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

শাসন শাখা

অে াবর/১৭ মােসর মািসক-সম য় সভার কাযিববরণী :

সভাপিত ড. রশীদ জািবন হােসন তৗিফক 
পিরচালক

সভার তািরখ ০৪/১০/২০১৭ ইং
সভার সময় সকালঃ ০৯.৩০ ঘ কা।

ান নগর উ য়ন অিধদ েরর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ।
আেলাচ চী-১ : সে র, ২০১৭ াক- সম য় সভার কাযিববরণী পঠন ও অ েমাদন।
আেলাচ চী-২ : িস া  বা বায়ন িচ । ( সে র,২০১৭ মােসর অ ি ত ০৭/০৯/২০১৭ ইং তািরেখর াক-
সম য় সভার কাযিববরণী)।
সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভার আেলাচ  চী অ সাের
পযায় েম িন প আেলাচনাও িস া  হীত হয়।

..   নন
◌ং◌ং

আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
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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। িত মােসর শষ কম িদবেস
াচার িতেবদন অিতির  সিচব  

(উ য়ন-১) এর িনকট রণ করা
হইয়ােছ। 

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। িতমােসর ১
তািরেখর মে  সব

িতেবদন   ম ণালেয়
সরাসির/ ই- মইল/
ফ া  এর মা েম

রণ করেত হেব। ই-
মইল রণ

করার ে ম ণালেয়র
সংি  কমকতার ই-
মইেল রণ করেত

হেব। 
৪। ম ণালেয় িরত
পে র াি  ফান কের
  িনি ত করেত হেব।
 নগর উ য়ন
অিধদ েরর প ািদর
সােথ সংি  কমকতা
ম ণালেয়র
সংি  কমকতােক
প ািদ াি র িবষেয়
ফান করার

িস া  হীত হয়। 
৫। িত মােসর শষ  
কম িদবেস াচার

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

িতেবদন হায়ন ও
গণ ত ম ণালেয়

রন কের শাসিন  
ককমকতার সােথ
ফানালাপ কের

িনি ত করার িস া
হীত হয়। 

১। শাসিনক  
কমকতা
২। শাসন শাখা।
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প ািদ িন ি র হার িনধারণ করা  
হেয়েছ।

৭। কাযপে  প ািদ
িন ি র হার  িনধারণ
করা হেব।  

জনাব শরীফ
মাহা দ  

তাির ামান,
িসিনয়র ানার
ও শাসন শাখা।

২.৭
অিডট আপি
িন ি করন

এই িবষেয় তঅিডট সােথ যাগােযাগ
অ াহত আেছ। 

ত অিডেটর সােথ
যাগােযাগ অ হত

রাখার িস া    হীত
হয় এবং আগামী
মািসক সম য় সভায়
অ গিত উপ াপন
করেত হেব। 

ক) ক
পিরচালক
খ) িসিনয়র

ানার, রাজশাহী
ও লনা
আ িলক অিফস
গ) সমাজিব ানী
ঘ) িহসাব র ণ
কমকতা
ঙ) শাসিনক
কমকতা 

২.৯
ক) ই- সবা
কায ম
ও সবা
সহজীকরণ।

ক)   (i) ট ার
না শ-০৩ , বেদিশক িশ েণর

িজও-২  এবং ত  অিধকার
আইন, ২০০৯ অ যায়ী ত  সরবরােহর
ছক আপেলাড করা হেয়েছ। 
(ii) ইিতমে  অ  অিধদ েরর সকল
আ িলক অিফেসর াইিপ   আইিড
খালা হেয়েছ এবং ১২  িভিডও

কনফাের  করা হেয়েছ। 

ক) ওেয়বসাইেট
আপেলাড   কায ম
অ াহত রাখার িস া

হীত হয়।

 K) জনাব
মাক দ
হােসম,িসিনয়র

নার
খ) িসিনয়র

ানার, সকল
আ িলক অিফস

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

খ)(i) ১৪ উপেজলা ক  িপ   এম এস
এ সকল আপেলাড করা হেয়েছ। 
(ii) মীরসরাই ক  িপএমএস এ সকল
ডাটা আপেলাডকরা হেয়েছ। 

