/০১/২০১৮ ি :
সভার সময় সকাল ০৯:৩০

ান নগর উ য়ন অিধদ েরর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  “ক”।

. . ন ংনং আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
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ম ণাল েয়রম ণাল েয়র
. . ন ংনং

২.২

াক সম য় সভা  
অ ান

১।   নগর উ য়ন অিধদ েরর প ািদর  িন ি র হার
ম ণালেয়   রণ  করা হইয়ােছ।  
২।   সিচবালেয়র গইেট কান িচ  না িদেয় সরাসির
সংি  িবভােগ পৗছােনা হইয়ােছ।
৩।   িতমােসর ১ তািরেখর মে  সব িতেবদন
ম ণালেয় সরাসির/ ই- মইল/ ফ া    এর মা েম

রণ করা হইয়ােছ। ই- মইেলর মা েম
সংি িবভােগ পৗছােনা হইয়ােছ।
৪।   ম ণালেয় িরত পে র াি  ফান কের
িনি ত করা হেয়েছ।
৫। গত ২৭/১২/২০১৭ তািরেখ াচার িতেবদন
অিতির  সিচব (উ য়ন-১) এর িনকট রণ করা
হইয়ােছ।
৬। িতমােসর মািসক   িতেবদন হায়ন ও গণ ত
ম ণালেয় রন কের   শাসিনক কমকতার   সােথ
ফানালাপ কের িনি ত করা হেয়েছ।

৭। মািসক সম য় সভার িস া  স হ  
বা বায়নকারী কমকতা মােসর ২৫ তািরেখর মে
বা বায়ন অ গিত শাসন শাখায় রণ ও পিরচালক
মেহাদয়েক কিপ দয়ার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়।  
৮। স ােহর শষ িদন ও মােসর শষ িদন িরেপাট
পাঠােনার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।  

১। নগর উ য়ন
অিধদ েরর প ািদর
 িন ি র হার
ম ণালেয়   রণ
 করেত হেব।  
২। সিচবালেয়র গইেট
কান িচ  না িদেয়

সরাসির সংি  িবভােগ
পৗছােত হেব।

৩। িতমােসর১তািরেখর
মে  সব িতেবদন
ম ণালেয় সরাসির/ ই-
মইল/ ফ া    এর

মা েম রণ করেত
হেব। ই- মইেল রণ
করার ে  ম ণালেয়র
সংি  কমকতার ই-
মইেল রণ করেত

হেব।
৪। ম ণালেয় িরত
পে র াি  ফান কের
িনি ত করেত হেব।
৫। িতমােসর শষ
কমিদবেস াচার

িতেবদন অিতির
সিচব (উ য়ন-১) এর
িনকট   রণ করেত
হেব।
৬। িতমােসর মািসক  

িতেবদন হায়ন ও
গণ ত ম ণালেয় রন
কের   শাসিনক
কমকতার   সােথ
ফানালাপ কের িনি ত

করার   িস া  হীত
হয়।  
৭। স ােহর শষ িদন ও
মােসর শষ িদন িরেপাট
না পা েয় তার েব

রণ করেত হেব।
৮। রাজশাহী ও বিরশাল
আ িলক অিফস আগামী
মােস িস া  বা বায়েনর
অ গিত ৯০% এ উি ত
করেত হেব।

১। শাসিনক
কমকতা
২। শাসন শাখা।
৩।  

া বায়নকারী
কমকতা  

- াক মািসক সম য় সভার কাযপ  ও কাযিববরণী
স কভােক স াদন করায় িসিনয়র ানার জনাব
শরীফ মাহা দ তাির ামান ও  ার টীমেক
ধ বাদ জানােনা হয়।

২



২.৭ অিডট আপি   
িন ি করন

নগর উ য়ন অিধদ েরর ০১  অি ম আপি  ও ৪
সাধারণ আপি র জবাব ডশীট আকাের
মহাপিরচালক, ত অিডট অিধদ ের রণ করা
হেয়েছ।  

বা বায়েনর সােথ জিড়ত
কমকতাগণ অিডট
অিধদ েরর সােথ
যাগােযাগ কের িত

মােস াক মািসক সম য়
সভায় অিডট িন ি র
িবষেয় অ গিত সভােক
অবিহত করেবন। 

ক) ক
পিরচালক
খ)   িহসাব র ণ
কমকতা
গ)   শাসিনক
কমকতা

২.৯ ক)   ই- সবা
কায ম
ও সবা  
সহজীকরণ।

ক) এনওিস-৩ , কায়াির-১ , ই-
িজিপ/ও এম-৫ ,  ািনং িনউজ-৬ , না শ
বাড-১ , এমওইউ-১ , এিপিপ ঢাকা অিফস-৯ ,

িরিজওনাল অিফস-৫ , পাবিলেকশন (িরসাচ) ৭
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ।

ক) ওেয়বসাইেট
আপেলাড কায ম
অ াহত রাখার   িস া

হীত হয়।
খ) ট ার আ ানকারী
কমকতাগণ ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার জ
না েশ া রসহ

িসিনয়র ানার জনাব
মাক দ হােসম এর
িনকট রণ করেবন।

ক) জনাব মাক দ
হােসম, িসিনয়র
 নার

খ)  িপ এম এস
( েজ    মিনটিরং  
িসে ম/
িপএম
আইএস) িবষয়।

খ) (i) ১৪ উপেজলা কে র সবেশষ ত ািদ
আপেলাড করা হেয়েছ।
(ii) মীরসরাই কে র সবেশষ ত ািদ আপেলাড
করা হেয়েছ।
(iii) এ িবষেয় ৩১/১২/২০১৭ তািরেখ
 ২৫.৪৫.০০০০.০০০.১৪.০৮৯.১৭.৫৮৬ নং ারেকর
মা েম উপ- ক  পিরচালক-৩, এসএমইিসআই (১ম
সংেশািধত) এর িনকট প  রণ করা হেয়েছ।

