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পটভূমিঃ 

 

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। 

 

২০২০-২০২১ 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। 

 

 

গণপূর্ত অমিদপ্তরেে প্রিান প্রিান কি তকান্ডঃ 

 

(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 সিন্বয় 

 

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 

 

- - - - - 

গণপূর্ম অনিেপ্তর, ঢাকা। ৭৮৯৭ ৬২৭৫ ১৬১০ ২৫১৫ - 

দর্াে ৭৮৯৭ ৬২৭৫ ১৬১০ ২৫১৫ - 

 

* অনুদর্ানের্ পদের হ্রাস/বৃনদ্ধর কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেখ করদর্ হদব। 

         
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 

- ৮ ১৩৫ ২৬৯ ৮৮৪ ৩২৬ ১৬২২ 

১.৩ অর্ীব গুরুত্বপূণ ম (strategic) পে (অনর্নরক্ত সনিব/সর্পের্ে মাোসম্পন্ন/সাংস্থা-প্রিাি/র্দূর্ধ্ম) শূন্য িাকদল  

র্ার র্ানলকা 
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১.৪       শূন্যপে পূরদণ বড় রকদর্র দকাি সর্স্যা িাকদল র্ার বণ মিা  

১.৫       অন্যান্য পদের র্থ্য  

প্রনর্দবেিািীি বছদর উন্নয়ি বাদজে দিদক রাজস্ব বাদজদে স্থািান্তনরর্ পদের 

সাংখ্যা 

প্রনর্দবেিািীি বছদর উন্নয়ি বাদজে দিদক রাজস্ব বাদজদে  

স্থািান্তদরর  জন্য প্রনক্রয়ািীি পদের সাংখ্যা 

১ ২ 

 

 

 

* দকাি সাংলগ্নী ব্যবহার করার প্রদয়াজি  িাই। 

১.৬ নিদয়াগ/পদোন্ননর্ প্রোি 

প্রনর্দবেিািীি বছরর পদোন্ননর্ িতুি নিদয়াগ প্রোি র্ন্তব্য 

কর্ মকর্মা কর্ মিারী দর্াে কর্ মকর্মা কর্ মিারী দর্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯১ - ৯১ ৯৩ ৪২ ১৩৫ - 

 

১.৭ ভ্রর্ণ/পনরেশ মি (দেদশ)  

ভ্রর্ণ/পনরেশ মি 

(দর্াে নেদির সাংখ্যা) 

র্ন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রনর্র্ন্ত্রী/উপর্ন্ত্রী/দেশাল 

এযানসদেন্ট 

সনিব র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ি প্রকল্প পনরেশ মি     

পাব মর্য িট্টিাদর্ ভ্রর্ণ     

 

১.৮ ভ্রর্ণ/পনরেশ মি (নবদেদশ) 

ভ্রর্ণ/পনরেশ মি 

 (দর্াে নেদির সাংখ্যা) * 

র্ন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রনর্র্ন্ত্রী/উপর্ন্ত্রী/ 

দেশাল এযানসদেন্ট 

সনিব র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     
 

* কর্নেি নবদেদশ ভ্রর্ণ কদরদছি সুনিনে মষ্টিাদব উদেখ করদর্ হদব। 

 
১.৯    উপদরাক্ত ভ্রর্দণর পর ভ্রর্ণ বৃত্তান্ত/পনরেশ মি প্রনর্দবেি োনখদলর সাংখ্যা 

 
(২) অনিে আপনত্ত  

 
২.১  অনিে আপনত্ত সাংক্রান্ত র্থ্য (০১ জুলাই ২০২০ দিদক ৩০ জুি ২০২১ পে মন্ত) 

 
(োকার অঙ্ক দকাটি োকায় প্রোি করদর্ হদব) 

ক্রনর্ক র্ন্ত্রণালয়/ 

নবিাগসমূদহর  

িার্ 

অনিে আপনত্ত ব্রিনশদে 

জবাদবর 

সাংখ্যা 

নিষ্পনত্তকৃর্ অনিে আপনত্ত অনিষ্পন্ন অনিে আপনত্ত 

সাংখ্যা োকার পনরর্াণ 

(দকাটি োকায়) 

সাংখ্যা োকার পনরর্াণ 

(দকাটি োকায়) 

সাংখ্যা োকার পনরর্াণ 

(দকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 গণপুর্ম 

অনিেপ্তর 

১০৫৩৪ ১৩৩৬৭.১৮ ১২৬১ ৩০৪১ ২৪৮৮.০৪ ৭৪৯৩ ১০৮৭৯.১৪ 

                   সব মদর্াে 

 

 
২.২  অনিে নরদপাদে ম গুরুর্র/বড় রকদর্র দকাি জানলয়ানর্/অি ম আত্মসাৎ, অনিয়র্ িরা পদড় িাকদল দসসব দকসসমূদহর র্ানলকা   

 
(৩) শৃঙ্খলা/নবিাগীয় র্ার্লা (র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ এবাং অনিেপ্তর/সাংস্থার সনম্মনলর্ সাংখ্যা)  
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প্রনর্দবেিািীি অি মবছদর (২০২০-

২১) 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 

(ক) কর্ তকর্তা =৭০টি ৯(নয়)টি ৬(ছয়)টি ২(দুই)টি ১৭ (েরর্র)টি ৫৩(ধর্প্পান্ন)টি 

(খ) কর্ তচারী =১৪টি ১(এক)টি ১(এক)টি - ২(দুই)টি ১২(বার)টি 

 
 

(৪) সরকার কর্তমক/সরকাদরর নবরুদদ্ধ োদয়রকৃর্ র্ার্লা (০১ জুলাই ২০২০ দিদক ৩০ জুি ২০২১ 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 

৩৪ ১০ ৮ ৪৪ ২৫ 

 

 (৫) র্ািবসম্পে  উন্নয়ি  

  
৫.১        দেদশর অিযন্তদর প্রনশক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ দিদক ৩০ জুি ২০২১ পে মন্ত) 

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

১ ২ 

৪০ ৮২০ 
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গণপূিি অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন সকল মন্ত্রণালবয়র উন্নয়ন প্রকবের আর্থ িক 

িথ্যার্দ 

 

 

(দকাটি োকা) 

িন্ত্রণালরয়ে নাি 

আমথ তক সাল ২০২০-২০২১ আমথ তক সাল ২০২১-২০২২ 

প্রকল্প 

সংখ্যা 
প্রকল্প মূল্য ব্যয় 

প্রকল্প 

সংখ্যা 
প্রকল্প মূল্য 

১) গৃিায়ন ও গণপূর্ত িন্ত্রণালয় ৩৩ ১০,৬৭১.৭৫ ১,২২৫.৮২ ২৬ ৮,৮৯৬.৬৫ 

২) প্রিানিন্ত্রীে কার্ তালয়, ৩)পেোষ্ট্র িন্ত্রণালয়, ৪) জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালয়, ৫) িাংলারদশ পািমলক সামভ তস কমিশন 
১২ ১,৩৫০.২৫ ২৮২.১৮ ৯ ৫৭৭.৩৫ 

৬) মুমিযুদ্ধ মিষয়ক িন্ত্রণালয়, ৭) প্রিাসী কল্যাণ ও বিরদমশক 

কি তসংস্থান িন্ত্রণালয়, 8)সংস্কৃমর্ মিষয়ক িন্ত্রণালয়, ৯)শ্রি ও 

কি তসংস্থান িন্ত্রণালয়, ১০) ননৌ পমেিিন িন্ত্রণালয়, ১১) মশল্প িন্ত্রণালয়, 

১২) কৃমষ িন্ত্রণালয়, ১৩) নিসািমেক মিিান ও পর্ তটন িন্ত্রণালয়, ১৪) 

পমেরিশ, িন ও জলিায়ু 

৪৪ ৪,৬১৬ ৯৫১ ৪০ ৪,৬০১ 

১৫) স্বাস্থয ও পমেিাে কল্যাণ িন্ত্রণালয় 178 11,038.39 235.3০ ১২৬ 10,838.05 

১৬) আইন মিচাে ও সংসদ মিষয়ক িন্ত্রণালয় ১৭) র্থ্য িন্ত্রণালয় ১৮) 

িাংলারদশ িাক ও নটমলরর্াগারর্াগ িন্ত্রণালয় ১৯) িৎস ও প্রাণীসম্পদ 

িন্ত্রণালয়  ২০) পাির্তয চট্টগ্রাি মিষয়ক িন্ত্রণালয় ২১) িি ত মিষয়ক 

িন্ত্রণালয় ২২) িন ও পমেরিশ মিষয়ক িন্ত্রণালয় 

১৫ ৭,৬৫৭.৮৯ ১,১০৬ ১৪ ১১,৩৩৯ 

২৩) িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয়, ২৪) সিাজ কল্যাণ িন্ত্রণালয়, ২৫) িমিলা 

ও মশশু মিষয়ক িন্ত্রণালয়, ২৬) মিজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালয়, ২৭) অথ ত 

িন্ত্রণালয়,  

৪২ ৮,৫৬০ ৭৫২ ৪৫ ৮,৬৬১ 

২৮) ভূমি িন্ত্রণালয়, ২৯) স্বোষ্ট্র িন্ত্রণালয় ২১ ৭,৬২৯ ১,৩১৫ ৩৫ ১১,০৭১.৭৬ 

নিাট ৩৪৫ 51,523.66 ৬,৮৬৮ ২৯৫ 55,985.04 
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২০২০-২০২১ অথ িবছবর সমাপ্ত প্রকে 

 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত র্ন্ত্রণালয় 

 

১।  ধর্রপুর ৬ নং সেকশরন গণপূর্ত অধিদপ্তররর কর্ তকর্তা/ কর্ তচাধররদর জন্য ২৮৮ টি আবাধেক ফ্ল্যাট 

ধনর্ তাণ। 

 

২।  ঢাকার র্াধলবারগ েরকাধর কর্ তকর্তা/কর্ তচারীরদর জন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাট ধনর্ তাণ। 

 

৩।  ঢাকাস্থ র্ধর্ধিল েরকাধর করলাধনরর্ (হােপার্াল সজান সটার কম্পাউন্ড) বহুর্ল আবাধেক ভবন 