খ) (i) আপেলাড
কায ম অ াহত
থাকেব। 
(ii) আপেলাড
কায ম অ াহত
থাকেব। 

খ) ক
পিরচালকগণ

গ) ই- ট ািরং গ)(i)   অিধদ েরর ২০১৭-১৮ অথ
বছেরর   মাইে াবাস ভাড়ার িবষেয়
NOA দান করা হেয়েছ। ি

ি য়াধীন রেয়েছ। 
(ii) াটার েয়র জ  ইিতমে  ই-
ট ার আ ান করা হেয়েছ। 

অিধদ েরর ২০১৭-১৮
অথ বছেরর ই-
ট ািরং কায ম

অ াহত থাকেব। 

গ) জনাব
মাহা দ লই

সলাম, সহ: :
২) কাড িভি ক
আ ায়কগণ
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ঘ) সামি ক
আকাইভ   

ঘ) (i)   অ  অিধদ েরর ত ািদ  
সামি ক আকাইেভ সংর ণ িবষেয়
সবেশষ অ গিত সভােক অবিহত করা
হেব। 

ঘ) (i)   অ
অিধদ েরর ত ািদ  
সামি ক আকাইেভ
সংর েণর কায ম
চলমান থাকেব। স ম
প ম বািষিক  
পিরক নার াকআপ
িহেসেবেময়াদ  
উ ীণ ২৫,৫৫৭ া
(কমেবিশ) ৩৮২  
 মা ার ান/িরেপাট
(কমেবিশ)িডিজটালক
রেণর আ মািনক খরচ
৯,৫৮,৩৮৮/- টাকা ।
০৫  িরেপাট পাওয়া
যায়িন   তা সং হ
করার ব া হন
করেত হেব। 

ঘ) ১। জনাব
শরীফ মাহা দ  
তাির ামান,
িসিনয়র ানার
২। লাইে রীর
দািয় া
কমকতা 

(ii) িজআইএস আকাইভ িবষেয় সভােক
অবিহত করা হেয়েছ।

ক) িজআইএস
আকাইভ তরীর  

ব া হণ করেত
হেব।
খ) িসিনয়র
িজও াফার এর অধীেন
একজন   ানারেক
দািয়  দয়া যেত
পাের। িসিনয়র
িজও াফার এর অধীেন

ানার জনাব  
ইসরাত জাহান,
জািকয়া লতানা এবং
জনাব মাহিসনাত
নাসিরন কাজ করার
আ হ কাশ   কেরন। 
গ) িজআইএস
আকাইভ িবষেয়
আগামী ০১ (এক)  
স ােহর এক

িতেবদন দািখল
করার িস া  হীত
হয়।

-িসিনয়র
িজও াফার
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২.১০ াচার কৗশল
বা বায়ন

ক) গত ২৫/০৯/২০১৭ তািরেখ
-মািসক িতেবদন   ম ণালেয় রণ

করা হেয়েছ।
গত ০৭/০৯/২০১৭ ইং তািরেখ
নিতকতা কিম র সভা অ ি ত

হেয়েছ। 
খ)   নিতকতা কিম র মািসক  

িতেবদন সভায় উপ াপন করা
হেয়েছ। 

ক) ২০১৭-১৮
অথবছেরর াচার  
পিরকাঠােমা
বা বায়েনর জ

েয়াজনীয় কায ম
অ াহত রাখার িস া

হীত   হয়।
খ) আগামী মািসক
সম য় সভার েবই
কনফাের  েম  

ব ত েজ র
যথা ােন াপন করার
িস া  হীত হয়। 

ক) জনাব শরীফ
মাহা দ

তাির ামান, স
ি◌িনয়র ানার

খ) জনাব  
মাহা দ ল

ইসলাম, সহকারী
েকৗশলী 

২.১১ বািষক
কমস াদন
ি  Annual

Performa
nce
Agreeme
nt   (APA)  