খ) (i) ১৪ উপেজলা
কে র আপেলাড

কায ম অ াহত
থাকেব।
(ii) মীরসরাই কে র
আপেলাড কায ম
অ াহত থাকেব।
(iii) এ মাদারী র-
রাৈজর ক  আগামী
মািসক সম য় সভায়
আপেডট কের দখােবন।
(iv) এমএসিডিপ ক
আগামী মািসক সম য়
সভায় আপেডট কের
দখােবন।

ক) ক
পিরচালকগণ

খ) শাসিনক
কমকতা

গ) ই- ট ািরং ক) ই ট ািরং িবষেয় সবেশষ ত ািদ মািসক সম য়
সভায় উপা াপন করা হেব।
খ) ই- ট ািরং িবষেয় িতেবদন ২৪/১২/২০১৭
তািরেখ ২৫.৪৫. ০০০০. ০০০. ০৬.০০১.১৭.৫৬৭

ারেকর মা েম শাসন-৩ অিধশাখায় রণ করা
হেয়েছ। নগর উ য়ন অিধদ েরর নেভ র/১৭ মােস
ইিজিপ এর মা েম আ ান ত ই- ট ািরং রাজ
খােত ২  এবং ক  খােত ১২  সহ মাট ১৪
আ ান করা হেয়েছ।

ক) ই ট ািরং িবষেয়
সবেশষ ত ািদ মািসক
সম য় সভায় উপা াপন
করেত হেব।
খ) ই- ট ািরং িবষেয়

িতেবদন ০৭ তািরেখর
মে  ম ণালেয় রণ
করেত হেব।
গ) আগামী ২৫
জা য়ারী/১৮ এর মে
জনাব কাজী মাঃ
ফজ ল হক এর সকল
কােডর ই- ট ািরং

লাইেভ যােব।
ঘ) আগামী মাচ/১৮ এর
মে  বই েয়র কাজ
স  করেত হেব।

১) জনাব মাহা দ
ল

ইসলাম, সহ: :
২) কাড িভি ক
আ ায়কগণ
৩) শাসিনক
কমকতা
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পাষাক ফ য়ারী/১৮ এর
মািসক সম য় সভার

েব শষ করেত হেব।
ঙ) আগামী মাচ/১৮ এর
মে  জনাব উদয় শংকর
দাস কি উটার য াংশ
এর কাজ স  করেবন।
আগামী এি ল/১৮ মােসর
মে  কি উটার সাম ী
এর কাজ স  করেবন।
চ) আসবাবপ  য় এর
িবষেয় জনাব শরীফ
মাহা দ তাির ামান

আগামী মািসক সম য়
সভায় জানােবন।
আসবাবপ  মরামত
িবষয়  মাচ/১৮ এর
মে  স  করা হেব।
ছ) ইেনােভশন টীেমর

িশ ণ মােচর মে
স  করা হেব।
ইেনােভশন টীেমর ির-
ট ার এর কায ম ১৫

জা য়ারী/১৮ এর মে
স  করা হেব।  
জ) অ া  ােয়র
ট ার আগামী ১৫

জা য়ারী/১৮ এর মে
ট ার ি য়া স

হেব এবং মােচর মে
য় ি য়া স  করা

হেব।
রাজশাহী: কি উটার
সাম ীর কােটশন
এি ল/১৮ এর মে
স  করেবন।
িসেলট: এি ল/১৮ এর
মে  সকল কােডর য়
কায ম স  করেবন।
ক বাজার: ফ য়ারী/১৮
এর মে  ০৫
কােডর RFQ কায ম

স  করেবন।
বিরশাল: এি ল/১৮ এর
মে  য় কায ম
স  করেবন।

লনা: মাচ/১৮ এর মে
য় কায ম স

করেবন।
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ঘ)   সামি ক
আকাইভ

ময়াদ উ ীণ ২৫,৫৫৭ া (কমেবিশ) ৩৮২  মা ার
ান/ িরেপাট (কমেবিশ) িডিজটালকরণ ি য়া খাত

সম েয়র পের করা হেব।

রাজশাহী এবং বিরশাল
  এলাকার মা ার
ান/িরেপাটিডিজটালক

রণ ি য়া ন/১৮
মােসর মে  স
করেবন।

ঘ) ১। জনাব শরীফ
মাহা দ  

তাির ামান,  
িসিনয়র ানার
২। লাইে রীর
দািয় া  কমকতা

িজআইএস মথডলিজ িবষেয় িসিনয়র িজও াফার ফ য়ারী মােসর াক
মািসক সম য় সভায়
িসিনয়র িজও াফার
সকল সমা  কে র
ডাটােবইস উপ াপন
করেবন।

-িসিনয়র
িজও াফার,
-জনাব ইসরাত
জাহান,   ানার ও
জনাব জািকয়া

লতানা, ানার
জনাব মাহসীনাত
নাসিরন, ানার  
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২.১০ াচার কৗশল  
বা বায়ন

২০১৭-১৮ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল  ২য়
কায়াটার এর অ গিত িতেবদন ২৭/১২/২০১৭

তািরেখ ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৯৯.০০৫.১৭.১৪৭ নং
ারেকর মা েম ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।  

-িডেস র/১৭ মােসর াক মািসক সম য় সভায়
কাযিববরণী পড়ার কারেন পিরচালক মেহাদয় ১০ জন
কমকতােক ধ বাদ জানান।

-জাতীয় াচার কৗশল
এর িতেবদন যথাসমেয়
না দয়ার কারেন ক
পিরচালকগণেক
িতর ার করা হয়।
- াচার কৗশল
বা বায়ন কিম র
কােজর মান উ য়ন
করেত হেব এবং চলমান
কােজর মােনর জ
নিতকতা কিম েক

িতর ার করা হয়।
-মািসক সম য় সভায়

াচার কৗশেলর
িতেবদন স েক
িতমােস িতেবদেনর

এক  ফর াট সংি
কমকতাগণেক সরবরাহ
করা হেব। কমকতাগণ
তা মািসক সম য় সভার

েব দািয় া
কমকতােক ত সহ
সরবরাহ করেবন।
- সকল আ িলক
অিফস এবং সকল শাখার
কমচারীেদরেক িনেয়
মািসক সম য় সভার

