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নমব্রঃ 36 .126.112.13.13.136.3123-  তািরখঃ 
         আিশব্ন 2535 বঙ্গাব্দ
         aেক্টাবর 3128 িখর্ঃ

 

িবষয়ঃ  ম ণালয়3127 িবভাগসমূেহর/-3128 aথ র্ বছেরর কায র্াবলী সম্পিকর্ত বািষ র্ক িতেবদন ণয়ন। 
 

সু ঃ  2। গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র স্মারক নমব্র 36 .126.112.13.14.136.3123 -2 252, তািরখ: 36 েসেপ্টমব্র 3128িখর্: 
3। মি পিরষদ িবভােগর স্মারক নমব্র 15.11.1111.432.27.116.28-469, তািরখ: 31 েসেপ্টমব্র 3128 িখর্: 
4। মি পিরষদ িবভােগর স্মারক নমব্র 15.11.1111.432.27.116.28-473, তািরখ: 37 েসেপ্টমব্র 3128 িখর্: 

 
 

 uপযু র্ক্ত িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক ণীত 3127  -3128 aথ র্ বছেরর খসড়া বািষ র্ক িতেবদেনর িনব র্াহী 
সারসংেক্ষেপর ক.7.2.3 eবং িবিভন্ন ম ণালেয়র সম্পািদত uেল্লখেযাগয্ কায র্াবলীর ’ঙ ‘ aনুেচ্ছেদর ৯নং কর্িমেকর ৯(2), 
৯(3), ৯(4), ৯(5), ৯(7), ৯(8), ৯(9), ৯(৯), ৯(21), ৯(22), ৯(23), ৯(24) eবং ৯(25) নমব্র কর্িমেক uেল্লিখত কায র্বলী 
পয র্ােলাচনা কের েয়াজনীয় সংেশাধন /পিরমাজর্ন/aন্তভু র্িক্তর মাধয্েম হালনাগ ◌াদ করা হেয়েছ। aনুেচ্ছদ ৯(6) নমব্র কর্িমেক 
uেল্লিখত তথয্ াসিঙ্গক না হoয়ায় বাদ েদয়া হেয়েছ। সূে াক্ত 2নং স্মারেক ে িরত সংেশািধত/পিরমািজর্ত তথয্ািদর 
aবিশষ্টাংশ aপিরবিতর্ত থাকেব।  
 

3। aনুেচ্ছদ ক.7.2.3: গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় ( িতেবদেনর প  পৃষ্ঠা 4) eবং ’ঙ ‘aনুেচ্ছেদর ৯নং কর্িমেক 
)িতেবদেনর প  পৃষ্ঠা 72 , 73, 74  (uেল্লিখত গৃহায়ন o গণপ ◌তূর্ ম ণালয় সম্পিকর্ত uেল্লখেযাগয্ কায র্াবলীর ৯(2), ৯(3), 

৯(4), ৯(5), ৯(7), ৯(8), ৯(9), ৯(৯), ৯(21), ৯(22), ৯(23), ৯(24) eবং ৯(25) নমব্র কর্িমেকর েয aংশগুেলা বাদ েদয়া 
হেয়েছ তা েকেট েদয়া হেয়েছ eবং েয aংশগুেলা িতস্থািপত হেব, েসগুেলা Bold, underline eবং িভন্ন রেঙর কািলেত 
দশ র্ন করা হেয়েছ।  

 

4। eমতাবস্থায়, েয়াজনীয় সংেশাধন /পিরমাজর্নকৃত তথয্ািদ বািষ র্ক কায র্াবলীেত সংেযাজন /aন্তভু র্িক্তর িনিমত্ত ণীত 
তথয্ািদর Hard Copy সদয় aবগিত o েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ িনেদ র্শকর্েম e সেঙ্গ ে রণ করা হেলা।   
িতেবদেনর soft copy report_sec@cabinet.gov.bd eবং ds_report@cabinet.gov.bd  িঠকানায় ে রণ 
করা হেয়েছ। 
 
