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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 (৩ বছর) ধান অজনসহ:

কািভড -১৯ এর অিভঘাত মাকােবলা ও অথ ৈনিতক নারকে গণত অিধদর কক িবিভ মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও জলা
হাসপাতােল ২৯ PCR াব াপেনর ভৗত িবধা তির, ৫৭  হাসপাতােল ১৫০০ এর অিধক শার আইেসােলশন ইউিনেট পার, ১৫
 হাসপাতােল ১০০০ এর অিধক শার কায়ােরাইন সাের পার, ২৫ হাসপাতােল ৩২০০ এর অিধক শার কেরানা ইউিনেট পার
করা হেয়েছ। বইলী রােড মাননীয় মীবেগ র জ ১০ াট, িম কােট র মাননীয় িবচারপিতেদর জ ৭৬ াট, ইাটেন িসিনয়র
সিচব/সিচব/ড-১ কম কতােদর জ ৩ ২০তলা ভবেন ১১৪ াট, জাতীয় সংসদ ভবেনর কম কতা-কম চারীেদর জ ৪৪৮ াট,
মিতিঝল সরকাির কেলানীেত ৫৩২ াট, আিজমর সরকারী কেলানীেত ৪৫৬ াট, ঢাকা িমরর ৬নং সকশেন ৭৩৬  াট এবং
িমরর পাইকপাড়ায় ৪১৬  াট িনম াণ করা হেয়েছ। রাজধানী উয়ন কপ কক আবািসক সমা সমাধােন ব াচল, উরা ও
িঝলিমল এলাকায় ১৪৩৪ ট উয়ন ও ৪২৯২ াট বরা দান করা হেয়েছ। এছাড়া, িড়ল-ব াচল িলংক রােডর উভয় পাে ১৩.২
িকঃিমঃ লক খনন এবং ১.৫ িকঃিমঃ ওয়াকওেয় িনম াণ কাজ, লশান-বনানী-বািরধারা এরাকায় ৩.৮ িকঃিমঃ লক খনন, রাজউেকর
ব াচল নন শহর কের আওতায় ২১.২৪ িকঃিমঃ লক খনন কাজ এবং উরা আদশ  শহর (৩য় ব ) কে ৯.৭ িকঃিমঃ দীঘ  লেকর
খনন কাজ স হেয়েছ। জাতীয় হায়ন কপ কক ঢাকাসহ দেশর িবিভ িবভাগ ও জলা শহের গত ০৩ অথ বছের ১০৫০ ট
উয়ন ও ১২৯০ াট বরা দান করা হেয়েছ। চাম শহেরর যানজট িনরসেনর লে চাম উয়ন কপ কক ১৩৩১.৬০ িমটার
দঘ  িবিশ বহারহাট াই-ওভার, ৬.১৮ িকঃিম দঘ  িবিশ রাদর াইওভার এবং ডাবল িরং থানা থেক কদমতলী অিভখী ৫৬০
িমটার দঘ  ও ৮.৫ িমটার  িবিশ ওভার ীজ িনম ান করা হেয়েছ। হায়ন ও গণত মণালয় কক গাজীর উয়ন কপ আইন
২০২০ ও বাংলােদশ াশনাল িবিং কাড (িবএনিবিস), ২০২০ এর গেজট কািশত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অেনক ে কের দরপ আহবান ও ায়েন সময় বশী লােগ। এছাড়া জিম অিধহেন দীঘ িতা ও িসিভল ওয়াকেসর ভিরেয়শেনর
কারেণ ক সংেশাধন করা হয় ও কের ময়াদ ি পায়। ফেল কের য় ি পায়, জনগণ ত ফল পায়না না। সময়মত কের
কাজ সমা করা বড় চােল। ‘সকেলর জ আবাসন ’ বাবায়েনর জ য পিরমান অেথ র েয়াজন স পিরমান অথ  বরা পাওয়া যায়
না। পয া ও দ জনবেলর সংকট রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