েব  সেচতনতা লক
সভা করেবন এবং

িতেবদন রণ
করেবন।
- াচার িবষেয় িশ ণ
আগামী ২২-২৫ তািরেখর
মে  স  করেত হেব
এবং এ িবষেয় ন ন
কের অিফস আেদশ
করেত হেব।
- াচার র ার দান
িবষেয়  এক  কিম
গঠন করেত হেব এবং

র ার দান িবষেয়
িডজাইন াইেটিরয়া
আগামী ১৫ তািরেখর
মে  জনাব শরীফ
মাহা দ তাির ামান

উপ াপন করেবন।

ক) জনাব শরীফ
মাহা দ

তাির ামান, িসিন
য়র ানার এবং
অথনীিতিবদ

২.১১ বািষক কমস াদন
ি Annual    

Performanc
e
Agreement
  (APA)  

গত ১৪/১২/২০১৭ তািরেখ হায়ন ও গণ ত
ম ণালেয় পযােলাচনা সভায় অংশ হণ করা হেয়েছ।

A n n u a l  
Performance
Agreement
(APA) এর িবষেয়

েয়াজনীয় কায ম
অ াহত থাকেব।

ক)  সহকারী  
েকৗশলী

খ)  সংি  কিম
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২.১৩ কাযালয, মি
পিরষদ িবভাগ এর
চািহত িতেবদন  

রণ

গত ২১/১২/২০১৭   তািরেখ ২৫.৪৫.০০০০. ০০০.
১৬.০০৫.১৭.৫৫৮ নং ারেকর মা েম হায়ন ও
গণ ত   ম ণালেয় রণ করা হইয়ােছ।

ক) মি পিরষদ    
িবভােগর চািহত

িতেবদন শাসন-৩
অিধশাখায় িনয়িমত  

রণ করার িস া
 হীত হয়।
খ) Comprehensive
Development Plan
for Whole Country

ক  িবষেয় জনােরল
ইেকােনািমক িডিভশন
এর সােথ টিলেফােন
যাগােযাগ কের িনি ত

হেত হেব।

১। জনাব কাজী মাঃ
 ফজ ল হক,  
িসিনয়র ানার
২। . ক.

নগরনগর
উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর
িবিবধ

১। গেবষণা ক) িরভাইজড বােজট অ েমাদন িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয়।
-ক বাজার: ক বাজার আ িলক অিফস থেক
পিরচািলত ০২  গেবষণা কেমর িরভাইজড বােজট
গত ১৩/১২/২০১৭ ও ১৭/১২/২০১৭ তািরেখ
অ েমাদেনর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
খ) ২০১৬-১৭       অথবছের অ  অিধদ র হেত

কািশত গেবষণার কিপ েলা আকাইভ/ম ণালয়সহ  
অ া    দ ের রণ করা হেয়েছ।
গ) বিরশ ালবিরশ াল : : ২০১৬-১৭ অথ বছের বিরশাল
আ িলক অিফস হেত কািশত গেবষণার িপিডএফ
এবং ওয়াড ফাইল জনাব মাক দ হােসম, িসিনয়র

ানার এবং িসিনয়র িজও াফার এর কােছ ই-
মইেলর মা েম ২১/১১/২০১৭ তািরেখ পাঠােনা হেয়েছ

এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ।

ক) ২০১৭-১৮ অথ বছের
অ  অিধদ েরর ২১
গেবষণার াবনা
অ েমাদন দয়া হয়।
উ  গেবষণা
অ েমাদেনর ি েত
পরবত  কায ম স
করেত হেব। 

১।  উপ   পিরচালক
(অিতির  দািয় ,
গ.স). 
২। িসিনয়র
িজও াফার
৩। িসিনয়র ানার
(সকল আ িলক
অিফস)
৪। গেবষণাকারী
কমকতাগণ

৭



নগরনগর
উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর
িবিবধ

২।   ২০১৭-১৮ অথ
বছেরর রাজ  বােজট

ক) লন ালন া:: িরভাইজ বােজেটর চািহদা ১৯/১২/২০১৭
তািরেখ ই- মইল যােগ রণ কিরয়ােছন।  
ক বাজারক বাজার:: িরভাইজ বােজেটর চািহদা এে ল ফাইল
ও হাডকিপ খরেচর যৗি কতা কারণ া াসহ গত
১৩/১২/২০১৭ তািরেখ ধান কাযালেয় রণ
কিরয়ােছন।
বিরশ ালবিরশ াল :: িরভাইজড বােজেটর চািহদা কাড িভি ক
চািহদার সােথ খরেচর যৗি কতা/উ তসহ এে ল
ফাইেল তকরত: গত ১২/১২/২০১৭ তািরেখ িহসাব
শাখায় রণ করা হেয়েছ। ২৪/১২/২০১৭ তািরেখ
িসিনয়র ানার জনাব উদয় শংকর দাস এর িনকট

রণ করা হেয়েছ।
িসেলটিসেলট: : গত ১৩/১২/২০১৭ তািরেখ রণ করা
হেয়েছ।  
রাজশ াহীরাজশ াহী : : গত ১৪/১২/২০১৭ তািরেখ ধান
কাযালেয় রণ কিরয়ােছন এবং কাড িভি ক
খরেচর িহসাব সভায় উপ াপন কেরন।

ক) সকল আ িলক
অিফস িরভাইজড
বােজেটর চািহদা
যৗি কতা সহ এে ল

সীেট ত কের আগামী
মািসক সম য় সভার

েব ধান কাযালেয়
রণ করেত হেব এবং

পিরচালক মেহাদয়েক
কিপ িদেত হেব।
খ) হায়ািরং চাজ ( কাড
৪৮৯৩) িবষেয় িসিনয়র

ানার জনাব শরীফ
মাহা দ তাির ামান
েয়াজনীয় ব া হণ

করেবন।
গ) সকল আ িলক
অিফসেক িরভাইজড
বােজেটর চািহদার

ি েত বােজট বরা
দয়া হেব।

ঘ) আগামী মািসক
সম য় সভায় এিপিপ
অ যায়ী বােজট খরেচর
িহসাব উপ াপন করেত
হেব।

১। কাড িভি ক
আ ায়কগণ
২। জনাব উদয়
শংকর দাস।
৩। িসিনয়র ানার
(সকল আ িলক
অিফস)