সংযুিক্তঃ  প্রিতেবদন - 3)দুi (েসট )িত েসট 8 পাতা (।  
     

)জুবাiদা নাসরীন( 
uপসিচব 

েফানঃ ৯623342 
 

মি পিরষদ সিচব 
মি পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয় ,ঢাকা। 
 

দৃিষ্ট আকষ র্ণঃ িসিনয়র সহকারী সিচব  )িরেপাট র্ শাখা(।  
 

িবতরণ )সদয় জ্ঞতােথ র্:(  
 

2। সিচেবর eকান্ত সিচব  ,গৃহায়ন o গণপ ◌তূর্ ম ণালয়  ,বাংলােদশ সিচবালয় ,ঢাকা।  
3। যুগ্ম -সিচব )শাসন( -eর ব্ যিক্তগত কম র্কতর্া  ,গৃহায়ন o গণপ ◌তূর্ ম ণালয়  ,বাংলােদশ সিচবালয , ঢাকা। 
4। aিফস কিপ /মাষ্টার ফাiল।  
 

http://www.mohpw.gov.bd/
mailto:report_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ds_report@cabinet.gov.bd


পৃষ্ঠা 4 

 

ক .7.2. 3 গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 
aবকাঠােমা uন্নয়ন কায র্কর্েমর আoতায় গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র মাধয্েম 3127-28 aথ র্ বছের িজoিব o 
ৈবেদিশক সাহাযয্ aথ র্ায়েন 54িট কেল্পর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রেয়েছ। আেলাচয্ কল্পসমূেহর িবপরীেত 3127-
28 aথ র্ বছের েমাট বরাদ্দকৃত aথ র্ 5,127.61 েকািট টাকা। েমাট বয্িয়ত aেথ র্র পিরমাণ 4,৯68.66 েকািট টাকা। 
লক্ষয্মা ার িবপরীেত aিজর্ত আিথ র্ক aগর্গিত ৯9.64 শতাংশ। e ছাড়া সংস্থাসমূেহর িনজসব্ aথ র্ায়েন 71িট কল্প 
বাস্তবায়ন করা হয়। কল্পসমূেহর িবপরীেত সংিশ্লষ্ট aথ র্ বছের েমাট বরাদ্দকৃত aথ র্ 3,258.53 েকািট টাকা। েমাট 
বয্িয়ত aেথ র্র পিরমাণ 3,321.62 েকািট টাকা। লক্ষয্মা ার িবপরীেত aিজর্ত আিথ র্ক aগর্গিত 213.৯4 শতাংশ। 
িজoিব o ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট  eবং সব্-aথ র্ায়নভুক্ত কল্পসমূহ িমিলেয় ম ণালেয়র সািব র্ক আিথ র্ক aগর্গিত 
211.18 শতাংশ। 3127-28 aথ র্-বছের সমাপ্ত গুরুতব্পূণ র্ aবকাঠােমা হল ‘সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর 
জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 87িট ফ্লয্াট িনম র্াণ’ o  গণপূতর্ aিধদপ্তর কতৃর্ক ‘জাতীয় সংসদ 
সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ’।  

 
িতস্থাপন 

ক .7.2. 3 গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 
 
গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র মাধয্েম 3127-28 aথ র্ বছের িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তায় 54িট eবং সব্-aথ র্ায়েন 
71িট েমাট কেল্পর সংখয্া 214 িট । 54িট িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তাপুষ্ট কেল্পর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ  4৯৯7.61 
েকািট টাকা। uক্ত 54িট কেল্পর aনুকূেল েমাট বয্য় হেয়েছ 4৯68.66 েকািট টাকা, যা িজoিব/ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট 
বরােদ্দর ৯৯.13%। aপরিদেক 71িট  সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট কল্পসূেহর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ  3258.53 েকািট টাকা eবং 
বয্য় হেয়েছ 3321.62 েকািট টাকা; যা সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট বরােদ্দর 213.৯4%। িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তা eবং        
সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট েমাট 214িট কেল্পর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ (4৯৯7.61+3258.53)= 7254.৯3 েকািট টাকা eবং 
বয্য় 7279.17 েকািট টাকা। ম ণালেয়র সািব র্ক আিথ র্ক aগর্গিত 211.4৯%। 

