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 বস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রোলয় ২৫ 
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 পনরণবশ, বন ও জলবায়ু নবষয়ক র্ন্ত্রোলয় ২৮ 
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পটভূনর্ঃ 

 

বাাংলাদেশ নির্ মাণ অঙ্গদির পনিকৃৎ গণপূর্ম অনিেপ্তর। প্রায় দুইশর্ বছর িদর গণপূর্ম অনিেপ্তর দেদশর 

অবকাঠাদর্া উন্নয়দির জন্য প্রদয়াজিীয় র্াি নিি মারণ কদর আসদছ। গৃহায়ি ও গণপূর্ম র্ন্ত্রণালদয়র অিীি 

গণপূর্ম অনিেপ্তর সরকানর নির্ মাণ প্রকল্প বাস্তবায়দি দকন্দ্রীয় ভূনর্কা পালি কদর িাদক। এছাড়া অনর্নরক্ত 

োনয়ত্ব নহদসদব স্বায়ত্তশানসর্ সাংস্থাগুদলার প্রকল্প বাস্তবায়দিও ভূনর্কা পালি কদর আসদছ। গণপূর্ম অনিেপ্তদর 

নসনিল, ইদলনিকযাল ও দর্কানিকযাল ইনিনিয়ারসহ একটি েক্ষ ও অনিজ্ঞ জিবল রদয়দছ। বছদরর পর বছর 

িদর গদড় উঠা দপশাোনয়ত্ব ও কাদজর র্াি গণপূর্ম অনিেপ্তদরর অনিজ্ঞর্াদক আদরা সম্মৃদ্ধ কদরদছ। র্াই 

দেদকাি নির্ মাণ প্রকদল্পর জন্য গণপূর্ম অনিেপ্তরই সবার প্রির্ পছন্দ। বর্মর্াদি সরকাদরর ‘রুপকল্প-২০২১’, 

‘দেকসই উন্নয়ি অনিলক্ষয-২০৩০’ বাস্তবায়দির জন্য গৃহায়ি ও গণপূর্ম র্ন্ত্রণালদয়র সর্নির্ কর্ মপনরকল্পিা 

নিদয় গণপূর্ম অনিেপ্তর কাজ কদর োদে। 

 

২০১৯-২০২০ অি ম বছদরর সরকাদরর বানষ মক উন্নয়ি কর্ মসূনিদর্ অনুদর্ানের্ বরাদের নবপরীদর্ গণপূর্ম 

অনিেপ্তর কর্তমক বাস্তবানয়র্ নবনিন্ন প্রকদল্প দে অি ম ব্যয় হদয়দছ র্ার সার্নিক নিত্র এই প্রনর্দবেদি তুদল িরা 

হদয়দছ। উন্নয়ি বরাদের পাশাপানশ রাজস্ব খাদর্ বরাে ও ব্যয় খনর্য়ািও এই প্রনর্দবেদি অন্তর্ভ মক্ত। বরাে ও 

ব্যদয়র খনর্য়াি উপস্থাদির পাশাপানশ এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়দি গণপূর্ম অনিেপ্তদরর নবনিন্ন কর্ মকান্ড ও 

সাফদের নিত্রও উপস্থাপি করা হদয়দছ। 

 

 

গেপূর্য অনিদপ্তণরর প্রিান প্রিান কর্ যকান্ডঃ 

 

(১) দেকসই, নিরাপে ও সাশ্রয়ী আবাসি / সরকানর/ আিাসরকানর/ স্বায়ত্বশানসর্ েপ্তরসমূদহর জন্য 

অনিক সুদোগ-সুনবিাসম্পন্ন িবি/অনফস/ অবকাঠাদর্া নির্ মাণ ও রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ।  

(২) সরকানর পনরর্যাক্ত সম্পনত্তর সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপিা নিনির্ করণ। 

(৩) নির্ মাণ সার্িীর মূের্াদির নস্থনর্শীলর্ায় র্ভনর্কা পালি। 

(৪) সরকানর নবনিন্ন স্থাপিার কাঠাদর্া িকশা প্রস্তুর্। 

(৫) নবনিন্ন স্মৃনর্স্তম্ভ এবাং ঐনর্হানসক স্থাপিাসমূদহর পূিনির্ মাণ, রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সাংস্কার। 

(৬) পাবনলক উদ্যািসমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং উন্নয়ি। 

(৭) সরকানর অনফস ও বাসিবদির িাড়া নিি মারণ। 

(৮) কর বনহর্ভ মর্ রাজস্ব আোয়। 

(৯) নসনিউল অব দরইেস  প্রণয়ি। 

(১০) সরকানর র্ানলকািািীি জনর্র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপিা নিনির্করণ। 
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সংস্থাপন ও সর্ন্বয় 

 

গণপূর্ম অনিেপ্তর একজি প্রিাি প্রদকৌশলীর দির্তদত্ব পনরিানলর্ হয়। র্াদক সহায়র্ার জন্য সারাদেশ জুদড় 

রদয়দছি ১৪ জি অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলী (নসনিল), ২ জি অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলী (ই/এর্), ৪৬ জি 

র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী, ১৬১ জি নিব মাহী প্রদকৌশলী, ২৮৭ জি উপ-নবিাগীয় প্রদকৌশলী, ৪২০ জি সহকারী 

প্রদকৌশলী, ১২৪৭ জি উপ-সহকারী প্রদকৌশলী এবাং অন্যান্য কর্ীবৃন্দ। র্াঠ পে মাদয়র অনফসগুদলা নসনিল 

ওয়ানকমাং ইউনিে এবাং ইদলদিা দর্কানিকযাল (ই/এর্) ওয়ানকমাং ইউনিদে নবিক্ত। র্াঠপে মাদয় এগারটি দজািাল 

(নবিাগীয়) দহি দকায়াে মাদর ১১ জি দজািাল অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলী রদয়দছি োদের অিীদি নসনিল এবাং 

ইদলদিা দর্কানিকযাল কাদজর জন্য র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী, নিব মাহী প্রদকৌশলী, উপ-নবিাগীয় প্রদকৌশলী, 

সহকারী প্রদকৌশলী, উপ-সহকারী প্রদকৌশলী রদয়দছি। গণপূর্ম অনিেপ্তদরর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ গৃহায়ণ ও 

গণপূর্ম র্ন্ত্রিালদয়র উপর ন্যস্ত রদয়দছ।   

প্রিাি প্রদকৌশলী এই অনিেপ্তদরর প্রশাসনিক ও কানরগরী প্রিাি। নর্নি বাাংলাদেশ সরকাদরর কানরগরী 

উপদেষ্টা নহদসদবও োনয়ত্ব পালি কদরি। র্াঁর পদরর অনুশাসদি আদছি ১৬ জি অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলী। 

প্রদর্যক অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলীর অিীদি আলাো র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী, নিব মাহী প্রদকৌশলী, উপ-নবিাগীয় 

প্রদকৌশলী, সহকারী প্রদকৌশলীর ক্রদর্াচ্চ দশ্রণীনবিাগ রদয়দছ। 

গণপূর্ম অনিেপ্তদরর অপাদরশিাল ইউনিেগুদলা সারাদেশ জুদড় ছনড়দয় আদছ। প্রকল্প বাস্তবায়দি কানরগরী, 

প্রশাসনিক ও র্ত্ত্বাবিাদির অনিকর্র নিয়ন্ত্রণ এবাং ব্যবহারকারীর সন্তুনষ্ট নবিাি করার জন্য র্াঠ পে মাদয়র 

অনফসগুদলা দজাি, সাদকমল, নিনিশি ও সাব-নিনিশি নিদয় গঠির্। 

(১) প্রশাসনিক    
 

১. ১ কর্ মকর্মা/কর্ মিারীদের সাংখ্যা (রাজস্ব বাদজদে) 

সাংস্থার স্তর অনুদর্ানের্ 

পে 

পূরণকৃর্  

পে 

শূন্যপে বছরনিনত্তক 

সাংরনক্ষর্ 

(নরদেিশিকৃর্) 

অস্থায়ী পে 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

র্ন্ত্রণালয় 

 

-- -- -- -- -- 

অনিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/সাংযুক্ত 

অনফস (দর্াে পে সাংখ্যা) 

গণপূর্ম অনিেপ্তর, ঢাকা ৭৮৯৫ ৬৩০১ ১৫৯৪ ২৫৭৭ -- 

দর্াে ৭৮৯৫ ৬৩০১ ১৫৯৪ ২৫৭৭ -- 
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১.২ শূন্যপদের নবন্যাস  

 

অনর্নরক্ত 

সনিব/র্দূর্ধ্ম পে 

দজলা 

কর্ মকর্মার পে 

অন্যান্য ১র্ 

দশ্রনণর পে 

২য় দশ্রনণর 

পে 

৩য় দশ্রনণর 

পে 

৪ি ম দশ্রনণর 

পে 

দর্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

-- 
-- ২০৭ ২৫০ ৮৪৭ ২৯০ ১৫৯৪ 

 

 

১.৩ নিদয়াগ/পদোন্ননর্ প্রোিঃ 

প্রনর্দবেিািীি বছরর পদোন্ননর্ িতুি নিদয়াগ প্রোি র্ন্তব্য 

কর্ মকর্মা কর্ মিারী দর্াে কর্ মকর্মা কর্ মিারী দর্াে 

১  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮৩ ১৭ ১০০ ১৩১ - ১৩১ -- 

 

 

 (২) অনিে আপনত্তঃ 
 

২.১  অনিে আপনত্ত সাংক্রান্ত র্থ্য: 

                                                                                                                                  (োকার অঙ্ক দকাটি োকা) 

ক্র

নর্

ক 

র্ন্ত্রণালয়/ 

নবিাগসমূদহর  

িার্ 

অনিে আপনত্ত ব্রিনশদে 

জবাদবর 

সাংখ্যা 

নিষ্পনত্তকৃর্ অনিে আপনত্ত অনিষ্পন্ন অনিে আপনত্ত 

সাংখ্যা োকার পনরর্াণ 

 

সাংখ্যা োকার পনরর্াণ  সাংখ্যা োকার 

পনরর্াণ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১।  গণপূর্ম অনিেপ্তর ৩৭৫ ১৭৪০.২৯ ৩৫৬ ১১৩ ২২২.৮৪ ২৬৭ ১৫২১.৩

৩ 

   সব মদর্াে ৩৭৫ ১৭৪০.২৯ ৩৫৬ ১১৩ ২২২.৮৪ ২৬৭ ১৫২১.৩

৩ 
 

 

 

 

(৩) শৃঙ্খলা/নবিাগীয় র্ার্লা (র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ এবাং অনিেপ্তর/সাংস্থার সনম্মনলর্ সাংখ্যা):  

প্রনর্দবেিািীি অি ম-বছরর (২০১৯-২০) 

র্ন্ত্রণালয়/অনিেপ্তর/ সাংস্থাসমূদহ 

পুনিভূর্ দর্াে নবিাগীয় র্ার্লার সাংখ্যা 

প্রনর্দবেিািীি বছরর নিষ্পনত্তকৃর্  র্ার্লার সাংখ্যা অনিষ্পন্ন  নবিাগীয় 

র্ার্লার সাংখ্যা িাকুনরচ্যযনর্/ বরখাস্ত  অব্যাহনর্  অন্যান্য েণ্ড দর্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮৩ ২ ৪ টি ৪ টি ১০ টি ৮৩ টি 

 

 

(৪) সরকার কর্তমক/সরকাদরর নবরুদদ্ধ োদয়রকৃর্ র্ার্লা (০১ জুলাই ২০১৯ দিদক ৩০ জুি ২০২০ পে মন্ত): 

 

সরকানর সম্পনত্ত/স্বাি ম রক্ষাদি ম 

র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ/আওর্ািীি 

সাংস্থাসমূহ কর্তমক োদয়রকৃর্ র্ার্লার 

সাংখ্যা 

র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ-এর 

নবরুদদ্ধ োদয়রকৃর্ নরে 

র্ার্লার সাংখ্যা 

উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়দির দক্ষদত্র 

সরকাদরর নবরুদদ্ধ োদয়রকৃর্ 

র্ার্লার সাংখ্যা 

োদয়রকৃর্ দর্াে 

র্ার্লার সাংখ্যা 

নিষ্পনত্তকৃর্ 

দর্াে র্ার্লার 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২২ ১০ ১৫ ৪৭ ৩১ 
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(৫) র্ািবসম্পে  উন্নয়ি  
  

৫.১        দেদশর অিযন্তদর প্রনশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ দিদক ৩০ জুি ২০২০ পে মন্ত): 

 

প্রনশক্ষণ কর্ মসূনির দর্াে সাংখ্যা র্ন্ত্রণালয় এবাং আওর্ািীি সাংস্থাসমূহ দিদক অাংশিহণকারীর সাংখ্যা  

১ ২ 

৪৯টি 

(নপিনিঊনি দেনিাং একাদির্ীর র্াধ্যদর্) 

১৫৬৫ জি 

 
 

৫.২   প্রনর্দবেিািীি অি ম-বছদর (০১ জুলাই ২০১৯ দিদক ৩০ জুি ২০২০ পে মন্ত) প্রনশক্ষদির জন্য নবদেশ 

গর্িকারী কর্ মকর্মার সাংখ্যাঃ  ৯৩ জি । 
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গণপূিি অচিদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন সকল মন্ত্রণালবয়র উন্নয়ন প্রকবের আচথ িক 

িথ্যাচদ 

(লক্ষ টাকায়) 

সাবকিল ক্রম নং মন্ত্রণালবয়র নাম  
প্রকবের 

সংখ্যা 
বমাট প্রকে মূল্য  

প্রকে মূল্য 

(গণপূিি অংি) 

২০১৯-২০২০ 

অথ ি  বছবর 

ব্যয়  

২০২০-২০২১ 

সংস্থান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

প্রকে 

সাবকিল-০১ 

১ গৃহায়ন ও গণপূিি মন্ত্রণালয় 
         

34  1070769 1070768.65 
    86306      112340  

২ পররাষ্ট মন্ত্রণালয় 
           

1  
       6356               6356           729          4432  

৩ 
প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

          

3  
      58345  

            

58345  
      19519        18700  

৪ বাংলাবদি পাবচলক সাচভ িস কচমিন 
           

2  
      19977              19977         3511         2673  

৫ র্নপ্রিাসন মন্ত্রণালয় 
           

7  
     88386             88386        34415        15726  

    উপ-বমাট 
         

47  
  1243832  

        