ধান কাযালেয়র জায়গা সং লান না হওয়ায় াপত
অিধদ র হেত স া তার িহসােবর প
১৮/১২/২০১৭ তািরেখর ২১৮৭/ া: ারেকর মা েম
পাওয়া িগয়ােছ। না-দাবীর জ  সরকারী আবাসন
পিরদ ের ারক
নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০. ৯৯. ০৩৩. ১৭. ৫৮৫, তার
ি◌খ ২৯/১২/২০১৭ এর মা েম প  রণ করা হেয়েছ।

হায়ণ ও গণ ত
ম ণালয় এবং সরকারী
আবাসন পিরদ েরর
সােথ যাগােযাগ অ াহত
থাকেব।

১) জনাব মাঃ
আহসান   হাবীব,  
সহঃ ানার
২) সমাজিব ানী
৩) শাসিনক
কমকতা

খ) নগর উ য়ন অিধদ েরর ওএ ই- ত যানবাহন
ও অিফস সর ামািদ অ করণ িবষেয় অথ
ম ণালেয়র সােথ যাগােযাগ িবষেয় প  রণ করা
হেল উ  পে র অ িলিপ সহকারী ানার জনাব
মাঃ আহসান হাবীব ও সমাজিব ানী জনাব শিফ ল

ইসলাম খান- ক দয়া হেব।
শাসিনক কমকতা ওএ ই এর িবষেয় ম ণালেয়র

সােথ যাগােযাগ কেরেছন।  অথ ম ণালেয় রণ
ি য়াধীন রেয়েছ মেম সভােক অবিহত কেরেছন।  

খ) নগর উ য়ন
অিধদ েরর ওএ ই-
ত যানবাহন ও অিফস

সর ামািদ অ করণ
িবষেয় অথ ম ণালেয়র
সােথ যাগােযাগ বক

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।

খ. ১। জনাব মাঃ
আহসান হাবীব,  
সহকারী ানার,
২। জনাব শিফ ল
ইসলাম     খান,
সমাজিব ানী,  
৩। শাসিনক
কমকতা
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সফটওয় ােরর তািলকা ত করত: িরেপাট দান
করা হেয়েছ।

গ. ১) জনাব শরীফ
মাহা দ

তাির ামান,
িসিনয়র   ানার
২) জনাব মাঃ
আহসান
হাবীব,সহকারী

ানার
৩) জনাব ইসরাত
জাহান, ানার

১। ২৮/১২/২০১৭ তািরেখ
২৫.৪৫. ০০০০.০০০.১৮.০০৫.১৭.৫৮৭ নং ারেকর
মা েম া লন উপ কিম  া লন কিম র কাজ
করেবন মেম অিফস আেদশ জারী করা হেয়েছ।

১১) )  সকল
উপকিম র
আ ায়ক
২) িসিনয়র  

ানার, আ িলক
অিফসস হ
৩) শাসিনক
কমকতা

নগরনগর
উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর
িবিবধ

৩। ইউিডিড ভবেনর
জ  িম ও অ া
আ িলক   অিফস  
  স েহর জ  িম
বরা  সং া

ক) নগর উ য়ন অিধদ েরর িনজ  ভবন িনমােনর
জ  আগার াও শাসিনক এলাকায় বরা ত জিমর
িবষেয় ম ণালেয় যাগােযাগ করা হেয়েছ।
খ) রাজশাহী আ িলক অিফেসর জ  জাতীয় হায়ন
ক প  ক ক বরা ত জিমর  পিরেশােধর
িবষেয় িরভাইজড বােজেটর অ া  য় খােত টাকার
সং ান রাখা হেয়েছ।
গ) বিরশাল আ িলক অিফেসর জ  জিম বরাে র
িবষেয় গণ ত অিধদ েরর সােথ যাগেযাগ অ াহত
আেছ।

ক) নগর উ য়ন
অিধদ েরর িনজ  ভবন
িনমােনর জ
আগার াও শাসিনক
এলাকায় বরা ত
জিমর িবষেয় িনিবড়
যাগােযাগ অ াহত

থাকেব।
খ) রাজশাহী আ িলক
অিফেসর জিম বরাে র
িবষেয় যাবতীয়
কাগজপ  ১৫/০১/২০১৮
তািরেখর মে  িসিনয়র

ানার জনাব উদয়
শংকর দাস এর িনকট

রণ করেবন।
গ)বিরশাল আ িলক
অিফস জিম বরাে র
িবষেয় আগামী ১৫
জা য়ারী/১৮ এর মে  এ
িবষেয় িতেবদন রণ
করেবন। 

ক) জনাব মাঃ
 আহসান হাবীব,  
সহকারী ানার

খ) িসিনয়র
ানার, রাজশাহী

গ) িসিনয়র
ানার, বিরশাল

 - শাসন শাখা

- ৪। িশ ণ সং া ক) টালীর িশ ণ িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়
খ) সােভয়ারেদর িশ ণ িবষেয় সভায় আেলাচনা
করা হয়।

ক) ০৭/০১/২০১৮ এবং
১৫/০১/২০১৮ তািরেখ
Tally সফটওয় ার
িবষেয় িশ ণ স
করা হেব।
খ) ০৫ ফ য়ারী/১৮ এর
মে  সােভয়ারেদর

িশ ণ ি য়া স
করা হেব। 

িসিনয়র ানার
( িনং এ
ড েমে শন),
আ িলক   ও    

ধান কাযালেয়র
সকল িসিনয়র

ানারগণ।
খ) সহকারী

েকৗশলী

৯



- ৫।   ইিতমে
স ািদত পিরক না
স েহর ফেলা আপঃ
ক বাজার,  
বিরশালিসেলট,  
  মাদারী র, লছড়
ি◌,