 

 



 

(পৃষ্ঠা 72, 73, 74) 

 

৯। গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 
(2) ঢাকার েবiিল েরােড মাননীয় ম ীবেগ র্র জনয্ 6,৯87 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 21িট ফ্লয্াটিনম র্াণ eবং ঢাকার 
iস্কাটেন িসিনয়র সিচব, সিচব o েগর্ড 2 পদময র্াদার কম র্কতর্ােদর জনয্ 4,561 বগ র্ফুেটর 225িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কাজ 
চলমান রাখা হয়। সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 87িট 
ফ্লয্াট িনম র্াণ o গণপুতর্ aিধদপ্তর কতৃর্ক জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 
559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ শীষ র্ক কেল্পর কাজ জুন 3128 e সমাপ্ত হয়। 

 

িতস্থাপন 
 

ঢাকার েবiলী েরােড মাননীয় ম ীবেগ র্র জনয্ 6৯87 বগ র্ফুট িবিশষ্ট 21িট ফ্লয্াট িনম র্াণ eবং ঢাকার iস্কাটেন িসিনয়র 
সিচব, সিচব o েগর্ড-2 পদময র্াদার কম র্কতর্ােদর জনয্ 4561 বগ র্ফুেটর 225িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ। 
গণপূতর্ aিধদপ্তর কতৃর্ক “সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন 
িবিশষ্ট 87িট ফ্লয্াট িনম র্াণ” o “জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট 
ফ্লয্াট িনম র্াণ” শীষ র্ক কেল্পর কাজ জুন, 3128-e সমাপ্ত হেয়েছ।  
 

 
 

       িচ : সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ িনিম র্ত ফ্লয্ােটর শুভ uেদব্াধন 

 
 



 

      িচ : জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্ােটর শুভ uেদব্াধন 

 

 

      িচ : জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্ােটর শুভ uেদব্াধন 
 

 

      িচ : ঢাকার েমাহাম্মদপুের ‘eফ’ ব্লেক ফ্লয্াট কল্প 



 

(3) ঢাকা শহের কম র্রত সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর আবাসন সংকট িনরসেন গণপূতর্ aিধদপ্তর ঢাকার আিজমপুর 
সরকাির কেলানী, মিতিঝল সরকাির কেলানী, ঢাকার িমরপুর 7 নমব্র েসকশন, িমরপুর পাiকপাড়া, মািলবাগ, 
iস্কাটন o নারায়ণগেঞ্জর আলীনগের 23িট কেল্পর আoতায় 6,397িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 

 
িতস্থাপন 

 

ঢাকা শহের কম র্রত সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর আবাসন সংকট িনরসেন গণপূতর্ aিধদপ্তর ঢাকার আিজমপুর 
সরকাির কেলািন, মিতিঝল সরকাির কেলািন, ঢাকার িমরপুর 7 নমব্র েসকশন, িমরপুর পাiকপাড়া, মািলবাগ, 
iস্কাটন o নারায়ণগেঞ্জর আলীগেঞ্জ 25িট কেল্পর আoতায় 63৯1 (প চ হাজার দুiশত নবব্i)িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর 
কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। যার মেধয্ গুলশান, ধানমিন্ড o েমাহাম্মদপুের 31িট পিরতয্ক্ত বািড়েত 4৯9িট ফ্লয্াট eবং 
চট্টগর্াম শহের 26িট পিরতয্ক্ত বাড়ীেত বাস্তবায়নাধীন কেল্প 687িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্ােণর পাশাপািশ 75িট 
ডরেমটির রেয়েছ।  