কািভড-১৯ অিতমারী মাকেবলায় সমতা ির লে ২০২১-২২ অেদ থ বছের দেশর ২৭ মিডেকল কেলজ হাসপাতােল PCR াব
াপন, ৬২  জলা হাসপাতােল ২০ শার আইেসােলশন ইউিনট ও ১০ শার আইিসইউ াপন, ১০ মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং
১০  জলা হাসপাতােল হাসপাতাল বজ বা ইউিনট াপন করা হেব। মাননীয় ধানমীর িতিত অযায়ী রাজধানী ঢাকার পাবত
এলাকায় ০৪ ােটলাইট িস িনম ােণর ১ম ফেজর কাজ জায়ারী ২০২১- ন ২০২৫ ময়ােদ স হেব। জায়ারী ২০২২- িডেসর
২০৩০ সমেয়র মে ঢাকার ব াচেল আিনক ও নািনক াপত শলীস ১৪২ তলা আইকিনক টাওয়ার িনিম ত হেব। জায়ারী ২০২১-
ন ২০২৫ সমেয় ঢাকার ব াচল নন শহের িপিপিপ পিতেত ১০,০০০ াট িনম ােণর কায ম করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকাির কম কতা-কম চািরেদর আবাসন িবধা সসারেণর লে ১৩১০  াট িনম াণ করা হেব।
বিবাসীেদর জ ৫৩৩ ভাড়ািভিক াট িনম াণ করা হেব।
ঢাকা িডেটইলড এিরয়া ান ( DAP) এর গেজট জাির ও রাজশাহী নগরীর মাার ান ণয়েনর কাজ সমা হেব।
িসেলট উয়ন কপ আইন, রংর উয়ন কপ আইন ও বিরশাল উয়ন কপ আইন এর খসড়া ণয়ন করা হেব।
Abandoned Property Management System Software & Database ণয়ন করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ 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 নগরঃ িনরাপদ ও সায়ী আবাসন

১.২ অিভল (Mission)
ু পিরকনা, গেবষণা এবং িমর সেব াম বহার িনিত কের সকল মােষর জ টকসই ও িনরাপদ অবকাঠােমা িনম ােণর
মােম সায়ী আবাসন এবং পিরকিত নগরায়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. পিরকিত নগরায়ন
২. সরকাির মািলকানাধীন সেদর  বাপনা িনিতকরণ ও ািতািনক সমতা ি
৩. িবিভ আেয়র িণ পশার জনেগাির জ টকসই, িনরাপদ ও সায়ী আবাসেনর েযাগ সসারণ
৪.  রণােবেনর মােম সরকাির ভবন/ অবকাঠােমাসেহর ািয় ি ও বাপনা
৫. টকসই ও অিভঘাতসহনশীল ভবনািদ িনম াণ ও হিনম াণ কলােকৗশল িবষেয় নন ি উাবন ও সসারণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দেশর আবাসন সমা সমাধােন পিরকনা ও কায ম হণ
২. সরকাির াপনা ও অা অবকাঠােমার াপত ও কাঠােমাগত না ণয়ন, িনম াণ এবং রণােবণ;
৩. পিরকিত আবাসন খাত িবকােশর লে নীিতমালা ও আইন ণয়ন;
৪. পিরকিত নগরায়ন, িমর ু বহার ও উয়ন;
৫. সরকাির কম কতা ও কম চারীেদর আবাসন সমার সমাধােন কায ম হণ;
৬. নগরায়ন, হায়ণ, াপনা িনম াণ, িনম াণ সামী ও কলােকৗশল ইতািদ িবষেয় গেবষণা ও ি উাবন;
৭. মণালেয়র আওতাধীন িম ও পিরত সি বাপনা; এবং
৮. নগরায়ন এবং আবাসন সমা সমাধােন বসরকাির খাতেক সৃকরেণর েযাগ ি।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