ক) Annual Performance
  Agreement (APA)  িবষেয়
সবেশষ অ গিত সভােক অবিহত করা
হেব। 

খ) SIP িবষেয় ক  াবনা লনা,
  রাজশাহী ও বিরশাল আ িলক অিফস
হেত পাওয়া িগয়ােছ। SIP িবষেয়
সভায় িব ািরত   আেলাচনা করা হয়। 

ক) Annual
Performance
Agreement
(APA) এর

িতেবদন আগামী  
১১/১০/২০১৭ তািরেখর
মে  ধান কাযালেয়

রণ করার িস া
হীত   হয়।

খ) SIP িবষেয়
েয়াজনীয় কায ম

অ াহত   থাকেব। 

ক)  সহকারী    
েকৗশলী

খ)  সকল
িসিনয়র

ানার,আ
িলক   অিফস
স হ/ ক
পিরচালকগণ

২.১৩ কাযালয,
মি পিরষদ
িবভাগ এর চািহত

িতেবদন   রণ

 ক) গত ২৪-০৯-২০১৭ তািরেখ
২৫.৪৫.০০০০.  
০০০.১৬.০০৫.১৭-২০৫ ন র ারেক
ম ণালয় রন করা হইয়ােছ। 
খ) কি েহনিসভ ান এর িবষেয় ম ী
মেহাদেয়র   জ  িডও লটার এর খসড়া
পিরচালক মেহাদেয়র িনকট দািখল
করা হেয়েছ। 

ক) মি পিরষদ
িবভােগর চািহত

িতেবদন শাসন-৩
অিধশাখায় িনয়িমত

রণ করার িস া   
হীত হয়।

খ) কি েহনিসভ
ান এর িবষেয় ম ী

মেহাদেয়র   জ  িডও
লটার এর খসড়া ড়া

করেত হেব। 

-জনাব কাজী
মাঃ  ফজ ল

হক,
িসিনয়র ানার
- শাসিনক
কমকতা
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নগরনগর
উ য়উ য়
নন
অিধদঅিধদ

েররেরর
িবিবধ

১। গেবষণা ২০১৭-১৮ অথ বছের   গেবষণার জ
২৭  গেবষণা াব পাওয়া িগয়ােছ। 

-২০১৭-১৮   অথবছের
গেবষণার জ
বােজট/কমপিরক না
ইত ািদ আগামী
মািসক সম য় সভার

েবই   অ েমাদন
করােনার িস া

হীতহয়। 
-গেবষণার জ   
অ ল িভি ক

িতিনিধ/িব িব ালয়
◌র িশ কগেণর

সম েয় িরিভউ কিম
গঠন করার   িস া

হীত হয়। 
-২০১৬-১৭   অথবছের
অ  অিধদ র হেত

কািশত গেবষণার
কিপ েলা
আকাইভ/ম ণালয়সহ
অ া    দ ের রণ
করার িস া  হীত
হয়।
- ২০১৬-১৭  
অথবছের অ
অিধদ র হেত

কািশত গেবষণার
সফটকিপ/িপিডএফ
কিপ ওেয়বসাইেট
আপেলাড   করার
িস া  হীত হয়। 

১।  উপ  
পিরচালক
(অিতির
দািয় ) জনাব
আহেমদ
আখতা ামান,
২। িসিনয়র
িজও াফার
৩। িসিনয়র

ানার (সকল
আ িলক
অিফস) 

নগরনগর
উ য়উ য়
নন
অিধদঅিধদ

েররেরর
িবিবধ

২। ২০১৭-১৮ অথ
বছেরর রাজ
বােজট

কক . . অ  অিধদ েরর ধান কাযালেয়র
জনবল ি  পাওয়ায় বতমান   অিফস
ভবেন ান সং লান না হওয়ায়
অিফেসর আেশপােশ অ  ০১  াট
ভাড়া নওয়ার   িবষেয়গত ১৬-৮-২০১৭
তািরেখ
২৫.৪৫. ০০০০. ০০০.৯৯. ০৩৩. ১৭.৬
৬ ন র ারেকর মা েম াপত
অিধদ ের ও আবাসন পিরদ ের প