ধনর্ তাণ। 

 

৪।  আধজর্পুর েরকাধর করলাধনর অভযন্তরর েরকাধর কর্ তকর্তা/কর্ তচারীরদর জন্য বহুর্ল আবাধেক 

ফ্ল্যাট ধনর্ তাণ (২য় পর্ তায়) 

 

৫।  র্াদারীপুরর েরকাধর অধিরের জন্য বহুর্ল ভবন ধনর্ তাণ। 

 

৬।  ওের্ানী স্মৃধর্ ধর্লনায়র্রনর আধুধনকায়ন। 

 

৭।  সর্জগাঁও প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ তালরয়র কর্ তকর্তা ও কর্ তচারীরদর জন্য ২টি আবাধেক ভবন ও অন্যান্য 

অবকাঠারর্া ধনর্ তাণ। 

 

 

স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয়- নিনপনপ 

 

1-  Establishment of M. Monsur Ali Medical College & 500 Bedded 

Hospital at Sirajgonj (Male/Female hostel Building Academic 

Building, Internee Doctors Dormitory (Male & Female),  Single 

Doctors Dormitory (male), Staff Nurses dormitory) 

 

2-  Establishment Colonel Abdul Malek Medical College & 250 Beded 

Hospital Manikgonj. (Male/Female student hostel, Staff nurses 

Dormitory & Sub Station Building. Emergency staff dormitory ( 

Male/Female),  

1800sft, 1250sft, 1000sft, 600sft quarter) 

 

3-  Establishment of Sheikh Hasina Medical College & Extension of 250 

Beded General Hospital into 500 Bedded Medical College Hospital, 

Tangail (Hospital Building. up to 11th floor, Academic Building, 

Student hostel (M/F), Teaching morgue, Masjid, Emergency staff 

dormitory, (M&F), Staff Nurses dormitory, Single Doctors dormitory 

(M/F), Sub station building,  
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1800-1500sft,1250sft,1000sft quarter, Director & principle residence, 

Internee doctors dormitory (M/F))  

 

4-  Establishment of  Sheikh Hasina Medical College & Hospital & nursing 

college, Jamalpur. (Student hostel (M/F), Internee Doctor dormitory, 

Single doctor dormitory (M/F), Masjid, Staff Nurse dormitory, 

Emergency Staff dormitory,  

 

5-  Construction of Patuakhali Medical college & Hospital (Internee 

Doctor's dormitory (Male/Female)) 

 

স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয়- নপএফনি ২১টি 

 

1.  Construction of  Civil Surgeon Office Building at Rangpur 

2.  Construction of  Civil Surgeon Office Building at Meherpur. 

3.  Vertical extension of Ciivil Surgeon Office at Satkhira  

4.  Vertical Extension of National Institute of Neurosciences Hospital 

(NINS) at S.B. Nagar, Dhaka. 

5.  Vertical extension of Service Block of 500 bed hospital at Mugda  

6.  Remaining work of nursing and Midwifery bhaban at Mohakhali (3rd 

and 4th block). 

7.  Vertical extension of  Dental Unit at  Chitagong Medical College 

,Chittagong  

8.  Vertical extension of Female Hostel at chittagong Medical College 

hospital , Chittagong (5th to 7th floor). 

9.  Vertical extension of Girls hostel at Mymensingh Medical College 

(4th to 5th floor). 

10.  Retrofitting & Complete renovation,emergency repair,alteration and 

Maitenance work of Mymensingh Medical College Hospital 

11.  Construction of Staff quarter at Mymensingh Medical College 

Hospital. 

12.  Vertical extension of Internee doctors hostel (Male and Female) 

,doctors dormitory at Dinajpur Medical College    

13.  Vertical extension of,Academic building & Pharmacology building of 

Rajshahi  Medical College  

14.  Construction of Nurses Dormitory & Staff Dormitory at Khulna 

Medical College Hospital,Khulna 

15.  Vertical extension of 2nd & 3rd Floor of A Block at Khulna Medical 

College Hospital,Khulna 

16.  Vertical extension of Microbiology Lecture Hall at Rangpur Medical 

College, Rangpur  

17.  Vertical extension of Brothers Hostel Building at Rangpur Medical 

College,Rangpur  

18.  Vertical extension of Male and Female hostel at Sylhet  M.A.G 

Osmani  Medical College, Sylhet 

19.  Vertical Extension of old administrative building at Manikgonj 250 

beded District Hospital. 

20.  Construction of two storied Medical store building at Manikgonj 250 

beded District Hospital. 
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21.  Construction of Three storied Building with six storied foundation for 

accommodation of Doctors dormitory Doctors launch, Cafeteria and 

Attendance rest room at  250 beded District Hospital at Manikgonj 

 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয় 

 

১।  বস্ত্র ও পাে র্ন্ত্রণালদয়র আওর্ািীি ৪টি দেক্মোইল ইিনেটিউে এর কাজ সর্াপ্ত। 

২।  প্রিাির্ন্ত্রীর কাে মালয় এর আওর্ািীি নবিা িবি সর্াপ্ত। 

৩।  বাাংলাদেদশর ৩৭টি দজলায় সানকমে হাউদজর উদ্ধমমূহী সম্প্রসারণ প্রকল্প। 

৪।  র্ভনর্ িবি কর্দপক্ম নির্ মাণ কাজ। 

৫।  ১০১ জরাজীণ ম িািা িবি নির্ মাণ প্রকদল্পর আওর্ায় বন্দর িািা 

৬।  বাাংলাদেদশ ৪টি দর্নরি একাদিনর্ স্হাপি (পাবিা, বনরশাল, নসদলে ও রাংপুর) (৩য় সাংদশানির্) 

৭।  নসদলে অঞ্চদল শদস্যর নিনবড়র্া বৃনদ্ধকরণ। 

৮।  দকরািীগি র্নহলা দকন্দ্রীয় কারাগার। 

৯।  উপদজলা পে মাদয় প্রযুনক্ত হস্তান্তদরর জন্য কৃষক প্রনশক্ষণ (৩য় পে মায়) (১র্ সাংদশানির্) (জজন্তাপুর, 

নসদলে, দপারশা) 

১০।  নবজ্ঞাি ও প্রযুনক্ত র্ন্ত্রণালদয়র আওর্ায় রুপপুর পারর্ািনবক নবদুযৎ প্রকদল্পর িীিনসটিদর্ ২টি ২০ র্লা 

আবানসক িবি হস্তান্তর করা হদয়দছ। 

১১।  সদরশর ধবধভন্ন সজলায় সজলা সরধজধি ও োব সরধজধি াাধিে ভবন ধনর্ তাণ প্রকল্প (২য় পর্ তায়) (ধবরশষ 

েংরশাধির্)-১৮ টি দকন্দ্র সর্াপ্ত। 

১২।  প্রনর্টি দজলা ও উপদজলায় ১টি কদর ৫৬০টি র্দিল র্সনজে ও ইসলানর্ক সাাংস্কৃনর্ক দকন্দ্র স্থাপি 

প্রকল্প-৫০ টি দকন্দ্র সর্াপ্ত 

১৩।  ১৭টি আঞ্চনলক পাসদপাে ম অনফস নির্ মাণ প্রকদল্পর আওর্ায় ৬টি দকন্দ্র সর্াপ্ত। 

১৪।  দেদশর গুরুত্বপূণ ম  উপদজলা সের/স্হাদি ১৫৬টি ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি স্হাপি 

প্রকদল্পর আওর্ায় ২০টি দকন্দ্র সর্াপ্ত। 

১৫।  নবিাগীয় ও দজলা নশল্পকলা একাদিনর্ নির্ মাণ (২য় সাংদশানির্)-৪ টি দকন্দ্র 

১৬।  ১২ পুনলশ হাসপার্াদলর আধুনিকায়ি প্রকদল্পর আওর্ায় হাসপার্াল িবি, কুনর্ো। 

১৭।  বাাংলাদেদশর ৬৪টি দজলা সেদর িীফ জুনিনশয়াল ম্যানজদেে আোলর্ িবি নির্ মাণ (১র্ পে মায় (২য় 

সাংদশানির্) 
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আবলাকর্িবে ২০২০-২০২১ অথ িবছবরর উবেখব াগ্য অর্িন 

 

 

মচত্রঃ আর্র্মপুর সরকার্র কবলার্নর অভযন্তবর সরকার্র কম িকিিা/কম িিারীবদর র্ন্য বহুিল আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ (২য় প িায়) 

 

 

 

মচত্র:  মাদারীপুবর সরকার্র অর্িবসর র্ন্য বহুিল ভবন র্নম িাণ। 
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মচত্রঃ ঢাকার মার্লবাবগ সরকার্র কম িকিিা/কম িিারীবদর র্ন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাট র্নম িাণ। 

 

 

 

 

মচত্রঃ রির্গাঁও প্রিানমন্ত্রীর কা িালবয়র কম িকিিা ও কম িিারীবদর র্ন্য ২টি আবার্সক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠাবমা র্নম িাণ। 
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মচত্র:  ঢাকাস্থ্ মর্ির্িল সরকার্র কবলার্নবি (হাসপািাল রর্ান রটার কম্পাউন্ড) বহুিল আবার্সক ভবন র্নম িাণ। 

 

 
মচত্র:  র্মরপুর ৬ নং রসকশবন গণপূিি অর্িদপ্তবরর কম িকিিা/ কম িিার্রবদর র্ন্য ২৮৮ টি আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ। 
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মচত্র: ওসমানী স্মৃর্ি র্মলনায়িবনর আধুর্নকায়ন। 

 

 

 

 
মচত্র: ভূর্ম ভবন কমবপক্ম র্নম িাণ কার্। 
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বৃক্ষবরাপন কম িসূর্ি 
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২০২০-২০২১ অথ িবছবর সমাপ্ত আবার্সক ভববনর িার্লকা 

প্রজার্দন্ত্রর কর্ মিারীদের বসবাদসর জন্য আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ 

গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

ঢাকা গণপূর্ম দজাি ঢাকাস্থ আনজর্পুর সরকানর কদলানির অিযন্তদর সরকানর কর্ মকর্মা/কর্ মিারীদের জন্য বহুর্ল আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ 

