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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা:

সািতক বছরসেহর (৩বছর) ধান অজন সহ

হায়ন ও গণত মণালয় হেত সারােদেশ  ও মম আেয়র পিরবােরর জ টকসই, িনরাপদ ও সায়ী আবাসেনর েযাগ সসারণ
করা হয়। এ লে সািতক বছরসেহ ২৮৬  াট িনম াণ ও ৩৭২০  ট উয়েনর কাজ সমা করা হেয়েছ। গত অথ  বছের ৩৬০ 
াট সরকাির কম কতােদর মােঝ হার করা হেয়েছ। এছাড়া ৬০০  ট িবিভ িণর মােষর মে হার করা হেয়েছ। ঢাকা শহেরর
যানজট িনরসেনর উোগ িহেসেব এ মণালেয়র আওতাধীন রাজউেকর মােম রাজধানীর এয়ারেপাট  রাড ও গিত সরিণর সংেযাগেল
৪ পসহ ৩.১০ িকেলািমটার দীঘ  িড়ল াইওভার, তজগও িশ এলাকায় রল লাইেনর উপর াইওভার, ব াচল নন শহর ক
হেয় ইাণ  বাইপাস সড়েক সরাসির সংেযাগ াপেনর লে ৩০০ ট শ ায় ১৩ িকেলািমটার ব াচল িলংক রাড এবং মাদািন
এিভিনউ এর ব খী সসারেণর লে গিত সরিণ ইারেসকশন হেত বা নদী পয  ৪  ীজসহ ৬.১৮ িকেলািমটার দীঘ  রাা িনম াণ
করা হেয়েছ। চাম শহেরর যানজট িনরসেণর লে চাম উয়ন কপের মােম ১.৩৭ িকেলািমটার দীঘ  বহারহাট াইওভার,
৬০০ িমটার দীঘ  দওয়ানহাট ওভারপাস এবং ১.১৪৩ িকেলািমটার দঘ  িবিশ কদমতলী াইওভার িনম াণ করা হেয়েছ। রাজধানী ঢাকার
সৗয বধ ন, ির পািন সংরণ কের জলাবতা িনরসন ও পয়িনাশন বা িনিত করার লে বনবািড় খালসহ হািতরিঝল
এলাকার  সমিত  উয়ন  কের  আওতায়  ১০.৪০  িকেলািমটার  মইন  ডাইভারশন  য়ােরজ  লাইন  ও  ৭.৭০  িকেলািমটার  লাকাল
ডাইভারশন য়ােরজ লাইন িনম াণ করা হেয়েছ। এ কে ৮.৮ িক.িম. সািভ স রাড, ৮ িক.িম. এেসওেয়, ৪  ওভারপাস, ৪  িজ ও
৩  ভায়াডা িনম াণ করা হেয়েছ।

সমা ও চােলসহ

িবিভ িণ পশার মােষর জ আবাসেনর েযাগ সসারেণর লে সারােদেশ য সকল আবাসন ক বাবায়েনর উোগ হণ করা
হয় বিশরভাগ েই স সব কের জ জিম অিধহণ কািত সমেয়র মে হয়না। জিম অিধহণ িবলিত হেল জিমর ত 
িডিপিপেত অেমািদত য় অেপা বেড় যায়। বিধ ত  অেমাদনসহ অথ  িবভাগ কক অথ  ছােড় আেরা িক সময় য় হয়।
ইেতামে িনম াণ সামীর ও বেড় যায়। ফেল কের য় এবং সময় ইই বেড় যায়। যকারেণ বরা াপকেদর িনকট ট/াট
হাের দীঘ িতার ি হয়।  অপিরকিতভােব গেড় ওঠা ঢাকা ও চাম মহানগরীেক পিরকিত নগরীেত পিরণত করা এবং ডাপ
বাবায়ন করা এ মণালেয়র চােল।