1243832  
    144480      153871  

চপচপচস 

সাবকিল 
৬ 

স্বাস্থয ও পচরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

(DPP)  

         

16  
  1238415            774774       32502      137164  

৭ 
স্বাস্থয ও পচরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

(HNPSP)  

       

161  
  1167626  

          

436034  
     55229        95500  

    উপ-বমাট 
       

177  
  2406041          1210808       87731     232664  

উন্নয়ন 

সাবকিল 
৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

         

19  
    882911            673710       55017     133577  

৯ ভূচম মন্ত্রণালয় 
           

2  
      93082              89157       17857        17000  

    উপ-বমাট 
         

21  
    975993           762867       72874      150577  

অচডট ও 

মচনটচরং 

সাবকিল 

১০ 
সমার্কল্যাণ 

         

13  
      93774  

            

84833  
       4809          5954  

১১ 
মচহলা ও চিশু চবষয়ক 

           

4  
      27735  

            

25885  
       5859          2758  

১২ 
চবজ্ঞান ও প্রযুচি 

           

4  
 11408855            415373       56970        68131  

১৫ 
অথ ি 

           

4  
     57833             57833       14609        10000  

১৬ 
পাট ও বস্ত্র 

         

10  
    102584             73723         5175          8000  

    উপ-বমাট 
        

35  
১১৬৯০৭৮১          657646       87422        94843  

বপকু 

সাবকিল 
১৮ মুচিযুদ্ধ চবষয়ক মন্ত্রণালয় 

           

5  
    133779              96954       16747       25352  

১৯ 
প্রবাসী কল্যাণ ও বববদচিক কম িসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

          

3  
    176808            113385        44917        18288  
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সাবকিল ক্রম নং মন্ত্রণালবয়র নাম  
প্রকবের 

সংখ্যা 
বমাট প্রকে মূল্য  

প্রকে মূল্য 

(গণপূিি অংি) 

২০১৯-২০২০ 

অথ ি  বছবর 

ব্যয়  

২০২০-২০২১ 

সংস্থান 

২০ সংস্কৃচি চবষয়ক মন্ত্রণালয় 
         

10  
      79280              72874        24015        16585  

২১ শ্রম ও কম িসংস্থান মন্ত্রণালয় 
           

2  
      28473              21991         3077          1990  

২২ বনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালয় 
          

3  
     63072              54705       39593          2078  

২৩ চিে মন্ত্রণালয় 
          

6  
      74634  

            

58756  
     12243          6192  

২৪ কৃচষ মন্ত্রণালয়  
           

8  
    111329             60335        12475        15699  

২৫ ববসামচরক চবমান ও পর্ িটন মন্ত্রণালয়  
          

3  
        7903                6403              -            1627  

২৯ 
পচরববি, বন ও র্লবায়ু পচরবিিন 

মন্ত্রণালয় 

           

2  
   153836              15588              -            5511  

    উপ-বমাট 
         

42  
    829115            500992     153067       93322  

প্রকে 

সাবকিল-০২ 
৩০ িম ি মন্ত্রণালয় 

           

4  
    883482            804466       28680       69333  

৩১ িথ্য মন্ত্রণালয় 
           

2  
      13127                9081           986          2528  

৩২ ডাক ও বটচলবর্াগাবর্াগ মন্ত্রণালয় 
           

1  
      20265              20265         5988          8500  

৩৩ পাব িিয িট্টগ্রাম চবষয়ক মন্ত্রণালয় 
           

2  
      43875              43875         2091        11700  

৩৪ মৎস্য ও প্রাচণসম্পদ মন্ত্রণালয় 
           

1  
        4931                1500           574           873  

৩৫ আইন,চবিার ও সংসদ চবষয়ক মন্ত্রণালয় 
           

4  
   304638           304638       22586       33763  

৩৬ প্রচিরক্ষা মন্ত্রণালয় 
           

1  
            81                     -           1093              -    

    উপ-বমাট 
         

15  
  1270398          1183825       61998     126697  

    সব িবমাট উন্নয়ন ব্যয়     
      

337  
১৮৪১৬১৬০         5559970     607573      851974  
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২০১৯-২০২০ অথ িবছবর সমাপ্ত প্রকে 

 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

 

১।  ঢাকার দবইলী দরাদি র্ািিীয় র্ন্ত্রীবদগ মর জন্য বাসিবি নির্ মাণ (নর্নিস্টাস ম এপাে মদর্ন্ট-৩) 

(জুলাই/২০১৫ হদর্ নিদসম্বর/২০১৯) (প্রকল্প মূে ৫৩১২.৮৬ লক্ষ োকা) 

 

২।  ইস্কােদি নসনিয়র সনিব/সনিব/দিি-১ কর্ মকর্মাদের জন্য ৩টিজক ২০ র্লা িবদি ১১৪ টি ফ্ল্যাে 

নির্ মাণ। (িদিম্বর/২০১৬ হদর্ নিদসম্বর/২০১৯) (প্রকল্প মূে ৩১৩৮১.৩২ লক্ষ োকা) 

 

৩।  ঢাকাস্হ নর্রপুর ৬িাং দসকশদি সরকানর কর্ মকর্মা-কর্ মিানরদের জন্য ১০৬৪টি (সাংদশানির্-৭৩৬টি) 

আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ (জুলাই/২০১৫ হদর্ দসদেম্বর/২০১৯) (প্রকল্প মূে ৬১৬১৪.৯৪ লক্ষ োকা) 

 

৪।  ঢাকাস্হ নর্রপুর পাইকপাড়ায় সরকানর কর্ মকর্মাদের জন্য ৬০৮টি আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ 

(সাংদশানির্-৪১৬টি) আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ (১র্ সাংদশানির্)।(জুলাই/২০১৫ হদর্ দসদেম্বর/২০১৯) 

(প্রকল্প মূে  ৩৩৩৯৬.৫২ লক্ষ োকা) 

 

৫।  এসএসএফ এর অনফস মাস দর্স ও িি-দগদজদেি কর্ মিারীদের আবানসক িবদির উর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ। 

(দফব্রুয়ারী/২০১৮ হদর্ জুি/২০২০) (প্রকল্প মূে ৩৫৩১.৯৮ লক্ষ োকা) 
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পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

১।  ফদরি সানি মস একাদিনর্র (সুগন্ধা) অবকাঠাদর্াগর্ উন্নয়ি (িদিম্বর/২০১৬ হদর্ নিদসম্বর/২০১৯) 

(প্রকল্প মূে ৪৩০৪.০০ লক্ষ োকা) 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

১।  ঢাকা দকন্দ্রীয় কারাগার, দকরািীগি নির্ মাণ শীষ মক প্রকল্প 3rd Revised (জুলাই/২০০৫ হদর্ 

র্াি ম/২০২০) (প্রকল্প মূে ৪৬৪৭৯.১৫ লক্ষ োকা) 

 

প্রবােী কল্যাণ ও ববরদধিক কম তেংস্থান মন্ত্রণালয় 

 

১।  কযাপানসটি দিদিলপদর্ন্ট দপ্রািার্ অব টিটিনস, রাজশাহী (জুলাই/২০১৬ হদর্ জুি/২০২০) প্রকল্প মূে 

৮৭১১.২২ লক্ষ োকা । (র্ন্মদধ্য পূর্ম মূের্াি ৯১১.৬১ লক্ষ োকা) 

 

েংস্কৃধর্ ধবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

১।  খাগড়াছনড় ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর সাাংস্কৃনর্ক ইিনষ্টটিউদের অবকাঠাদর্া উন্নয়ি (জুলাই/২০১৬ হদর্ 

জুি/২০২০) প্রকল্প মূে ১০০৫.০৩ লক্ষ। (র্ন্মদধ্য পূর্ম মূের্াি ৭৮৪.৯৭ লক্ষ োকা) 

 

২।  অিলাইদি গণিন্হাগার সমূদহর ব্যবস্হাপিা ও উন্নয়ি (নিদসম্বর/২০১৭ হদর্ জুি/২০২০) প্রকল্প মূে 

২৯৫১.০০ লক্ষ। (র্ন্মদধ্য পূর্ম মূের্াি ৩৪০.৭৮ লক্ষ োকা) 

 

ধিল্প মন্ত্রণালয় 

 

১।  বাাংলাদেশ স্টযান্ডাস ম এন্ড দেনস্টাং ইিনষ্টটিউশি (নবএসটিআই) সম্প্রসারণ ও শনক্তশালীকরণ (৫ দজলা) 

(৩য় সাংদশানির্)(জুলাই/২০১১ হদর্ নিদসম্বর/২০১৯) প্রকল্প মূে ৫১৪৪.৫০ লক্ষ। (র্ন্মদধ্য পূর্ম 

মূের্াি ২৫৮৭.৩৯ লক্ষ োকা) 

 

সবোমধরক ধবমান ও পর্ তটন মন্ত্রণালয় 

 

১।  আগারগাঁওস্হ দশদর বাাংলা িগদর পে মেি িবি নির্ মাণ (১র্ সাংদশানির্) (জুলাই/২০১৭ হদর্ 

জুি/২০২০) প্রকল্প মূে ৭৯০১.২৫ লক্ষ োকা। (র্ন্মদধ্য পূর্ম মূের্াি ৭৮৬৪.২৫ লক্ষ োকা) 
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আবলাকচিবত্র ২০১৯-২০২০ অথ িবছবরর উবেখবর্াগ্য অর্িন 

 

 

 

 



13 

 

 

 

নচত্রঃ ঢাকার মবইলী মরাণি র্াননীয় র্ন্ত্রী বণগ যর জন্য আবানসক ভবন ননর্ যাে (নর্ননস্টাস য এপাট যণর্ন্ট  ৩ ননর্ যাে) 

 

 

 

নচত্র:  ইস্কাটণন নসননয়র সনচব/সনচব/ণগ্রি  ১ কর্ যকর্যাণদর জন্য ৩টি ২০ র্লা ভবণন ১১৪ টি ফ্ল্যাট ননর্ যাে 
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নচত্রঃ ঢাকাস্থ নর্রপুর ৬ নং মসকশণন সরকানর কর্ যকর্যা  কর্ যচানরণদর জন্য ১০৬৪টি আবানসক ফ্ল্যাট ননর্ যাে 

 

 

 

 

নচত্রঃ ঢাকাস্থ নর্রপুর পাইক পাড়ায় সরকানর কর্ যকর্যা-কর্ যচানরণদর জন্য ৬০৮টি আবানসক ফ্ল্যাট ননর্ যাে (সংণশানির্ ফ্ল্যাট সংখ্যা ৪১৬টি) 
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নচত্র:  এসএসএফ এর অনফসাস য মর্স ও নন  মগণজণটি কর্ যচানরণদর আবানসক ভবণনর উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারে 

 

 
নচত্র:  পর্ যটন ভবন 
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কবরানা ভাইরাস (বকাচভড-১৯) ববচিক মহামারী বমাকাববলায় গণপূিি 

অচিদপ্তর কর্তিক গৃহীি কার্ িক্রম 

০১।  গৃহীর্ কার্ তক্রম: 

(ক) কদরািা সাংকে দর্াকাদবলায় সহ-দোদ্ধা নহদসদব কদরািা আক্তান্ত দরাগীদের নিনকৎসায় আইনসইউ এর দিৌর্ 

অবকাদঠাদর্া নির্ মাণ, িাক্তার-িাস মদের অস্থায়ী আবাসি ব্যবস্থা হােপার্ালেমুহ PCR Laboratory এর 

অবকাঠাদর্া নির্ মাণ, আইদসাদলশি ইউনিে, দকায়াদরন্টাইি দসন্টার, কদরািা ইউনিে স্থাপি, স্থাপিাসমূদহর নিরনবনেন্ন 

পানি ও নবদুযৎ সরবরাহ নিনির্ করণসহ জীবাণুিাশক নছোদিা ইর্যানে নানাধবি কাজেমূহ গণপূর্ত অধিদপ্তররর 

মাধ্যরম স্বল্প েমরয় বাস্তবায়ন করা হরয়রছ। এছাড়া ধবধভন্ন স্বাস্থয প্রধর্ষ্ঠারন Sample Collection কক্ষ, 

মরচুয়ারী বর্রী, ট্রায়াজ এধরয়া প্রস্তুর্, ডাক্তার ও নাে তরদর জন্য পৃথক বোর ব্যবস্থা, Hand Wash এর সু-ব্যবস্থা 

বর্রী, ইনধেনাররটর স্থাপন, িীর্ার্প ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নতুন ভারব টয়রলট বর্রী, কররানা আক্রান্ত পুধলি েদস্যরদর 

জন্য আলাদা সকায়াররন্টাইন ব্যবস্থা, সজলখানায় সকায়াররন্টাইন সেল প্রস্তুর্, ফ্লু কন তার স্থাপন, ধডউটি ডাক্তার ও 

নাে তরদর জরুরী আবােরনর জন্য ধবধভন্ন সকায়াট তার ধররনারভিনেহ আনুষাধিক কার্ তাধদ েম্পাদন করা হরয়রছ। 

০২। সেবা প্রদারনর েরি জধড়র্ অধিদপ্তর/েংস্থার কার্ তক্রম:  

(ক) সদরির ধবধভন্ন সমধডরকল করলজ হােপার্াল ও সজলা হােপার্াল পধরবর্তন-পধরবি তন পূব তক ২৯টি PCR ল্যাব 

স্থাপরনর সভৌর্ সুধবিা বর্ধর করা হরয়রছ। এর মরধ্য উরেখরর্াগ্য প্রধর্ষ্ঠানেমূহ হরছেঃ ঢাকা সমধডরকল করলজ, স্যার 

েধলমুোহ সমধডরকল করলজ, িহীদ সোহরাওয়াদী সমধডরকল করলজ, মুগদা ৫০০ িয্যা ধবধিষ্ট সজনাররল হােপার্াল, 

কুরয়র্ বাংলারদি বমত্রী হােপার্াল, েংক্রামক ব্যাধি হােপার্াল, সিখ রারেল গ্যাষ্টধলভার হােপার্াল, ধনপেম, 

ইনধষ্টটিউট অব পাবধলক সহলথ, করণ তল আব্দুল মারলক সমধডরকল করলজ হােপার্াল মাধনকগঞ্জ, কুধমো সমধডরকল 

করলজ, আব্দুল মারলক উধকল সমধডরকল করলজ সনায়াখালী, ময়মনধেংহ সমধডরকল করলজ, চট্টগ্রাম সমধডরকল 

করলজ, এম,এ,ধজ ওেমানী সমধডরকল করলজ ধেরলট, রাজিাহী সমধডরকল করলজ ও হােপার্াল (২টি), রংপুর 