রন   করা হইয়ােছ। 

ক.ক. াপত  অিধদ েরর
সােথ যাগােযাগ কের
সমাধান করেত   হেব। 

((ii)  )  কক ..
১) শাসিনক
কমকতা
২) জনাব মাঃ
আহসান  
হাবীব, সহঃ

ানার

৬



(খ) রাজশাহী ও লনা আ িলক
অিফেসর ২  গাড়ী িবষেয় গত
৩১-৫-১৭
তািরেখ২৫.৪৫. ০০০০.০০০. ৩.১৩০.২
.২০১৪-১১৪৪ ন র ারেক এবং
রাজশাহী আ িলক অিফেসর াইভার
িনেয়ােগর ছাড়প  িবষেয় গত ১৩-৮-১৭
তািরেখ২৫. ৪৫.০০০০. ০০০.১৮. ০০৫
.১৭.৫০ ন র ারেকর মা েম প

রন করা হইয়ােছ। 

খ. এ িবষেয় সংি
ম ণালেয়র সােথ
যাগােযাগ অ হত

রাখেত হেব। 

খ.জনাব মাঃ
আহসান হাবীব,  
সহকারী ানার, 
জনাব শিফ ল
ইসলাম   খান,
সমাজিব ানী,  

শাসিনক
কমকতা

গ) অ    অিধদ েরর সফটওয় ার এর
তািলকা মািসক সম য় সভায়
উপ াপন করা হেয়েছ।   

গ. অ    অিধদ েরর
সফটওয় ার এর িবষেয়
করণীয় িনধারণ করত:
আগামী ০৭ িদেনর
মে    িতেবদন
দািখল করার িস া

হীত হয়। 

গ. ১) জনাব
শরীফ মাহা দ
তাির ামান, স
ি◌িনয়র ানার
২) জনাব মাঃ
আহসান
হাবীব,সহকারী

ানার
৩) জনাব
ইসরাত
জাহান, ানার

৭



ঘ) নগর উ য়ন   অিধদ েরর
২০১৭-১৮ অথ বছেরর রাজ  বা জট
িবষেয় সভায়   িব ািরত আেলাচনা করা
হয়। 

ঘ) 
১। ২০১৬-১৭   অথ
বছেরর সমা  গেবষণার
ভাউচার, িবল,
আ ষি ক খরচ
ইত ািদ আগামী
১১/১০/২০১৭  
তািরেখর মে  জমা

দান করেত হেব।
২। আগামী  
১১/১০/২০১৭ তািরেখর
মে  রাজশাহী
আ িলক অিফেসর
কাড িভি ক খরেচর

পিরক না   ধান
কাযালেয় রণ করেত
হেব। 
৩। ৬৮১৩   (য পািত
ও অ া  সর াম)
এর আগামী
১০/১০/২০১৭ তািরেখর
মে  া লন  
অ েমাদন করােত
হেব। 
৪। ৬৮১৭  
(কি উটার
সফটওয় ার) এর
আগামী ১০/১০/২০১৭
তািরেখর মে  া লন
জমা দান   করেত
হেব।
৫। ৪৮৩৬  
(ইউিনফম) এর
আগামী ১২/১০/২০১৭
ইং তািরেখর মে