ভিবৎপিরকনা

এ মণালেয়র ভিবৎ পিরকনার মে রেয়েছ শািনগর হেত ঢাকা-মাওয়া (িঝলিমল) পয  ১৩ িকেলািমটার দীঘ  াইওভার িনম াণ,
আগারগও এ ৩২ একর জিমেত বাংলােদশ সিচবালয় ানার, িড়ল াইওভার থেক বা নদী পয  ব াচল িলংক রােডর উভয় পােশ
১০০ ট শ খাল খনন এবং ঢাকার লশান, ধানমি ও মাহাদের ২৩  পিরত বািড়েত সরকাির কম কতা/কম চারীেদর জ
৫১৫  আবািসক াট িনম াণ।

২০১৫-১৬ অথ  বছেরর সা ধান অজনসহ:

ায় ১৮০০  ট ও ১৮০০  াট বরাকরণ
চাম শহেরর বিড়বােধর উপর ায় ১৫ িকেলািমটার িরং রাড িনম াণ।
চােমর রাদর ২ নং গট ও িজইিস জংশন হেয় লালখান বাজার  পয  ৫.২ িকেলািমটার াইওভার িনম াণ,
কাকরা্ইেল ীম কােট র মাননীয় িবচারপিতেদর আবাসেনর জ আবািসক াট িনম াণ, শেরবাংলানগের জাতীয় সংসদ
সিচবালয় কম কতা/কম চারীেদর জ ৪৪৮ াট িনম াণ কাজ সমাকরণ এবং
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর হায়ন ও গণত মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
পিরকিত নগর; িনরাপদ ও সায়ী আবাসন।

১.২ অিভল (Mission)

ু পিরকনা ও গেবষণার মােম জিমর সেব াম বহার িনিত কের দেশর  ও মম আেয়র মােষর জ টকসই,
িনরাপদ,  সায়ী  আবাসন,  পিরকিত  নগরায়ণ  এবং  সরকােরর  িবিভ  মণালয়/িবভাগ/অিধদর/পিরদর/সংার  জ  আিনক
েযাগ-িবধাস অবকাঠােমা িনম াণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. টকসই, িনরাপদ ও সায়ী আবাসেনর েযাগ সসারণ
২. পিরকিত নগরায়ন
৩. সরকাির/আধাসরকাির/ায়শািসত দর সেহর জ অিধক েযাগ-িবধা স ভবন/অিফস/অবকাঠােমার উয়ন
৪. ু রণােবেণর মােম সরকাির ভবন ও অবকাঠােমাসেহর ািয় ি
৫. সরকাির মািলকানাধীন জিমর ু বাপনা িনিতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. তকাজ ও নগর অল সংি িবিভ আইন, িবিধ, নীিতমালা, পিরপ, াপন ণয়ন ও সংেশাধন
২. িনম াণ ও উয়ন সংি গেবষণা ও ি উাবন
৩. সরকাির ও বসরকাির ভবন ও অবকাঠােমার াপত ও অবকাঠােমাগত নকশা ণয়ন ও অেমাদন
৪. সরকাির রাজ (কর বিহ ত) আদায়
৫. সরকাির দর সেহর জ অিফসেস এবং সরকাির কম কতা/কম চারীেদর জ বাসা বরা করা
৬. পিরত সি ও অিধহণত সির বাপনা করা
৭. িবিভ মাারান ও িডেটইল এিরয়া ান ত করা
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

সসািরত নগরী
নগের আবাসন িবধাােদর সংা
ি

সংা ৩৬০০ ৪০০০ ৫০০০ িম মণালয় বািষ ক িতেবদন

সরকাির কম কতা/কম চািরেদর আবাসন িবধা
ি

আবাসন িবধা ি সংা ৯০০ ১০০০ ১১০০ বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] টকসই, িনরাপদ ও সায়ী
আবাসেনর েযাগ সসারণ

২২

[১.১] হায়ন সিকত
নীিতমালা, পিরপ,
কাড ইতািদ ণয়ন,
সংেশাধন/হালনাগাদকরণ

[১.১.১] জাতীয়
হায়ন
নীিতমালা,১৯৯৯
(সংেশািধত),২০১৫
জারীত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৪-২০১৬ ২০-০৪-২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬ ২৫-০৫-২০১৬