নগর পিরকনাস নগরীর হার ণীত নগর পিরকনা % ৫০.০ ৫৫.০ ৬০.০ ৬৫.০ ৮০.০
হায়ন ও গণত মণালয়, রাজউক ও অা
উয়ন কপ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা টিবল ৯.১৪

ভবণ িনম াণ নীিতমালা িতপালন
ভবন িনম াণ নীিতমালা
িতপািলত

% ৫.০ ৯.০ ১৩.০ ১৭.০ ২১.০
হায়ন ও গণত মণালয়, রাজউক ও অা
উয়ন কপ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা টিবল ৯.১৪

ঢাকার মে সজ অল (পাক,
খলার মাঠ ইতািদ)

সজ অল তরী
বগ  িকিম/িমিলয়ন
জনসংা

০.৭০ ০.৮৬ ১.০২ ১.১৮ ১.৩৪
হায়ন ও গণত মণালয়, িস
কেপ ােরশনসহ, রাজউক ও অা উয়ন
কপ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা টিবল ৯.১৪

অ ৭ ধান শহের সজ অল
( পাক, খলার মাঠ ইতািদ)

সজ অল তরী
বগ  িকিম/িমিলয়ন
জনসংা

<১.৫০ ১.৫০ ১.৭৫ ২.০০ ২.২৫
হায়ন ও গণত মণালয়, িস
কেপ ােরশনসহ, রাজউক ও অা উয়ন
কপ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা টিবল ৯.১৪

পািনর শতভাগ নান রাব ক
জলাধার সংরণ

সংরিত জলাধার % - ২ ৪ ৬ ৮
হায়ন ও গণত মণালয়, গণত অিধদর,
িস কেপ ােরশনসহ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা টিবল ৯.১৪

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ১১:০৯ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১১, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ১১:০৯ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] পিরকিত
নগরায়ন

২৫

[১.১] সরকাির
মািলকানাধীন জায়গায়
বতল ভবন িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত ােটর
সংা

সমি সংা ৩ ৯৯০ ৯৬২ ১০২০ ৯৮০ ৯৪০ ৯০০ ৮৮০ ১২৫০ ১৩৬০

[১.১.২] ভবন িনম াণ
কায ম পিরবীণ

সমি সংা ২ ৮ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ১২

[১.২] নগর (িস)
পিরকনা ণয়ন

[১.২.১] খসড়া
পিরকনা ণীত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১

[১.৩] ভবেনর ান
অেমাদন ও পিরবীণ
কায ম

[১.৩.১] ভবেনর ান
অেমাদনত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮৫ ৯০

[১.৩.২] অেমািদত
ান অযায়ী ভবন
িনম াণ কায ম
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ১০ ১০

[১.৩.৩] িম বহার
ছাড়প পিরবীণ

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১০ ১২

[১.৪] পাক/মাঠ, লক,
জলাশয় ও েনজ বার
উয়ন

[১.৪.১] উয়নত
পাক/মাঠ

সমি একর ২ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২৫০ ২৬০

[১.৪.২] উয়নত
লক

সমি িকিম ২ ৯.৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২৫

[১.৪.৩] উয়ন
কায ম পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

[১.৪.৪] উয়নত
েনজ বা

সমি িকিম ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৫ ২০

[১.৫] পয়িনাশন বা
িনিতকরন

[১.৫.১] িনিম ত
এসিপ

সমি সংা ২ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১৫

[১.৬] আইন/িবিধমালা
ণয়ন/সংেশাধন

[১.৬.১] ৩ আইেনর
খসড়া ণীত

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ১১:০৯ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] সরকাির
মািলকানাধীন
সেদর 
বাপনা
িনিতকরণ ও
ািতািনক
সমতা ি