া লন অ েমাদন
করােত হেব। 
৬। ৪৮৩১   (বইপ
সামিয়কী) য় ৩য়
কায়াটােরর মে

স  করেত হেব। 
৭। ১ম ও ২য়  
কায়াটােরর বােজট
য় ২য় কায়াটােরর

মে  স  করার
িস া  হীত   হয়।

১১))সকলউপকিম
র আ ায়ক

২) িসিনয়র  
ানার,

আ িলক
অিফসস হ 

৮



নগরনগর
উ য়উ য়
নন
অিধদঅিধদ

েররেরর
িবিবধ

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

ক) ািবত আগার াও শাসিনক
এলাকায়   জিম সং া  িবষেয় সভােক
অবিহত করা হয়। 

খ) নগর উ য়ন অিধদ েরর রাজশাহী  
আ িলক অিফেসর জ  জাতীয়

হায়ণ ক প  ক ক বরা ত
জিমর িবষেয় সভায়   আেলাচনা করা
হয়। 

ক) ািবত
আগার াও শাসিনক
এলাকায় জিম  
সং া  িবষেয়
যাগােযাগ অ াহত

রাখার িস া  হীত
হয়। 

খ) নগর উ য়ন
অিধদ েরর রাজশাহী
আ িলক অিফেসর
জ    জাতীয় হায়ণ
ক প  ক ক
বরা ত জিমর
িবষেয় সংি  দ েরর
সােথ   যাগেযাগ
অ াহত রাখেত হেব।

ক) জনাব মাঃ
 আহসান হাবীব,
সহকারী ানার

খ)
িসিনয়র ানার,
রাজশাহী

- ৪। িশ ণ
সং া

ক) টালীর িশ ণ সহ অ া  িশ ণ
  িবষেয় সভােক অবিহত করা হয়। 

ক) টালীর িশ ণ
িবষেয় েয়াজনীয়
কায ম হণ   করার
িস া  হয়। 
খ) সােভয়ারেদর

িশ ণ িবষেয়
সহকারী েকৗশলী
এক    া লন ত
কের াবনা দািখল
করেবন। 

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

ধান কাযালেয়র
সকল
িসিনয়র ানারগ
ণ।

৯



- ৫। ইিতমে
স ািদত
পিরক না স েহর
ফেলা আপঃ
ক বাজার,
বিরশাল,  
িসেলট,
মাদারী র,

লছিড়,

ক) ক বাজার: জলা শাসেকর
কাযালেয়   মািসক সম য় সভায়
অংশ হন কেরেছন। 
িসেলট: জলা শাসেকর কাযালেয়
মািসক সম য় সভায়   অংশ হন
কেরেছন। 
খ) বিরশাল আ িলক   অিফেসর

ানার মাদারী র জলা শাসেকর
কাযালয় মািসক সভায় অংশ হণ  
কেরেছন। 

ক) েত ক মািসক
সম য় সভায় সংি
আ িলক অিফেসর  
িসিনয়র ানারগণ
ইিতমে  স ািদত

ক  স েহর
ফেলাআপ অবিহত
করেবন।
খ) অ  অিধদ েরর
সকল আ িলক
অিফস েলা জলা

শাসেকর   কাযালেয়
মািসক সম য় সভায়
অংশ হণ কের এক

িতেবদন ধান
কাযালেয়   রণ
করার িস া  হীত
হয়। 
গ) আগামী
১৮/১০/২০১৭ ইং
তািরখ বিরশাল,
িসেলট, ক বাজার  
এর িডিপিপ ধান
কাযালেয় রণ করেত
হেব এবং ২৫/১০/২০১৭
ইং তািরখ উ   
িডিপিপ েলা এবং
রং র িরিজওনাল

ান এর িডিপিপ
হায়ন ও গণ ত

ম ণালেয়   রণ
করার িস া  হীত
হয়। 

১। সংি
আ িলক অিফস
স েহর
িসিনয়র ানারগ
ণ। 

জনাব মাক দ
হােসম, িসিনয়র

ানার

- ৬। পির ার
পির তা ও
র ণােব ণ  
কাজ

এই িবষেয় সবেশষ অ গিত সভায়  
অবিহত করা হইেব।

কমকতাগেণর া র
সহ পির ার
পির তা কম গণ
িরেপাট দািখল
করেবন।   পির ার
পির তার া র
পাওয়া না গেল
সংি  পির
কম েদর বতন   ব
থাকার িস া  হীত
হয়। 