[১.১.২] জাতীয়
িবিং
কাড,১৯৯৩
হালনাগাদত

তািরখ ১.০০ ১০-০১-২০১৬ ২০-০১-২০১৬ ৩০-০১-২০১৬ ০৫-০২-২০১৬ ১০-০২-২০১৬

[১.১.৩] নগর ও
অল পিরকনা
আইন-২০১৫
ণয়নত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ ২৬-০৫-২০১৬ ০৯-০৬-২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬

[১.১.৪] হাউিজং
এ িবিং িরসাচ 
ইউড আইন,
২০১৫ ণয়নত

তািরখ ১.০০ ১২-০৫-২০১৬ ২২-০৫-২০১৬ ০৫-০৬-২০১৬ ১৯-০৬-২০১৬ ২৬-০৬-২০১৬

[১.২] ট বরাকরণ
[১.২.১] বরাত
ট

সংা ৩.০০ ১৪০৪ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ২০০০ ২২০০

[১.৩] াট বরাকরণ
[১.৩.১] বরাত
াট

সংা ৩.০০ ২১৬ ১৮৩০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৮৫০ ১৯০০

[১.৪] াট িনম াণ
[১.৪.১] িনিম ত
ােটর আয়তন

ল বগ ট ৩.০০ ১৫.৩২ ২১.০০ ২০.৯০ ২০.৮০ ২০.৭০ ২০.৬০ ২২.০০ ২৫.০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫] সরকাির
কম কতােদর জ
কায়াট ার িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
কায়াট ােরর
আয়তন

ল বগ ট ৩.০০ ৪.০০ ১.৮৫ ১.৭৫ ১.৬৫ ১.৫০ ১.৩৫ ৩.০০ ৪.০০

[১.৬] েটর দখল
হার

[১.৬.১]
হারত ট

সংা ২.০০ ৩২৫৫ ৩২৪৫ ৩২৩৫ ৩২২৫ ৩২১০ ৩৩০০ ৩৪০০

[১.৭] ােটর দখল
হার

[১.৭.১] হারত
াট

সংা ২.০০ ৩৬০ ৩৫২ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ২৯০ ৩৯০ ৪০০

[১.৮] ট/াট
রিজেশন

[১.৮.১]
রিজিত
ট/াট

সংা ২.০০ ১৫০০ ১৪৭৫ ১৪৬০ ১৪৫০ ১৪৩০ ১৬০০ ১৭০০

[২] পিরকিত নগরায়ন ১৯

[২.১] তজগও িশ
এলাকােক িশ কাম
বািনিজক ও আবািসক
এলাকা িহেসেব পার

[২.১.১] ণয়নত
মাারান

তািরখ ৩.০০ ৩০-০৫-২০১৬ ১০-০৬-২০১৬ ১৫-০৬-২০১৬ ২৫-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[২.২] Detailed
Area Plan
(DAP) হালনাগাদকরণ

[২.২.১] রাজধানী
ঢাকার সােভ 
সাদন

তািরখ ৩.০০ ০৫-০৬-২০১৬ ১০-০৬-২০১৬ ১৫-০৬-২০১৬ ২৫-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[২.৩] িম বহার
ছাড়প দান

[২.৩.১] দানত
ছাড়প

সংা ২.০০ ২০০০ ১৯৭৫ ১৯৫০ ১৯২৫ ১৯০০ ২১০০ ২২০০

[২.৪] ভবেনর ান
অেমাদন

[২.৪.১]
অেমাদনত ান

সংা ৩.০০ ৪৩১১ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮০০ ৩৫০০ ৪০০০

[২.৫] উপেজলা শহেরর
‘ডেভলপেম ান’
ণয়ন

[২.৫.১] ণয়নত
ডেভলপেম ান

সংা ২.০০ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৬] চাম শহের
িস আউটার িরং রাড
িনম াণ