১৩

[২.১] অৈবধ দখলদার
উেদ

[২.১.১] উেদত
জিমর পিরমাণ

সমি একর ২ ১৩ ১৪ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০

[২.২] সরকাির
কম কতা/কম চারীেদর বাসা
বরা দান

[২.২.১] বরােযা
বাসার িবপরীেত
অনলাইেন বরাত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯০ ৯৫

[২.৩] আেবদন াির ৩০
কম িদবেসর মে বরা
াপকেদর অেল
সামিয়ক/ড়া না-দাবী
সনদ দান

[২.৩.১] দানত না-
দাবী সনদ

সমি % ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৭৫ ৭০ ৯২ ৯৫

[২.৪] পিরত সি
বাপনা

[২.৪.১] পিরত
সির বািড়
(সরক িবধানাবিল)
আইন,২০২১ জাতীয়
সংসেদ রণ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.৫] Abandoned
Property
management
System
Software &
Database ণয়ন

[২.৫.১] সফটওয়ার
ণয়নত

মিত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৭০ ১০০

[২.৬] অিডট আপি
িনি

[২.৬.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট
আপি

সমি % ১ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[২.৭] লািন ং সশন
আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত
লািন ং সশন

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩

[২.৮] মণালেয় জনবল
িনেয়াগ

[২.৮.১] জনবল
িনেয়াগত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৫.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ১১:০৯ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] িবিভ আেয়র
িণ পশার
জনেগাির জ
টকসই, িনরাপদ ও
সায়ী আবাসেনর
েযাগ সসারণ

১২

[৩.১] াট বরাকরণ
[৩.১.১] বরাত
াট

সমি সংা ২ ১২৩ ১৫০ ১৩০ ১১০ ১০০ ২৫০ ৩৫০

[৩.২] াট/েটর লীজ
দিলল রিজিকরণ

[৩.২.১] মাট
আেবদেনর িবপরীেত
দিলল রিজিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬ ২০ ২৫

[৩.৩] বিবাসীেদর জ
৫৩৩ ভাড়ািভিক াট
িনম াণ

[৩.৩.১] িনম াণ
অগিত

মিত % ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ১০০

[৩.৪] াট ও েটর দখল
হার কায ম পিরবীণ

[৩.৪.১] ােটর দখল
হার কায ম
পিরবীণ (০৬)

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ৫

[৩.৪.২] েটর দখল
হার কায ম
পিরবীণ (০৬)

তািরখ তািরখ ২ ১০.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১০.০৫.২২ ৫

[৩.৫] সরকাির
কম কতা/কম চারীেদর
আবাসন িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত ােটর
সংা

সমি সংা ২ ১২৯২ ১৩১০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৪৩০ ১৫৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ১১:০৯ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] 
রণােবেনর
মােম সরকাির
ভবন/
অবকাঠােমাসেহর
ািয় ি ও
বাপনা

১০

[৪.১] সরকাির সির
রণােবণ

[৪.১.১]
রণােবণত াপনা

সমি সংা ২ ৫২৫০ ৫৭০০ ৫৫১০ ৫২৩০ ৪৯৯০ ৪৮০০ ৬৫০০ ৭০০০

[৪.১.২]
রণােবণত
কিপআই

সমি সংা ২ ২৭ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬০ ৬৫

[৪.২] সরকাির সির
রকড  হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] এল এ কেসর
মােম গেজট
নািফেকশনত
সির রকড 
হালনাগাদত

মিত % ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৫০

[৪.৩] অিধহণত
সির গেজট কাশ

[৪.৩.১] কািশত
গেজেটর সংা

সমি সংা ২ ১৫ ১২ ১৯ ৮ ২০ ২৫

[৪.৪] িমক সহনীয়
ির েয়াগ

[৪.৪.১] রাতন াপনা
ংেদিনং

সমি সংা ২ ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[৫] টকসই ও
অিভঘাতসহনশীল
ভবনািদ িনম াণ ও
হিনম াণ
কলােকৗশল িবষেয়
নন ি উাবন
ও সসারণ