ক) বিরশ ালবিরশ াল : : েত ক মািসক সম য় সভায় বিরশাল
মা ার ান আ িনিককরণ কে র ক  াবনা
িবষয়  অবগত করােনা হয়।
-ক বাজারক বাজার:: জলা উ য়ন সম য় কিম র সভায়
িনয়িমত অংশ হণ করা হয়।
-িসেলটিসেলট:: জলা উ য়ন সম য় কিম র সভায়
অংশ হণ করা হেয়েছ। যাহা গত ১৭/১২/২০১৭
তািরেখ রণ করা হেয়েছ।
খ) ি পােরশন অব কি েহনিসভ িরিজওনাল
ডেভলপেম  ািনং ােকজ ফর রং র িডিভশন

শীষক কে র ইিতমে  ২ বার সংেশািধত িডিপিপ
ঢাকা ধান কাযালেয় জমা দান করা হেয়েছ।
পিরচালক মেহাদেয়র িনেদেশ নরায় িডিপিপ
সংেশাধেনর কায ম চলমান আেছ।
গ) বিরশাল আ িলক অিফস হেত িরত িডিপিপ
িবষেয় েয়াজনীয় কায ম অ াহত আেছ।
ঘ) বিরশ ালবিরশ াল : : আ িলক অিফেসর িবিভ  সভা ও
কায েমর ত ািদ আ িলক অিফেসর ফইস েক
আপেলাড করা হে ।
ক বাজারক বাজার::ক বাজার আ িলক অিফেসর কায ম
িনয়িমত ফইস েক আপেলাড করা হয়।

ক) েত ক মািসক
সম য় সভায় আ িলক
অিফেসর িসিনয়র

ানারগণ ফেলাআপ
অবিহত করেবন।
খ) ি পােরশন অব
কি েহনিসভ
িরিজওনাল
ডেভলপেম  ািনং

ােকজ ফর রং র
িডিভশন শীষক কে র
০৪/০১/২০১৮ তািরেখ
অ ি ত েজনেটশেনর
মতামেতর উপর িভি
কের সংেশাধন করেত
হেব।
গ) বিরশাল আ িলক
অিফস হেত িরত
Study Proposal
িবষেয় সহকারী ানার
জনাব মাঃ আহসান
হাবীব পিরচালক
মেহাদেয়র সােথ
আেলাচনা কের সমাধান
করেবন।
ঘ) আ িলক
অিফস েলা তােদর
কায ম ফইস েক
আপেলাড করেবন।    

১। সংি  আ িলক
অিফস স েহর  
িসিনয়র  

ানারগণ।

২। শাসন শাখা

- ৬। পির ার
পির তা ও
র ণােব ণ   কাজ

ক) পির ার পির তা কিম  পির ার পির তা
িবষেয় এক  িতেবদন দািখল কেরেছন।
খ) ময়লা পািনর লাইন সং ার িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয়। ইিতমে  িক  িক  সং ার করা
হেয়েছ।

ক) ময়লা পািনর লাইন
িবষেয় সহকারী ানার
জনাব মাঃ আহসান
হাবীব িতেবদন দািখল
করেবন।

ক) ১।জনাব মাঃ
আহসান
হাবীব, সহকারী

ানার
২। শাসিনক
কমকতা
খ) সংি
কমকতাগণ

- ৭।   দ েরর হািজরা
ান ও কমচারীেদর

সা ািহক  
কাযতািলকার িতেব
দন।

ক) মািসক সম য় সভায় িতেবদন উপ াপন করা
হেয়েছ।

ক) মািসক সম য় সভায়
িহসাব র ণ কমকতা
হািজরা িতেবদন
উপ াপন করেবন।  

ক)  সকল
িনয় ণকারী
কমকতা
খ) িহসাব র ণ  
কমকতা

খ) হািজরা িতেবদন   অ যায়ী িহসাব র ণ
কমকতা বতন িনি ত করা হেয়েছ।

খ) হািজরা িতেবদন    
অ যায়ী িহসাব র ণ
কমকতােক কমচারীেদর
বতন িনি ত করার

িস া   হীত হয়।

খ) িহসাবর ণ
কমকতা
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নগরনগর
উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর
িবিবধ

৮। লাইে রীর ডাটা
সংর ণ

ক) লাইে রীেত মািসক   ইউজার কতজন তার
শতকরা হারলাইে রীয়ান মািসক সম য় সভায়
 উপ াপন কেরন। এে ে  কমকতাগেণর শতকরা
হার ৬০  এবং কমচারীগেণর শতকরা হার ১৮।
খ) মািসক সম য় সভায় উপ াপন করা হেব। ি শ
িদেনর মে  বই লাইে রীেত জমা দান করেত হেব।

েয়াজেন ণরায় ই  কের বই িনেত পারেবন মেম
গত ২৫/১২/২০১৭ তািরেখ ২৫.৪৫.০০০০. ০০০.
৯৯.১১১.১৭.৫৭২ নং ারেকর মা েম প  জারী করা
হেয়েছ।

ক) লাইে রীেত মািসক  
ইউজার কতজন তার
শতকরা হারলাইে রীয়ান
মািসক সম য় সভায়
 উপ াপন করার  িস া

হীত হয়।
খ) য বই েলা পাওয়া
যায়িন স বইেয়র িবষেয়
লাইে রীয়ান সংি
কমকতার সােথ
যাগেযাগ কের সমাধান

করেবন। 

১।িসিনয়র
িজও াফার
২।সমাজিব ানী
৩।লাইে রীয়ান

- ৯।   সিমনার ক) স া  আগামী ২৯ জা য়ারী, ২০১৮ তািরেখ
এসিডিজ িবষয়ক এক  সিমনার আেয়াজন করা
হেব।
খ) লনা আ িলক অিফেস ১৯/১২/২০১৭ তািরেখ
সিমনার অ ি ত হেয়েছ। উ  সিমনাের জনাব