(২য় পে মায়) = ১২৯২টি, 

 র্নর্নিল সরকানর কদলানিদর্ হাসপার্াল দজাি দোর কম্পাউদন্ড বহুর্ল নবনশষ্ট আবানসক িবি নির্ মাণ = ৩৮০টি, 

 নর্রপুর ৬ িাং দসকশদি গণপূর্ম অনিেপ্তদরর কর্ মকর্মা/কর্ মিানরদের জন্য আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ (১র্ সাংদশািিী) = 

২৮৮ টি  

ঢাকা গণপূর্ম দর্দরাপনলেি দজাি র্ানলবাগ ৪৫৬ ফ্ল্াে নির্ মাণ প্রকল্প। 

রাজশাহী গণপূর্ম দজাি নওগাঁ গণপূর্ত মিভাগ এে িদলগাছী, সাপািাে ও নপােশায় ফায়াে সামভ তস ও মসমভল মিরফন্স নেশরনে নেশন 

অমফসারেে ফ্ল্যাট, চাঁপাইনিািগঞ্জ গণপূর্ত মিভারগে নগািস্তাপুরে এএসমপ’ে িাসভিন এিংপািনা গণপূর্ত মিভারগে 

রূপপুে পােিাণমিক মিদ্যযৎ নকন্দ্র মনি তাণ প্রকরল্পে আওর্ায় আিামসক পল্লী এলাকায় নিাট 250টি ফ্ল্যাট মনি তাণ কো 

িরয়রছ। 

 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি গফরগাঁও পাগলা িািায় ০৭ টি ফ্ল্যাে, র্য়র্িনসাংহ কৃনষ নবশ্বনবদ্যালয় ফায়ার সানি মদস ০১ টি ফ্ল্যাে, দগৌরীপুর ফায়ার 

সানি মদস ০১ টি ফ্ল্যাে,  র্ োব অনফসাস ম বাাংদলাদর্ ১২ টি ফ্ল্যাে, র্য়র্িনসাংহ দকন্দ্রীয় কারাগার প্রকদল্প ৬০০ 

এস.এফ.টি ৭২ টি ফ্ল্যাে, ৮০০ এস.এফ.টি ০৮ টি ফ্ল্যাে, ১০০০ এস.এফ.টি ০৭ টি ফ্ল্যাে, র্য়র্িনসাংহ দর্নিদকল 

কদলদজর আওর্ািীি র্াসকান্দা ষ্টাফ দকায়াে মাদর ৩৬ টি ফ্ল্যাে নির্ মাণ।  

 

নকদশারগি টিটিনস নর্ঠার্ইি ৩টি, এিএসআই িবি ১টি, ইেিা ফায়াদর ১টি, ইেিা পাকুনন্দয়া ফায়াদর ১টি, 

অেিার্ ফায়াদর ১টি, নিকনল ফায়াদর ১টি, দহাদসিপুর ফায়াদর ১টি দর্াে ১০ টি ফ্ল্যাে নির্ মাণ। 

 

দশখ হানসিা দর্নিকযাল কদলজ ও হাসপার্াল এ ৬০টি। শ্রীবরেী কৃষক দসবা দকদন্দ্র ৪ টি, িন্দ্রদকািা কৃষক 

দসবা দকদন্দ্র ৪ টি, কানরগরী প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ৪ টি , দর্াে ১২ টি।  

 

জার্ালপুর দজলা কারাগাদরর ৬০০ বগ মফুদের আবানসক িবি নির্ মাণ (১০টি) এবাং দশখ হানসিা দর্নিকযাল 

কদলজ ও হাসপার্াদল নিনর্ মর্ব্য নবনিন্ন আকাদরর ফ্ল্যাে ও আবাসি সমূহ (৬টি,১৮০০ বগ মফুে), দর্াে- ১৬টি। 

 

দগাপালগি গণপূর্ম দজাি গণপূর্ম দজাি, দগাপালগি এর আওর্ায় স্বরাে র্ন্ত্রণালয়, পাে ও বস্ত্র র্ন্ত্রণালয়, প্রবাসী কোি ও ববদেনশক 

কর্ মসাংস্থাি র্ন্ত্রণালয়,স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয় ইর্যানে এর সরকানর কর্ মিানরদের জন্য আবাসি নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

রাংপুর গণপূর্ম দজাি রাংপুর গণপূ মর্ দজাি কানরগরী প্রনশক্ষণ দকন্দ্র, হানর্বান্ধা-২টি, কানরগনর প্রনশক্ষণ দকন্দ্র গঙ্গািড়া-২টি, 

রাংপুর দর্নরি একাদিনর্ নির্ মাণ প্রকদল্প ৬০ টি ফ্ল্াে নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

খুলিা গণপূর্ম দজাি গণপূর্ত মিভাগ-খুলনা ১ 

১। ে যাি-৬ প্রকরল্পে  

১২৫০ িগ তফুট আিামসক ফ্ল্ারটে উি তমূখী সম্প্রসােন-৪ টি, ১০০০ িগ তফুট আিামসক ফ্ল্ারটে উি তমূখী সম্প্রসােন- 

১২ টি, ৬০০ িগ তফুট আিামসক ফ্ল্ারটে উি তমূখী সম্প্রসােন-১৪ টি 

 

গণপূর্ত মিভাগ-খুলনা 2 

খুলনা নজলা পুমলশ লাইনঃ 

1250 স্কয়াে মফট অমফসাস ত নকায়াট তাে- 5টি  

1000 স্কয়াে মফট োফ নকায়াট তাে মনি তাণ-24টি  

খুলনা নজলা কাোগাে মনি তাণ প্রকল্পঃ  

800 স্কয়াে মফট আিামসক ভিন মনি তাণ- 20টি  

1000/1200 স্কয়ােমফট আিামসক ভিন মনি তাণ- 6টি  

600 স্কয়াে মফট ভিন- 1,2,3,4,5,6 মনি তাণ কাজ- 5টি, খুলনা পাইকগাছা টিটিমস মপ্রমন্সপ্যাল পুমলশ 

নকায়াট তাে ভিন মনি তাণ কাজ- 6টি। 

 

গণপূর্ত মিভাগ সার্ক্ষীো 

সার্ক্ষীো নজলা কাোগারেে িমিলা কাোেক্ষী ভিন মনি তাণ কাজ। 

 

গণপূর্ত মিভাগ, র্রশাে 

1। র্রশাে নজলা নচৌগাছা থানা ইরন্সরপক্টে নকায়াট তাে মনি তাণ কাজ-2টি।  
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2। 40টি কামেগমে প্রমশক্ষণ নকন্দ্র প্রকরল্পে আপওর্ায় নকশিপুে কামেগমে প্রমশক্ষণ নকরন্দ্রে মপ্রমন্সপ্যাল ও 

ভাইস মপ্রমন্সপ্যাল নকায়াট তাে মনি তাণ- 40টি।  

3। আিারদে িাড়ীঃ সিমন্বর্ প্রিীন ও মশশু মনিাস শীষ তক উন্নয়ন প্রকল্প- 8টি। 

 

গণপূর্ত মিভাগ, চুয়ািাঙ্গা 

১। চুয়ািাঙ্গা নজলা আলিিাঙ্গা ও জীিননগে থানা ইরন্সরপক্টে নকায়াট তাে মনি তাণ কাজ-4টি । 

2| চুয়ািাঙ্গা নজলা জার্ীয় মনোপত্তা সংস্থা (এনএসআই) এে মর্ন র্লা ভিন। 

 

গণপূর্ত মিভাগ, কুমটয়া:  

কুমটয়া নিমিরকল করলজ ও িাসপার্াল:  

১৮০০ িগ তফুট- ৫ টি 

১৫০০ িগ তফুট- ৩ টি 

১০০০ িগ তফুট- ৪ টি 

 

গণপূর্ত মিভাগ, নিরিেপুে: 

িমিলা কাোেমক্ষরদে জন্য আিাসন মনি তাণ। 

 

বনরশাল গণপূর্ম দজাি িমেশাল ে যাি কিরেক্স প্রকরল্পে অমফসাস ত নকায়াট তাস ত, নগৌেনদী নটক্সটাইল ইনমেটিউট প্রকরল্পে মপ্রমন্সপাল ও োফ 

নকায়াট তাস ত, িমেশাল নিমেন একারিমি মনি তাণ প্রকল্প, নভালা নটক্সটাইল ইনমেটিউট প্রকরল্পে োফ নকায়াট তারে 

প্রজার্রন্ত্রে কি তচােীরদে িসিারসে জন্য নিাট 126 টি আিামসক ফ্ল্যাট মনি তাণ কো িরয়রছ। 

নসদলে গণপূর্ম দজাি ক) ১২৫০ বগ মফুে দকায়াে মার িবি, নসদলে দর্নরি একাদিনর্ - ১৬ টি 

খ) ১০০০ বগ মফুে দকায়াে মার িবি, নসদলে দর্নরি একাদিনর্ - ১২ টি  

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল ঢাকাে গুলশান, িানিমন্ড ও নিািাম্মদপুরে ২০টি পমের্যি িামড়রর্ ৩৯৮টি আিামসক ফ্ল্যাট মনি তাণ প্রকরল্পে আওর্ায় 

ফ্ল্যাট মনি তাণ কো িরয়রছ।  
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ঢাকা গণপূর্ম দজাি সািার= নবনপটিএনস িরনর্েনর নির্ মাণ কাজ। 

র্ানিকগি= র্ানিকগি এর ০২টি ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দষ্টশদির নির্ মাণ কাজ, কদণ মল র্াদলক দর্নিদকল 

কদলদজর নিারটল নির্ মাণ কাজ । 

িারায়ণগি= দিৌবন্দর িািা িবদি নিস নির্ মাণ। 

গাজীপুর= MvRxcyi †Rjvq Rq‡`ecyi _vbvq Awdmvm© †gm feb wbg©vY= 5573 et dzt 

ঢাকা গণপূর্ম দর্দরাপনলেি দজাি ১। পল্টি িািা কর্দেদে ৪ র্লা অনফসাস ম িরনর্েরী নির্ মাণ। 