সমধডরকল করলজ, কযারেন এম মনসুর আলী সমধডরকল করলজ ধেরাজগঞ্জ, িহীদ ধজয়াউর রহমান সমধডরকল করলজ 

বগুড়া, এম আব্দুর রধহম সমধডরকল করলজ ধদনাজপুর, ফধরদপুর সমধডরকল করলজ, সভালা ২৫০ িয্যা ধবধিষ্ট সজলা 

হােপার্াল, কুধষ্টয়া সমধডরকল করলজ, জামালপুর সমধডরকল করলজ, সিখ হাধেনা সমধডরকল করলজ টািাইল, সিরর-

ই-বাংলা সমধডরকল করলজ বধরিাল, খুলনা সমধডরকল করলজ এবং নারায়নগঞ্জ ৩০০ িয্যা ধবধিষ্ট হােপার্াল।  

(খ) ৫৭ টি হােপার্াল সমরামর্ ও েংস্কার পূব তক ১৫০০ এর অধিক িয্যার আইরোরলিন ইউধনরট রূপান্তর করা 

হরয়রছ। র্ার মরধ্য উরেখ্যরর্াগ্য হরলােঃ ঢাকা সমধডরকল করলজ হােপার্াল, মুগদা ৫০০ িয্যা ধবধিষ্ট সজনাররল 

হােপার্াল, কুরয়র্ বাংলারদি বমত্রী হােপার্াল, েংক্রামক ব্যাধি হােপার্াল, চট্টগ্রাম সজনাররল হােপার্াল, 

নারায়নগঞ্জ ৩০০ িয্যা ধবধিষ্ট হােপার্াল, সিখ হাধেনা সমধডরকল করলজ হােপার্াল ও নাধে তং করলজ জামালপুর, 

বগুড়া সমাহাম্মদ আলী সজনাররল হােপার্াল, বরগুনা সজনাররল হােপার্াল, সগাপালগঞ্জ সজলা হােপার্াল, কুধড়গ্রাম 

সজলা হােপার্াল, রাজিাহী সমধডরকল করলজ হােপার্াল, মাদারীপুর েদর হােপার্াল, সভালা েদর হােপার্াল 

ইর্যাধদ। 

(গ) ১৫ টি হােপার্াল সমরামর্ ও েংস্কার পূব তক ১০০০ এর অধিক িয্যার সকায়াররন্টাইন সেন্টারর রূপান্তর করা 

হরয়রছ। র্ার মরধ্য উরেখ্যরর্াগ্য হরলােঃ ময়মনধেংহ সমধডরকল করলজ হােপার্াল, সিখ হাধেনা সমধডরকল করলজ 

হােপার্াল ও নাধে তং করলজ জামালপুর, রাজিাহী সমধডরকল করলজ হােপার্াল, গাইবান্ধা, কুধড়গ্রাম, ধপররাজপুর, 

ঝালকাঠি, বরগুনা, মাগুড়া, নড়াইল, রংপুর সমধডরকল করলজ হােপার্াল, খুলনা সমধডরকল করলজ হােপার্াল, 

কযারেন এম. মনসুর আলী সমধডরকল করলজ হােপার্াল ধেরাজগঞ্জ ইর্যাধদ। 

(ঘ) ২৫টি হােপার্াল পধরবর্তন ও পধরবি তন পূব তক ৩২০০ এর অধিক িয্যার কররানা ইউধনরট রূপান্তর করা হরয়রছ। 

র্ার মরধ্য উরেখরর্াগ্য হরলােঃ ঢাকা সমধডরকল করলজ হােপার্াল-২, বাণ ত ইউধনট ঢাকা, েরকারী কম তচারী হােপার্াল, 

সিখ রারেল গ্যাররাধলভার হােপার্াল, কুরয়র্ বমত্রী হােপার্াল, ময়মনধেংহ সমধডরকল করলজ হােপার্াল (নতুন 
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ভবন), এে.রক হােপার্াল ময়মনধেংহ, ট্রমা সেন্টার টািাইল, কুধমো সমধডরকল করলজ হােপার্াল, চাঁদপুর েদর 

হােপার্াল, বগুড়া সমাহাম্মদ আলী সজনাররল হােপার্াল, ফধরদপুর সমধডরকল করলজ হােপার্াল, বধরিাল সমধডরকল 

করলজ হােপার্াল (মড তানাইরজিন ভবন), পটুয়াখালী সজলা হােপার্াল, সভালা সজলা হােপার্াল, বরগুনা সজলা 

হােপার্াল, খুলনা ডায়ারবটিক হােপার্াল, বারগরহাট সজলা হােপার্াল, মুধিগঞ্জ সজলা হােপার্াল, নরধেংদী সজলা 

েদর হােপার্াল।  

(ঙ) ধবধভন্ন হােপার্ারল উরেখরর্াগ্য েংখ্যক আইধেইউ ও এইচধডইউ সবড স্থাপন, সভনটিরলিন ধেরেম স্থাপরন 

প্ররয়াজনীয় ববদ্যযধর্ক কার্ তাধদ, ডায়ালাইধেে ব্যবস্থা, সমধডরকল গ্যাে ধেরেম, সকধবনেমূরহর েংস্কার, পর্ তাপ্ত 

এয়ারকধিিনার স্থাপরনর প্ররয়াজনীয় কার্ তাধদ েম্পাদন করা হরয়রছ। 

(চ) অন্যান্য কার্ তক্রমেঃ ধবধভন্ন স্বাস্থয প্রধর্ষ্ঠারন Sample Collection কক্ষ, মরচুয়ারী বর্রী, ট্রায়াজ এধরয়া 

প্রস্তুর্, ডাক্তার ও নাে তরদর জন্য পৃথক বোর ব্যবস্থা, Hand Wash এর সু-ব্যবস্থা বর্রী, ইনধেনাররটর স্থাপন, 

িীর্ার্প ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নতুন ভারব টয়রলট বর্রী, কররানা আক্রান্ত পুধলি েদস্যরদর জন্য আলাদা সকায়াররন্টাইন 

ব্যবস্থা, সজলখানায় সকায়াররন্টাইন সেল প্রস্তুর্, ফ্লু কন তার স্থাপন, ধডউটি ডাক্তার ও নাে তরদর জরুরী আবােরনর জন্য 

ধবধভন্ন সকায়াট তার ধররনারভিনেহ আনুষাধিক কার্ তাধদ েম্পাদন করা হরয়রছ। 

০৩। আধথ তক েংরেষ: ৪৮ টি সজলায় ২০১৯-২০২০ অথ ত বছররর স্বাস্থয ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালরয়র অিীরন স্বাস্থয 

সেবা ধবভারগর আওর্ায়  প্রায় ৪৫ সকাটি টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হরয়রছ। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তররর ধনজস্ব 

সমরামর্ খার্ হরর্  আরও প্রায় ৪০ সকাটি টাকার উরবত কাজ বাস্তবায়ন করা হরয়রছ। 

০৪। ভধবষ্যৎ পধরকল্পনা: সকাধভড-১৯ মহামারী সমাকরবলায় বাংলারদরির েক্ষমর্া বৃধির লরক্ষয ২টি প্রকল্প 

অনুরমাধদর্ হরয়রছ। 

(ক) ধবশ্বব্যাংরকর অথ তায়রন COVID-19 Emergency Response and Pandemic 

Preparedness িীষ তক প্রকরল্পর আওর্ায় সদরির ধর্নটি আন্তজতাধর্ক এয়াররপাট ত ও ২টি েীরপারট ত ৭টি 

সমধডরকল ইউধনট (স্ক্রীধনং সুধবিােহ সমধডরকল সেন্টার), সদরির ২৭টি সমধডরকল করলজ হােপার্াল ধপধেআর ল্যাব 

স্থাপন, সদরির ৬২ টি সজলা হােপার্ারল ২০ িয্যার আইরোরলিন ইউধনট ও ১০ িয্যা আইধেইউ স্থাপন, ১০ টি 

সমধডরকল করলজ হােপার্ারল ১০ িয্যা আইধেইউ বা ধেধেইউ স্থাপন, Infectious Disease Hospital 

েমূরহর আইধেইউ বা ধেধেইউ স্থাপন, ১০ সমধডরকল করলজ হােপার্াল এবং ১০ টি সজলা হােপার্ারল বজতয ব্যবস্থা 

ইউধনট স্থাপন করা হরব। 

(খ) ADB অথ তায়রন COVID-19 Response Emergency Assistance Project এর 

আওর্ায় সদরির ২০টি হােপার্ারল ধপধেআর ল্যাব স্থাপন এবং ১০টি হােপার্ারল ৫০ িয্যার আইরোরলিন ইউধনট 

এবং ১০ িয্যা আইধেইউ বা ধেধেইউ স্থাপন করা হরব। 
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গণপূিি অচিদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন প্রকবের িাচলকা 

মন্ত্রণালবয়র নাম ক্রঃ 

নং 

প্রকবের নাম প্রকবের বময়াদ বমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

গৃহায়ন ও গণপূিি 

মন্ত্রণালয় 

১ মাদারীপুবর সরকাচর অচিবসর র্ন্য বহুিল ভবন চনম িাণ  (র্ানুয়াচর/২০১৬ 

হবি  জুন/২০২০) 

     8307  

২ চমরপুর ৬ নং বসকিবন গণপূিি অচিদপ্তবরর কম িকিিা/ 

কম িিাচরবদর র্ন্য ২৮৮ টি আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ 

(র্ানুয়ারী/২০১৬ 

হবি জুন/২০২১) 

    13240  

৩ ঢাকার মাচলবাবগ সরকাচর কম িকিিা/কম িিারীবদর র্ন্য ৪৫৬টি 

ফ্ল্যাট চনম িাণ।   

(র্ানুয়াচর/২০১৬ 

হবি জুন/২০২১) 

   21873  

৪ নগরাঞ্চবল ভবন সুরক্ষা প্রকে। (র্ানুয়াচর/২০১৬ 

হবি জুন/২০২৩) 

    57172  

৫ নারায়ণগঞ্জ আলীগবঞ্জ সরকাচর কম িকিিাবদর র্ন্য ৮টি ১৫ িলা 

ভববন ৬৭২টি আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ। 

(র্ানুয়াচর/২০১৬ 

হবি জুন/২০২১) 

   40243  

৬ ঢাকার আচর্মপুবর চবিারকবদর র্ন্য বহুিল চবচিষ্ট আবাচসক 

ভবন চনম িাণ)। 

(জুলাই/২০১৬ হবি 

জুন/২০২১)  

     9622  

৭ ঢাকা িহবর গুলিান, িানমচি ও বমাহাম্মদপুবর ২০টি পচরিযাি 

বাচিবি ৩৯৮টি সরকাচর আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ)। 

(জুলাই/২০১৬ হবি  

চডবসম্বর/২০২০) 

   36654  

৮ িট্টগ্রাম িহবর পচরিযি বািীবি সরকাচর আবাচসক ফ্ল্যাট ও 

ডরচমটরী ভবন চনম িাণ। 

(বিব্রুয়াচর/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১) 

   47661  

৯ বির্গাঁও প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র কম িকিিা ও কম িিারীবদর র্ন্য 

২টি আবাচসক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠাবমা চনম িাণ। 

(বসবেম্বর/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১)  

      4495  

১০ কক্সবার্ার বর্লািীন গণপূিি অচিদপ্তবরর খাচল র্চমবি দুটি 

আধুচনক সুবর্াগ-সুচবিাচবচিষ্ট উদ্যান ও একটি বখলার মাঠ 

উন্নয়ন। 

(অবটাবর/২০১৭ 

হবি 

চডবসম্বর/২০২০) 

     1605  

১১ বগাপালগবঞ্জ বহুিল চবচিষ্ট সমচিি সরকাচর অচিস ভবন 

চনম িাণ। 

(বসবেম্বর/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১)  

      9794  

১২ ঢাকাস্থ চর্গািলায় সরকাচর কম িকিিা কম িিাচরবদর  (গণপূিি ও 

স্থাপিয অচিদপ্তর) র্ন্য ২৮৮টি আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ । 

(বসবেম্বর/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১)  

   30384  

১৩ ঢাকাস্থ মচিচিল সরকাচর কবলাচনবি (হাসপািাল বর্ান বটার 

কম্পাউি) বহুিল আবাচসক ভবন চনম িাণ। 

(বসবেম্বর/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১) 

   25722  

১৪ আচর্মপুর সরকাচর কবলাচনর অভযন্তবর সরকাচর 

কম িকিিা/কম িিারীবদর র্ন্য বহুিল আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ (২য় 

পর্ িায়) 

(জুলাই/২০১৭ হবি 

জুন/২০২১) 

   99023  

১৫ প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র কযাবিবটচরয়া ও চবচভন্ন হবলর 

অভযন্তরীণ পচরবিিন ও পচরবি িন কার্। 

(বিব্রুয়ারী/২০১৮ 

হবি  জুন/২০২১) 

     3407  

১৬ বনায়াখাচল সদবর অচিসাস ি বকায়াট িার ভবন চনম িাণ। (র্ানুয়ারী/২০১৮ 

হবি জুন/২০২১) 

    21905  
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মন্ত্রণালবয়র নাম ক্রঃ 

নং 

প্রকবের নাম প্রকবের বময়াদ বমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৭ ঢাকাস্থ চমরপুর ৬ নং বসকিবন সরকাচর কম িকিিাবদর র্ন্য 

২৮৮টি আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ। 

(র্ানুয়ারী/২০১৮ 

হবি 

চডবসম্বর/২০২০) 

    29050  

১৮ ঢাকার বির্গাঁওবয় সরকাচর কম িকিিা/ কম িিারীবদর র্ন্য বহুিল  

(১৩ িলা ) আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ। 

(জুলাই/২০১৮ হবি 

জুন/২০২১) 

   16852  

১৯ িট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ চসচর্এস কবলানীবি র্রার্ীণ ি ১১ টি ভববনর 

স্থবল ৯ টি বহুিল আবাচসক ভববন সরকাচর কম িকিিা/ 

কম িিারীবদর র্ন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট চনম িাণ।  

(জুলাই/২০১৮ 

বথবক জুন/২০২১) 

   48294  

২০ প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় এবং গণভববনর প্রবয়ার্নীয় ববদুযচিক/ 

র্াচন্ত্রক চসবটবমর আধুচনকায়ন।  

(জুলাই/২০১৮ 

বথবক  

চডবসম্বর/২০২১) 