[২.৬.১] ১৫
িকেলািমটার িরং
রাড িনম াণ

% ৩.০০ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১০০

[২.৭] চাম শহের
াইওভার িনম াণ

[২.৭.১] ৫
িকেলািমটার
াইওভার িনম াণ

% ৩.০০ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৮ ১০০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩]
সরকাির/আধাসরকাির/ায়শািসত
দর সেহর জ অিধক েযাগ-
িবধা স
ভবন/অিফস/অবকাঠােমার উয়ন

১৬

[৩.১] অবকাঠােমার
কাঠােমাগত নকশা
ণয়ন

[৩.১.১] ণয়নত
নকশা

সংা ৪.০০ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৩.২] অবকাঠােমার
াপত নকশা ণয়ণ

[৩.২.১] ণয়নত
নকশা

সংা ৪.০০ ৬৫ ৭৩ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯৫

[৩.৩] সরকাির
দরসেহর জ অিফস
স িনম াণ

[৩.৩.১]
অিফসেেসর
আয়তন

বগ ট ৩.০০ ১১০০ ৩৪০০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৮০০০ ১০০০০

[৩.৪] সরকাির
িতােনর অেল জিম
বরা দান

[৩.৪.১] বরাত
জিম

একর ৩.০০ ৭.২৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.৫] যেশার-বনােপাল
হাইওেয় কিরেডার
িনম ােণর জ
‘ডেভলপেমান’
ণয়ন

[৩.৫.১] ণয়নত
ডেভলপেম ান

% ২.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] ু রণােবেণর মােম
সরকাির ভবন ও
অবকাঠােমাসেহর ািয় ি

১৪

[৪.১] সরকাির ভবন ও
াপনার রণােবণ

[৪.১.১]
রণােবণত
সরকাির ভবেনর
আয়তন

হাজার
বগ িমটার

২.০০ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৮০ ৯৫

[৪.১.২]
রণােবণত
ভবন ও াপনার
সংা

সংা ২.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৪.১.৩]
রণােবণত
পােকর আয়তন

একর ২.০০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২৫০ ৩০০

[৪.২] ক এলাকায়
অভরীণ রাা িনম াণ

[৪.২.১] রাার
দঘ 

িকেলািমটার ৩.০০ ৫৭ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮ ৬০ ৭৫

[৪.৩] ক এলাকায়
অভরীণ রাার
সংেযাগ স িনম াণ

[৪.৩.১] িনিম ত
স

সংা ৩.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৪.৪] সরকাির িবিভ
ভবেন িলফট, জনােরটর
ও সাবেশন াপন ও
রণােবণ

[৪.৪.১] ািপত
িলফট

সংা ২.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৪ ১৬

[৫] সরকাির মািলকানাধীন জিমর
ু বাপনা িনিতকরণ

১২

[৫.১] পিরত সির
ডাটােবজ ড়াকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ
ড়াত

তািরখ ৫.০০ ৩০-০৫-২০১৬ ০৫-০৬-২০১৬ ১০-০৬-২০১৬ ২০-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[৫.২] অিধহণত
সির ডাটােবজ
ড়াকরণ

[৫.২.১] ডাটােবজ
ড়াত

তািরখ ৪.০০ ৩১-০৫-২০১৬ ০৫-০৬-২০১৬ ১৫-০৬-২০১৬ ২০-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[৫.৩] অৈবধ দখলদার
উেদ

[৫.৩.১] উেদত
জিমর পিরমাণ

একর ৩.০০ ২৭ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২০



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট িসেজস
চাট ার ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] অিধদর/সংার
িসেজস চাট ার ণীত ও
কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভােগ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভােগ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়, মাননীয় মী, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য,  এই  িেত
বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, হায়ন ও
গণত মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ গম হায়ন ও গণত মণালয়