ইসরাত জাহান, ানার অংশ হণ কেরন।
-বিরশাল আ িলক অিফেস ১২/০১/২০১৮ তািরেখ
সিমনার আেয়াজন করা হেব।

- ক বাজার আ িলক অিফেস ২০১৮ সােলর
ফ য়ারী মােসর তীয় স ােহ সিমনার আেয়াজন

করা হেব।
-রাজশাহী আ িলক অিফেস ১৫/০৪/২০১৮ তািরেখ
সিমনার অ ি ত হেব।

ধান কাযালয়: আগামী
২৯ জা য়ারী, ২০১৮
তািরেখ এসিডিজ
িবষয়ক এক  সিমনার
আেয়াজন করা হেব।
বিরশাল: ১৫/০১/২০১৮
তািরেখ সিমনার
অ ◌্ি ত হেব।
িসেলট: মাচ/১৮ মােস
সিমনার অ ◌্ি ত

হেব। 

ক) জনাব আহেমদ
আখতা ামান, িস
িনয়র ানার
খ) জনাব উদয়
শংকর
দাস, িসিনয়র

ানার
গ) িসিনয়র ানার,
  আ িলক অিফস
স হ
ঘ) জনাব ফৗিজয়া
শারমীন
িতিথ, ানার,

- ১০।   কাশনা ক) ২০১৭-১৮ অথ বছেরর পিরক না বাতায় কােশর
জ  লখা জমা দান িবষেয় ক  পিরচালক এবং
সকল কমকতাগেণর িনকট প  রণ করা হেয়েছ।

ক) পিরক না বাতা,
ক ােল ার  এবং বািষক

িতেবদন কােশর জ
কমপিরক না অ যায়ী
কায ম স  করেত
হেব।
খ) সংেশািধত বােজেট
রাজশাহী আ িলক
অিফস ২.৫ ল  টাকা

েবর মা ার ান
নরায় ি  এবং

বিরশাল আ িলক
অিফস ১ ল  টাকায়

েবর মা ার ান
ণরায় ি  করেবন।  

১।  জনাব আহেমদ
আখতা ামান,
িসিনয়র   ানার
২
।জনাব ইয়া ে ছা
খানম, সহ: ানার
৩। জনাব জািকয়া

লতানা,   ানার

- ১১।Table of
Equipment
(TO&E) - ত সমা

ক স েহর
য পািত    
অ করণ।

Table of Equipment (TO&E) - ত সমা
ক স েহর য পািত  অ করণ সভায় অবিহত

করা হেয়েছ।

Table of Equipment
(TO&E)- ত সমা

ক স েহর য পািত
অ করণ িবষেয়
ম ণালেয়র সােথ
যাগােযাগ অ হত

থাকেব।  

ক) সমাজিব ানী
খ) শাসিনক
কমকতা

- ১২। িনেয়াগ িবিধ,  
পদবী পিরবতন

িনেয়াগ িবিধ, পদবী পিরবতন িবষেয় সবেশষ
অ গিত সভােক অবিহত   করা হেব।

িনেয়াগ িবিধ, পদবী
পিরবতন িবষেয়
যাগােযাগ অ াহত

থাকেব।

ক)  জনাব আহেমদ
আখতা ামান,
িসিনয়র ানার
খ)  সমাজিব ানী
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- ১৩।   বেদিশক
িশ ণ

অ  অিধদ র হেত িডেস র/১৭ মােস কান কমকতা
বেদিশক িশ ণ/ সিমনাের অংশ হণ কেরন নাই।

বেদিশক   িশ ণ/
সিমনাের অংশ হণ  

িবষেয় হালনাগাদ ত
াক-মািসক সম য়  

সভায়   উপ াপন করার
িস া  হীত হয়।

শাসিনক কমকতা
   

- ১৪।   মীরসরাই
কে র   অ গিত

“চ াম জলার িমরসরাই উপেজলার উ যন
পিরক না ণয়ন” শীষক কে  িফিজক াল িফচার
সােভ, আথ-সামািজক জিরপ, া েপােটশন,
Baseline survey of Existing
Flora and Fauna সােভ ফােমর
Mobilization Report  জমা িদেয়েছ।
হাইে ািজওলিজক াল সােভ এবং িজওলিজক াল
সােভ ফােমর সিহত ি  ১৯/১২/২০১৭ তািরেখ
স াদন হেয়েছ। ইেমজ পাওয়া িগয়ােছ। ইউিনয়ন
পযােয় ১৫  PRA স ািদত হেয়েছ। গত
৩১/১২/২০১৭ তািরেখ ৬  ােকেজ PIC সভা
অ ি ত হেয়েছ।

-মীরসরাই কে র
সবেশষ অ গিত মািসক
 সম য় সভায় অবিহত
করেত হেব।

ক)  ক
পিরচালক
খ)  জনাব  আহসান
  হাবীব, সহঃ

ানার ও   ক
ব াপক

নগরনগর
উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর
িবিবধ

১৫। ি য়া    
কে র অ গিত

ক) পরামশক িত ান Final
Mobilization and Inception
Report দািখল কেরেছ এবং পরামশক

িত ােনর Final Mobilization and
Inception Report সং া  িবল সদয়
অ েমাদেনর জ  ধান কাযালেয় রণ করা হেয়েছ।
Final Mobilization and
Inception Report   এ আপেলােডর জ
সংি  কমকতা বরাবর ই- মইল যােগ রণ করা
হেয়েছ। কে র অ া  কায ম চলমান রেয়েছ।
খ) ক  ব াপক পিরবতেনর জ  ২৬/১২/২০১৭
তািরেখ ারক নং-ক-৬/ ি য়া

ক /সাধারণ-১(অংশ-২)/ ২০১৬-২২৭ এর মা েম
প  পাওয়া িগয়ােছ। ইিতমে  ক  ব াপক
পিরবতন কের প  জারী করা হেয়েছ। যাহার ারক
নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০. ১৪. ০২৬.১৭.৩, তািরখ:
০১/০১/২০১৮