     2496  

২১ ওসমানী স্মৃচি চমলনায়িবনর আধুচনকায়ন। (বসবেম্বর/২০১৮ 

বথবক জুন/২০২১) 

     4850  

22 ঢাকাস্থ রমনা পাবকির অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন এবং রমনা 

বলকসহ সাচব িক বসৌন্দর্ ি বৃচদ্ধকরণ। 

(অবটাবর/২০১৮ 

বথবক 

চডবসম্বর/২০২০) 

     4796  

২৩ ঢাকাস্থ আচর্মপুর সরকাচর কবলানীর অভযন্তবর সরকাচর 

কম িকিিাবদর র্ন্য বহুিল আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ [বর্ান-এ]।  

(র্ানুয়ারী/২০১৯ 

বথবক 

চডবসম্বর/২০২১) 

  192181  

২৪ বাংলাবদি সচিবালবয় ২০-িলা চবচিষ্ট নতুন অচিস ভবন 

চনম িাণ।  

(র্ানুয়ারী/২০১৯ 

বথবক 

চডবসম্বর/২০২০) 

   42098  

২৫ িট্টগ্রাবমর ৩৬টি পচরিযি বাচিবি সরকাচর কম িকিিা/ 

কম িিাচরবদর র্ন্য আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ।  

(বসবেম্বর/২০১৮ 

বথবক জুন/২০২১) 

  113186  

২৬ ঢাকাস্থ চমরপুর পাইকপািায় সরকাচর কম িকিিা-কম িিাচরবদর 

র্ন্য বহুিল আবাচসক ফ্ল্যাট চনম িাণ। 

( অবটাবর /২০১৯ 

হবি অবটাবর 

/২০২২)  

 108846  

২৭ মাচনকগবঞ্জ বহুিল চবচিষ্ট সমচিি সরকাচর অচিস ভবন চনম িাণ 

।  

(জুলাই/২০১৯ হবি 

জুন/২০২২) 

     9565  

২৮ অচিসাস ি ক্লাব, ঢাকা এর কযাম্পাবস বহুিল ভবন চনম িাণ।  (জুলাই/ ২০১৯ 

হবি জুন/ ২০২১ ) 

   22807  

২৯ ঢাকাস্থ বসাবহানবাগ মসচর্বদর আধুচনকায়ন এবং ঊর্ধ্িমুখী 

সম্প্রসারণ ।   

( মাি ি/২০১৯ হবি 

চডবসম্বর/২০২০) 

      4977  

30 বাংলাবদি র্ািীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমচপ 

বহাবটলসহ আনুষচিক স্থাপনার চনম িাণ ও আধুচনকায়ন । 

(চডবসম্বর/২০১৯ 

হবি 

চডবসম্বর/২০২১)   

   23392  

31 বাংলাবদি সুপ্রীম বকাট ি বার লাইবেরী ভবন, এবনক্স ভবন এবং 

অচডবটাচরয়াম নবায়নসহ আনুষচিক কার্। 

(র্ানুয়ারী/২০২০ 

হবি জুন/২০২১) 

      1748  
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32 গণপূিি অচিদপ্তর কর্তিক দুবর্ িাগ ঝুঁচক হ্রাবস ভবন সুরক্ষা 

উন্নচিকরণ। 

(এচপ্রল/২০১৭ হবি 

জুন/২০২১) 

     5778  

33 এসএসএি এর অচিসাস ি বমস ও নন-বগবর্বটড কম িিাচরবদর 

আবাচসক ভববনর ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ। 

চডবসম্বর/২০১৭ 

হবি জুন/২০১৯ 

     3593  

34 বেিাল চসচকউচরটি বিাস ি (এসএসএি) িায়াচরং বরঞ্জ 

আধুচনকায়ন 

র্ানুয়ারী,২০২০-

জুন,২০21 

      5154  

পররাষ্ট মন্ত্রণালয় ১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র চবদ্যমান িত্ববর 1টি বহুিল অচিস ভবন 

চনম িাণ 

র্ানুয়ারী,2019 

হবি জুন 2021 

    6356  

প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় ১ Construction of  10 (ten) storied 

(Revised 20 Storied) Head office 

Building for NSI with 20 (twenty) 

storied Foundation and 2 (Two) 

Basement. 

নবভম্বর, ২০১৩-

চডবসম্বর, ২০20 

   35234  

২ ঢাকাস্থ বিবর বাংলা নগবর অবচস্থি ৩-ববসবমন্ট সহ ১২ িলা   

চবচনবয়াগ ববাড ি ভবন চনম িাণ। 

জুলাই/২০১১- 

চডবসম্বর/২০১৯ 

    19802  

৩ র্ামালপুবর অথ িননচিক অঞ্চল স্থাপন (গনপূিি অংি)।          3309  

বাংলাবদি পাবচলক 

সাচভ িস কচমিন 

১ বাংলাবদি পাবচলক সাচভ িস কচমিন এর উদ্ধিমূখী সম্প্রসারণ আগষ্ট’২০16 

বথবক জুন,2021 

     7287  

২ ৭টি বর্লায় বাংলাবদি পাবচলক সাচভ িস কচমিন এর আঞ্চচলক 

কার্ িালয় চনম িাণ 

জুলাই’২০18 

বথবক জুন,2022 

   12690  

র্নপ্রিাসন মন্ত্রণালয় ১ বাংলাবদবির ৩৭টি বর্লায় সাচকিট হাউবর্র উদ্ধিমূখী সম্প্রসারণ 

প্রকে  

জুলাই 2018 হবি 

জুন 2021 

    17056  

২ কুচমো বর্লায় সাচকিট হাউর্ চনম িাণ  জুলাই 2018 হবি 

জুন 2021 

      2194  

৩ রংপুর চবভাগীয় সদর দপ্তর চনম িাণ  জুন’২০18 হবি 

চডবসম্বর’2020। 

     9249  

৪ টািাইল বর্লায় সাচকিট হাউর্ চনম িাণ চডবসম্বর’2018 

হবি চডবসম্বর 

2021 

      4019  

৫ খুলনা চবভাগীয় কচমিনাবরর নতুন কার্ িালয় ভবন এবং 

অচডবটাচরয়াম চনম িাণ 

এচপ্রল, 2019 হবি  

চডবসম্বর. 2020 

   13946  

৬ কুচষ্টয়া বর্লায় সাচকিট হাউর্ চনম িাণ চডবসম্বর’2018 

হবি চডবসম্বর 

2020 

     3926  

৭ সরকারী কম িিারী হাসপািালবক ৫০০ িয্যা চবচিষ্ট হাসপািাবল 

উন্নীি করণ 

চডবসম্বর’2018 

হবি চডবসম্বর 

2020 

   37996  

স্বাস্থয ও পচরবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১ Establishment of M. Monsur Ali 

Medical College & 500 Bedded 

Hospital at Sirajgonj   

জুলাই’১৫ হবি 

জুন’২১  

   88353  
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২ Establishment of Colonel Abdul 

Malek Medical College & 500 Beded 

Hospital at Manikgonj 

জুলাই’১৫ হবি 

জুন’২১  

   105717  

৩ Establishment of Sheikh Hasina 

Medical College Hospital, Tangail  

জুলাই’১৫ হবি 

জুন’২১  

   58420  

৪ Establishment of Sheikh Hasina 

Medical College & Hospital & Nursing 

College, Jamalpur  

জুলাই’১৬ হবি 

চডবসম্বর’২১ 

    95051  

৫ Establishment of Kushtia Medical 

College and Hospital 

র্ানুয়াচর’১২ হবি 

চডবসম্বর’২০ 

    61108  

৬ Establishment of Sheikh Lutfor 

Rahman Dental College & Hospital 

Gopalgonj  

র্ানুয়াচর’১৪ হবি 

চডবসম্বর’২০ 

    11282  

৭ Establishment of Patuakhali Medical 

College & Hospital 

জুলাই’১৬ হবি 

জুন’২১ 

   58446  

৮ Expansion of National Institute of 

Neuro Science & Hospital, S-B Nagar      

র্ানুয়াচর’১৮ হবি 

চডবসম্বর’২০ 

   42038  

৯ Establishment of Bangabondhu 

Medical College & Hospital, 

Sunamgonj                    

জুলাই’১৮ হবি 

জুন’২১ 

  110788  

১০ Establishment of 500 Beded Hospital & 

Ancillary Buildings in Jessore, Cox's 

Bazar, Pabna and Abdul Malek Ukil 

Medical College and Jononeta Nurul 

Hoque Adhunik Hospital, Noakhali  

জুলাই’১৮ হবি 

জুন’২১  

 210333  

১১ Establishment of 150 bed Cardio 

vascular unit at National Heart 

Foundation, Dhaka 

 র্ানুয়াচর’১৯ হবি 

চডবসম্বর’২১ 

     4792  

১২ Establishment of Cancer unit at 8 

divisional Medical College Hospital 

 র্ানুয়াচর’১৯ হবি 

চডবসম্বর’২২ 

 238840  

১৩ Strengthening of Diagnostic Imaging 

System of 8 Divisional Medical 

College Hospitals (One at 

Mymensingh under GOB) :  

জুলাই’১৬ হবি 

জুন’২১ 

   21626  

১৪ National Institute of Traumatology & 

Orthopedic Rehabilitation (NITOR) at 

Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 

  জুলাই’১৩ হবি 

জুন’২১ 

   37025  

১৫ Establishment of Universal Nursing 

College at Mohakhali 

জুলাই’১৭ হবি 

চডবসম্বর’২০ 

      2190  
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১৬ Establishment of Shaheed Tazuddin 

Ahmed Medical College& Hospital at 

Gazipur 

বিব্রুয়াচর’১৮ হবি 

জুন’২১ 

   92406  

১৭ Physical Facilities Development (PFD) 

Operational Plan under HPNSP 

র্ানুয়াচর’১৭ হবি 

জুন’২৩ 

  

1167626  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 1 পুচলি চবভাবগর 101টি র্রার্ীণ ি থানা ভবন টাইপ প্ল্যাবন চনম িাণ জুলাই/2012 হবি 

জুন/2021 

   86831  

2 বদবির চবচভন্ন স্থাবন পুচলি চবভাবগর 50টি হাইওবয় আউটবপাষ্ট 

চনম িাণ 

র্ানুয়ারী/2010 

হবি জুন/2021 

    15880  

3 পুচলি চবভাবগর 19টি বর্লা/ইউচনবট 19টি অস্ত্রাগার চনম িাণ জুলাই/2015 হবি 

জুন/2021 

     6193  

4 পুচলি চবভাবগর আধুচনকীকরণ ও সক্ষমিা বৃচদ্ধর র্ন্য এনকম 

বসন্টার ভববনর ঊর্ধ্িমূখী সম্প্রসারণ 

র্ানুয়ারী/2018 

হবি জুন/2021 

   15602  

5 পুচলি চবভাবগর চবচভন্ন ইউচনবট 12টি ব্যারাক ভবন চনম িাণ র্ানুয়ারী/2016 

হবি জুন/2021 

    21917  

6 চবদ্যমান পুচলি হাসপািালসমূহ আধুচনকীকরণ জুলাই/2016 হবি 

জুন/2021 

   29207  

7 19টি বনৌ-পুচলি িাঁচি ও ব্যারাক চনম িাণ জুলাই/2016 হবি 

জুন/2021 

      9700  

8 07(সাি)টি র্ র্াব কমবপ্ল্ক্স চনম িাণ প্রকে (2য় সংবিাচিি) র্ানুয়ারী/2010 

হবি জুন/2021 

    59908  

9 05(পাঁি)টি র্ র্াব কমবপ্ল্ক্স এবং একটি র্ র্াব বিাবস িস বেচনং 

স্কুল কমবপ্ল্ক্স চনম িাণ 

র্ানুয়ারী/2013 

হবি জুন/2021 

     71151  

10 র্ র্াব বিাবস িস সদর দপ্তর চনম িাণ র্ানুয়ারী/2018 

হবি জুন/2021 

    49510  

11 বচরিাল ও চসবলট আমিড পুচলি ব্যাটাচলয়ান এবং বরঞ্জ চরর্াভ ি 

পুচলি লাইন্স চনম িাণ 

র্ানুয়ারী/2017 

হবি মাি ি/2022 

   23165  

12 বচরিাল বমবোপচলটন ও খুলনা বর্লা পুচলি লাইন্স চনম িাণ র্ানুয়ারী/2017 

হবি জুন/2022 

    15210  

13 ঢাকা বমবোপচলটন এলাকায় 9টি আবাচসক টাওয়ার ভবন 

চনম িাণ 

নবভম্বর/2018 

হবি জুন/2021 

   97556  

14 বাংলাবদবির চবচভন্ন স্থাবন পুচলবির র্ন্য 9টি আবাচসক 

টাওয়ার ভবন চনম িাণ 

র্ানুয়ারী/2018 

হবি জুন/2021 

   92735  

15 বাংলাবদি পুচলবির সন্ত্রাস দমন  ও আন্তর্িাচিক অপরাি 

প্রচিবরাি বকন্দ্র চনম িাণ প্রকে 

বসবেম্বর/2018 

হবি জুন/2021 

   35416  

16 বাংলাবদি পুচলবির ঊর্ধ্িিন কম িকিিাবদর র্ন্য আবাচসক ভবন 

চনম িাণ 

নবভম্বর/2018 

হবি জুন/2021 

   22218  

17 বদবির গুরুত্বপূণ ি উপবর্লা/স্থাবন 156টি িায়ার সাচভ িস ও 

চসচভল চডবিন্স বটিন স্থাপন (2য় সংবিািনী)। 

র্ানুয়ারী/2011 

হবি জুন/2021 

  125800  
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18 বদবির গুরুত্বপূণ ি 25টি (সংবিাচিি 46টি) উপবর্লা সদর/স্থাবন 

িায়ার সাচভ িস  ও চসচভল চডবিন্স বটিন স্থাপন (2য় 

সংবিাচিি) 

জুলাই/2012 হবি 

জুন/2021 

    41938  

19 11টি মড িাণ িায়ার সাচভ িস ও চসচভল চডবিন্স বটিন স্থাপন র্ানুয়ারী/2019 

হবি জুন/2021 

   62974  

ভূচম মন্ত্রণালয় 1 উপবর্লা ও  ইউচনয়ন ভূচম অচিস চনম িাণ (6ষ্ঠ পব ি) জুলাই/2018 হবি 