২। তুরাগ িািা, েনক্ষিখাি িািা, উত্তরখাি িািা, সবুজবাগ িািা ও শাজাহািপুর িািা 

রাজশাহী গণপূর্ম দজাি রাজশাহী গণপূর্ম দজাদির আওর্ায় পুনলশ একাদিনর্, সারো, কারা প্রনশক্ষণ একাদির্ী, রাজশাহী,  নসরাজগি এর্ 

র্িসুর আলী দর্নিদকল কদলজ, আদর্িা র্িসুর দেেোইল,  নবনিন্ন নবিাদগ পুনলশ অনফসাস ম দর্স, টিটিনসদর্  ০.৯৫  

লক্ষ বগ মফুে  িরনর্েরী, দহাদেল ও অনফস দর্স নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি র্য়র্িনসাংহ দজলার পুনলশ অনফসাস ম দর্দস ০.০১ লক্ষ বগ মফুে, র্য়র্িনসাংহ পুনলশ লাইদি ৬ র্লা নির্ নবনশষ্ট ১ র্লা 

অনফসাস ম ইিিাজম দকায়াে মাদর ০.০১ লক্ষ বগ মফুে ও ৬ র্লা নিদর্র ৩ র্লা িরনর্েরী িবদি ০.০২ লক্ষ বগ মফুে, 

র্য়র্িনসাংহ দজলা পুনলশ লাইদন্স হাসপার্াল িবদির িরদর্ের-দর্ ০.০১ লক্ষ বগ মফুে, ২ এনপনবএি, মুক্তাগাছা, 

র্য়র্িনসাংহ পুনলশ লাইদন্স ৬ র্লা নির্ নবনশষ্ট ৩ র্লা ব্যারাক িবদি ০.০২ লক্ষ বগ মফুে, র্য়র্িনসাংহ দকন্দ্রীয় 

কারাগাদরর র্নহলা কারারনক্ষদের জন্য দকায়াে মার ০.০১ লক্ষ বগ মফুে, র্য়র্িনসাংহ দকন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও 

আধুনিকীকরণ প্রকদল্প আবানসক িবি  নির্ মাণ ০.০৪ লক্ষ বগ মফুে, র্য়র্িনসাংহ দজলা পুনলশ লাইদন্স োইপ-১ অনুোয়ী 

র্ানল্টপারপাস হল (কোণ দশি) ০.২০ লক্ষ বগ মফুে, এনপনবএি মুক্তাগাছা-র্য়র্িনসাংদহর অিযন্তদর (োইপ-এ ১) 

কোণ দশি নির্ মাণ কাজ ০.১৭ লক্ষ বগ মফুে, র্য়র্িনসাংহ দর্নিদকল কদলদজ পুরুষ ও র্নহলা দহাদেল নির্ মাণ কাজ 

০.৩৬ লক্ষ বগ মফুে 

 

নকদশারগি পুনলশ অনফসাস ম িরনর্েরী, বের্লা-এ ০.১০ লক্ষ বগ মফুে, টিটিনস নর্ঠার্ইি ০.৪৩ লক্ষ বগ মফুে। 

 

দিত্রদকাণা গণপূর্ম নবিাদগর আওর্ািীি স্বরাে র্ন্ত্রণালদয়র পুনলশ নবিাদগর বারহাট্টা িািার উদ্ধমমুখী সম্প্রসারণ 

ব্যারাক ০.০৪ লক্ষ বগ মফুে, সানকমে হাউজ উদ্ধমমুখী সম্প্রসারণ ০.০৫ লক্ষ বগ মফুে এবাং আেপাড়া িািা উদ্ধমমুখী 

সম্প্রসারণ প্রকল্প ০.০৪ লক্ষ বগ মফুে, বারহাট্টা ও পূব মিলা ফায়ার ০.০৬ লক্ষ বগ মফুে িরনর্েরী নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

 

জার্ালপুর দজলার পুনলশ লাইদন্সর অিযন্তদর ৬ র্লা নির্ নবনশষ্ট ৪র্লা র্নহলা ব্যারাক িবি  নির্ মাণ। ( 

নসনিল, স্যানিোনর ও ববদুযনর্ক কাজ সহ )(০.২৫ লক্ষ বগ মফুে) ও দর্াের ড্রাইনিাং দরনিাং স্কুদলর ব্যারাক (৪ 

র্লা)সমূহ (০.২৫ লক্ষ বগ মফুে); দর্াে- ০.৫ লক্ষ বগ মফুে।  

দশখ হানসিা দর্নিকযাল কদলজ ও হাসপার্াল, োঙ্গাইল এ নিনর্ মর্ব্য নসদঙ্গল িক্টরস ম িরনর্েনর (পুরুষ ও 

র্নহলা) এ ০.২ লক্ষ বগ মফুে, ছাত্র দহাদেল এ ০.০৬৫ লক্ষ বগ মফুে, ছাত্রী দহাদেল এ  ০.০৬৫ লক্ষ বগ মফুে; 

দর্াে ০.৩৩ লক্ষ বগ মফুে।  

 

দশরপুর র্নহলা পুনলশ ব্যারাক ০.১৫ লক্ষ বগ মফুে এবাং সানকমে হাউদজ ০.১২৫ লক্ষ বগ মফুে; দর্াে ০.২৭৫  

লক্ষ বগ মফুে। 

দগাপালগি গণপূর্ম দজাি গণপূর্ম দজাি, দগাপালগি এর আওর্ািীি, স্বরাে র্ন্ত্রণালয়, পাে ও বস্ত্র র্ন্ত্রণালয়, প্রবাসী কোি ও 

ববদেনশক কর্ মসাংস্থাি র্ন্ত্রণালয়,স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয় ইর্যানে এর অিীি প্রকদল্প িরনর্েনর/দহাদষ্টল নির্ মাণ করা 

হদয়দছ। 

িট্টিার্ গণপূর্ম দজাি ১। পুনলশ নবিাদগর আবানসক িবি নির্ মাণ প্রকল্প। 

২। র্ োব কর্দেে িবি নির্ মাণ। 

৩। দকাষ্ট গাি ম িবি নির্ মাণ। 

রাংপুর গণপূর্ম দজাি দলনিস দহাদেল ও দপাষ্টিাজুদয়ে িরনর্েরী, রাংপুর দর্নিদকল কদলজ, রাংপুর, ঠাকুরগাঁও পুনলশ অনফসাস ম 

িরনর্েরী, রাংপুর দর্নরি একাদিনর্ িরনর্েরী ও নবনিন্ন দজলায় কানরগনর প্রনশক্ষণ দকদন্দ্রর িরনর্েরী নির্ মাণ 

হদয়দছ। 

খুলিা গণপূর্ম দজাি গণপূর্ত মিভাগ-খুলনা ২ 

40টি টিটিমস মনি তাণ প্রকরল্পে আওর্ায় খুলনা পাইকগাছা টিটিামস িেরিটমে মনি তাণ কাজ।  

খুলনাস্থ খামলশপুে পুমলশ অমফসাস ত নিস ভিন মনি তাণ কাজ।  

১২ ব্যাোক, খুলনা 

খুলনা নজলা কাোগাে মনি তাণ প্রকরল্পে 300 জন ওয়ারি তন ব্যাোক ভিন মনি তাণ কাজ।    

খুলনা নজলা কাোগাে মনি তাণ প্রকরল্পে কনরিি নসল মসমকউমেটি ভিন মনি তাণ কাজ।    
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গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

 

গণপূর্ত মিভাগ, র্রশাে 

১। মিদ্যিান পুমলশ িাসপার্ালসমূরিে আধুমনকীকেণ (20 শয্যা মিমশট িাসপার্াল) প্রকরল্পে আওর্ায় 

িেটিিমে ভিন মনি তাণ।  

২| 40টি কামেগমে প্রমশক্ষণ নকন্দ্র প্রকরল্পে আওর্ায় নকশিপুে কামেগমে প্রমশক্ষণ নকন্দ্রঃ 

(ক) িেমিটমে ভিন মনি তাণ। 

৩। আিারদে িামড় প্রকল্পঃ 

(ক) িেমিটমে ভিন মনি তাণ।  

কাজ।  

৪। পুমলশ অমফসাস ত নিস। 

 

গণপূর্ত মিভাগ-নড়াইল  

পুমলশ অমফসাস ত নিস, এনএসআই ভিন (মি-টাইপ) 

গণপূর্ত মিভাগ, নিরিেপুে 

দৃমট প্রমর্িন্ধী মশশুরদে জন্য নিারেল, িামুমি পুমলশ লাইন িমিলা, িমিলা কাোেমক্ষরদে জন্য আিাসন 

মনি তাণ। 

গণপূর্ত মিভাগ, কুমটয়া 

১। েিীন্দ্র কুঠিিামড় নেে িাউস    ০.১১ লক্ষ িগ তফুট 

২। পুমলশ িাসপার্াল িমি তটমে     ০.১০ লক্ষ িগ তফুট 

 

গণপূর্ত মিভাগ, চুয়ািাঙ্গা 

১। চুয়ািাঙ্গা সদে থানা পুমলশ অমফসাস ত নিস। 

২। চুয়ািাঙ্গা দৃমট প্রমর্িমন্ধরদে নিারেল ভিন মনি তাণ। 

বনরশাল গণপূর্ম দজাি িমেশাল গণপূর্ত নজারনে  আওর্ািীন ¯^v ’̄̈ , ¯^ivóª এিং পাট ও িস্ত্র িন্ত্রণালরয়ে প্রকল্প িাস্তিায়রনে িাধ্যরি 4.84 

লক্ষ িগ তফুট িেমিটমে, নিারটল, অমফস নিস ইর্যামদ মনি তাণ কো িরয়রছ। 

নসদলে গণপূর্ম দজাি ক) নসদলে দর্নরি একাদিনর্ িরনর্েনর - ০.০৫ লক্ষ বগ মফুে 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল গণপূর্ম রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল, ঢাকার আওর্ািীি জার্ীয় নিরাপত্তা দগাদয়ন্দা অনিেপ্তর এর সের েপ্তর নির্ মাণ 

