সিটিজেন চার্ টার
ক্রসিক সিবার নাি
নং
১.

গ্রািীণ
অবকাঠাজিা
রক্ষণাজবক্ষণ

২. ক্রয় কার্ টক্রি

সিবা
গ্রহণকারী
উপকারজ াগী
েনগণ/স্থানীয়
িরকার
প্রসিষ্ঠানিমূহ

সিবা প্রদাজনর পদ্ধসি

কার্ টসনষ্পসি সিবা প্রদাজনর
িজব টাচ্চ িিয়
কর্তপট ক্ষ

উপজেলা অন্তগিট উপজেলা িড়ক ও ইউসনয়ন িড়জকর বাস্তব িজব টাচ্চ ৬ িাি
অবস্থা, র্ানবাহন চলাচজলর িংখ্যা এবং িড়জকর সিতু/কাল ার্ ট
এর অবস্থা পর্ টজবক্ষণ কজর উপজেলা ডার্াজবে হালনাগাদ কজর
উপজেলা প্রজকৌশলী সেলার সনব টাহী প্রজকৌশলীর কার্ টালজয় সপ্ররন
করজব। সনব টাহী প্রজকৌশলী িার আওিাধীন িকল উপজেলার
ডার্াজবে হালনাগাদ কজর আঞ্চসলক িত্ত্বাধায়ক প্রজকৌশলী অসিজি
সপ্ররন করজব। িদর দপ্তর রক্ষণাজবক্ষণ ইউসনর্ প্রাপ্ত হালনাগাদ
ডার্াজবজের আজলাজক িির্ওয়যাজরর িাহাজে সেলাওয়ারী
রক্ষণাজবক্ষচাসহদা সনরূপন করজব এবং িাজে িাজে প্রােসিক স্কীি
িাসলকা প্রণয়ণ করজব। িংসিষ্ট সেলার সনব টাহী প্রজকৌশলীর
প্রােসিক স্কীিগুসল উপজেলা প্রজকৌশলীর িাধ্যজি িজরেসিজন
র্াচাই বাছাই কজর িম্ভাব্য প্রাক্কলন প্রণয়ন করজব। সেলা
রক্ষণাজবক্ষণ কসিটি সেলার বাসষ টক বরাদ্দকৃি বাজের্ অনুর্ায়ী
স্কীি িাসলকা চুড়ান্ত কজর বাসষ টক ক্রয় পসরকল্পনাজি (Annual
Procurement plan) অন্তর্ভটক্ত কজর অনুজিাদজনর েন্য
আঞ্চসলক িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলীর সনকর্ সপ্ররণ করজব- র্া র্াচাই
বাছাই সশজষ অনুজিাদজনর পর িংসিষ্ট সেলার সনব টাহী প্রজকৌশলী
দরপত্র আহবান কজর রক্ষণাজবক্ষণ সনজদ টসশকার আজলাজক
রক্ষণাজবক্ষণ কাে বাস্তবায়ন করজব।

১। িংসিষ্ট উপজেলা
প্রজকৌশলী
২। িংসিষ্ট সেলার
সনব টাহী প্রজকৌশলী
৩। িংসিষ্ট আঞ্চসলক
িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী

ক.

খ.

গ.