ি য়া কে র   সবেশষ
অ গিত মািসক সম য়
সভায় অবিহত করেত
হেব। 

ক) ক  পিরচালক
ও িসিনয়র

ানার, লনা
আ িলক অিফস
খ) জনাব ইসরাত
জাহান, গেবষণা
কমকতা ও   ক

ব াপক
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- ১৬। ১৪ উপেজলা
ক

ােকজােকজ-- ১১  :: ােকজ-১  এর Mobilization,
Inception Report ও Final Survey
Report স  হেয়েছ। বতমােন Draft
Plan ণয়েনর কাজ চলেছ।  

ােকজােকজ--২২  : : ােকজ-২  এর Mobilization,
Inception, Final Survey ও Draft
Plan স  হেয়েছ। Final Plan এর কাজ
Stakeholder Consultation ও
Seminar স  হেয়েছ। জা য়াির ২০১৮ ত
Public Hearing স  হেয় ােকজ এর
কাজ সমা  হেব।

ােকজােকজ--৩৩   :: ােকজ-৩  এর Mobilization,
Inception Report ও Final Survey
Report স  হেয়েছ। বতমােন Draft
Plan ণয়েনর কাজ চলেছ ।  

ােকজােকজ--৪৪   :: ােকজ-৪  এর Mobilization,
Inception Report ও Final Survey
Report স  হেয়েছ। বতমােন Draft
Plan ণয়েনর কাজ চলেছ ।  

ােকজােকজ--৫৫   : : ােকজ-৫  এর
Mobilization, Inception, Final
Survey ও Draft Plan স  হেয়েছ।
Draft Final Plan গত ২৩/১০/১৭ তািরেখ
দ ের উপ াপন করা  হেয়েছ এবং Draft Final
Plan উপর কেহা ার কনসালেটশন অ ি ত
হেয়েছ। Stakeholder Consultation
স  হেয়েছ। জা য়াির ২০১৮ ত Public
Hearing স  হেয় ােকজ এর কাজ সমা
হেব।
অ াবিধ ১ম ও ২য় িকি র অব ত অেথর
১৬১.৪২ ল  টাকা অথাৎ ৪০.৪০% খরচ করা স ব
হেয়েছ। ােকজ-২ এবং ােকজ-৫ এর Final
Plan এর িবল ১.২২ কা  টাকা Public
Hearing ও Fine Tuning এর কাজ
সমা  না হওয়ায় খরচ করা স বপর হয়িন।

ি পােরশন   অব  
ডেভলপেম  ান ফর

১৪   উপেজলা শীষক
কে র সবেশষ অ গিত

  মািসক   সম য় সভায়
  উপ াপন করেত হেব।

ক  পিরচালক, ১৪
উপেজলা ক

১৭।পায়রা- য়াকাটা
ক

“পায়রা ব র নগরী ও য়াকাটা উপ লীয় অ েলর
পিরেবশ-পযটন িভি ক সমি ত পিরক না নয়ন”
শীষক সমী া ক র হায়ন ও গণ ত ম ণালয়,
পিরক না শাখা-২ এ ারক নং-২৫.৩৬.০০০০.
০০১. ১৪.১০২.১৬-৫৩৮, তািরখঃ ০৮/১১/২০১৭ এর
মা েম এিডিপ  কে র কাড ন র দান করা
হেয়েছ। আরএিডিপেত ২০১৭-১৮ অথ বছেরর জ
বরা  াব ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। ইিজিপ ত
৬ (ছয়)  ট ার আ ান করা হইয়ােছ।
- ক  পিরচালেকর ন ে  িতিনিধদল গত ১৬
হেত ২২ িডেস র, ২০১৭ তািরেখ ক  এলাকা মণ
কিরয়ােছন।

-পায়রা- য়াকাটা
কে র সবেশষ অ গিত

  মািসক     সম য়
সভায় উপ াপন করেত
হেব।

ক  পিরচালক
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- ১৮| ইেনােভশন    
ম

নগর উ য়ন অিধদ েরর ইেনােভশন ম গত
১৭/১২/২০১৭ তািরেখ ২৫.৪৫. ০০০০. ০০০. ৩২.
০০৪.১৭.৫৪২ ারেকর মা েম ণগঠন কের প
জারী করা হেয়েছ।
- িম অিধ হেণর এনওিস সহজীকরণ িবষেয় সভােক
অবিহত করা হেয়েছ। 

- না  ত  াি
সােপে  (সাইট সােভ

তীত) ১৫ িদেন
এনওিস সরবরােহর
িবষেয় সকল িসিনয়র

ানারগণ একমত
পাষণ কেরন। 

ক) ইেনােভশন ম,

খ) জনাব মাক দ
হােসম, িসিনয়র

ানার
গ) সহকারী

েকৗশলী
- ১৯। চার ও

িব াপন
ক) কাজ স  সােপে  িব াপন চার করা হে ।
খ) ক বাজার আ িলক অিফেসর িব াপেনর জ

ত ত িলফেলট অ েমাদেনর জ  ধান
কাযালেয় রণ করা হেয়েছ। ক াবল িভেত চারণা
অ াহত আেছ।
গ) যেশার- বনােপাল কে র ৩৩  াপ বনােপাল
পৗরসভায় জা য়ারী/১৮ মােসর মে  রণ করা হেব।

-মাদারী র-রাৈজর কে র াপ ি  ি য়াধীন
রেয়েছ।
ঘ) বনােপাল-যেশার কে র যেশার ও িঝকরগাছা
পৗরসভার ওয়াড াপ ( বাড) সং া ৬০  িনধারণ

করা হেয়েছ।
   

ক) মাদারী র-রাৈজর
কে র াপ উ য়ন

মলায় অংশ হেণর সময়
হ া র করা হেব।
খ) ১৪ উপেজলা ক
( ােকজ-১) াপ
আগামী ০৬/০১/২০১৮
তািরেখ ক  এলাকায়
হ া র করেবন।
গ) এমএসিডিপ কে র
জ  ৫৩০  ােপর
চািহদা রেয়েছ।
ঘ) আগামী ১৫/০১/২০১৮
তািরেখর মে  সমা  ও
চলমান কে র ােপর
চািহদা িজআইএস
ফরেমেট ত করত:
িসিনয়র ানার জনাব
উদয় শংকর দাস এর
িনকট রণ করেত
হেব। 