 
(4) সব্ল্প o মধয্ আেয়র জনেগাষ্ঠীর আবাসন সমসয্ার সমাধানকেল্প uত্তরা তৃতীয় পেব র্ 29 নমব্র েসক্টের eপাট র্েমন্ট 
কেল্পর আoতায় 321.৯4 eকর জিমেত ‘e’ ব্লেক িবিভন্ন আয়তেনর 7,747িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলমান রাখা 
হয়। ‘িব’ o ‘িস’ ব্লেক 9,511িট eপাট র্েমন্ট িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 
 

িতস্থাপন 
 
সব্ল্প o মধয্ম আেয়র জনেগাষ্ঠীর আবাসন সমসয্ার সমাধানকেল্প uত্তরা তৃতীয় পেব র্র 29 নমব্র েসক্টের eপাট র্েমন্ট 
কেল্পর আoতায় 321.৯4 eকর জিমেত ‘e’ ব্লেক িবিভন্ন আয়তেনর 7747িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলেছ। ‘িব’ o 

‘িস’ ব্লেক 9511িট eপাট র্েমন্ট িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ।  
 
 

(5) রাজuেকর িনজসব্ aথ র্ায়েন বাস্তবায়নাধীন পূব র্াচল নতুন শহর, uত্তরা তৃতীয় পব র্ eবং িঝলিমল কেল্প 
বরাদ্দগর্হীতােদর মেধয্ e পয র্ন্ত ায় 33 হাজার প্লট হস্তান্তর করা হয়। জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সব্ল্প o মধয্ম 
আেয়র েলাকেদর জনয্ 52িট কেল্পর মাধয্েম ঢাকা, চট্টগর্াম মহানগরীসহ সারােদেশ আবািসক প্লট o ফ্লয্াট uন্নয়ন o 
িনম র্ােনর কাজ aবয্াহত রাখা হয়। চট্টগর্াম মহানগরীেত aননয্া আবািসক eলাকা uন্নয়ন কেল্পর আoতায় 2,844িট 
প্লট িনম র্াণ কাজ সমািপ্তর পয র্ােয়। খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ o রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক খুলনা o রাজশাহীেত 2 
হাজার 26৯িট আবািসক প্লেটর uন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন চলমান। 
 

িতস্থাপন 
 
রাজuেকর িনজসব্ aথ র্ায়েন বাস্তবায়নাধীন পূব র্াচল নতুন শহর, uত্তরা তৃতীয় পব র্ eবং িঝলিমল কেল্প 
বরাদ্দগর্হীতােদর মেধয্ e পয র্ন্ত ায় 33 হাজার প্লট হস্তান্তর করা হেয়েছ। রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ “বনলতা 
বািনিজয্ক eলাকা স সারণ o uন্নয়ন” শীষ র্ক কেল্পর আoতায়  37৯িট প্লট uন্নয়েনর কাজ সমাপ্ত কেরেছ। 
 
 

(6) ঢাকার েমাহাম্মদপুর সয্ার ৈসয়দ েরােড গণপূতর্ aিধদপ্তর কতৃর্ক 25/46 নমব্র পিরতয্ক্ত বািড়েত সরকাির 
কম র্কতর্ােদর জনয্ আবািসক ফ্লয্াট eবং 24/7 পিরতয্ক্ত বািড়েত 2,611 বগ র্ফূেটর 39িট ফ্লয্াট িনম র্াণ করা হয়। 



 

(7) রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (রাজuক) পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর আoতায় ায় 24 িকেলািমটার দীঘ র্ পূব র্াচল 
সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ কের। রাজuক ঢাকার েসৗন্দয র্বধ র্ন, জলাবদ্ধতা িনরসন, পািন o পয়ঃিনষ্কাশন বয্বস্থা uন্নয়েন 
েবগুনবািড় খালসহ হািতরিঝল eলাকার সমিনব্ত uন্নয়ন কেল্পর আoতায় 9.9 িকেলািমটার সািভ র্স সড়ক, 9 
িকেলািমটার eক্সে সoেয়, ৯.91 িকেলািমটার oয়াকoেয়, 588.36 িমটার দীঘ র্ 5িট ি জ, 511 িমটার দীঘ র্ 5িট 
oভারপাস, 21.51 িকেলািমটার েমiন ডাiভারশন সুয্য়ােরজ লাiন o 8.81 িকেলািমটার েলাকাল ডাiভারশন 
সুয্য়ােরজ লাiন িনম র্াণ কের। 
 