জুন/2021 

   74678  

2 ভূচম ভবন কমবপ্ল্ক্স চনম িাণ জুলাই/2015 হবি 

জুন/2021 

    14730  

সমার্কল্যাণ 

মন্ত্রনালয় 

১ ৬৪টি বর্লায় বর্লা সমার্বসবা কমবপ্ল্ক্স চনম িাণ (১ম পর্ িায়-

২২বর্লায়)। 

জুলাই/২০১৭-

জুন/২০২১ 

   32922  

২ ন্যািনাল হাট ি িাউবিিন হসচপটাল স্থাপন, োক্ষ্ণণবাচিয়া। জুলাই’২০১৮- 

জুন’২০২১ 

      2441  

৩ আমাবদর বাচিঃ সমচিি চিশু ও প্রবীণ চনবাস, র্বিার। জুলাই/২০১৬- 

জুন/২০২০ 

     2028  

৪ প্রচিবন্ধী ব্যচিবদর র্ন্য একটি কাচরগরী প্রচিষ্ঠান ও পুনব িাসন 

বকন্দ্র চনম িাণ চসআরচপ, মাচনকগঞ্জ। 

জুলাই/২০১৬- 

জুন/২০২০ 

      1085  

৫ ন্যািনাল হাট ি িাউবিিন, রার্িাহী স্থাপন। জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

      1445  

৬ ২০ িয্যাচবচিষ্ট পীরগঞ্জ ডায়াববটিক হাসপািাল। জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

      1025  

৭ কুচমো ১০০ িয্যাচবচিষ্ট চববিষাচয়ি হাসপািাল।  জুলাই/২০১৭-

জুন/২০২০ 

     4800  

৮ গাউসুল আর্ম চবএনএসচব আই বকয়ার বসন্টার, চনউ টাউন, 

চদনার্পুর। 

জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২০ 

      1737  

৯ সমার্কল্যাণ ভবন চনম িাণ।  জুলাই/২০১৯-

জুন/২০২২ 

     7448  

১০ সরকারী চিশু পচরবার এবং বছাটমচন চনবাস চনম িাণ/পুনঃচনম িাণ।  জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

   29672  

১১ কচরমপুর নুরর্াহান িামসুন্নাহার মা ও চিশু চববিষাচয়ি 

হাসপািাল স্থাপন লালমচনরহাট। 

জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

     4424  

১২ আমাবদর গ্রাম কযান্সার বকয়ার হসচপটাল চনম িাণ প্রকে।  জুলাই/২০১৬- 

জুন/২০২০ 

     2889  

১৩ মাদারীপুর বর্লার চিবির উপবর্লায় মচহলা প্রচিক্ষণ বকন্দ্র 

কাম বহাবটল চনম িাণ 

জুলাই/২০২০- 

জুন/২০২২ 

      1857  

মচহলা ও চিশু 

চবষয়ক 

১ বসানাইমুচি, কালীগঞ্জ, আিাইহার্ার ও মঠবাচিয়া উপবর্লায় 

কম ির্ীবী মচহলা বহাবটল কাম বেচনং বসন্টার চনম িাণ। 

জুলাই/২০১২-

জুন/২০১৯ 

      4775  

২ চমরপুর ও চখলগাঁও কম ির্ীবী মচহলা বহাবটল উি িমুখী সম্প্রসারণ 

কার্ ।  

জুলাই/২০১৬- 

জুন/২০২০ 

     3938  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩ নীলবক্ষি কম ির্ীবী নতুন মচহলা বহাবটল চনম িাণ এবং বদবির 

চবচভন্ন বর্লায় চবদ্যমান কম ির্ীবী মচহলা বহাবটল সমুবহর 

অচিকির উন্নয়ন। 

জুলাই/২০১৭- 

জুন/২০২০ 

     3597  

৪ র্চয়িা টাওয়ার চনম িাণ। জুলাই/২০১৮- 

জুন/২০২১ 

    15425  

চবজ্ঞান ও প্রযুচি ১ বিবন্ধু বিখ মুচর্বর রহমান নবভাচথবয়টার, বচরিাল জুলাই’২০২০-

জুন’২০২৩ 

   26961  

২ বিবন্ধু বিখ মুচর্বর রহমান নবভাচথবয়টার, রার্িাহী। জুলাই/২০১৭-

চডবসম্বর/২০২০ 

   22203  

৩ র্ািীয় র্ীন ব্যাংক স্থাপন । মাি ি/২০১৮-

জুন/২০২১ 

    50400  

৪ পাবনা বর্লািীন রূপপুবর ‘রূপপুর পারমানচবক চবদুযৎ বকন্দ্র 

চনম িাণ’ িীষ িক প্রকবের আওিায় রূপপুর পারমানচবক চবদুযৎ 

বকন্দ্র এলাকায় গ্রীনচসটি আবাসনপেী চনম িাণ। 

জুলাই/২০১৬-

চডবসম্বর/২০২৫ 

  

1130929

1  

অথ ি মন্ত্রনালয় ১ র্ািীয় রার্স্ব ভবন চনম িাণ । জুলাই/২০০৯-

চডবসম্বর/২০১৯ 

    45125  

২ অচডট কমবপ্ল্ক্স ভববনর উি িমুখী সম্প্রসারণ       2669  

৩ রার্িাহী কৃচষ উন্নয়ন  ব্যাংক ভববনর ঊদ্ধিমূখী সম্প্রসারণ। জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

      1021  

৪ খুলনা কর ভবন চনম িাণ প্রকে। জুলাই/২০১৯-

জুন/২০২২ 

      9018  

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় ১ বগৌরনদী বটক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংবিাচিি)।  জুলাই/২০১৩-

জুন/২০২০ 

    10424  

২ বভালা বটক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংবিাচিি)। জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

    10569  

৩ বিখ রাবসল বটক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারগঞ্জ, র্ামালপুর 

স্থাপন। 

জুলাই/২০১৫-

চডবসম্বর/২০১৯ 

    10116  

৪ বাংলাবদি িাঁি ববাবড ির আওিায় ৫টি ববচসক বসন্টাবর ৫টি 

প্রচিক্ষন বকন্দ্র, ১টি িযািন চডর্াইন ইনচটটিউট এবং ২টি 

মাবকিট প্রবমািন বকন্দ্র স্থাপন (নারায়নগঞ্জ, টািাইল, 

চসরার্গঞ্জ, বগুিা, কুচষ্টয়া)। 

জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

    11700  

৫ বিখ হাচসনা িাঁি পচে স্থাপন (১ম পর্ িায়) িীষ িক প্রকে 

(মাদারীপুর ও িরীয়িপুর)। 

জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

   25300  

৬ বাংলাদি িাঁি চিক্ষা ও প্রচিক্ষণ ইনচটটিউট নরচসংচদ এর 

আধুচনকায়ন ও কাঠাবমাগি সম্প্রসারণ। 

জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

     6015  

৭ সুনামগঞ্জ বটক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন। জুলাই/২০১৭-

জুন/২০২০ 

     9722  

৮ ব্যাবলচন্সং মডান িাইবর্িন চরবনাবভিন এি এক্সপানিন অব দ্যা 

এচক্সসটিং ক্লথ প্রবসচসং বসন্টার এযাট মািবদী, নরচসংদী (১ম 

সংবিাচিি) প্রকে। 

জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

      4158  
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৯ এটাবচলিবমন্ট অব চি হযািলুম সাচভ িস বসন্টারস ইন চডিাবরন্ট 

লুম ইনবটনচসভ এচরয়া (২য় সংবিাচিি)  (টািাইল, 

কুচটয়া,চসরার্গঞ্জ)। 

জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

     5834  

১০ ববগম আচমনা মনসুর বটক্সটাইল ইচঞ্জচনয়াচরং ইনচটটিউট, 

কাচর্পুর, চসরার্গঞ্জ। 

জুলাই/২০১৬-

জুন/২০২০ 

     8746  

gyw³hy× welqK 

gš¿¿Yvjq 

1 সকল বর্লায় মুচিবর্াদ্ধা কমবপ্ল্ক্স ভবন চনম িাণ (১ম পর্ িায়) (২য় 

সংবিাচিি) 

জুলাই ২০১০-  জুন 

২০২১ 

   15267  

2 মুচিযুদ্ধকাবল িহীদ চমত্র বাচহনীর সদস্যবদর স্মরবণ স্মৃচিস্তম্ভ 

চনম িাণ 

জুলাই ২০১৭-  জুন 

২০২১ 

     1630  

3 ঢাকাস্থ বসাহরাওয়াদী উদ্যাবন স্বািীনিা স্তম্ভ চনম িাণ (৩য় পর্ িায়) র্ানুয়াচর ২০১৮-

চডবসম্বর ২০২০ 

   26544  

4 ১৯৭১ এ মুচিযুদ্ধকাবল পাচকস্তানী হানাদার বাচহনী কর্তিক 

গণহিযার র্ন্য ব্যবহৃি বধ্যভূচমসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃচিস্তম্ভ 

চনম িাণ (২য় পর্ িায়) 

জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২১ 

    44240  

5 িহীদ মুচিবর্াদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুচিবর্াদ্ধাবদর সমাচিস্থল 

সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্ িায়) 

জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২১ 

   46098  

cÖevmx Kj¨vY I 

ˆe‡`wkK Kg©ms ’̄vb 

gš¿Yvjq 

1 ৪০ টি উপবর্লায় ৪০টি কাচরগচর প্রচিক্ষণ বকন্দ্র এবং িেগ্রাবম 

একটি ইনচষ্টটিউট অব বমচরন বটকবনালচর্ স্থাপন 

র্ানুয়াচর ২০১৬-

জুন ২০২2 

 166708  

2 ঢাকা কাচরগচর চিক্ষক প্রচিক্ষণ ইনচষ্টটিউট স্থাপন জুলাই ২০১৬-  জুন 

২০২১ 

     9868  

3 ঢাকা, িট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ চিক্ষানচবচস প্রচিক্ষণ দপ্তরসমূবহর 

সংস্কার ও আধুচনকায়ন 

জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২১ 

      1902  

ms¯‹…wZ welqK 

gš¿Yvjq 

1 চবভাগীয় ও বর্লা চিেকলা একাবডচম চনম িাণ (১ম সংবিাচিি) বম ২০১৪-  জুন 

২০২১ 

    21441  

2 বাংলাবদি কচপরাইট ভবন চনম িাণ জুলাই ২০১৬-  জুন 

২০২১ 

      4611  

3 মচণপুরী লচলিকলা একাবডচম প্রচিক্ষণ বসন্টার, প্রিাসচনক 

ভবন, বগষ্ট হাউস ও ডরবমটচর চবচডং চনম িাণ 

জুলাই ২০১৭-  জুন 

২০২১ 

      1781  

4 িট্টগ্রাম মুসচলম ইনচষ্টটিউট সাংস্কৃচিক কমবপ্ল্ক্স স্থাপন র্ানুয়াচর ২০১৮-

চডবসম্বর ২০২০ 

   23252  

5 চিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবািীর সম্প্রসাচরি উন্নয়ন কার্ িক্রম জুলাই ২০১৭- জুন 

২০২১ 

      1918  

6 বমাহনগঞ্জ উপবর্লায় বিলর্ারঞ্জন সংস্কৃচি বকন্দ্র চনম িাণ বসবেম্বর ২০১৮- 

জুন ২০২১ 

     3960  

7 মরমী বাউল সািক উচকল মুন্সী স্মৃচিবকন্দ্র চনম িাণ জুলাই ২০১৯ - 

চডবসম্বর ২০২০ 

       642  

8 বাংলাবদি বলাক ও কারুচিে িাউবিিবনর র্াদুঘর ভবন 

সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য বভৌি অবকাঠাবমা চনম িাণ 

র্ানুয়াচর ২০১৯-

চডবসম্বর ২০২১ 

   14726  
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নং 

প্রকবের নাম প্রকবের বময়াদ বমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

9 ১৯৭১্ঃ গণহিযা চনর্ িািন আকিাইভ ও র্াদুঘবরর ভবন চনম িাণ র্ানুয়াচর ২০১৯-

চডবসম্বর ২০২১ 

     2783  

10 ঢাকাস্থ নর্রুল ইনচটটিউবটর নতুন ভবন চনম িাণ এবং ঢাকা, 

ময়মনচসংহ ও কুচমোয় চবদ্যমান ভববনর চরবনাবভিন 

জুলাই ২০১৮- 

চডবসম্বর ২০২০ 

      4799  

kÖg I Kg©ms ’̄vb 

gš¿Yvjq 

1 শ্রম পচরদপ্তরািীন ৬টি অচিস পুনঃচনম িাণ ও আধুচনকীকরণ এচপ্রল ২০১৭-  জুন 

২০২১ 

     5839  

2 কলকারখানা ও প্রচিষ্ঠান পচরদি িন অচিদপ্তর আধুচনকায়ন ও 

িচিিালীকরণ এবং ১৩টি বর্লা কার্ িালয় স্থাপন 

র্ানুয়াচর ২০১৯-

জুন ২০২১  

   22634  

bŠ-cwienb gš¿Yvjq 1 বাংলাবদবি ৪টি বমচরন একাবডচম স্থাপন (পাবনা, বচরিাল, 

চসবলট ও রংপুর) (৩য় সংবিাচিি) 

জুলাই ২০১২- জুন 

২০২১ 

   52146  

2 ঢাকাস্থ বিবর বাংলা নগবর বাংলাবদি স্থল বন্দর কর্তিপবক্ষর 

প্রিান কার্ িালয় ভবন চনম িাণ 

জুলাই ২০১5- জুন 

২০২১ 

     3450  

3 ন্যািনাল বমচরটাইম ইনচষ্টটিউট স্থাপন, মাদারীপুর িাখা জুলাই ২০১৭-  জুন 

২০২১ 

     7476  

wkí gš¿Yvjq 1 চবটাবকর কার্ িক্রম িচিিালী করার লবক্ষয বটচষ্টং সুচবিাসহ টুল 

ইনচষ্টটিউট স্থাপন (১ম সংবিাচিি) 

র্ানুয়াচর ২০১৬-   

জুন ২০২১ 

      8194  

2 িট্টগ্রাম ও খুলনায় চবএসটিআই এর আঞ্চচলক অচিস স্থাপন ও 

আধুচনকীকরণ (১ম সংবিাচিি) 