প্রকল্প এবাং আঞ্চনলক দলাক প্রশাসি প্রনশক্ষি দকন্দ্র নির্ মাণ করা হদয়দছ। 
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২০২০-২০২১ অথ িবছবর সমাপ্ত অর্িস ভববনর িার্লকা 

 সেকামে দপ্তেসমূরিে জন্য অমফস নেস মনি তাণ। 

গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

ঢাকা গণপূর্ম দজাি সািার= উপদজলা ও  ইউনিয়ি ভূনর্ অনফস, জার্ীয় জীি ব্যাাংক, দহলি ম্যাদিজদর্ন্ট ইন্সটিটিউে, ফায়ার সানি মস ও 

নসনিল নিদফন্স দষ্টশদির নির্ মাণ কাজ, দহলি ম্যাদিজদর্ন্ট ইন্সটিটিউে িবি নির্ মাণ কাজ 

নর্রপুর= দেদশর গুরুত্বপূণ ম উপদজলা সেয়/স্থাদি ২৫টি (সাংদশানির্ ৪৬টি) ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি 

নির্ মাণ”শীষ মক প্রকদল্পর আওর্ায় ঢাকা কোণপূদর ৪ র্লা নির্ নবনশষ্ট ৩ র্লা ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স 

দেশি নির্ মাণ কাজ। 

র্ানিকগি= ০২টি ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি নির্ মাণ কাজ। 

িারায়ণগি= দিৌবন্দর িািা । 

মুন্সীগি= নসনজএর্ দকাে ম িবি, ২৫০ শয্যা নবনশষ্ট হাসপার্াল িবি, িায়াদবটিক হাসপার্াল িবি । 

গাজীপুর= কানলয়াজকর উপদজলা ভূনর্ অনফস= ৩৪২০ ব: ফু: শ্রীপুর উপদজলা ভূনর্ অনফস = ৩৪২০ ব: ফু: 

ঢাকা গণপূর্ম দর্দরাপনলেি দজাি ১। রাজারবাগ নিটিএস নসআইনি িবদির ২য় র্লা হদর্ ১০ র্লার নির্ মাণ কাজ। 

২। ভূনর্ িবি নির্ মাণ। 

রাজশাহী গণপূর্ম দজাি রাজশাহী গণপূর্ম দজাদির আওর্ায় ৯টি নবিাদগ স্বরাে, সর্াজদসবা, টিটিনস, দর্নিদকল কদলজ, কৃষক প্রনশক্ষণ দকন্দ্র, 

উপদজলা র্ভনর্ অনফস, িাদোর সানি মে হাউজ, নসরাজগি আদর্িা মুিসুর দেেোইল, রাজশাহী িদিানিদয়োর, কারা 

প্রনশক্ষণ একাদির্ী, ২য় একাদির্ী, সারো, স্বাস্থয ও পনরবার কোণ, র্থ্য  র্ন্ত্রণালদয়র অিীি নবনিন্ন  প্রকদল্প ৬.৫ লক্ষ 

বগ মফুে অনফস দেস নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি র্য়র্িনসাংহ সর্াজদসবা অনফস ০.৩৭ লক্ষ, কৃনষ র্থ্য সানি মস ০.০৫ লক্ষ, বীজ প্রর্যয়ি এদজন্সী ০.০২ লক্ষ, র্ োব 

১৪ কর্দেে ১.২০ লক্ষ, িান্দাইল, হালুয়াঘাে, ঈশ্বরগি কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ০.১২ লক্ষ, ফুলবাড়ীয়া কৃষক দসবা 

দকদন্দ্র ০.০৬ লক্ষ,  দগৌরীপুর ফায়ার সানি মস দেশি ০.০৭ লক্ষ, দিাবাউড়া+কানন্দপাড়া সাবদরনজনে অনফস ০.১৮ 

লক্ষ, ১িাং পুনলশ ফাঁনড় (৩য় ও ৪ি ম র্লা) ০.০৮ লক্ষ, পুনলশ ফাঁনড় ২িাং ০.১২ লক্ষ, পুনলশ অনফসাস ম দর্স ০.১২ লক্ষ, 

পুনলশ লাইি ও মুক্তাগাছা এনপনবএি-এ র্ানল্টপারপাস দশি ০.১৮ লক্ষ, নবিাগীয় পুনলশ হাসপার্াল ০.২৫ লক্ষ, 

র্ারকান্দা ও গফরগাঁও র্দিল র্সনজদে ০.০৭ লক্ষ, র্য়র্িনসাংহ দকন্দ্রীয় কারাগার ০.৪০ লক্ষ, হালুয়াঘাে টিটিনস 

(একাদিনর্ক ও সাবদেশি িবি ) ০.৪৫ লক্ষ বগ মফুে। 

নকদশারগি সের উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৬৪ লক্ষ বগ মফুে, দহাদসিপুর উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৮৮ লক্ষ 

বগ মফুে, অষ্টিার্ উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৮ লক্ষ বগ মফুে, কটিয়ানে উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৭৮ লক্ষ 

বগ মফুে, নিকলী উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৪৮ লক্ষ বগ মফুে, র্াড়াইল উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৪৪ লক্ষ 

বগ মফুে, কনরর্গি উপদজলা ভূনর্ অনফস ০.০৬৫ লক্ষ বগ মফুে, কুনলয়ারির কৃষক প্রনশক্ষণ দকন্দ্র ০.০৬২ লক্ষ 

বগ মফুে, এিএসআই অনফস ০.০৯ লক্ষ বগ মফুে, দহাদসিপুর কৃষক প্রনশক্ষণ দকন্দ্র ০.০৪৫ লক্ষ বগ মফুে,  

বানজর্পুর কৃষক প্রনশক্ষণ দকন্দ্র ০.০৪৫ লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দহাদসিপুর ০.০৭ 

লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি কনরর্গি ০.০৫৭ লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও 

নসনিল নিদফন্স দেশি ইেিা ০.০৫৭ লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি র্াড়াইল ০.০৫৭ 

লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি নর্ঠার্ইি ০.০৭ লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও 

নসনিল নিদফন্স দেশি অষ্টিার্ ০.০৮ লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি পাকুনন্দয়া 

০.০৫৭ লক্ষ বগ মফুে, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি নিকলী ০.০৫৮ লক্ষ বগ মফুে, সর্াজদসবা 

কর্দেে িবি ০.০৮ লক্ষ বগ মফুে, টিটিনস-নর্ঠার্ইি ০.০৪ লক্ষ বগ মফুে, উপদজলা র্দিল র্সনজে পাকুনন্দয়া 

০.০৩৫ লক্ষ বগ মফুে, উপদজলা র্দিল র্সনজে কুনলয়ারির ০.০৩৫ লক্ষ বগ মফুে, উপদজলা র্দিল র্সনজে 

সের ০.০৩৫ লক্ষ বগ মফুে, উপদজলা র্দিল র্সনজে কনরর্গি ০.০৩৫ লক্ষ বগ মফুে, উপদজলা র্দিল 

র্সনজে দহাদসিপুর ০.০৩৫ লক্ষ বগ মফুে ও িীফ জুনিনসয়াল ম্যানজদেে দকাে-এ ০.১৯ লক্ষ বগ মফুে অনফস 

দেস নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

দিত্রদকাণা গণপূর্ম নবিাদগর আওর্ািীি আেপাড়া িািা িবি ০.০২ লক্ষ বগ মফুে, বারহাট্টা িািা িবি ০.০২ লক্ষ 

বগ মফুে, ১িাং সের পুনলশ ফাঁনড় ০.০৩ লক্ষ বগ মফুে, এএসনপ সাদকমল অনফস নির্ মাণ প্রকদল্প ০.০৪ লক্ষ ব মগফুে,  র্েি 

উপদজলা ভূনর্ অনফদস ০.০২ লক্ষ বগ মফুে, কলর্াকান্দা সাব-দরনজিঃ অনফদস ০.০২ লক্ষ বগ মফুে এবাং দর্াহিগি সাব-

দরনজিঃ অনফদস ০.০২ লক্ষ বগ মফুে, বারহাট্টা কৃষক প্রনশক্ষণ দকন্দ্র ০.০৪ লক্ষ বগ মফুে ও র্েি কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র 

০.০৭ লক্ষ বগ মফুে অনফস দেস নির্ মাণ করা  

 

জরাজীণ ম ১০১ িািা িবি নির্ মাণ প্রকদল্পর আওর্ায় ৬ র্লা নির্ নবনশষ্ট ৪ র্লা দর্লান্দহ িািা িবি নির্ মাণ 

(০.২৫ লক্ষ বগ মফুে) এবাং জার্ালপুর দজলার দর্াের ড্রাইনিাং দরনিাং স্কুদলর একাদিনর্ক িবি নির্ মাণ কাজ 

(০.২৫ লক্ষ বগ মফুে);দর্াে- ০.৫ লক্ষ বগ মফুে। 

 দশখ হানসিা দর্নিকযাল কদলজ ও হাসপার্াল,  োঙ্গাইল এ ০.১৫ লক্ষ বগ মফুে, নসনিল সারজি অনফস এ 



25 

 

গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

০.১৫ লক্ষ বগ মফুে, দর্াে ০.৩০ লক্ষ বগ মফুে।  

শ্রীবরেী কৃষক দসবা দকদন্দ্র  ০.০৪৮ লক্ষ বগ মফুে,    িন্দ্রদকািা কৃষক দসবা দকদন্দ্র ০.০৪৮ লক্ষ বগ মফুে, 

িানলর্াবাড়ী কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ০.০৩৪ লক্ষ বগ মফুে, নিিাইগার্ী কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ০.০৩৪ লক্ষ 

বগ মফুে,  িকলা কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ০.০৩৪ লক্ষ বগ মফুে, ও িানলর্াবাড়ী িািা িবি ০.১৩৭ লক্ষ বগ মফুে 

নির্ মাণ করা হদয়দছ এবাং দশরপুর কানরগরী প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র একাদির্ীক নবনডাং ০.৪২ লক্ষ বগ মফুে; দর্াে ০.৭৫ 

লক্ষ বগ মফুে। 

দগাপালগি গণপূর্ম দজাি গণপূর্ম দজাি, দগাপালগি এর আওর্ািীি স্বরাে র্ন্ত্রণালয়, পাে ও বস্ত্র র্ন্ত্রণালয়, প্রবাসী কোণ ও ববদেনশক 