িতস্থাপন 

 

রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (রাজuক) পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর আoতায় কুিড়ল ফ্লাioভার হেত কাঞ্চন পয র্ন্ত ায় 
24.41 িকেলািমটার (আট েলন) দীঘ র্ পূব র্াচল সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ সম্পন্ন কেরেছ। রাজuক হািতরিঝল কেল্পর 
আoতায় eিম্পিথেয়টার o িমuিজকয্াল oয়াটার ডয্ািন্সং ফাuেন্ডiন িনম র্াণ কাজ সম্পন্ন কেরেছ। eছাড়াo কেল্পর 
আoতায় নথ র্ iuলুপ, 21 তলা ময্ােনজেমন্ট iuিনট ভবন o পান্থপথ বক্স কালভাট র্ eর  Upstream e 
Separation of Storm and Sanitary Sewer Pipe Line িনম র্ােনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

(8) চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (চuক) চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট িনরসনকেল্প aিক্সেজন েথেক েকায়াiশ পয র্ন্ত 7.11 
িকেলািমটার সড়ক uন্নয়ন কাজ সম্পন্ন কের। চuক 26.31 িকেলািমটার দীঘ র্ চট্টগর্াম িসিট আuটার িরং েরাড, 7.11 
িকেলািমটার দীর্ঘ র্ লুপ েরাড, মুরাদপুর 3নং েগiট o িজiিস জংশেন 6.31 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্াণ 
করেছ। চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট সমসয্া িনরসেন বােরক িবিল্ডং হেত কাফগড় পয র্ন্ত 9.6 িকেলািমটার eিলেভেটড 
eক্সে সoেয় িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 
 

িতস্থাপন 
 

চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক 26.31 িকেলািমটার দীঘ র্ চট্টগর্াম িসিট আuটার িরং েরাড, 7.11 িকেলািমটার দীঘ র্  
লুপ েরাড, মুরাদপুর 3নং েগiট o িজiিস জংশেন 7.91 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্ােনর কাজ চলমান 
রেয়েছ। চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট সমসয্া িনরসেন লালখান বাজার হেত শাহ আমানত 
িবমানবন্দর পয র্ন্ত 27.61 িকেলািমটার দীঘ র্ eিলেভেটড eক্সে সoেয় িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ।  
 

(9) খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ খুলনা যেশার মহাসড়ক o িসিট বাiপাস সড়েকর মেধয্ 3িট সংেযাগ সড়েকর আoতায় 
4.38 িকেলািমটার রাস্তা িনম র্াণ কের eবং খুলনা িশপiয়াড র্ রাস্তা শস্ত o uন্নয়ন কাজ বাস্তাবয়ন কেরেছ। 
 

িতস্থাপন 
 

খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ িশেরামিন িশল্প eলাকার সড়ক পুন:িনম র্ান eবং খুলনা িশপiয়াড র্ রাস্তা শস্ত o uন্নয়ন কাজ 
শীষ র্ক কল্পসমূেহর কাজ বাস্তবায়ন করেছ। eছাড়াo আহসানাবাদ আবািসক eলাকা uন্নয়ন শীষ র্ক কেল্পর 
আoতায় প্লট বরাদ্দ দান করা হেয়েছ। 
 

(৯) রজধানী uন্নয়ন কতৃর্পেক্ষর েকাট র্ eলাকা েথেক রাজশাহী বাiপাস পয র্ন্ত eবং নােটার েরাড (রুেয়ট) েথেক 
বাiপাস পয র্ন্ত 5 েলনিবিশষ্ট 8.36 িকেলািমটার রাস্তার শস্তকরণ কাজ েশষ পয র্ােয় রেয়েছ।  
 