ঘ

বাসষ টক ক্রয় ঠিকাদার/িরবরাহ িংসিষ্ট প্রকজল্পর প্রকল্প পসরচালক DPP সি (সডসপসপ) প্রাক্কসলি
পসরকল্পনা
কারী/ পরািশটক সিার্ ক্রয় পসরকল্পনা অনুর্ায়ী বাসষ টক ক্রয় পসরকল্পনা
(Annual ইিযাসদ
(Annual Procurement plan) প্রণয়ন করিঃ
Procure
প্রধান প্রজকৌশলীর অনুজিাদজনর পর সনাটিশ সবাড ট/এলসেইসড’র
ment
ওজয়ব িাইজর্ প্রকাশ কজরন এবং প্রকজল্পর আওিার্ভক্ত সেলার
plan)
িংসিষ্ট উপজেলা প্রজকৌশলী উক্ত পসরকল্পনাটি সনাটিশ সবাজড ট
প্রকাশ করিঃ ৫০ লক্ষ র্াকা মূল্যিাজনর বা িদুদ্ধট স ৌি সিবা বা
বৃসদ্ধ স সিক সিবা ক্রজয়র সক্ষজত্র বাসষ টক ক্রয় পসরকল্পনা সিািাজবক
উপজেলার ক্রয়কার্ টক্রি শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ কজরন।
সবজ্ঞাপন বা ঠিকাদার/
দরপত্র সবজ্ঞসপ্ত িরবরাহকারী/
প্রকাশ৷
পরািশটক/ আগ্রহী
দরপত্রদািা
প্রসিষ্ঠান
প্রাক-দরপত্র
-ঐি া আহবান

সপসপআর-২০০৮ এর সবসধ অনুর্ায়ী দরপত্র সবজ্ঞসপ্ত প্রকাশ করা সপসপআর-২০০৮
হজয় োজক।
অনুর্ায়ী

-ঐ-

দরপত্র দািাগজনর দরপত্র দসলল বা দরপত্র িংসিষ্ট সকান প্রশ্ন বা সপসপআর-২০০৮
ব্যখ্যা প্রদাজনর লজক্ষয প্রাক-দরপত্র ি া আহবান করা হজয় োজক। অনুর্ায়ী
উক্ত ি ার কার্ টসববরণী দরপত্র ক্রয়কারী িকল দরপত্রদািাজদর
সনকর্ প্রদান করা হজয় োজক।

-ঐ-

দরপত্র িংক্রান্ত
অস জর্াগ
দাসখল ও
সনষ্পসিকরণ

সপসপআর-২০০৮ এর সবসধর আজলাজক অস জর্াগ গ্রহণ এবং সপসপআর-২০০৮
সনষ্পসিকরণ করা হয়।
অনুর্ায়ী

-ঐ-

-ঐ-

৩

সেআইএি ম্যাপ িরকারী/ সবিরবরাহ।
িরকারী িংস্থা/
স্থানীয় িরকার
প্রসিষ্ঠান।

উন্নয়ন মূলক কিটকাজের পসরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়জনর
সুসবধাজে ট অনুজিাসদি সি িাসলকাঅনুর্ায়ী সি প্রদান করজল সেলা
ও উপজেলা ম্যাপ িরবরাহ করা হজয় োজক।

৪

অন্য সকান
িন্ত্রণালয়/
সব াগ/ দপ্তজরর
সডজপাসের্
ওয়াকট
বাস্তবায়ন।

অন্য সকান িন্ত্রণালয়, িরকারী, আধা-িরকারী বা স্বায়ত্বশাসিি চুসক্ত অনুর্ায়ী
িংস্থার অনুজরাজধর সপ্রসক্ষজি িিজ ািা চুসক্ত অনুর্ায়ী সনধ টাসরি িিয়
কাঠাজিাগি বা স্থাপিয নকশা প্রণয়ন, ক্রয় কার্ টক্রিিহ প্রকল্প
বাস্তবায়ন করা হজয় োজক।

অন্য সকান
িন্ত্রণালয় বা
সব াগ বা দপ্তর বা
স্বায়ত্বশাসিি
িংস্থা।

৭ সদন

িহকারী প্রজকৌশলী,
সেআইএি
ইউসনর্, সলজ ল-৪,
এলসেইসড
বন, আগারগাঁও,
সশজরবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭।
প্রধান প্রজকৌশলী,
এলসেইসড
িদর দপ্তর,
আগারগাঁও,
সশজরবাংলা নগর,
ঢাকা
কর্তক
ট দাসয়ত্বপ্রাপ্ত
কিটকিটা।