ক) জনাব মাঃ
আহসান হাবীব,
সহকারী ানার
খ) শাসিনক
কমকতা

১০



- ৭। দ েরর
হািজরা ান ও
কমচারীেদর
সা ািহক
কাযতািলকার  

িতেবদন।

ক) সকল সকশন হেত হািজরা
িতেবদন পাওয়া িগয়ােছ। 

হািজরা িতেবদন
সম য় করার িবষেয়
আগামী ০৭ িদেনর
মে  কিম  গঠন
করার   িস া  হীত
হয়। উ  কিম  গঠন
িন প:
১। জনাব আহেমদ
আখতা ামান,
িসিনয়র ানার
২। জনাব উদয় শংকর
দাস, িসিনয়র ানার
৩। জনাব মাঃ
আহসান হাবীব,
সহকারী ানার
৪। জনাব খিবর উি ন
আহে দ, িহসাবর ণ
কমকতা (অিতির
দািয় )

ক)  সকল
িনয় ণকারী
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

গ) মািসক সম য় সভায় কমচারীেদর
হািজরা িতেবদন   উপ াপন করা
হেব। 

গ) আগামী মািসক
সম য় সভায়
কমচারীেদর হািজরা  

িতেবদন িহসাব র ণ
কমকতােক উপ াপন
করার িস া  হীত
হয়। 

গ) িহসাবর ণ
কমকতা   

নগরনগর
উ য়উ য়
নন
অিধদঅিধদ

েররেরর
িবিবধ

৮। লাইে রীর
ডাটা সংর ণ

ক) বইেয়র তািলকা লাইে রীর  
ডাটােবইেজ অ  করার কায ম
চলমান আেছ।
খ) মািসক সম য়
সভায়Classification অ যায়ী
লাইে রীেত সংরি ত বইেয়র তািলকা
উপ াপন করা হেয়েছ। 
গ) লাইে রীেত িভিজ ং বই   গত
১৮/০৯/২০১৭ ইং তািরখ হেত চা   
করা হেয়েছ। 

ক) বইেয়র তািলকা
লাইে রীর ডাটােবইেজ
অ  করার  
কায ম চলমান
আেছ।
খ) লাইে রীেত মািসক
ইউজার কতজন তার
% লাইে রীয়ান  
মািসক সম য় সভায়
উপ াপন করার
িস া  হীত হয়।
মািসক সম য় সভায়
ফরত   দােনর

বইেয়র তািলকা
উপ াপন করেত
হেব। 

-িসিনয়র
িজও াফার
-সমাজিব ানী
-লাইে রীয়ান

১১



- ৯। সিমনার ২০১৭-১৮ অথ বছেরর সিমনার
আেয়াজন িবষেয় কমপিক না   তরী
কের জমা দান করা হেয়েছ। সিমনার
আেয়াজন িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়। 

ক) ২০১৭-১৮ অথ
বছেরর সিমনার
আেয়াজন িবষেয়  
কমপিক না অ যায়ী
কায ম স  করেত
হেব। 
খ) সিমনার কিম
সিমনার ক ােল ার

ত কের   সকল
কমকতাগেণর িনকট

রণ করার িস া
হীত হয়।

ক) জনাব
আহেমদ
আখতা ামান,
িসিনয়র ানার
খ) জনাব উদয়
শংকর দাস,
িসিনয়র ানার
গ)
জনাব ফৗিজয়া
শারমীন
িতিথ, ানার,

- ১০। কাশনা নগর উ য়ন অিধদ েরর কাশনা
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা   হয়। 

এ িবষেয় েয়াজনীয়
কায ম অ াহত  
রাখেত হেব। 

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

লতানা,
ানার 

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

ক স েহর
য পািত  
অ করণ।  

Table of Equipment
(TO&E) - ত অ করেণর জ
জন শাসন   ম ণালেয়র সােথ
যাগােযাগ অ াহত আেছ।