িতস্থাপন 
 

রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েকাট র্ eলাকা েথেক রাজশাহী বাiপাস পয র্ন্ত eবং নােটার েরাড (রুেয়ট) েথেক 
বাiপাস পয র্ন্ত 5 েলন িবিশষ্ট 8.36 িকেলািমটার রাস্তার শস্তকরণ কাজ েশষ পয র্ােয় রেয়েছ। 
 



(21) াকৃিতক পিরেবশ সংরক্ষণ, পািনধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং aৈবধ দখল মুক্ত কের েসৗন্দয র্বধ র্ন o িবেনাদনমূলক 
কম র্কােন্ডর সুেযাগ সৃিষ্টর লেক্ষয্ গুলশান বনানী বািরধারা েলেক eবং uত্তরা েলেকর uন্নয়ন কাজ চলমান রাখা হয়। 
কুিড়ল পূব র্াচল িলংেরােডর uভয় পােশব্র্ কুিড়ল েথেক বালুনদী পয র্ন্ত 211 ফুট চoড়া খাল খনন o uন্নয়ন কেল্পর 
আoতায় িনকুঞ্জ, বািরধারা, েজায়ারসাহারা, িডoeiচeস, েসনািনবাস, হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, 
কালাচ দপুর o সংলগ্ন eলাকার জলাবদ্ধতা িনরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Water body and Land ratio-িঠক 
েরেখ পািন সংরক্ষণ o গর্াuন্ডoয়াটার িরচািজর্ং ক্ষমতা বৃিদ্ধর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 

িতস্থাপন 
াকৃিতক পিরেবশ সংরক্ষণ, পািনধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং aৈবধ দখল মুক্ত কের েসৗন্দয র্বধ র্ন o িবেনাদনমূলক 
কম র্কােন্ডর সুেযাগ সৃিষ্টর লেক্ষয্ গুলশান-বনানী-বািরধারা েলক eবং uত্তরা েলেকর uন্নয়ন কাজ চলমান রেয়েছ। 
কুিড়ল-পূব র্াচল িলংকেরােডর uভয় পােশব্র্ কুিড়ল েথেক বালুনদী পয র্ন্ত 211 ফুট চoড়া খাল খনন o uন্নয়ন কেল্পর 
মাধয্েম িনকুঞ্জ, বািরধারা, েজায়ারসাহারা, িডoeiচeস, েসনািনবাস, হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, 
কালাচ দপুর o সংলগ্ন eলাকার জলাবদ্ধতা িনরসনসহ পািন সংরক্ষণ o গর্াuন্ডoয়াটার িরচািজর্ং ক্ষমতা বৃিদ্ধর 
কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ। 
 

(22) নগর o aঞ্চল পিরকল্পনা ণয়েনর ময়মনিসংহ শহর o সংলগ্ন eলাকা eবং েদেশর 25িট uপেজলার 
মহাপিরকল্পনা ণয়ন সমািপ্তর পেথ। েবনাপল যেশার পয র্ন্ত হাioেয় কিরেডার eলাকার eয্াকশন eিরয়া প্লয্ােনর 
কাজ চলমান রাখা হয়। e ছাড়া কি েহনিসভ েডেভলপেমন্ট প্লয্ান aব িদ েহাল কাি  eবং রংপুর o কুিষ্টয়া 
eলাকার মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 
 

িতস্থাপন 
ময়মনিসংহ শহর o সংলগ্ন eলাকা eবং েদেশর 25িট uপেজলার মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কায র্কর্ম সমািপ্তর পেথ 
রেয়েছ। েবনাপল-যেশার হাioেয় কিরেডার eলাকার eয্াকশন eিরয়া প্লয্ােনর কাজ সমাপ্ত হেয়েছ। কুিষ্টয়া eলাকার 
মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। eছাড়াo কি েহনিসভ েডেভলপেমন্ট প্লয্ান aব িদ েহাল কি  eবং 
রংপুর  eলাকার মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ।  
 