১০

[৫.১] এনািজ এিফিসেয়
ভবন িনম াণ

[৫.১.১] সৗর
িবতািয়ত ভবেনর
সংা

সমি সংা ২ ১০ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬৫ ৮০

[৫.২] দশীয় িনম াণ
ির দশ নী

[৫.২.১] আেয়ািজত
দশ নী

সমি সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৫.৩] িবক িনম াণ সামী
তকরন কায ম
পিরবীণ

[৫.৩.১] তত
িবক িনম াণ সামী
কায ম পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ৮ ৮

[৫.৪] গেবষণা কায ম
[৫.৪.১] গেবষণা
িতেবদন তত
(০৪)

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ০১.০৬.২২ ১৫.০৬.২২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ HBRI Housing and Building Research Institute

২ STP Sewerage Treatment Plan

৩ কউক কবাজার উয়ন কপ

৪ উক লনা উয়ন কপ

৫ চউক চাম উয়ন কতপ

৬ জাক জাতীয় হায়ন কপ

৭ রাউক রাজশাহী উয়ন কপ

৮ রাজউক রাজধানী উয়ন কপ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] সরকাির মািলকানাধীন জায়গায় বতল
ভবন িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত ােটর সংা
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

িনিম ত ভবন/ােটর তািলকা, ক পিরচালক কক িতেবদন এবং
েজ িয়ািরং কিমর কায িববরণী

[১.১.২] ভবন িনম াণ কায ম পিরবীণ
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

মণালয় কক পিরবীন িতেবদন

[১.২] নগর (িস) পিরকনা ণয়ন [১.২.১] খসড়া পিরকনা ণীত উয়ন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা, পিরকনা শাখা খসড়া পিরকনার কিপ

[১.৩] ভবেনর ান অেমাদন ও পিরবীণ
কায ম

[১.৩.১] ভবেনর ান অেমাদনত
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

সংি সংার িতেবদন

[১.৩.২] অেমািদত ান অযায়ী ভবন িনম াণ
কায ম পিরদশ ন

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, পিরকনা শাখা মণালয় কক পিরবীন িতেবদন

[১.৩.৩] িম বহার ছাড়প পিরবীণ উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, পিরকনা শাখা মণালয় কক পিরবীন িতেবদন

[১.৪] পাক/মাঠ, লক, জলাশয় ও েনজ
বার উয়ন

[১.৪.১] উয়নত পাক/মাঠ
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

ক সমা িতেবদন/বাবায়কারী সংার িতেবদন

[১.৪.২] উয়নত লক
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

ক সমা িতেবদন/বাবায়কারী সংার িতেবদন

[১.৪.৩] উয়ন কায ম পিরদশ ন উয়ন অিবভাগ, পিরকনা শাখা মণালয় কক পিরবীন িতেবদন

[১.৪.৪] উয়নত েনজ বা
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

ক সমা িতেবদন/বাবায়কারী সংার িতেবদন

[১.৫] পয়িনাশন বা িনিতকরন [১.৫.১] িনিম ত এসিপ উয়ন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা, পিরকনা শাখা িনিম ত এসিপর ান ও িববরণসহ তািলকা

[১.৬] আইন/িবিধমালা ণয়ন/সংেশাধন [১.৬.১] ৩ আইেনর খসড়া ণীত শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ, ণীত খসড়ার কিপ ও মিপিরষেদ রেণর কিপ

[২.১] অৈবধ দখলদার উেদ [২.১.১] উেদত জিমর পিরমাণ শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা
উেদত জিমর পিরমান (দাগ- খিতয়ানসহ) উেখসহ সংি সংার
িতেবদন এবং মণালেয়র সভার কায িববরণী