কর্ মসাংস্থাি র্ন্ত্রণালয়, স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয় ইর্যানে এর অিীি প্রকদল্প অনফস দেস নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

িট্টিার্ গণপূর্ম দজাি ১। পুনলশ নবিাদগর ১০১টি জরাজীণ ম িািা িবি োইপ েযাি নির্ মাণ প্রকদল্পর আওর্ায় িট্টিাদর্র বাশখালী, বান্দরবাদির 

িািনি, লার্া, দজলা সের। 

২।  জুনিনশয়াল ম্যানজদেে আোলর্ িবি নির্ মাণ 

৩।  ইউনিয়ি ভূনর্ অনফস, 

৪। সন্দ্বীপ, রাউজাি টিটিনস 

৫। দসিবাগ, কনবরহাে, উত্তর র্র্লব, বাদড়য়ারহাে, কুতুবনেয়া  ফায়ার সানি মস। 

রাংপুর গণপূর্ম দজাি শ্রর্ কোণ িবি গাইবান্ধা, কানরগনর প্রনশক্ষণ দকন্দ্র (খািসার্া, পীরগি, গঙ্গািড়া), দজলা দরনজনে িবি, 

গাইবান্ধা, কৃষক দসবা দকন্দ্র কানলগি, লালর্নিরহাে, উপদজলা ভূনর্ অনফস আনের্র্ারী, লার্নিরহাে। 

ঠাকুরগাঁও দজলা সের পুনলশ ফানড়, নিনিশিাল দহিদকায়াে মার, রাংপুর, নসনিল সাজমি অনফস, রাংপুর। 

খুলিা গণপূর্ম দজাি গণপূর্ত মিভাগ-খুলনা ১ 

১। খুলনা মপটিমসে একারিমিক ভিন মনি তান। 

২। এমিমপএন  এে প্রশাসমনক ভিন মনি তাণ। 

৩। খুলনা ে যাি-৬ খুলনা  

 

গণপূর্ত মিভাগ-২, খুলনা –  

1| Farmers Training at the Upazila level for transfer of 

technology 3rd Phase One at Batyaghta Khulna 2| Modernization 

of Agriculture Information Service and Digital agriculture 

information and communication strengthening project. Sub-

Head Vertical Extension of Deputy Director office Agriculture 

Extension Department Khamarbari Khulna. 3|  156 ফায়াে সামভ তস ভিন 

মনি তাণ- িটিয়াঘাটা, দারকাপ ৫| Vertical Extension of Borobayra police fari | ৬। 

খুলনা নজলা পুমলশ লাইরন অস্ত্রাগাে ভিন মনি তাণ কাজ।  ৭| খুলনা নজলা পুমলশ লাইরন প্রশাসমনক ভিন 

মনি তাণ কাজ। ৮। শ্রি কল্যাণ নকন্দ্র, রূপসা, খুলনা। ৯। কয়ো আংটিিো ননৌ পুমলশ ফাঁমড় ১০। দারকাপ নমলয়ান 

ননৌ পুমলশ ফাঁমড়।    

 

গণপূর্ত মিভাগ সার্ক্ষীো 

১। সার্ক্ষীো নজলািীন নভািো ইমিরগ্রশন নচকরপাে  মনি তাণ কাজ।, ২। সার্ক্ষীো নজলাে বকখালী নকােগাি ত মনি তাণ 

কাজ, ৩। সদে উপরজলা ভূমি অমফস, ৪। শ্যািনগে ফাি তাস ত নেমনং নসন্টাে  

 

গণপূর্ত মিভাগ, িারগেিাট 

১। পুমলশ সুপাে অমফস, িারগেিাট 

২। সারকতল এএসমপ অমফস নিারড়লগঞ্জ, িারগেিাট 

৩। কাটাখালী িাইওরয় পুমলশ ফাড়ী, িারগেিাট 

৪। আনসাে ও মভমিমপ ব্যাোক ভিন, িারগেিাট 

৫। নজলা পাসরপাট' অমফস 

৬। শ্রি ভিন 

 

গণপূর্ত মিভাগ, র্রশাে 

পুমলশ সুপাে অমফস, র্রশাে। 

 

গণপূর্ত মিভাগ-নড়াইল  

১) এনএসআই ভিন 

২) নলািাগড়া কৃষক প্রমশক্ষণ নকন্দ্র 

৩) পুমলশ লাইরন নটমলকি ভিন, ৪) কামলয়া থানা ভিন, 

৫) কামলয়া ফায়াে সামভ তস নেশন 
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গণপূর্ত মিভাগ , নিরিেপুে 

তুলা অমফস ভিন মনি তাণ, মুমজিনগে ফায়াে নেশন, মুমিরর্াদ্ধা কিরেক্স, পুমলশ সুপারেে কার্ তালরয়ে 

ঊদ্ধতমূখী সম্প্রসােণ কাজ (একাংশ)। 

 

গণপূর্ত মিভাগ, িাগুো 

শামলখা ফায়াে সামভ তস, সদে ফায়াে সামভ তস, িাইওরয় আউট নপাে 

গণপূর্ত মিভাগ, কুমটয়া 

পুমলশ িাসপার্াল, েিীন্দ্র কুঠিিামড়, মসমভল সাজতন অমফস, িীজ প্রর্যয়ন অমফস, িাইওরয় পুমলশ ফাঁমড় 

গণপূর্ত মিভাগ, মিনাইদি 

চীফ জুমিমশয়াল নকাট ত মিমডং   

মিনাইদি নিমিরকল করলজ ও িাসপার্াল 

বনরশাল গণপূর্ম দজাি ¯^v¯’¨, ¯^ivóª, কৃমষ, িস্ত্র ও পাট এিং ভূমিসি মিমভন্ন িন্ত্রণালরয়ে প্রকল্প িাস্তিায়রনে িাধ্যরি 5.20 লক্ষ িগ তফুট 

অমফস নেস মনি তাণ কো িরয়রছ । 

নসদলে গণপূর্ম দজাি ক) নসদলে দর্নরি এঢ়কাদিনর্ এর এিনর্ি কার্ একাদিনর্ক িবি  - ০.৩৫ লক্ষ বগ মফুে 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল গণপূর্ত েক্ষণারিক্ষণ সারকতল, ঢাকাে আওর্ািীন গুলশান থানা ভিন মনি তাণ কো িরয়রছ। 
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গণপূিি অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবার্য়ি উন্নয়ন প্রকবে পর্রববশবান্ধব সংব ার্ন 

 

স্যযয়াবরর্ র্িটবমন্ট প্লান্ট (এসটির্প) 

 

২০২০-২০২১ অথ তিছরে মনমি তর্ এসটিমপে স্থান ও মিিেণ  

 

ক্রর্ প্রকদল্পর িার্ নববরণ স্থাি 

০১। র্নর্নিল সরকানর 

কদলানিদর্ হাসপার্াল 

দজাি দোর কম্পাউদন্ড 

বহুর্ল নবনশষ্ট আবানসক 

িবি নির্ মাণ প্রকল্প 

Sewage Treatment Plant বা S.T.P এর র্াধ্যদর্ আবানসক দুগন্ধমযুক্ত 

বজময পনরদশানির্ কদর পনরদবদশ িহণদোগ্য র্াত্রার দির্দর BOD, COD, TDS এর 

সঠিক এবাং র্ািবদেদহর জন্য নিরাপে পে মাদয় এদি পনরদবশ র্িা নসটি কদপ মাদরশদির বজময 

নিস্কাশি পদি দছদড় দেয়া হয়। এছাড়াও পৃিক একটি প্রদকাদষ্ট বৃনষ্টর পানি সাংরক্ষণ কদর 

অনগ্নিব মাপি, গানড় দিৌর্করণ এবাং বাগাদি পানি দেয়ার কাজ করা সম্ভব। Bio Pipe 

Module পদ্ধনর্র এ S.T.P প্রনর্নেি প্রায় ২২০০ জি অনিবাসীর বজময ব্যবস্থাপিায় 

(মূলর্িঃ পয়িঃবজময) সক্ষর্। প্রনর্নেি প্রায় ৩৫০ ঘিনর্োর পয়িঃবজময নিষ্কাশদি সক্ষর্ এ 

S.T.P-র নর্িটি প্রদকাদষ্টর একটিদর্ প্রিদর্ বজময পানি (Waste Water) এদস 

10mm Spacing এর Manual Seven Bar এর দির্দর নেদয় এদস 

জর্া হয়। এই প্রদকাদষ্টর দর্দিদর্ ২” ব্যাস নবনশষ্ট ১৬টি Diffuse বসাদিা িাদক; ো 

Blower এর র্াধ্যদর্ িালাদিা হয়। এ পদ্ধনর্দর্ বার্াস প্রবানহর্ কদর 1.5KW বা 

1.77 HP এর একটি Submersible Pump দ্বারা সম্পূণ ম Waste 

Water একটি Sand Separate এর দির্দর নেদয় িানলর্ করা হয়। এবার ঐ 

Waste Water দক প্রদবশ করাদিা হয় Bio Pipe Media, এই 

Module এর দির্দর 8 H.P এর একটি Circulation Pump এর র্াধ্যদর্ 

89m3/h গনর্দর্ পানিদক প্রবানহর্ করা হয়। অর্িঃপর Discharge Pump 

এর র্াধ্যদর্ 29.5m3/h দবদগ ১র্ Module দিদক ২য় Module এ প্রদবশ 

করাদিা হয়। ২টি Module এ অবনস্থর্ 72m3 এর Venturi Pipe মুক্ত 

বার্াস প্রদবদশ সাহায্য কদর, ো Aerobic Bacteria বৃনদ্ধদর্ ভূনর্কা পালি কদর। 

২টি Automated Value বা 440V নবনশষ্ট Electric Actuator এর 

দ্বারা এই কাদজ সহায়র্া করা হয়। দেগুদলা মূলর্িঃ Tri-Phase অবদশদষ 1ppm 

(1-5ml) নবনশষ্ট Chlorine Dosage Unit দ্বারা নিনিাং পাউিার প্রদয়াগ কদর 

পনরদশানির্ পানি র্তর্ীয় প্রদকাদষ্ট Treated Water নহদসদব জর্া হয়। সম্পূণ ম 

প্রনক্রয়া একটি GSM Booster Pass Moterboard এর দ্বারা পনরিালিা 

করা হয়। উদেখ্য দে, Bio pipe media নহদসদব Dead Bacteria ব্যবহৃর্ 

হয়; ো Foam বা Rubber আকৃনর্দর্ নিনেষ্টম আকাদর নবনিন্ন Pipe Joint এর 

দির্দর বসাদিা হয়। Pipe সমূহ এক প্রকার Foreign Made Solvent 

Adhesive দ্বারা যুক্ত করা িাদক।  

র্নর্নিল 

০২। নর্রপুর ৬ িাং দসকশদি 

গণপূর্ম অনিেপ্তদরর 

কর্ মকর্মা/কর্ মিানরদের 

জন্য আবানসক ফ্ল্যাে 

নির্ মাণ (১র্ সাংদশািিী) 