২ রাজউক রাজধানী উয়ন কপ

৩ জাক জাতীয় হায়ন কপ

৪ চউক চাম উয়ন কপ

৫ উক লনা উয়ন কপ

৬ রাউক রাজশাহী উয়ন কপ



া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং
উপা 

সাধারণ
ম

[১.১] হায়ন সিকত নীিতমালা,
পিরপ, কাড ইতািদ ণয়ন,
সংেশাধন/হালনাগাদকরণ

[১.১.১] জাতীয় হায়ন
নীিতমালা,১৯৯৯
(সংেশািধত),২০১৫ জারীত

জাতীয় হায়ন নীিতমালা, ১৯৯৯ েগােপাযগী ও হালনাগাদ করার লে জাতীয়
হায়ন নীিতমালা,১৯৯৩ (সংেশািধত), ২০১৫ ণয়ন করা হেব

জাতীয় হায়ন
কপ

হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] জাতীয় িবিং
কাড,১৯৯৩ হালনাগাদত

িমক সহনীয় এবং অিিনব াপনসহ যেকান েয ােগর িঁক মাকােবলার পয া
বা স ভবন িনম ােণর জ জাতীয় িবিং কাড হালনাগাদ করা হেব

হাউিজং এ িবিং
িরসাচ  ইউড

ক সমা িতেবদন

[১.১.৩] নগর ও অল
পিরকনা আইন-২০১৫
ণয়নত

িম বহার পিরকনা ত করার লে নগর ও অল পিরকনাআইন- ২০১৫
ণয়ন করা হেব।

নগর উয়ন অিধদর
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৪] হাউিজং এ িবিং
িরসাচ  ইউড আইন, ২০১৫
ণয়নত

হাউিজং এ িবিং িরসাচ  অিড া আইেন পার কের এ ণয়ন করা হেব।
হাউিজং এ িবিং
িরসাচ  ইঊট

হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.২] ট বরাকরণ [১.২.১] বরাত ট
রাজউক, জাক ও উক হেত এ অথ  বছের ায় ১৮০০ ট িবিভ িণ পশার
মােষর মে বরা দান করা হেব।

রাজউক, জাক ও
উক

হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] াট বরাকরণ [১.৩.১] বরাত াট
রাজউক ও জাক হেত িত বছেরর ায় াট কের আওতায় িবিভ িণ পশার
মােষর মে ায় ১৮০০ াট বরা দান করা হেব।

রাজউক ও জাক
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] াট িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত ােটর আয়তন
রাজউেকর আওতায় উরা াট কে ায় ২১ লাখ বগ ট আয়তন িবিশ (ার
স) িবিভ িণর াট িনম াণ করা হেব

রাজউক ক সমা িতেবদন

[১.৫] সরকাির কম কতােদর জ
কায়াট ার িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত কায়াট ােরর
আয়তন

গণত অিধদর কক আিজমর ও মিতিঝেল সরকাির কম কতা/কম চািরেদর জ
ায় ১.৮৭ ল বগ ট আয়তন িবিশ (ারেস) কায়াট ার িনম াণ করা হেব

গণত অিধদর ক সমাি িতেবদন

[১.৬] েটর দখল হার [১.৬.১] হারত ট িবিভ সমেয় বরাত টসেহর দখল বরাাপকগেণর বরাবর হার করা হেব রাজউক ও জাক
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] ােটর দখল হার [১.৭.১] হারত াট িবিভ সমেয় বরাত াটসেহর দখল বরাাপকেদর অেল হার করা হেব রাজউক
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন



া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং
উপা 

সাধারণ
ম

[১.৮] ট/াট রিজেশন [১.৮.১] রিজিত ট/াট
িবিভ সমেয় বরাত ও দখল হারত ট ও াট এর বরাাপকগেণর
অেল ট ও ােটর দিলল রিজেশন করা হেব

রাজউক ও জাক বািষ ক িতেবদন

[২.১] তজগও িশ এলাকােক িশ
কাম বািনিজক ও আবািসক এলাকা
িহেসেব পার

[২.১.১] ণয়নত মাারান
মিসভা বঠেকর িসাসাের তজগও িশ এলাকােক িশ কাম বািণিজক ও
আবািসক এলাকা িহেসেব পােরর লে এক মাারান ণয়ন করা হেব