[২.২] সরকাির কম কতা/কম চারীেদর বাসা বরা
দান

[২.২.১] বরােযা বাসার িবপরীেত অনলাইেন
বরাত

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা, আবাসন পিরদর

অনলাইেন বাসা বরাের ননা ও বরা াপকেদর তািলকা

[২.৩] আেবদন াির ৩০ কম িদবেসর মে
বরা াপকেদর অেল সামিয়ক/ড়া না-দাবী
সনদ দান

[২.৩.১] দানত না-দাবী সনদ শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা, আবাসন পিরদর দানত না দাবী সনেদর তািলকা ও সংার তয়ন

[২.৪] পিরত সি বাপনা
[২.৪.১] পিরত সির বািড় (সরক
িবধানাবিল) আইন,২০২১ জাতীয় সংসেদ রণ

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ
পিরত সির বািড় (সরক িবধানাবিল) আইন,২০২১ জাতীয়
সংসেদ রণ সংা পের কিপ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ১১:০৯ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১১, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৫] Abandoned Property
management System
Software & Database ণয়ন

[২.৫.১] সফটওয়ার ণয়নত শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা কায ােদেশর কিপ, িবল পিরেশােধর মানক

[২.৬] অিডট আপি িনি
[২.৬.১] িপীয়/িপীয় সভায় উপািপত
অিডট আপি

অিডট অিবভাগ আেয়ািজত সভার কায িববরণী

[২.৭] লািন ং সশন আেয়াজন [২.৭.১] আেয়ািজত লািন ং সশন শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা িশেনর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা ও হািজরা

[২.৮] মণালেয় জনবল িনেয়াগ [২.৮.১] জনবল িনেয়াগত শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা িনেয়াগ িবি, িনেয়ােগর অিফস আেদশ

[৩.১] াট বরাকরণ [৩.১.১] বরাত াট
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

এলাকািভিক বরাত ােটর ত িববরণী ও মণালেয়র সংি
সভার কায িববরণী

[৩.২] াট/েটর লীজ দিলল রিজিকরণ
[৩.২.১] মাট আেবদেনর িবপরীেত দিলল
রিজিত

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, পিরকনা শাখা
মাট আেবদেনর িবপরীেত কতেলা দিলল রিজি হেয়েছ তার ত
িববরণীসহ সংি সংার িতেবদন

[৩.৩] বিবাসীেদর জ ৫৩৩ ভাড়ািভিক
াট িনম াণ

[৩.৩.১] িনম াণ অগিত
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

ক অগিতর িতেবদন, িপআইিস/ িায়ািরং কিমর সভার
কাযিববরনী

[৩.৪] াট ও েটর দখল হার কায ম
পিরবীণ

[৩.৪.১] ােটর দখল হার কায ম পিরবীণ
(০৬)

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা মণালয় কক পিরবীন িতেবদন

[৩.৪.২] েটর দখল হার কায ম পিরবীণ
(০৬)

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

মণালয় কক পিরবীন িতেবদন

[৩.৫] সরকাির কম কতা/কম চারীেদর আবাসন
িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত ােটর সংা
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

িনিম ত ােটর তািলকা, ক পিরচালক কক িতেবদন এবং েজ
িয়ািরং কিমর কায িববরণী

[৪.১] সরকাির সির রণােবণ
[৪.১.১] রণােবণত াপনা শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা, পিরকনা শাখা

রণােবণত াপনার জলা িভিক তািলকা এবং এ সংা সভার
কাযিববরণী

[৪.১.২] রণােবণত কিপআই শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা, পিরকনা শাখা
রণােবণত কিপআই এর তািলকা এবং মণালেয় এ সংা
সভার কায িববরণী

[৪.২] সরকাির সির রকড  হালনাগাদকরণ
[৪.২.১] এল এ কেসর মােম গেজট
নািফেকশনত সির রকড  হালনাগাদত

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ রকড  হালনাগাদত সির তািলকা ও রকড  হালনাগােদর কিপ