প্রকল্প 

সুযরয়জ মেটরিন্ট োন্ট এে Capacity প্রকরল্প িসিাসকােীে সংখ্যাে উপে মনভতে করে। 

মিএনমিমস অনুর্ায়ী জন প্রমর্ বদমনক সরয়রলে পমেিান সরি তাচ্চ ৪৫ মলটাে। নস নপ্রমক্ষরর্ ২৮৮ 

টি আিামসক ফ্ল্যারটে জন্য সুযরয়জ মেটরিন্ট োন্ট এে Capacity িরি র্মদ প্রমর্ ফ্ল্যারট ৬ 

জন িসিাস করে ২৮৮*৬*২৫= ৭৭৭৬০ মল িা ৭৭.৭৬ ঘন মিটাে। মিেপুরেে প্রকরল্প 

৮০.০০ ঘন মিটাে Capacity এে সুযরয়জ মেটরিন্ট োন্ট স্থাপন কো িরয়রছ। সুযরয়জ 

মেটরিন্ট োন্ট (এসটিমপ -STP) নর্ প্রিানর্ ৫টি অংশ থারক নর্িন-১। ভিন িরর্ সরয়ল 

আনাে জন্য পাইপ লাইন ননটওয়াকত; ২। ইকুয়ালাইরজশন ট্াংক িা কারলকশন ট্াংক; ৩। 

িমিউল এিং নিমশন রুি; ৪। এইচমিমপই (HDPE) পাইপ িমিউল র্া কারলকশন ট্াংরকে 

পরে সকল িেরণে পাইপ কারজে জন্য ব্যিহৃর্ িয়;  ৫। ইরলররারিকামনকযাল অংশ নর্খারন 

সকল িেরণে নিমশনামেজ েরয়রছ। পাইপ লাইন ননটওয়াকত এে িাধ্যরি প্রথরি সরয়ল 

কারলকশন ট্াংরক আরস। কারলকশন ট্াংক িরর্ িাইড্রমলক নফারস তে িাধ্যরি নিইন িমিউল 

এ প্ররিশ করে। এখারন করয়ক িারপ নিায়াে মদরয় অমক্সরজন নদয়া িয় র্া সরয়লরক 

ব্যকরটমেয়াে িাধ্যরি মিকরম্পাে কেরর্ সািায্য করে। করয়ক িারপ নিায়াে নদয়াে পে 

সরয়রলে BOD এে িাত্রা ৪০ মিগ্রা/মলটাে এে িরধ্য র্খন চরল আরস র্খন এটা আউটরলট 

পাইপ মদরয় িামিরে নিে করে নদয়া িয়। র্রি আউটরলরট না মদরয় একটা সািােণ মফল্টাে 

ব্যিিাে করে এই পামন বদনমিন কারজ ব্যিিাে কো র্ায়। 

নর্রপুর 
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০৩। ঢাকাস্থ আনজর্পুর 

সরকানর কদলানির 

অিযন্তদর সরকানর 

কর্ মকর্মা/কর্ মিারীদের 

জন্য বহুর্ল আবানসক 

ফ্ল্যাে নির্ মাণ (২য় পে মায়) 

প্রকল্প 

XvKv ’̄ AvwRgcyi miKvwi K‡jvbxi Af¨šÍ‡i miKvwi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 

Rb¨ eûZj AvevwmK d¬¨vU wbg©vY [2q ch©vq] kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 20 

Zjv wewkó 17wU fe‡bi Rb¨, civgk©K KZ©„K cÖ`Ë bKkv †gvZv‡eK 

GmwUwc wbg©vb Kiv n‡q‡Q| 

 

1.GmwUwci aib: ev‡qvjwRK¨vj 

2.K¨vcvwmwU : 25.7 m3/Hour 

3.wbg©vb e¨q : 4.65 ‡KvwU 

4.e¨envi Kvix : 7000 Rb  

 

D³ GmwUwc†Z  Machine room, Sewage Washout pit, 

Equalization tank, Aeration tank, Setting tank, Electro 

Mechanical Part, Waste water Transportation pipe line 
BZ¨vw`i ms¯’vb i‡q‡Q|  

 

আনজর্পুর 

 

 

 

ররইন ওয়াটার  

নেইন ওয়াটাে িারভ তমটং সুমিিামদ মনি তাণ 

গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

ঢাকা গণপূর্ম দজাি র্ানিকগি = ০২ টি ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি। 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি কৃনষ নবশ্বনবদ্যালয় ও দগৌরীপুর ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি ১টি কদর ২টি দরইি ওয়াোর 

হাদি মনষ্টাং নির্ মাণ করা হদয়দছ। 
 

নকদশারগি ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি দহাদসিপুর ১টি, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স 

দেশি পাকুনন্দয়া ১টি দরইি ওয়াোর হাদি মনষ্টাং নির্ মাণ করা হদয়দছ। 

উপদজলা সের জার্ালপুর ও ইসলার্পুর উপদজলায় নিনর্ মর্ ২ টি র্দিল র্সনজে। 

দগাপালগি গণপূর্ম দজাি পাে ও বস্ত্র র্ন্ত্রণালয় এর অিীি দরইি ওয়াোর হাদি মনষ্টাং সুনবিানে নির্ মাণ করা হদব। 

িট্টিার্ গণপূর্ম দজাি ১। Construction of 03 (Three) Storied NSI Office Building with 

04(Four) Storied foundation one at Chandpur. 

২।দিায়াখালী দজলার কনবরহাে উপদজলায় ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দষ্টশি িবি। 

৩।দিায়াখালী দজলার দসিবাগ উপদজলায় ফায়ার সানি মস ও  নসনিল নিদফন্স দষ্টশি িবি। 

খুলিা গণপূর্ম দজাি গণপূর্ত মিভাগ-খুলনা ২ 

খুলনা কয়ো ফায়াে সামভ তস মনি তাণ প্রকল্প 

খুলনা িটিয়াঘাটা ফায়াে সামভ তস মনি তাণ প্রকল্প 

গণপূর্ত মিভাগ সার্ক্ষীো 

১। নদরশে গুরুত্বপূণ ত স্থারন ১৫৬ টি ফায়াে সামভ তস ও মসমভল মিরফন্স নটশন স্থাপন শীষ তক প্রকল্প: 

(ক) কলারোয়া ফায়াে নেশন । 

(খ) আশাশুমন ফায়াে নেশন ।   

(গ) নদিিাটা ফায়াে নেশন। 

গণপূর্ত মিভাগ-নড়াইল  

কামলয়া ফায়াে সামভ তস 

বনরশাল গণপূর্ম দজাি িমেশাল গণপূর্ত মিভারগ 2 টি  নেইন  ওয়াটাে িারভ তমটং  সুমিিামদ মনি তাণ কো িরয়রছ। 

নসদলে গণপূর্ম দজাি ক) দশরপুর হাইওদয় আউেদপাে, দর্ৌলিীবাজার - ০১ টি 

খ) ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি, জুড়ী, দর্ৌলিীবাজার - ০১টি 

গ) ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি, জার্ালগি, সুিার্গি - ০১টি 

ঘ) ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি, শাো, সুিার্গি - ০১টি 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল ঢাকার গুলশাি, িাির্নন্ড ও দর্াহাম্মেপুদর ২০টি পনরর্যক্ত বানড়দর্ ৩৯৮টি আবানসক ফ্ল্যাে নির্ মাণ প্রকল্প এবাং 

আওর্ািীি জার্ীয় নিরাপত্তা দগাদয়ন্দা অনিেপ্তর সের েপ্তর নির্ মাণ প্রকদল্প  দরইি ওয়াোর হাদি মনোং সুনবিা 

প্রোি করা হদয়দছ। 

 

 



29 

 

রসালার প্যাবনল স্থ্ার্পি ভবন 

 

গণপূর্ম নবিাগ ২০২০-২১ অি ম বছদর দসালার প্যাদিল স্থানপর্ উদেখদোগ্য িবদির িার্ 

র্য়র্িনসাংহ  গণপূর্ম নবিাগ পুনলশ হাসপার্াল 

োঙ্গাইল গণপূর্ম নবিাগ োঙ্গাইল দশখ হানসিা দর্নিদকল কদলজ ও হাসপার্াল িবি 

োঙ্গাইল দশখ হানসিা দর্নিদকল কদলদজর একাদিনর্ক িবি 

িীফ জুনিনসয়াল ম্যানজদেে দকাে ম িবি 

জার্ালপুর গণপূর্ম নবিাগ জার্ালপুর নবিাগীয় নশল্পকলা একাদির্ী 

পঞ্চগড় িীফ জুনিনশয়াল ম্যানজদেে আোলর্ িবি, পঞ্চগড়।  

কুনড়িার্ ১০০ দিদক ২৫০ শয্যায় উনন্নর্ করণ দজিাদরল হাসপার্াল িবি নির্ মাণ কাজ। 

খাগড়াছনড় গণপূর্ম নবিাগ, খাগড়াছনড়। পুনলশ হাসপার্াল। 

রাঙ্গার্াটি গণপূর্ম নবিাগ, রাঙ্গার্াটি। পুনলশ হাসপার্াল 

দিায়াখালী গণপূর্ম নবিাগ, দিায়াখালী। বাাংলাদেশ দেনলনিশি দিায়াখালী উপদকদন্দ্রর রান্সনর্োর িবি নির্ মাণ । 