গণত অিধদর
মিসভা বঠেকর িসা
বাবায়ন িতেবদন

[২.২] Detailed Area Plan
(DAP) হালনাগাদকরণ

[২.২.১] রাজধানী ঢাকার সােভ 
সাদন

ডাপ হালনাগাদকরেণর জ ডাপ এলাকার সােভ  সাদন করা হেব রাজউজ
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] িম বহার ছাড়প দান [২.৩.১] দানত ছাড়প
রাজধানীর কান ােন ভবন িনম াণ করেত হেল উ জিমেত ইমারত িনম াণ করা যােব
িকনা, ইমারত িনম াণ করা গেল িক ধরেণর ইমারত িনম াণ করা যােব স িবষেয়
রাজউক হেত িম বহােরর ছাড়প দান করা হয়

রাজউক
রাজউেকর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] ভবেনর ান অেমাদন [২.৪.১] অেমাদনত ান
রাজধানীেত য কান জিমেত ভবন িনম াণ করেত হেল িনিম ত ভবেনর ান রাজউক
কক অেমাদন করা হয়

রাজউক
রাজউেকর বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] উপেজলা শহেরর ‘ডেভলপেম
ান’ ণয়ন

[২.৫.১] ণয়নত ডেভলপেম
ান

সারােদেশর এ বছর ১৪ উপেজলা শহেরর জ ডেভলপেম ান ণয়ন করা হেব নগর উয়ন অিধদর ক সমা িতেবদন

[২.৬] চাম শহের িস আউটার িরং
রাড িনম াণ

[২.৬.১] ১৫ িকেলািমটার িরং
রাড িনম াণ

চাম শহেরর যানজট িনরসনসহ শহেরর যাগােযাগ বার ঊয়েনর লে ১৫
িকেলািমটার িরং রাড িনম াণ করা হেব

চউক চউেকর বািষ ক িতেবদন

[২.৭] চাম শহের াইওভার িনম াণ
[২.৭.১] ৫ িকেলািমটার
াইওভার িনম াণ

চাম শহেরর যানজট িনরসনসহ যাগােযাগ বার উয়েনর লে রাদর ২ নং
গট ও িজইিস জংশন হেয় লালখান বাজার পয  ৫.২ িকেলািমটার াইওভার িনম াণ
করা হেব

চউক ক সমাি িতেবদন

[৩.১] অবকাঠােমার কাঠােমাগত নকশা
ণয়ন

[৩.১.১] ণয়নত নকশা
সরকাির/আধাসরকাির/ায়শািসত দরেলার অিফস ভবন িনম ােণর াােল
িনিম ত ভবেনর কাঠােমাগত নকশা ণয়ন করা হয়

গণত অিধদর ক বাবায়ন িতেবদন

[৩.২] অবকাঠােমার াপত নকশা
ণয়ণ

[৩.২.১] ণয়নত নকশা
সরকাির/আধাসরকাির/ায়শািসত দরেলার অিফস ভবন িনম ােণর াােল
িনিম ত ভবেনর াপত নকশা ণয়ন করা হয়

াপত অিধদর
াপত অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] সরকাির দরসেহর জ অিফস
স িনম াণ

[৩.৩.১] অিফসেেসর আয়তন
বাংলােদশ সিচবালেয় য নন ভবন িনম াণ করা হে উ ভবেনর ৫০০০ বগ ট
আয়তন এ বছর িনম াণ করা হেব

গণত অিধদর
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং
উপা 

সাধারণ
ম

[৩.৪] সরকাির িতােনর অেল জিম
বরা দান

[৩.৪.১] বরাত জিম
শেরবাংলানগর শাসিনক জানসহ সারােদেশ গণত অিধদেরর মািলকানাধীন ায়
১০ একর জিম িবিভ সরকাির দর/সংার অেল বরা করা হেব

গম
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫] যেশার-বনােপাল হাইওেয়
কিরেডার িনম ােণর জ
‘ডেভলপেমান’ ণয়ন