জুলাই ২০১৫-   

জুন ২০২১ 

   28291  

3 আধুচনক সুবর্াগ সুচবিাসহ ন্যািনাল বপ্রাডাচটচভটি 

অগ িানাইবর্িন (এনচপও) ও (চডচপচডটি) এর অচিস ভবন চনম িাণ 

অবটাবর ২০১৫-  

জুন ২০২১ 

     6655  

4 বির্গাঁও-এ চবচসবকর বহুিল চবচিষ্ট ভবন চনম িাণ জুলাই ২০১৫-   

জুন ২০২১ 

     9249  

5 ঢাকাস্থ বাংলাবদি ইনচষ্টটিউট অব ম্যাবনর্বমন্ট (চবআইএম)-বক 

িচিিালীকরণ 

এচপ্রল ২০১৮-   

জুন ২০২১ 

   14786  

6 চবটাক িট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুিা বকবন্দ্র নারী বহাবটল স্থাপন (১ম 

সংবিাচিি)  

জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২২ 

     7460  

K…wl gš¿Yvjq 1 সম্প্রসাচরি তুলা িাষ প্রকে (বির্-১)(১ম সংবিাচিি) জুলাই ২০১৪-  

চডবসম্বর ২০২১ 

    14350  

2 কৃচষ িথ্য সাচভ িস আধুচনকায়ন ও চডচর্টাল কৃচষ িথ্য ও 

বর্াগাবর্াগ িচিিালীকরণ  

র্ানুয়াচর ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

     6871  

3 উপবর্লা পর্ িাবয় প্রযুচি হস্তান্তবরর র্ন্য কৃষক প্রচিক্ষণ (৩য় 

পর্ িায়) 

র্ানুয়াচর ২০১৮- 

চডবসম্বর ২০২২ 

    35194  

4 বীর্ প্রিযয়ন কার্ িক্রম বর্ারদারকরণ জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২৩ 

     7838  

5 বার্ার অবকাঠাবমা, সংরক্ষণ ও পচরবহন সুচবিার মাধ্যবম ফুল 

চবপণন ব্যবস্থা িচিিালীকরণ 

অবটাবর ২০১৮- 

জুন ২০২১ 

     4989  

6 কৃচষ প্রচিক্ষণ ইনচটটিউটসমূবহর কার্ িক্রম িচিিালীকরণ জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২১ 

    11757  
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নং 
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মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

7 কৃচষ চবপণন অচিদপ্তর বর্ারদারকরণ জুলাই ২০১৯- জুন 

২০২৪ 

    16000  

8 এসআরচডআই এর ভবন চনম িাণ ও সক্ষমিা বৃচদ্ধ (চসচসচবএস) র্ানুয়াচর ২০২০- 

চডবসম্বর ২০২৩ 

    14330  

†emvgwiK wegvb I 

ch©Ub gš¿Yvjq  

1 িাঁপাই নবাবগঞ্জ বর্লার মহানন্দায় বিখ হাচসনা বসতু সংলগ্ন 

এলাকায় পর্ িটন বকন্দ্র চনম িাণ 

মাি ি ২০১৮-   জুন 

২০২১ 

     4038  

2 বচরিাল বর্লার দূগ িাসাগর চদঘী এলাকায় পর্ িটন সুচবিাচদ 

প্রবিিন (১ম সংবিাচিি) 

র্ানুয়াচর ২০১৯-   

জুন ২০২১ 

     1618  

3 পঞ্চগি বর্লায় পর্ িটন সুচবিাচদ প্রবিিন (১ম সংবিাচিি) জুলাই ২০১৮-  জুন 

২০২১ 

     2247  

cwi‡ek, eb I 

Rjevqy cwieZ©b 

gš¿Yvjq  

1 পচরববি অচিদপ্তবরর প্রাচিষ্ঠাচনক অবকাঠাবমা উন্নয়ন, 

গববষণাগার স্থাপন ও সক্ষমিা বৃচদ্ধ  

জুলাই ২০১৮- জুন 

২০২২ 

     3564  

2 সুিল প্রকে জুলাই ২০১৮- জুন 

২০২৩ 
  150272  

িম ি চবষয়ক মন্ত্রণালয় 1 প্রচিটি বর্লা ও উপবর্লায়একটি কবও ৫৬০টি মবডলমসচর্দ ও 

ইসলাচমকসাংস্কৃচিক বকন্দ্র স্থাপন  

র্ানুয়াচর/১৬ - 

জুন/২১ 
  872200  

2 চসরিা, ময়মনচসংহ ও কালচকচন, মাদারীপুর ইসলাচমক চমিন 

হাসপািাল কমবপ্ল্ক্স ভবন চনম িাণ এবং বায়তুল বমাকাররম 

ডায়াগনচষ্টক বসন্টার িচিমালীকরণ প্রকে 

১ম সংবিািনী 

০১/০৪/২০১৭ – 

৩১/১২/২০২০ 

      6917  

3 বগাপালগঞ্জ ইসলাচমক িাউবিিন কমবপ্ল্ক্স স্থাপন প্রকে  ০১/০৭/২০১৭ – 

৩০/০৬/২০২১ 

      

2736  

4 বাংলাবদি ওয়াক্ি প্রিাসবনর চনর্স্ব অথ িায়বন ২০ িলাচভি 

চবচিষ্ট ২টি ববইর্বমন্ট বফ্ল্ারসহ ৫ িলা ওয়াক্ি ভববনর ঊর্ধ্মূখী 

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম িলা চনম িাণ প্রকে  

০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২০ 
      1629  

িথ্য মন্ত্রণালয় 1 িথ্য কচমিনভবন চনম িাণ প্রকে  ০১/০৭/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১ 

     7505  

2 বাংলাবদি ববিার, চসবলট বকন্দ্র আধুচনকায়ন ও চডচর্টাল 

সম্প্রিার র্ন্ত্রপাচি স্থাপন প্রকে  

০১/০৭/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১  

      

5622  

ডাক, 

বটচলবর্াগাবর্াগএবং 

িথ্য প্রযুচি মন্ত্রণালয় 

1 বাংলাবদি বটচলবর্াগাবর্াগ চনয়ন্ত্রণ কচমিন ভবন চনম িাণ প্রকে  ০১/০৪/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২০ 

    20265  

পাব িিয 

িট্টগ্রামচবষয়কমন্ত্রণাল

য় 

1 ঢাকার ববইলী বরাবড বিখহাচসন ্াপাব িিয িট্টগ্রাম কমবপ্ল্ক্স 

চনম িাণ  

১ম সংবিািনী 

প্রকে 

০১/০১/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১ 

    19443  
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নং 
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মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

2 পাব িিয িট্টগ্রামআঞ্চচলকপচরষদ কমবপ্ল্ক্স চনম িাণ  ০১/০৩/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১ 
    24432  

মৎস্য ও প্রাচণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

1 সামুচিক মৎস্য গববষণা বর্ারদারকরণ ও অবকাঠাবমা 

উন্নয়নপ্রকে  

১ম সংবিািনী 

০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২২ 

      4931  

আইন মন্ত্রণালয় 1 বাংলবদবির ৬৪টি বর্লা সদবর িীি জুচডচিয়াল ম্যাচর্বেট 

আদালাি ভবন চনম িাণ 

 ১ম পর্ িায় ২য় 

সংবিাচিি প্রকে 

(০১/০২/২০০৯ -

৩০/০৬/২০২১) 

  246460  

2 বদবিরচবচভন্ন বর্লায় বর্লা বরচর্চে ও সাব-বরচর্চে 

অচিসভবনচনম িাণ  

২য় পর্ িায় প্রকে 

০১/০১/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১ 

    32607  

3 বাংলাবদি বারকাউচন্সল ভববনর বিিমান র্ায়গায় ১৫ িলা ভবন 

চনম িাণ প্রকে  

০১/০৭/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১ 
    13804  

4 বাংলাবদি সুপ্রীম বকাবট ির সম্প্রসারবণর লবক্ষ আনুষাচিক 

সুচবিাচদসহ নতুন ১২ িলা ভবন চনম িাণ প্রকে  

০১/১২/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১ 
    11766  

প্রচিরক্ষা মন্ত্রণালয় 

1 বাংলাবদবির ১৪ টি নদীবন্দবর ১ম বশ্রণীর আবহাওয়া 

পর্ িববক্ষণাগার িচিিালীকরণ (২য় সংবিাচিি) প্রকে 

 ০১/০৭/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০২০ 

         81  
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গেপূর্য অনিদপ্তণরর নবণশষানয়র্ ইউননট 

গেপূর্য স্বাস্থয উইং: 

 

বাংলাণদশ নবশাল জনণগাষ্ঠীর এক ম াট মদশ। এখাণন জনসংখ্যার ঘনত্ব নবণের সণব যাচ্চ। স্বাস্থয ও পনরবার 

কল্যাে র্ন্ত্রনালণয়র অিীণন নবদ্যর্ান সুণর্াগ সুনবিাগুণলা জনগণনর ক্রর্বি যর্ান স্বাস্থয ও পনরবার পনরকল্পনার 

চানিদা মর্টাণর্ র্ণথট নয় এবং প্রণয়াজনীয় স্বাস্থয মসবার জন্য অণনক নতুন অবকাঠাণর্া, এণদর উন্নয়ন ও 

নবদ্যর্ান অবকাঠাণর্ার নরর্ণিনলং প্রণয়াজন। র্া াড়া স্বাস্থয মসবার মক্ষণত্র পর্ যাপ্ত নাস য, মর্নিণকল 

মটকনননশয়ান, প্যারাণর্নিক ইর্যানদর ঘাটনর্ লক্ষনীয় র্া  াড়া আধুননক স্বাস্থযণসবার স্বপ্ন িরাণ োঁয়ার বাইণর 

মথণক র্াণব। িাসপার্াণলর পাশাপানশ র্াই নকছু প্রনর্ষ্ঠান / কণলজও সর্ান গুরুত্বপূে য। এই পনরণপ্রনক্ষণর্ 

মদণশর স্বাস্থযণসবার অবকাঠাণর্া ননর্ যান ও রক্ষোণবক্ষণে গেপূর্য অনিদপ্তর অণনকনদন িণরই স্বাস্থয ও পনরবার 

কল্যাে র্ন্ত্রনালণয়র সাণথ ঘননষ্ঠভাণব কাজ কণর আসণ । বলণর্ মগণল অর্ীণর্ মদণশর অনিকাংশ স্বাস্থয 

মসবার সুনবিাগুণলাই গেপূর্য অনিদপ্তণরর বর্রী। গেপূর্য অনিদপ্তর এখণনা সব বড় বড় িাসপার্াল ও 

নবণশষানয়র্ িাসপার্ালগুণলা ননর্ যান ও রক্ষোণবক্ষণে ননরলসভাণব কাজ কণর র্াণে। ২৭মশ মর্, ১৯৯০ সাণল 

একজন অনর্নরি প্রিান প্রণকৌশলীর মনর্তণত্ব গেপূর্য স্বাস্থয উইং প্রনর্ষ্ঠা করা িয় র্ার লক্ষয ন ল স্বাস্থয ও 

পনরবার কল্যাে র্ন্ত্রনালণয়র অিীণন সকল পূর্য কাণজর পনরকল্পনা ও বাস্তবায়ন। অনর্নরি প্রিান 

প্রণকৌশলীণক সিণর্ানগর্ার জন্য আণ ন একজন র্ত্ত্বাবিায়ক প্রণকৌশলী, একজন ননব যািী প্রণকৌশলী, কণয়কজন 

উপনবভাগীয় প্রণকৌশলী, সিকারী প্রণকৌশলী, উপ-সিকারী প্রণকৌশলী ও অন্যান্য কর্ যচারীবৃন্দ। গেপূর্য 

অনিদপ্তণরর অন্যান্য নবভাণগর র্র্ই স্বাস্থয উইং র্ার কাজ স্বেণন্দ সম্পাদন করার জন্য স্থাপর্য অনিদপ্তর ও 

গেপূর্য অনিদপ্তর ইণলকনিকযাল ও মর্কাননকযাল  নবভাণগর সিায়র্া মপণয় থাণক। এখাণন উণেখ করা 

প্রণয়াজন মর্, িাসপার্াল বানাণর্ নবণশষানয়র্ জ্ঞাণনর প্রণয়াজন িয় কারে এখাণন প্রচুর ইণলণরা -মর্কাননকযাল 

র্ন্ত্রপানর্র ব্যবিার িয়। নবগর্ কণয়ক ব র িণর সব িরণনর স্বাস্থযণসবা অবকাঠাণর্ার ননর্ যান ও রক্ষোণবক্ষণে 

গেপূর্য অনিদপ্তর ব্যাপক দক্ষর্া অজযন কণরণ । 

  

গেপূর্য অনিদপ্তণরর স্বাস্থয উইং এর মূল দানয়ত্বগুণলা িণলা: 

  

o স্বাস্থয ও পনরবার কোণ র্ন্ত্রিালদয়র সাদি ঘনিষ্ঠ সাংদোগ বজায় রাখা এবাং গণপূর্ম অনিেপ্তদরর র্াঠ 

 পে মাদয়র অনফস, স্থাপর্য অনিেপ্তর এবাং স্বাস্থয ও পনরবার কোণ র্ন্ত্রিালদয়র র্াদে সর্িয়দকর 

 োনয়ত্ব পালি করা। 

o স্বাস্থয ও পনরবার কোণ র্ন্ত্রিালদয়র বড় বড় কাদজর জন্য েরপত্র তর্রী ও েরপত্র আর্ন্ত্রণ করা। 

o গণপূর্ম অনিেপ্তর িকশা নবিাগ ও স্থাপর্য অনিেপ্তদরর র্াদে সাংদোগ বজায় রাখা োদর্ কাঠাদর্া ও 

 স্থাপর্য িকশাগুদলা সর্য়র্দর্া পাওয়া োয়। 

o স্বাস্থয ও পনরবার কোণ র্ন্ত্রিালদয়র অিীদির প্রকল্পগুদলার দিৌর্ ও আনি মক অিগনর্ দেখাদশািা 

 করা ও সাংনিষ্ট সকদলর নিকে প্রনর্দবেি দপ্ররণ করা। 
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পনরকল্পনা ইউননট: 

 

সঠিক পনরকল্পিা হদলা একটি প্রকদল্পর সঠিক বাস্তবায়দির পূব মশর্ম। এই প্রনক্রয়া শুরু হয় সাংনিষ্ঠ র্ন্ত্রিালদয়র 

প্রদয়াজদির সাদি আদরা অদিক র্থ্য দোগাড় করার র্াধ্যদর্ দের্ি প্রকল্প এলাকার ভূসাংস্থাি ও জিসাংখ্যা, 

র্াটির অবস্থা, জলাশয় ও পনরদবদশর জন্য গুরুত্বপূণ ম এলাকা, পানির গুণর্াি ইর্যানে। এই সকল র্থ্য পাওয়া 