১) জনাব উদয়
শংকর
দাস, িসিনয়র

ানার
২) সংি  ক   
পিরচালকগণ
৩) িসিনয়র

ানার, আ িলক
অিফস স হ
৪) জনাব মাহা দ

ল ইসলাম,সহ:
:  

নগরনগর
উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর
িবিবধ

২০। ই-ফাইিলং ক) জা য়ারী, ২০১৮ এ এ আই এর সম েয় ইন
হাউজ িশ ণ আেয়াজন করা হেব।
খ) মািসক সম য় সভায় ই-ফাইিলং এর িবষেয়
সবেশষ অ গিত অবিহত করা হেয়েছ। নগর উ য়ন
অিধদ র ই-ফাইিলং এ ১০ম ােন অব ান করেছণ। 

ক) ই- ফাইিলং িশ ণ
িবষেয় এ আই
ক পে র সােথ জনাব
মাঃ তানভীর হাসান
রজাউল যাগােযাগ কের

এক  িতেবদন দািখল
করেবন।
খ) পরবত  মািসক
সম য় সভায় ই-ফাইিলং
এর িবষেয় সবেশষ
অ গিত সভােক অবিহত
করেত হেব।
গ) নগর উ য়ন
অিধদ র ই-ফাইিলং
অব ান িবষেয়
ম ণালেয় প  রণ
করেত হেব। 

১। জনাব শরীফ
মাহা দ

তাির ামান,
িসিনয়র ানার

২। জনাব মাঃ
তানভীর হাসান
রজাউল, ানার

৩। জনাব মাঃ
আহসান
হাবীব, সহকারী

ানার
৪। শাসিনক
কমকতা
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২১। অগােনা াম  
 িবষেয় আেলাচনা

নগর উ য়ন অিধদ েরর অগােনা াম িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হেয়েছ।    

নগর উ য়ন অিধদ েরর
অগােনা াম ১৫
জা য়ারী/১৮ মােসর মে
পিরচালক মেহাদেয়র
িনকট দািখল করেত
হেব। 

১) জনাব মাঃ
জাহা ীর আিল,
িসিনয়র িজও াফার,
জনাব   মাঃ  
আহসান হাবীব,  
সহকারী ানার,
জনাব শিফ ল
ইসলাম খান,
সমাজিব ানী, জনাব
    ইসরাত জাহান,  

ানার, জনাব
জািকয়া লতানা,

ানার, জনাব
মাহিসনাত  

নাসিরন,     ানার
২) জনাব
মাঃ মা ার আলম,
শাসিনক কমকতা

২২।   িস েজন
চাটার হালনাগাদ

নগর উ য়ন অিধদ েরর সবা দান িত িত
(িস েজন চাটার) ণয়নকরত: গত ১১/১২/২০১৭
তািরেখ ২৫.৪৫. ০০০০. ০০০.৯৯.১৬২.১৭.৪৫ নং

ারেকর মা েম শাসন-৩ অিধশাখায় রণ করা
হেয়েছ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ।

১। জনাব মাক দ
হােসম,   িসিনয়র

ানার
২। সহকারী

েকৗশলী
২৩। উ য়ন মলা ব ব র েদশ ত াবতন উপলে  আগামী  ১১, ১২

ও ১৩ জা য়ারী, ২০১৮ ত অ ি ত  উ য়ন মলায়
অংশ হেণর িনিম  ল বরাে র জ  জলা

শাসক, ঢাকা এবং ময়মনিসংেহ প  রণ করা
হেয়েছ। অ  অিধদ েরর আ িলক অিফস স হ জলা
পযােয় অংশ হেণর িবষেয় জলা শাসেকর কাযালয়
প  রণ/ যাগােযাগ কেরেছন।

লন ালন া:: জলা শাসক বরাবর গত ২১/১২/১৭ তািরেখ
ল বরাে র জ  প  রণ কিরয়ােছন।

বিরশ ালবিরশ াল : : জলা শাসক বরাবর গত ২৪/১২/১৭
তািরেখ ল বরাে র জ  প  রণ কিরয়ােছন।

রাজশাহী, ক বাজার এবং িসেলট আ িলক অিফস
উ য়ন মলায় অংশ হণ িবষেয়সবেশষ অ গিত
সভােক অবিহত করেবন।

-০৫  আ িলক অিফস
হড অিফেস িলফেলট

(২৫০ ) আগামী
০৮/০১/২০১৮ তািরেখর
মে  রণ করেবন।
-সকল আ িলক অিফস
উ য়ন মলায় অংশ হণ
করেবন।
-এছাড়াও লনা
আ িলক অিফস হেত

ি য়ায় উ য়ন মলায়
অংশ হণ করেত হেব।
- উ য়ন মলায়
অংশ হণ িবষেয়
যাবতীয় খরচ  
চলমান কে র
আওতায় করেত হেব। 

উ য়ন মলা কিম
এবং আ িলক
অিফসস হ  

 

ড. রশীদ জািবন হােসন তৗিফক 
পিরচালক

২৬ পৗষ ১৪২৪১৫



ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৬.০০৫.১৭.৫৭ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০১৮

২৬ পৗষ ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসিনয়র কমকতা , নগর উ য়ন অিধদ র, ঢাকা
২) উপসিচব, শাসন-৩ অিধশাখা, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) িসিনয়র ানার  আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ধান কাযালেয়র কমকতা
৫) ানার/সহকারী ানার/গেবষণা কমকতা (সকল), নগর উ য়ন অিধদ র (সকল আ িলক অিফস)।
৬) াট িলিপকার(িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র (পিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।

 

জনাব মাক দ হােসম 
িসিনয়র ানার

১৬