[৩.৫.১] ণয়নত
ডেভলপেম ান

যেশার-বনােপাল হাইওেয় কিরেডার িনম ােণর জ ‘ডেভলপেমান’ ণয়ন করা
হেব

নগর উয়ন অিধদর ক বাবায়ন িতেবদন

[৪.১] সরকাির ভবন ও াপনার
রণােবণ

[৪.১.১] রণােবণত সরকাির
ভবেনর আয়তন

সারােদেশ কারভবনসহ ণ  সেলনেক যমন ওসমািন িমলনায়তন, বব
আজািতক সেলন ক, জলা পয ােয় সািকট হাউজ ইতািদ ভবেনর মরামত ও
রণােবণ কাজ করা হেব

গণত অিধদর
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৪.১.২] রণােবণত ভবন ও
াপনার সংা

কিপআই এলাকা/ভবন যথা গণভবন, বভবন, জাতীয় সংসদ ভবন, বাংলােদশ
সিচবালয়, জাতীয় িতেসৗধসহ ইতািদ ভবেনর মরামত ও রণােবণ কাজ করা
হেব

গণত অিধদর
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৪.১.৩] রণােবণত পােকর
আয়তন

সাহরাওয়ািদ  উান, রমনা পাক, চিমা উানসহ সরকাির বাপনাধীন
পাকসেহর রণােবণ করা হয়

গণত অিধদর
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদ

[৪.২] ক এলাকায় অভরীণ রাা
িনম াণ

[৪.২.১] রাার দঘ 
ঢাকার ব াচল, িঝলিমল, উরা, চােমর অনা এবং লনার আহসানাবাদ
আবািসক এলাকায় আভরীণ রাা িনম াণ করা হেব

রাজউক, চউক ও
উক

ক সমা িতেবদন

[৪.৩] ক এলাকায় অভরীণ রাার
সংেযাগ স িনম াণ

[৪.৩.১] িনিম ত স
ঢাকার ব াচল ও িঝলিমল আবািসক এলাকায় আভরীন রাার সংেযাগ স এবং
হািতরিঝেল ইউপ িনম াণ করা হেব

রাজউক ক বাবায়ন িতেবদন

[৪.৪] সরকাির িবিভ ভবেন িলফট,
জনােরটর ও সাবেশন াপন ও
রণােবণ

[৪.৪.১] ািপত িলফট
গণত অিধদর হেত এ বছর য সকল সরকাির ভবন িনম ােণর ক বাবায়ন করা
হেব স সকল ভবেন ১০  িলফট াপন করা হেব

গণত অিধদর ক বাবায়ন িতেবদন

[৫.১] পিরত সির ডাটােবজ
ড়াকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ ড়াত
গত বছর পিরত সির খসড়া ডাটােবজ ত করা হেয়িছেলা, এ বছর ডাটােবজ
ড়া করা হেব

গম
হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] অিধহণত সির ডাটােবজ
ড়াকরণ

[৫.২.১] ডাটােবজ ড়াত
গত অথ  বছর অিধহনত সির খসড়া ডাটােবজ ত করা হেয়িছেলা, এ বছর
ডাটােবজ ড়া করা হেব

গণত অিধদর,
রাজউক, জাক,
চউক, ্উক, রাউক

হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং
উপা 

সাধারণ
ম

[৫.৩] অৈবধ দখলদার উেদ
[৫.৩.১] উেদত জিমর
পিরমাণ

গণত অিধদর, রাজউক, চউক, উক, রাউক, জাক এর মািলকানাধীন য সকল
জিম অৈবধ দখলদারেদর দখেল িছেলা স সকল অৈবধ দখলদারেদর উেদব ক এ
জিম সরকােরর দখেল আনয়ন করা হেব

গণত অিধদর,
রাজউক, চউক, উক,
রাউক, জাক

হায়ন ও গণত
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১২, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর িনকট
তাশার মাা উেখ কন

তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় রা মণালয় উেদত জিমর পিরমাণ উেদ কােজ িলশ ফাস  িনেয়াগ
আইন লা পিরিিত
িনয়ণ

২৫%
সরকাির মািলকানাধীন জিম বহাত হেত
পাের