Table of
Equipment
(TO&E) - ত
অ করেণর জ
জন শাসন  
ম ণালেয়র সােথ
যাগােযাগ অ াহত

রাখেত হেব। 

ক) সমাজিব ানী
খ) শাসিনক
কমকতা

- ১২। িনেয়াগ িবিধ,
পদবী পিরবতন

িনেয়াগ িবিধ, পদবী
পিরবতন িবষেয় ম ণালেয়র সােথ
যাগােযাগ অ াহত আেছ।

িনেয়াগ িবিধ, পদবী
পিরবতন িবষেয়
ম ণালেয়র সােথ
যাগােযাগ অ াহত  

রাখার িস া  হীত
হয়।

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

ক বাজার আ িলক অিফেসর ানার
জনাব মাঃ সাই র   রহমান গত
২০/০৯/২০১৭ হেত ২৮/০৯/২০১৭
তািরখ পয  কািরয়ায় Smart  
Eco-city Planning শীষক

িনং া ােম অংশ হণ কেরন  
এবংচীেন ২৮/০৯/২০১৭ হেত
১৮/১০/২০১৭   তািরখ
পয Seminar on   Social
and Urban
Development for
Bangladesh Officials
শীষক   িশ ণ কােস অংশ হেনর
জ  বিরশাল আ িলক অিফেসর

ানার জনাব মাঃ   বােয়জীদেক
মেনানয়ন দান করা হেয়েছ মেম িজও
জারী করা হেয়েছ।

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

পরামশক িত ান িনেয়ােগর লে
০৪  ােকেজ RFP জমা হেয়েছ
এবং   ০২  ােকেজ Re-EoIজমা
হেয়েছ। ি  পরামশক   িনেয়ােগর
০৮  পেদর মে  ০৪  পেদ াবনা
পাওয়া িগয়ােছ।e-GP ত ট ােরর
(গাড়ী ও ইেমজ) জমা হেয়েছ। যাহা

ায়ন   ি য়াধীন। এছাড়াও
মীরসরাই পৗরসভার ওয়াড পযােয়
০৯  PRA স ািদত হইয়ােছ। 

মীরসরাই
কে রসবেশষ

অ গিত মািসক  
সম য় সভায় অবিহত
করেত হেব।

ক)  ক
পিরচালক
খ)  জনাব
 আহসান  
হাবীব,
সহঃ ানার ও

ক  ব াপক

নগরনগর
উ য়উ য়
নন
অিধদঅিধদ

েররেরর
িবিবধ

১৫। ি য়া    
 কে র অ গিত

ক) ি পােরশন অব ডেভলপেম  ান
ফর ি য়া সদর   উপেজলা শীষক

কে র পরামশক িত ান িনেয়ােগর
লে  ADPC এবংGeolysis  
Limitedএর সােথ গত
২৪/০৯/২০১৭ তািরেখ ি  া র করা
  হেয়েছ। ি য়া কে র অ েল  
২০১৭১৮ অথ বছেরর এিডিপ বরা
হেত ১ম িকি র অথ অব ি র আেদশ
পাওয়া   িগয়ােছ। 
খ) ি য়া কে র অ েল ২০১৭-১৮
অথ বছেরর   এিডিপেত বরা ত
১০০.০০ ল  টাকার য় িবভাজেনর  
অ েমাদন প  পাওয়া িগয়ােছ।

ি য়া কে রসবেশষ
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
ওDraft Plan স  হেয়েছ।
Final   Planএর কাজ চলেছ। 

াে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
ওDraft Plan স  হেয়েছ।
Final   Planএর কাজ চলেছ। 

ক) ি পােরশন অব  
ডেভলপেম  ান

ফর ১৪ উপেজলা
শীষক কে র সবেশষ
অ গিত মািসক  
সম য় সভায়
উপ াপন করেত হেব।

খ) অে াবর ৩য়
স ােহ ােকজ-৫
িবষেয় ওয়াকশপ
করার   িস া  হীত
হয়। 

ক  পিরচালক,
১৪ উপেজলা

ক  

- ১৭| ইেনােভশন
ম 

ইেনােভশন এর া লন ত কের
অ েমাদন নয়া   হেয়েছ। এ িবষেয়
সভােক অিবহত করা হেয়েছ। 

ক) আগামী
০৯/১০/২০১৭ তািরেখর
মে  ইেনােভশেনর

া লন ই- ট ািরং এ
  স  করেতহেব। 
খ) ইেনােভশন

ি য়ার মে ই ই-
িজিপর িনং জনাব
মাঃ আহসান হাবীব,

সহকারী   ানার এবং
জনাব মাঃ তানভীর
হাসান রজাউল,

ানার সংি
কমকতাগণক   ই-
িজিপর িনং দান
করেবন। 

ইেনােভশন ম
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- ১৮। চার ও
িব াপন