[৪.৩] অিধহণত সির গেজট কাশ [৪.৩.১] কািশত গেজেটর সংা উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ গেজেটর কিপ

[৪.৪] িমক সহনীয় ির েয়াগ [৪.৪.১] রাতন াপনা ংেদিনং উয়ন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা, পিরকনা শাখা
ংেদিনংত রাতন াপনার তািলকা, েয়াগত ির িববরণ
এবং মণালেয় এ সংা সভার কাযিববরণী

[৫.১] এনািজ এিফিসেয় ভবন িনম াণ [৫.১.১] সৗর িবতািয়ত ভবেনর সংা
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

সৗর িবতািয়ত ভবেনর তািলকা এবং মণালেয় এ সংা সভার
কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.২] দশীয় িনম াণ ির দশ নী [৫.২.১] আেয়ািজত দশ নী উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা দশীয় িনম াণ ি িবষয়ক অিফস আেদশ

[৫.৩] িবক িনম াণ সামী তকরন কায ম
পিরবীণ

[৫.৩.১] তত িবক িনম াণ সামী কায ম
পিরদশ ন

উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

মণালেয়র পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৪] গেবষণা কায ম [৫.৪.১] গেবষণা িতেবদন তত (০৪)
উয়ন অিবভাগ, শাসন অিবভাগ, বােজট অিধশাখা,
পিরকনা শাখা

তত গেবষণা িতেবদন এর টাইেটল,  ও সমাির তািরখ এবং
গেবষকেদর নামসহ িববরণী এবং গেবষণা িতেবদনসহ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
আইন/িবিধমালা ণয়ন/সংেশাধন ৩ আইেনর খসড়া ণীত মিপিরষদ িবভাগ সভা

পাক/মাঠ, লক, জলাশয় ও েনজ বার উয়ন উয়নত েনজ বা ঢাকা উর িস কেপ ােরশন প যাগােযাগ

ভবেনর ান অেমাদন ও পিরবীণ কায ম ভবেনর ান অেমাদনত রাজধানী উয়ন কপ িতেবদন

পিরত সি বাপনা পিরত সির বািড় (সরক িবধানাবিল) আইন,২০২১ জাতীয় সংসেদ রণ মিপিরষদ িবভাগ সভা ও প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১
িত পিরকনা ২০২১-
২০৪১

নগের এমন এক ভৗত পিরেবশ হেব, যখােন বাসংান, ািতক পিরেবশ ও নগরবাসীেদর চািহদার মে
সক ভারসা থাকেব। িবেশষ কের, সকল নগর হেব উপ ইেনজ, আিনক পয়ঃিনাশন ও সক
বজ বাপনার িবধা সংবিলত বা অল, অায়-১১

[১.১] সরকাির মািলকানাধীন জায়গায় বতল ভবন িনম াণ [১.২] নগর
(িস) পিরকনা ণয়ন [১.৩] ভবেনর ান অেমাদন ও পিরবীণ
কায ম [১.৪] পাক/মাঠ, লক, জলাশয় ও েনজ বার উয়ন [১.৫]
পয়িনাশন বা িনিতকরন ;

২
িত পিরকনা ২০২১-
২০৪১

এমন এক নগরেকিক সামািজক কাঠােমা সিয় থাকেব, যখােন কান দািরতা তির হেব না, কান
বি থাকেব না এবং িত খানা হেব নতম মানস মৗিলক আবাসেনর সংি িবধা। অায়-
১১.২.১

[১.১] সরকাির মািলকানাধীন জায়গায় বতল ভবন িনম াণ; ◌[৩.৩]
বিবাসীেদর জ ৫৩৩ ভাড়ািভিক াট িনম াণ