(23) রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক শািন্তনগর েথেক চতুথ র্ বুিড়গঙ্গা ি জ হেয় ঢাকা মাoয়া েরােড িঝলিমল 
আবািসক কল্প পয র্ন্ত 24.43 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ করা হয়। জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ 
িমরপুর ৯ নমব্র েসকশেন সয্ােটলাiট টাuন িনম র্াণ, চট্টগর্ােমর িজiিস েমােড বহুতল ভবন (বািণিজয্ক, আবািসক o 
aিফস) িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ। রাজuক পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর পািন সরবরাহ, পয়ঃিনষ্কাশন o ে েনজ 
বয্বস্থা বাস্তবায়ন, িঝলিমল আবািসক কেল্প বহুতল আবািসক ভবন িনম র্াণ শীষ র্ক কল্পসমূহ িপিপিপ’র আoতায় 
বাস্তবায়েনর uেদয্াগ গর্হণ করা হয়। 

িতস্থাপন 
 রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক শািন্তনগর েথেক চতুথ র্ বুিড়গঙ্গা ি জ হেয় ঢাকা মাoয়া েরােড িঝলিমল 
আবািসক কল্প পয র্ন্ত 24.43 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্াণ কল্প aনুেমাদেনর পয র্ােয় রেয়েছ। 
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক িমরপুর ৯ নমব্র েসকশেন সয্ােটলাiট টাuন িনম র্াণ, চট্টগর্ােমর িজiিস েমােড 
বহুতল ভবন (বািনিজয্ক, আবািসক o aিফস) িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ করা হেয়েছ। রাজuক পূব র্াচল নতুন 
শহর কেল্পর পািন সরবরাহ, পয়ঃিনষ্কাশন o ে েনজ বয্বস্থা বাস্তবায়ন, িঝলিমল আবািসক কেল্প বহুতল 
আবািসক ভবন িনম র্াণ শীষ র্ক কল্পসমূহ িপিপিপ’র আoতায় বাস্তবায়েনর uেদয্াগ গর্হণ করা হেয়েছ। 
 



(24) পিরেবশ বান্ধব, িনরাপদ o ঝুিকঁমুক্ত iমারত িনম র্ােণর লেক্ষয্ Bangladesh National Building Code 
সংেশাধনপূব র্ক যুেগাপেযাগীকরেণর কাজ চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ। পিরেবশবান্ধব o লাগসi যুিক্ত আিবষ্কােরর জনয্ 
গর্ামীণ গৃহায়েন েফেরািসেমন্ট যুিক্ত বয্বহার, iেটর িবকল্প uদ্ভাবন eবং াকৃিতক দুেয র্াগ সহনীয় বািড় িনম র্াণ 
যুিক্তর িবষেয় গেবষণা কায র্কর্ম চলমান রাখা হয়। 

  

িতস্থাপন 
 

পিরেবশ বান্ধব, িনরাপদ o ঝুিকঁমুক্ত iমারত িনম র্ােণর লেক্ষয্ Bangladesh National Building Code 
সংেশাধনপূব র্ক যুেগাপেযাগীকরেণর কাজ চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ। পিরেবশবান্ধব o লাগসi যুিক্ত আিবষ্কােরর জনয্ 
গর্ামীণ গৃহায়েন েফেরািসেমন্ট যুিক্ত বয্বহাের iেটর িবকল্প uদ্ভাবন eবং াকৃিতক দুেয র্াগ সহনীয় বািড় িনম র্াণ 
যুিক্তর িবষেয় গেবষণা কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। 

 

(25) িডেপ্লামা েকৗশলীেদর সক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িশক্ষণ o গেবষণা সক্ষমতা বৃিদ্ধসহ আiিডiিব ভবন 
কমেপ্লেক্সর uপেযািগতা বৃিদ্ধকরণ শীষ র্ক কল্পিটর কাজ সমাপ্ত হয়। aনলাiনিভিত্তক েসবার মান বৃিদ্ধর মাধয্েম 
জনগেণর িনকট সহেজ েসবা েপৗঁছােনার জনয্ িডিজটাল আকর্াiভস eয্ান্ড ময্ােনজময্ান্ট সফটoয়য্ার িনম র্াণ কেল্পর 
কাজ খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সমাপ্ত হয়। 
 