চার ও িব াপেনর
জ  Content তরী কের ধান
কাযালেয় রণ কিরয়ােছন। 

আ িলক অিফস
স হ চার ও
িব াপেনর জ

ত ত Conten
tক াবল অপােরটরেদর
কােছ চােরর জ

রণ করেবন   এবং
চােরর ছিব ধান

কাযালেয় রণ করার
িস া  হীত হয়। 

ক) জনাব উদয়
শংকর
দাস, িসিনয়র

ানার
খ) িসিনয়র

ানার,আ িলক
অিফস স হ
গ) জনাব
মাহা দ ল

ইসলাম,সহ: : 

নগরনগর
উ য়উ য়

নন
অিধদঅিধদ

েররেরর
িবিবধ

১৯। ই-ফাইিলং ক) মািসক সম য় সভায় ই-ফাইিলং
িবষেয় সবেশষ অ গিত সভােক  
অবিহত করা হেব। 

খ) ই-ফাইিলং এর িবষেয় ২৭/০৯/২০১৭
ইং তািরখ িবকাল ০৩:০০   ঘ কার
সময় উ তন কমকতাগেণর সম েয়
সভা অ ি ত হেয়েছ।

ক) মািসক সম য়
সভায় ই-ফাইিলং এর
িবষেয় সবেশষ
অ গিত   সভােক
অবিহত করেত হেব।
খ) আ িলক অিফস
স হ জা য়ারী/১৮ হেত
ই-ফাইিলং    করা
হেব। এ িবষেয় সংি
দ েরর সােথ
যাগােযাগ অ াহত

থাকেব। 
গ) য সকল এনওিসর
আেবদন প  অ  দ ের
আেস স সকল
আেবদনপ েলা জান
িভি ক সংি
কমকতাগেনর িনকট

রন করার িস া
হীত হয়। উ

কমকতাগণ এনওিস
িবষয় েয়াজনীয়
কায ম হন কিরেবন।

১। জনাব শরীফ
মাহা দ

তাির ামান, 
িসিনয়র ানার
২। জনাব
তানভীর হাসান
রজাউল, ানার

৩। জনাব মাঃ
আহসান
হাবীব,সহকারী

ানার
৪। শাসিনক
কমকতা

২০। র
িবষেয় 
 আেলাচনা

র িবষেয় সভায়   আেলাচনা করা
হয়। 

- শাসিনক
কমকতা
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২১। অগােনা াম
িবষেয় আেলাচনা

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

নগর উ য়ন
অিধদ েরর
অগােনা াম িবষেয়
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 এবং
জনাব মাঃ মা ার
আলম,   শাসিনক
কমকতা কাজ
করেবন। উ
কমকতাগণ
অগােনা াম িবষেয় য
  িস া  হন করেবন
সকলেক তা মেন
নয়ার িস া  হীত

হয়। এ িবষেয় এক   
অিফস আেদশ করার
িস া  হীত হয়। 

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

 

ড. রশীদ জািবন হােসন তৗিফক 
পিরচালক

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৬.০০৫.১৭.২৫৭ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০১৭

২৬ আি ন ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসিনয়র কমকতা , নগর উ য়ন অিধদ র, ঢাকা
২) উপ-সিচব ( শাসন-৩ অিধশাখা), হায়ন ও গণ ত ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) িসিনয়র ানার  আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ধান কাযালেয়র কমকতা , নগর উ য়ন অিধদ র, ঢাকা
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 
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িসিনয়র ানার

১৭