৩ িনব াচনী ইশেতহাার ২০১৮

উত রাাঘাট, যাগােযাগ, েপয় পািন, আিনক ােসবা ও িচিকৎসা, মানস িশা, উত
পয়ঃিনাশন ও বজ বাপনা, িবৎ ও ালািন সরবরাহ ি, কিউটার ও তগিতস ইারেনট
িবধা, বিতক সরামসহ মানস ভাপের বাজার সসারেণর মােম িত ামেক আিনক
শহেরর সকল িবধািদ দওয়ার বা নওয়া হেব। া-১১

[১.৪] পাক/মাঠ, লক, জলাশয় ও েনজ বার উয়ন;[১.৫] পয়িনাশন
বা িনিতকরন; [৫.১] এনািজ এিফিসেয় ভবন িনম াণ; [৫.৪] গেবষণা
কায ম

৪ ৮ম পবািষ কী পিরকনা
Promote balanced urbanization with focus on secondary cities
and economic development corridors, া-৫৬৪, টিবল-৯.১৪

[১.২] নগর (িস) পিরকনা ণয়ন; [১.৩] ভবেনর ান অেমাদন ও
পিরবীণ কায ম; [১.৪] পাক/মাঠ, লক, জলাশয় ও েনজ বার
উয়ন; [১.৫] পয়িনাশন বা িনিতকরন; [১.৬] আইন/িবিধমালা
ণয়ন/সংেশাধন;

৫ ৮ম পবািষ কী পিরকনা
Percent of urban centres with modern waste disposal facilities,
টিবল ৯,১৪, া-৫৬৫

[১.৫] পয়িনাশন বা িনিতকরন;

৬ ৮ম পবািষ কী পিরকনা
Proportion of urban population living in slums, informal
settlements or inadequate housing, া-৫৬৫, টিবল ৯.১৪ ম-৫

[৩.৩] বিবাসীেদর জ ৫৩৩ ভাড়ািভিক াট িনম াণ

৭ ৮ম পবািষ কী পিরকনা
,Green area (parks, playgrounds etc,) in Dhaka (sq km per million
people) Green area other 7 major cities (sq km per million
people) া-৫৬৫, টিবল ৯.১৪ ম-৬

[১.৪] পাক/মাঠ, লক, জলাশয় ও েনজ বার উয়ন

৮
টকসই উয়ন অিভ
(এসিডিজ)

By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable
housing and basic services, and upgrade slums, টােগ ট ১১.১, অায়-১১,
া-৮৩

[১.১] সরকাির মািলকানাধীন জায়গায় বতল ভবন িনম াণ ;[১.৫]
পয়িনাশন বা িনিতকরন [৩.১] াট বরাকরণ; , ,[২.২] সরকাির
কম কতা/কম চারীেদর বাসা বরা দান; [৩.৩] বিবাসীেদর জ ৫৩৩
ভাড়ািভিক াট িনম াণ; [৩.৫] সরকাির কম কতা/কম চারীেদর আবাসন
িনম াণ; [৫.১] এনািজ এিফিসেয় ভবন িনম াণ; [৫.২] দশীয় িনম াণ
ির দশ নী; [৫.৪] গেবষণা কায ম
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িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

৯
টকসই উয়ন অিভ
(এসিডিজ)

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and
capacities for participatory, integrated and sustainable human
settlement planning and management in all countries, টােগ ট ১১.৩,
অায়-১১, া-৮৬

[১.২] নগর (িস) পিরকনা ণয়ন; [১.৬] আইন/িবিধমালা
ণয়ন/সংেশাধন;

১০ ৮ম পবািষ কী পিরকনা Percent of Cities having urban plans, টিবল ৯,১৪, া-৫৬৪ [১.২] নগর (িস) পিরকনা ণয়ন

১১ ৮ম পবািষ কী পিরকনা Compliance with building construction rules, টিবল- ৯.১৪, া ৫৬৫
[১.৩] ভবেনর ান অেমাদন ও পিরবীণ কায ম; [১.৬]
আইন/িবিধমালা ণয়ন/সংেশাধন
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