িতস্থাপন 

 

3127-28 aথ র্বছের ম ণালেয়র আoতায় 35িট কল্প সমাপ্ত হেয়েছ। তন্মেধয্ 19িট সরকাির aথ র্ায়েন o 27িট     
সব্-aথ র্ায়েন বাস্তবািয়ত হেয়েছ। eর মেধয্ আবাসন, রাস্তা স সারণ, মহাপিরকল্পনা ণয়ন o গেবষনাধম  ভৃিত 
সংকর্ান্ত কল্প রেয়েছ। 
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নমব্রঃ 36.126.112.13.14.136.3123. তািরখঃ 
         কািতর্ক 2535 বঙ্গাব্দ
         aেক্টাবর 3128 িখর্ঃ

 

িবষয়ঃ  ম ণালয় o িবভাগসমূেহর 3127-28 aথ র্ বছেরর কায র্াবলী সম্পিকর্ত বািষ র্ক িতেবদন। 
 

সূ : মি পিরষদ িবভােগর স্মারক নমব্র 15.11.1111.422.17.241.28.948(65), তািরখ: 35 aেক্টাবর 3128। 
 
 

 uপযু র্ক্ত িবষেয় সূ স্থ পে র মম র্ানুসাের মি পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক ণীত 3127-3128 aথ র্ বছেরর খসড়া 
বািষ র্ক কায র্াবলীর িতেবদেনর aনুেচ্ছদ ৯: গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় ( িতেবদেনর প  পৃষ্ঠা 78-81) সম্পিকর্ত 
uেল্লখেযাগয্ কায র্াবলীর 23নং কর্িমেকর পর 24 নমব্র কর্িমেক িনেম্নাক্ত তথয্ aন্তভু র্ক্ত হেব: 
 

“(24) সুষ্ঠ ুবজর্য্ বয্বস্থাপনা eবং পিরেবশ সম্মত আবাসন িনিশ্চত করার লেক্ষয্ গণপূতর্ aিধদপ্তর, জাতীয় 
গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ, রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ eবং চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক 
বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবািয়তবয্ িবিভন্ন আবািসক কেল্প  Sewerage Treatment Plant (STP), 

Rain Water Harvesting, Solar Panel িনম র্ােণর বয্বস্থা েনয়া হেয়েছ। গণপূতর্ aিধদপ্তেরর 
5িট, জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পেক্ষর 2িট eবং রাজuেকর 2িট কেল্প STP িনম র্ােণর  কাজ চলমান 
রেয়েছ।” 

 

3। িতেবদেনর 24 নমব্র কর্িমেক (প  পৃষ্ঠা 81) uেল্লিখত তথয্ািদ 25 নমব্র কর্িমক িহেসেব গণয্ হেব। 
 

4।  eমতাবস্থায়, uিল্লিখত তথয্ বািষ র্ক কায র্াবলীেত সংেযাজন করার  সদয় েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ 
িনেদ র্শকর্েম aনুেরাধ করা হেলা। 
 
 

(জুবাiদা নাসরীন) 
uপসিচব 

েফানঃ ৯623342 
 
মি পিরষদ সিচব 
মি পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয় ,ঢাকা। 
 

দৃিষ্ট আকষ র্ণঃ uপসিচব (িরেপাট র্)। 
 
িবতরণ (সদয় জ্ঞাতােথ র্): 

2। সিচেবর eকান্ত সিচব, গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। aিতিরক্ত সিচব (uন্নয়ন-2) eর বয্িক্তগত কম র্কতর্া, গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4। যুগ্মসিচব ( শাসন) eর বয্িক্তগত কম র্কতর্া, গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
5। uপ- ধান (পিরকল্পনা)-eর বয্িক্তগত কম র্কতর্া, গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
6। aিফস কিপ। 

http://www.mohpw.gov.bd/
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