দগদল সদব মাচ্চ প্রদকৌশনলক র্ািেন্ড নবদবিিায় একটি খসড়া প্রকল্প ব্যদয়র প্রাক্কলি করা হয় ো পনরকল্পিা 

কনর্শদির অনুদর্ােদির জন্য নিনপনপর নিনত্ত নহসাদব কাজ কদর। এই কাজটি সঠিকিাদব সম্পন্ন করার জন্য 

একজি অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলীর (নপএন্ডএসনপ) দির্তদত্ব গণপূর্ম অনিেপ্তদরর নিজস্ব পনরকল্পিা ইউনিে 

রদয়দছ। র্াদক সহদোনগর্ার জন্য রদয়দছি দুইজি র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী োরা প্রকল্প সাদকমল ১ ও ২ এর 

দির্তত্ব নেদয় িাদকি। এই দুটি প্রকল্প সাদকমদলর অিীদি িারটি প্রকল্প নবিাগ রদয়দছ। প্রকল্প নবিাগগুদলা নিব মাহী 

প্রদকৌশলীর দির্তদত্ব পনরিানলর্ হয় োদক সহদোনগর্ার জন্য িাদকি উপ-নবিাগীয় প্রদকৌশলী, সহকারী 

প্রদকৌশলী এবাং অন্যান্য কর্ মিারীবৃন্দ। পনরকল্পিা ইউনিদের প্রকল্প সাদকমল ১ -এর অিীদি একটি জনরপ নবিাগ 

রদয়দছ ো প্রকল্প এলাকার ভূসাংস্থাি জনরদপ সহায়র্া কদর। 

  

পনরকল্পনা ইউননণটর গুরুত্বপূে য কাজগুণলা িণলা: 

  

o প্রকল্প এলাকার স্থাপর্য পনরকল্পিার জন্য ভূর্ানত্ত্বক জনরপ পনরিালিা করা 

o গৃহায়ি ও গণপূর্ম র্ন্ত্রািলয় উত্থানপর্ সরকারী সকল প্রানর্ষ্ঠানিক ও আবানসক োলািদকাঠা তর্রী 

 প্রকদল্পর প্রস্তূনর্, মূোয়ি এবাং কাে মিারা প্রণয়ি 

o সরকাদরর অন্যান্য র্ন্ত্রিালয় উত্থানপর্ োলািদকাঠা তর্রী প্রকদল্পর মূোয়দি অাংশিহি করা 

o সরকাদরর অন্যান্য নবিাদগর পূর্ম কাদজর োিাই বাছাই করা 

o পনরকল্পিা কনর্শদির নবনিন্ন নপ.ই.নস. সিায় গৃহীর্ নসদ্ধাদন্তর আদলাদক নিনপনপ /টিনপনপ সাংদশািি 

o গণপূর্ম অনিেপ্তদরর নসনিউল অফ দরে -এর বাইদরর পূর্ম কাদজর নির্ মাি হার নবদিষণ 

  

নপিনিউনি স্ট্রাকচারাল নিজাইন ইউননট: 

 

গণপূর্ম নবিাদগর প্রিাি কাে মালদয় একটি শনক্তশালী ও সুসনির্ িকশা নবিাগ রদয়দছ োর দির্তদত্ব রদয়দছি 

একজি অনর্নরক্ত প্রিাি প্রদকৌশলী (নপএন্ডএসনপ)। র্ার অিীদি দুইজি র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীর দির্তদত্ব দুটি 

নিজাইি সাদকমল রদয়দছ। প্রনর্টি নিজাইি সাদকমদল নর্িটি কদর নিজাইি নিনিশি আদছ দেগুদলার দির্তদত্ব 

িাদকি একজি কদর নিব মাহী প্রদকৌশলী। প্রদর্যক নিব মাহী প্রদকৌশলী িারজি স্ট্রাকিারাল নিজাইি ইনিনিয়ার 

এবাং অন্যান্য সহদোগী কর্ মিারীদের দির্তত্ব নেদয় িাদকি। 

 

র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীরাই হদলি দেদকাদিা স্ট্রাকিারাল নিজাইি অনুদর্ােদির দক্ষদত্র প্রিাি কর্মাব্যনক্ত। র্ারা 

নিব মাহী প্রদকৌশলীদের কাজ বন্টি কদর িাদকি এবাং র্াদেরদক িকশা কাদজর সদব মাচ্চ র্াি বজায় রাখার জন্য 

র্াি নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, নর্র্ব্যয়, িীনর্ ও তিনর্কর্া নবষদয় নেক নিদে মশিা নেদয় িাদকি। 

 

নিব মাহী প্রদকৌশলীরাই সকল নিজাইি কযালকুদলশি এবাং নবস্তানরর্ কর্ ম পদ্ধনর্র প্রািনর্ক োিাইকারী। র্ারা 

র্াদের অিীিস্ত সহকর্ীদের সব মাধুনিক িকশার িীনর্র্ালা দর্দি কাজ করার জন্য প্রযুনক্তগর্ নিদে মশিা প্রোি 

কদরি। 

 



32 

 

নিব মাহী প্রদকৌশলীর অিীদি মূলর্ সহকারী প্রদকৌশলী অিবা উপ-নবিাগীয় প্রদকৌশলীরা িাদকি। র্ারাই 

কাঠাদর্া নবদিষণ, নহসাব নিকাশ ও িকশা সম্পােদির মূল কাজগুদলা কদরি। দবনশর িাগ দক্ষদত্রই সব মাধুনিক 

কনম্পউোর ব্যবহার কদর নবদিষণ ও িকশাগুদলা করা হয়। নকছু নকছু দক্ষদত্র নিজাইিারদের দর্ৌনলক জ্ঞাি 

বাড়াদর্ হাদর্ কলদর্ িকশা করা হয়। র্াদের র্ত্ত্বাবিাদিই খসড়া কর্ীরা কাঠাদর্ার অঙ্কি ও সূক্ষয 

কাজগুদলা কদর িাদকি। 

 

সািারণর্ কাঠাদর্া িকশায় বাাংলাদেশ ন্যাশিাল নবনডাং দকাি (নবএিনবনস)-ই প্রািনর্ক নিনত্ত র্দব 

অবস্থাদিদে অন্যান্য আন্তজমানর্ক দকাি দের্ি আদর্নরকাি কিনক্রে ইিনস্টটিউে (এনসআই)-ও বহুল ব্যবহৃর্ 

হয়। 

 

েনেও বর্মর্াদি নপিনিউনি প্রিাির্ িবি নিদয় কাজ কদর, নকন্তু কাঠাদর্া িকশা শুধুর্াত্র িবদি সীর্াবদ্ধ দিই। 

িবি ছাড়াও কাঠাদর্া ও উপ-কাঠাদর্া এবাং সাংনিষ্ঠ অবকাঠাদর্াও নপিনিউনি প্রদকৌশলীরা েক্ষর্ার সাদিই 

কদর িাদকি। 

 

নপিনিউনি িকশা নবিাগ, ভূনর্কম্প প্রনর্দরািী কাঠাদর্া, উচ্য ও বহুর্ল িবি এবাং দবজদর্দন্টর িকশা করদর্ 

নবদশষ র্দিাদোগ নেদয় িাদক। ভূনর্কম্প ও প্রাকৃনর্ক দুদে মাগ প্রনর্দরািী িকশার ম্যানুয়াল প্রস্তুদর্র কাজও 

এনগদয় িলদছ এবাং র্া অনিদরই দশষ হদব। 

 

েিােি কর্তমপদক্ষর র্াধ্যদর্ আদবেদির নিনত্তদর্ নপিনিউনি র্ার রুলস অব নবজদিস-এর কাদজর বাইদরও 

পরার্শ ম দসবা নেদয় িাদক। সাম্প্রনর্ক এর্ি নকছু কাদজর র্াদে রদে়েদছ রাজউক, জার্ীয় গৃহায়ি কর্তমপক্ষ, 

বারদির্, নবনজএর্ইএ, নবদকএর্ইএ, ন্যাশিাল হাে ম ফাউদণ্ডশি, কাকরাইদলর আি ম নবশপ হাউস ইর্যানে। 

দকাদিা িবি িদস পি়োর র্েন্তকাদজ নপিনিউনির নিজাইি প্রদফশিালরা েদিষ্ট অবোি রাখদছি। 

 

নপিনিউনি িকশা নবিাদগর চূড়ান্ত ও খসড়া িকশার কাজগুদলা সম্পূণ মিাদব কনম্পউোদরর সাহাদে করা হয়। 

িকশা এবাং এর নবদিষদণর জন্য STAAD Pro, ETABS, GRASP, GEAR, SAP এবাং STAAD 

Foundation-এর সব মদশষ িাস মি ব্যবহার করা হয়। 

 

নপিনিউনির খসড়া কর্ীরা েদিষ্ঠ অনিজ্ঞ। সব িরদির খসড়া কাজ AutoCAD-এর র্াধ্যদর্ করা হয়। 

খসড়া নবিাদগ উচ্চ ক্ষর্র্াসম্পন্ন মুদ্রণ েন্ত্রপানর্ রদয়দছ। 

 

নপিনিউনি িকশা নবিাদগর গুরুত্বপূণ ম প্রকাশিার র্দধ্য রদয়দছ পূর্ম কাদজর ের সূিী ও ের নবদিষণ। এগুদলা 

সািারণর্ দুই বছর পরপর প্রকানশর্ হয়। প্রকাশিাগুদলা নির্ মাি সার্িীর বাজারের জনরপ, জিবল ও একক 

মূদের চ্যলদিরা নহসাব নিকাদশর উপর নিনত্ত কদর করা হয়। এই প্রকাশিাগুদলা নবনিন্ন সরকারী সাংস্থা ও 

দবসরকারী খাদর্র দপশাোররা ব্যাপকিাদব ব্যবহার কদর িাদকি। এই েরসূিী, কাদজর প্রাক্কলি এবাং 

নবওনকউ সাংক্রান্ত সকল কাজ স্বয়াংনক্রয়িাদব সম্পন্ন করার জন্য একটি সফেওয়যার তর্নরর কাজ এনগদয় 

িলদছ ো অনিদরই দশষ হদব। 

 

নপিনিউনি িকশা নবিাগ জাইকার সাদি একটি প্রযুনক্তগর্ সহদোনগর্া প্রকদল্প কাজ করদছ োর িার্ হদলা 

"Capacity Development on Natural Disaster-Resistant Technique of 

Construction and Retrofitting for Public Buildings (CNCRP)". এই প্রকদল্পর আশু 

উদেশ্য হদলা িতুি িবদির িকশা প্রণয়ি, র্ার মূোয়ি এবাং নবদ্যর্াি সরকারী িবদি ভূনর্কম্প প্রনর্দরািী 
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দরদোনফটিাং নিজাইদির জন্য গণপূর্ম নবিাদগর সক্ষর্র্া বৃনদ্ধ করা। এই প্রকদল্পর েীঘ মদর্য়ােী লক্ষয হদলা 

সরকারী িবদির নিরাপত্তা উন্নর্ করা। 

 

ইনর্র্দধ্য গণপূর্ম িকশা নবিাগ িবি মূোয়ি এবাং সাংদশািি ব্যবস্থা খাদর্ েক্ষ র্ািবসম্পে উন্নয়ি কদরদছ 

এবাং এ সাংক্রান্ত জ্ঞাি দপশাজীনবদের র্াদে দসনর্িার ও নসদম্পানজয়াদর্র র্াধ্যদর্ প্রিার করদছ। র্ারা তর্রী 

দপাশাক নির্ মার্াদের সাদি ঘনিষ্ঠিাদব কাজ করদছ দেি র্াদের কারখািাগুদলাদক দরদোনফটিাং-এর র্াধ্যদর্ 

ভূনর্কম্প প্রনর্দরািী ও অনি নিরাপত্তা নবিাি করা োয়। 

 

গণপূর্ম িকশা নবিাগ নিরাপে িবদির িানহো নর্োদর্ নিরলসিাদব দিষ্টা কদর োদে এবাং র্ারা আশা কদর 

দেদশর নিরাপে িবি িকশার কাদজ অনিদরই একটি নিিমরদোগ্য দপশাোর েল নহসাদব নিদজদের প্রনর্ষ্ঠা 

করদব। 

 

 

ইণলণরা মর্কাননকযাল ইউননট: 

 

ইদলদিা দর্কানিকযাল কাজ হদলা একটি িবি নির্ মাদির অনবদেদ্য ও গুরুত্বপূণ ম অাংশ। এর অদিকগুদলা 

অনুষঙ্গ আদছ দের্ি অিযন্তরীণ নবদুযর্ায়ি, সাব দস্টশি, HVAC নসদস্টর্, নলফে/ িলন্ত নসনড়, পানির 

পাম্প, আনঙ্গিার লাইে, আগুি সিাক্তকরণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা, িবি নিরাপত্তা, িবি অদোদর্শি, দর্নিদকল 

গ্যাস পাইপলাইি নসদস্টর্, র্দের আদলাক ও শব্দ নিয়ন্ত্রি ও সর্িয় ব্যবস্থা, কনম্পউোর দিেওয়ানকমাং 

নসদস্টর্, দসৌর নবদুযৎ, দফায়ারা ইর্যানে। এসকল কাদজর সঠিক পনরকল্পিা এবাং কাে মকর ও নিরাপে 

বাস্তবায়দির জন্য নবদশষ জ্ঞাি ও েক্ষর্া প্রদয়াজি। িবি নির্ মাণ কাদজর ইদলদিা দর্কানিকযাল কাজগুদলার 

পনরকল্পিা, িকশা ও বাস্তবায়দির জন্য গণপূর্ম অনিেপ্তদরর একটি ইদলদিাদর্কানিকযাল ইউনিে রদয়দছ। 

 

গেপূর্য অনিদপ্তণরর প্রিান কার্ যালণয় একজন অনর্নরি প্রিান প্রণকৌশলী (ই/এর্) ও একজন অনর্নরি প্রিান 

প্রণকৌশলী (ই/এর্ নপ এন্ড নি) -এর মনর্তণত্ব চারজন কণর র্ত্ত্বাবিায়ক প্রণকৌশলী রণয়ণ ন। অনর্নরি প্রিান 

প্রণকৌশলী (ই/এর্) এর সাণকযলগুণলা িণলা: ই/এর্ সাণকযল ১, ২, ৩ এবং ৪। ই/এর্ সাণকযল ১, ২, ৩ ও ৪ এর 

অিীণন মর্াট মর্রটি ই/এর্ নবভাগ রণয়ণ  র্ার র্ণে উি ওয়াকযশপ নবভাগ এবং ওয়াকযশপ নবভাগ নাণর্ দুইটি 

নবভাগ আণ । প্রনর্টি নবভাণগর প্রিান নিসাণব থাণকন একজন ননব যািী প্রণকৌশলী। উি ওয়াকযশপ নবভাণগর 

দানয়ত্ব িণলা মদণশর সরকারী প্রকণল্পর জন্য আসবাবপত্র বর্রী ও সরবরাি করা। অনর্নরি প্রিান প্রণকৌশলী 

(ই/এর্ নপ এন্ড নি) এর সাণকযলগুণলা িণলা: ই/এর্ নপএন্ডনি সাণকযল, ই/এর্ প্ল্যাননং সাণকযল, ই/এর্ নিজাইন 

সাণকযল এবং এর্আইএস সাণকযল। ই/এর্ নপএন্ডনি সাণকযল, ই/এর্ প্ল্যাননং সাণকযল, ই/এর্ নিজাইন এবং 

এর্আইএস সাণকযল প্রণর্যর অিীণন ৩টি কণর নবভাগ রণয়ণ । এ াড়াও চট্টগ্রার্ মজাণনর অিীণন একটি ই/এর্ 

সাণকযল রণয়ণ  এবং এই সাণকযণলর অিীণন ২টি ই/এর্ ওয়ানকযং নিনভশন ও ১ টি ই/এর্ নপএন্ডনি নিনভশন 

রণয়ণ । গেপূর্য রাজশািী, খুলনা, র্য়র্ননসংি ও মগাপালগঞ্জ মজাণনর অিীণনও ই/এর্ নপএন্ডনি নবভাগ 

রণয়ণ । ই/এর্ প্ল্যাননং সাণকযল ও ই/এর্ নিজাইন সাণকযল ও নবভাগগুণলা ইণলণরা-মর্কাননকযাল কাজগুণলার 

পনরকল্পনা ও নকশা কণর থাণক এবং ওয়ানকযং নবভাগগুণলা এসকল কাণজর বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষে কণর 

থাণক। নবগর্ ব রগুণলাণর্ গেপূর্য ই/এর্ ইউননণটর কর্ যকর্যারা মদণশর নবনভন্ন গুরত্বপূে য ভবনগুণলার ইণলণরা-

মর্কাননকযাল কাণজর রক্ষনাণবক্ষণের দানয়ত্ব পালন কণরণ ন মর্গুণলার র্ণে রণয়ণ  জার্ীয় সংসদ ভবন, 

বঙ্গভবন, প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ যালয়, গেভবন, ঢাকা মর্নিণকল কণলজ ও িাসপার্াল, মশণরবাংলা নগণরর 

িাসপার্ালগুণলা, বাংলাণদশ সনচবালয় এবং আণরা অণনকগুণলা ভবন। আণরকটি গুরুত্বপূে য কাজ িণলা 

সরকারী ভবণনর ই/এর্ কাণজর ননর্ যাে ও রক্ষনাণবক্ষণের জন্য প্রণয়াজনীয় নসনিউল অফ মরট এবং 

এনালাইনসস প্রস্তুর্ করা। এটি সর্য় সর্য় গেপূর্য ই/এর্ ইউননট মথণক প্রকাশ করা িয়। একটি ননভযরণর্াগ্য 
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দনলল নিণসণব গেপূর্য নবভাগ  াড়াও অনান্য সরকারী, আিা-সরকারী অথবা মবসরকারী ননর্ যার্ারা এটি 

ব্যবিার কণর থাণক। 

  

এর্আইএস সাণকযল: 

গণপূর্ম নবিাদগর এিালগ দিদক নিনজোল োত্রার দির্তত্ব নেদর্ এর্আইএস সাদকমল একটি গুরুত্বপূণ ম র্ভনর্কা 

পালি কদর আসদছ।  

 

এর্আইএস সাদকমল -এ একটি িাো দসন্টার প্রনর্ষ্ঠা করা হ দয়দছ োর র্াদে প্রদয়াজিীয় সফেওয়যার ও 

হাি মওয়যার রদয়দছ। এগুদলা হদলা সাি মার, দিেওয়াকম েন্ত্রপানর্ দের্ি দকার ও নিনস্ট্রনবউশি সুইি, এদেস সুইি, 

রাউোর, ফায়ারওয়াল, SAN নসদস্টর্, অপটিদকল ফাইবার ব্যাকদবাি, দ্রুর্গনর্র ইন্টারদিে, োি সাংদোগ 

ইর্যানে। 

  

 

এর্আইএস সাণকযল ননম্ননলনখর্ মসবাগুণলা নদময় থাণক: 

  

o দিেওয়াকম প্রশাসি ও রক্ষণাদবক্ষণ 

o নবনিন্ন দিেওয়াকম দসবা দের্ি ফাইল সানি মস, দর্ইল সানি মস, িাোদবস সানি মস ইর্যানে 

o নবনিন্ন দসবার জন্য সাি মার দহানস্টাং দের্ি ওদয়ব সানি মস, দর্ইল সানি মস, দিাদর্ইি কদরাল সানি মস 

 ইর্যানে 

o দিেওয়াকম রক্ষণাদবক্ষণ এবাং র্থ্য নিরাপত্তা 

o কর্ মকর্মাদের র্থ্য প্রযুনক্তগর্ সহায়র্া 

o িাটাণবস সফটওয়্যার এর প্রশাসননক কাজ এবং রক্ষনাণবক্ষে মর্র্ন: নিউম্যান নরণসাস য 

 ইনফরণর্শন নসণস্টর্, প্রণজক্ট র্ননটনরং নসণস্টর্ ইর্যানদ 

o িাো ব্যাকআপ ও রক্ষণাদবক্ষণ 

o গণপূর্ম অনিেপ্তদরর প্রিাি কাে মালদয়র সকল কর্ মকর্মাদের ইন্টারদিে দসবার প্রশাসনিক ও 

 রক্ষণাদবক্ষণ কাজ 

 

ই-সানি মসগুদলার র্দধ্য গুরুত্বপূণ ম ও কাে মকরী একটি হদলা- HRIS সফেওয়যার এর র্াধ্যদর্ র্ািবসম্পে 

িাোদবস তর্রী, হালিাগাে ও রক্ষণাদবক্ষণ উদেখদোগ্য। আদরকটি সফেওয়যার হদলা প্রদজক্ট র্নিেনরাং 

নসদস্টর্ োর র্াধ্যদর্ র্াঠ পে মাদয়র অনফসগুদলা র্াদের নির্ মাি কাদজর অিগনর্র র্থ্য ও ছনব আপদলাি 

করদর্ পাদর। 

 

এর্আইএস সাদকমল সরকাদরর এদেস টু ইিফরদর্শি এবাং প্রকদল্পর সাদি (এ২আই) ঘনিষ্টিাদব এবাং জার্ীয়, 

ইদলকনেক এবাং জার্ীয় ইদলকনেক সানি মস নসদষ্টদর্র নবনিন্ন পাইলে প্রকদল্প সহায়র্া করদছ। গণপূর্ম 

অনিেপ্তদর ই -নজনপ িালু করদর্ এটি CPTU-এর সাদিও কাজ করদছ। এর্আইএস সাদকমল গণপূর্ম 

অনিেপ্তদরর ইনজনপ নসদষ্টদর্র দফাকাল পদয়ন্ট নহদসদব োবর্ীয় কাজ কদর িাদক। এছাড়াও এর্আইএস 

সাদকমল বাাংলাদেশ কনম্পউোর কাউনিদলর “Development of National ICT Intra-

Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)" প্রকদল্পর সাদি 

কাজ করদছ। 
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বর্মর্াদি এর্আইএস সাদকমল এ একজি র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী, নর্ি জি নিব মাহী প্রদকৌশলী, একজি উপ 

নবিাগীয় প্রদকৌশলী, একজি সহকারী প্রদকৌশলী ও একজি উপ-সহকারী প্রদকৌশলী োনয়ত্ব পালি করদছি। 

  

প্রনশক্ষে একাণিনর্ ও মটনস্টং ল্যাবণরটরী 

 

বর্মর্াি নবদে নবজ্ঞাি ও প্রযুনক্ত খুব দ্রুর্ পনরবনর্মর্ হদে এবাং এর সাদি র্াল নর্নলদয় দপশাজীবীদের 

নিদজদের হালিাগাে রাখা আবশ্যক। নবনিন্ন নবষদয় িতুি জ্ঞাি অজমি ও হালিাগাে র্থ্য দপদর্ প্রনশক্ষণ 

গুরুত্বপূণ ম র্ভনর্কা পালি কদর। এটি দপশাজীনবদের র্াদের কাদজর নবনিন্ন নেদকর বাস্তব অনিজ্ঞর্া অজমদির 

সুদোগ তর্রী কদর। 

 

গণপূর্ম অনিেপ্তর র্ার র্ািব সম্পদের সক্ষর্র্া বৃনদ্ধদর্ েদিষ্ঠ গুরুত্ব নেদয় িাদক। প্রনর্ বছর উদেখদোগ্য 

সাংখ্যক কর্ মকর্মাগণ নবনিন্ন নবষদয়র উপর প্রনশক্ষণ দপদয় িাদকি। ২০১০ সাদল নিজস্ব প্রনশক্ষণ একাদিনর্ 

িালু করার পর দিদক এটি আদরা গনর্শীলর্া অজমি কদরদছ। 

 

গণপূর্ম প্রনশক্ষণ একাদিনর্, শহদরর প্রাণদকন্দ্র, নবজয় সরণীর পূব ম পাদশ এবাং প্রিাির্ন্ত্রীর কাে মালদয়র কাদছ 

অবনস্থর্। এই একাদিনর্র প্রিাি নহদসদব র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী পের্ে মাোর একজি পনরিালক নহদসদব 

োনয়ত্ব পালি কদর িাদকি। র্াদক সহদোনগর্ার জন্য আদছি নিব মাহী প্রদকৌশলী পের্ে মাোর একজি দজযষ্ঠ 

প্রনশক্ষক, সহকারী প্রদকৌশলী পের্ে মাোর একজি কনিষ্ঠ প্রনশক্ষক এবাং অন্যান্য সাদপাে ম স্টাফগণ। শুরু 

দিদকই গণপূর্ম প্রনশক্ষণ একাদিনর্ নবনিন্ন নবষদয়র উপর প্রনশক্ষণ দকাদস মর আদয়াজি কদর আসদছ। দবনশর 

িাগ দকাস মই নবনিন্ন কানরগরী নবষদয়র উপর র্ারপরও পাবনলক প্রনকউরদর্ন্ট এর নিয়র্ ও প্রনবিাি সাংক্রান্ত 

গুরুত্ব পাদে। র্াছাড়াও নবনিন্ন পে মাদয়র দকাস মগুদলা েদিষ্ঠ নবনিন্ন র্া বৃনদ্ধর জন্য কর্ মকর্মাদের র্থ্য প্রযুনক্তর 

উপর েক্ষ কনম্পউোর এনিদকশি সফেওয়যার এর দকাস ম নিয়নর্র্ পনরিানলর্ হদে। 

 

গণপূর্ম প্রনশক্ষণ একাদিনর্র নিজস্ব বাসস্থাি সুনবিা রদয়দছ োদর্ নবনিন্ন দূরবর্ী স্থাি দিদক আগর্ 

প্রনশক্ষিািীগি কযাম্পাদসর নির্দরই িাকদর্ পাদরি এদর্ র্াদের োর্ায়াদর্র সর্য় বাঁিদব এবাং র্ারা 

প্রনশক্ষণ কাদজ অনিকর্র র্দিাদোগ নেদর্ পারদবি। এখাদি নবশ্রার্ ও নিত্তনবদিােদির জন্য লাইদব্ররী রুর্, 

টিনি রুর্ এবাং িাইনিাং রুর্ ছাড়াও ব্যািনর্ন্টি ও িনলবল দখলার র্াঠ আদছ। এই একাদিনর্ এরকর্ অন্যান্য 

সরকারী ও দবসরকারী প্রনশক্ষণ প্রনর্ষ্ঠাদির সাদি ঘনিষ্ঠ দোগাদোগ রক্ষা কদর। এদর্ কদর এিরদির 

প্রনর্ষ্ঠািগুদলার নরদসাস ম পাস মিদের র্াদে জ্ঞাি ও অনিজ্ঞর্া নবনির্য় হয়। 

 

একটি প্রদকৌশল অনিেপ্তদরর প্রনশক্ষণ প্রনর্ষ্ঠাি নহসাদব এর একটি আধুনিক দেনস্টাং োবদরেরী আদছ দেটি 

দকবল প্রনশক্ষিািীদের ব্যবহানরক প্রেশ মিই িয়, গণপূর্ম অনিেপ্তদরর নির্ মাণ স্থাপিাগুদলার নির্ মাণ উপকরণ 

পরীক্ষার জন্যও ব্যবহৃর্ হয়। 

 

উি ওয়াকযশপ: 

 

অনিকাাংশ গুরুত্বপূণ ম সরকানর প্রকদল্পর দশািাবি মক এবাং নবদশষানয়র্ কাদঠর কাজ নপিনিউনি উি ওয়াকমশপ 

নবিাগ দ্বারা পনরিানলর্ হয়।  সরকারী েপ্তরসমূদহর িানহো দর্ার্াদবক ঊি ওয়াকমশপ নবিাগ আসবাবপত্রও 

সরবরাহ কদর িাদক। 
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আরবচরকালিার গণপূিি চবভাগ 

 

গণপূর্ম অনিেপ্তদরর নবদশষানয়র্ শাখা আরবনরকালিার নবিাগ, গণপূর্ম অনিেপ্তদরর সৃনষ্টকালীি সর্য় হদর্ 

পনরদবশবান্ধব স্হাপিা ও সবুজায়দির র্াধ্যদর্ দসৌন্দে মবি মদির কাজ কদর আসদছ। আরবনরকালিার গণপূর্ম 

নবিাগ  প্রকল্পসমূদহ োন্ডদস্কপ উন্নয়ি ও আরবনরকালিার পনরকল্পিার র্াধ্যদর্ িান্দনিকর্া সৃজি কদর। 

এছাড়া গণপূর্ম অনিেপ্তদরর আওর্ািীি পাকম সমূদহর রক্ষিাদবক্ষি ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাদি পুস্পস্তবক তর্রী ও 

পুস্পনবন্যাস কদর িাদক। 

 

 