নসদলে   দর্নরি একাদিনর্র একাদিনর্ক িবি 

সুিার্গি িীফ জুিীশীয়াল ম্যানজদেে আোলর্ 

    

বাদগরহাে গণপূর্ম নবিাগ, বাদগরহাে শ্রর্ কোণ িবি, র্াংলা, বাদগরহাে 

 

েদশার গণপূর্ম নবিাগ টিটিনস দকশবপুর। 

বনরশাল গণপূর্ম নবিাগ। দশবানির্ হাসপার্াদলর র্ি মািাইদজশি িবি। 

দর্নরি একাদিনর্, বনরশাল। 

নশল্পকলা একাদিনর্, বনরশাল। 

পটুয়াখালী গণপূ্ুর্ম নবিাগ। দেদশ ৪০টি উপদজলায় ৪০টি কানরগরী প্রনশক্ষণ দকন্দ্র প্রকদল্পর আওর্ায় পটুয়াখালী দজলার  েশনর্িা 

উপদজলায় একটি (টিটিনস) দকন্দ্র নির্ মাণ প্রকল্প । 

দিালা গণপূর্ম নবিাগ। দিালা দেেোইল ইিনেটিউে। 

নপদরাজপুর গণপূর্ম নবিাগ। নপদরাজপুর দজলা মুনক্তদোদ্ধা কর্দেে িবি। 

িাঁপাইিবাবগি নসদজএর্ দকাে ম, ২৫০ শয্যা নবনশষ্ট সের হাসপার্াল 

নসরাজগি শহীে এর্ র্িসুর আলী দর্নিদকল কদলজ ও ৫০০ শয্যার দর্নিদকল কদলজ হাসপার্াল, নসরাজগি। 

 

বৃক্ষরোপন কি তসূচীে িাধ্যরি নোপনকৃর্ গাছ 

 

গণপূর্ম দজাি  গাদছর সাংখ্যা (টি) 

ঢাকা গণপূর্ম দজাি ৯৫০ 

ঢাকা গণপূর্ম দর্দরা দজাি ১৪৭০ 

বনরশাল গণপূর্ম দজাি ১২১০ 

রাজশাহী গণপূর্ম দজাি ২০০০ 

রাংপুর গণপূর্ম দজাি ১৫০০ 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি ৯০৫ 

নসদলে গণপূর্ম দজাি ৩০০ 

দগাপালগি গণপূর্ম দজাি ৭৫৪ 

িট্টিার্ গণপূর্ম দজাি ১৩৫০ 

খুলিা গণপূর্ম দজাি ৭০০ 

 

পুোর্ন স্থাপনা নষ্ট্রংরদমনং 

 

 

পুোর্ন স্থাপনা নষ্ট্রংরদমনং 

গণপূর্ম দজাি পুোর্ন স্থাপনা প্রযুমি 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি র্য়র্িনসাংহ দর্নিদকল কদলদজর একাদিনর্ক িবি ও র্য়র্িনসাংহ দর্নিদকল কদলজ হাসপার্াদলর ১টি ৪ 

র্লা ওয়াি ম িবি।  

জার্ালপুর দজলা সরকারী বাসিবি (ই োইপ) । 

দরদরানফটিাং 
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গণপূর্ম দজাি পুোর্ন স্থাপনা প্রযুমি 

খুলিা গণপূর্ম দজাি গণপূর্ত মিভাগ-খুলনা ১ 

খুলনা নিমিরকল করলজ িাসপার্াল মি িক (৬ষ্ঠ র্লা ভিন)  

গণপূর্ত মিভাগ-নড়াইল  

১০০ শয্যা মিমশট নড়াইল সদে িাসপার্াল 

দরদরানফটিাং 

বনরশাল গণপূর্ম দজাি িমেশাল নশে-ই-িাংলা িাসপার্াল ভিন দরদরানফটিাং 

 

মনোপদ ও সুরপয় পামন মনমির্কেরণ মিপটিউিওরয়ল স্থাপন 

মনোপদ, সুরপয় পামন সেিোরিে লরক্ষয মিপ টিউিওরয়ল স্থাপন 

গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

ঢাকা গণপূর্ম দজাি নর্রপুর = নর্রপুর ৬ িাং দসকশদি গণপূর্ম অনিেপ্তদরর কর্ মকর্মা-কর্ মিারীদের জন্য ২৮৮ টি সরকারী আবানসক ফ্ল্যাে 

নির্ মাণ (১র্ সাংদশািিী) প্রকদল্প = ০১ টি 

 গাজীপুর = গাজীপুর গণপূর্ম নবিাগীয় অনফদস=০১টি, কানশর্পুর দকন্দ্রীয় কারাগাদর = ০১ টি, টিটিনসদর্ = ০১ টি, 

সানকমে হাউদজ = ০১ টি 

সািার = সািার নপএটিনস-০১টি, দবর্ার-০১টি । 

র্ানিকগি =কদণ মল র্াদলক দর্নিদকল কদলজ=০১ এবাং ০২ টি ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি ০২টি।  

র্নর্নিল = সরকারী কদলািীদর্ ০৫টি ২০ র্লা নবনশষ্ট আবানসক িবি =০১টি। 

মুন্সীগি = নসনজএর্ দকাে ম িবি =০১টি, ২৫০ শয্যা নবনশষ্ট হাসপার্াল িবি = ০১টি,  িায়াদবটিক হাসপার্াল িবি  

=০১টি। 

আনজর্পুর = আনজর্পুর সরকারী আবানসক কদলািীদর্= ০১টি। 

ঢাকা গণপূর্ম দর্দরাপনলেি দজাি ১। তুরাগ িািা, েনক্ষিখাি িািা, উত্তরখাি িািা, সবুজবাগ িািা ও শাজাহািপুর িািা 

২। পাবর্য িরিার্ কর্দে´ নির্ মাণ প্রকল্প। 

৩। ঢাকাস্থ নজগার্লায় সরকারী কর্ মকর্ম-কর্ মিারীদের (গণপূর্ম ও স্থাপর্য অনিেপ্তর) জন্য ২৮৮টি আবানসক 

ফ্ল্যাে নির্ মাণ। উপখার্িঃ গিীর িলকুপ স্থাপি কাজ। 

রাজশাহী গণপূর্ম দজাি রাজশাহী গণপূর্ম দজাদির আওর্ায় নবনিন্ন  প্রকদল্প  ৩৫টি নিপটিউবওদয়ল স্থাপি করা হদয়দছ। 

র্য়র্িনসাংহ গণপূর্ম দজাি দগৌরীপুর উপদজলা ফায়ার সানি মস প্রকল্প এলাকায় ১টি,  কৃনষ নবশ্বনবদ্যালয় ফায়ার সানি মস প্রকল্প একায়ায় ১টি, 

র্য়র্িনসাংহ দকন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প এলাকায় ১টি, এনপনবএি মুক্তাগাছা প্রকল্প এলাকায় 

১টি, র্ োব ১৪ প্রকল্প এলাকায় ১টি, নসরর্া হাসপার্াদল ১টি, পুনলশ হাসপার্াল ১টি, গফরগাঁও, র্ারাকান্দা, নত্রশাল, 

িান্দাইল র্দিল র্সনজদে ১টি কদর ৪টি, র্য়র্িনসাংহ দজলা সর্াজদসবা কায়ালদয় ১টি, ফুলবানড়য়া কৃষক দসবা িবদি 

১টি, হালুয়াঘাে ভূনর্ অনফদস ১টি ও কৃনষ র্থ্য সানি মদস ১টি নিপটিউবওদয়ল স্থাপি। 

 

নকদশারগি অেিার্ উপদজলা ভূনর্ অনফস ১ টি, নিকলী উপদজলা ভূনর্ অনফস ১ টি, কুনলয়ারির র্দিল 

র্সনজে-এ  ১টি, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি কনরর্গি ১টি, ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স 

দেশি দহাদসিপুর ১টি এবাং ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি পাকুনন্দয়া ১টি নিপটিউবওদয়ল স্থাপি। 

 

দিত্রদকাণা গণপূর্ম নবিাদগর আওর্ািীি আেপাড়া িািা িবদি ১টি, বারহাট্টা িািা িবদি ১টি. ১িাং সের পুনলশ 

ফাঁনড়দর্ ১টি, দর্াহিগি সাব-দরনজিঃ অনফদস ১টি, কলর্াকান্দা সাব-দরনজিঃ অনফদস ১টি, সানকমে হাউদজ ১টি, 

এি.এস.আই িবি নির্ মাণ প্রকদল্প ১টি, সর্াজদসবা কর্দেে এ ১টি, র্েি উপদজলা ভূনর্ অনফদস ১টি, পুনলশ অনফসাস ম 

দর্স িবদি ১টি এবাং আেশ মিগর পুনলশ র্েন্ত দকদন্দ্র ১টি, আেপাড়া সাব-দরনজিঃ অনফদস ১টি, বারহাট্টা ও র্েি কৃষক 

প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ২টি নিপটিউবওদয়ল স্থাপি করা হদয়দছ। 

 

জার্ালপুর দজলা কারাগাদর ১ টি নিপ টিউব ওদয়ল এবাং দর্লান্দহ িািা িবদি ১ টি নিপ টিউব ওদয়ল স্থাপি 

এবাং কৃষক প্রনশক্ষি দকন্দ্র ৩ টি ;দর্াে- ৫ টি।  

দশখ হানসিা দর্নিকযাল কদলজ ও হাসপার্াল নির্ মাণ প্রকদল্পর নবনিন্ন িবি  এ ২ টি, িাগরপুর ও কানলহানর্ 

টিটিনস এবাং োঙ্গাইল সানকমে হাউদজ ৩ টি; দর্াে ০৫ টি।  

শ্রীবরেী কৃষক দসবা দকদন্দ্র  ০১ টি,   িন্দ্রদকািা কৃষক দসবা দকদন্দ্র ০১ টি, িানলর্াবাড়ী কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র 

০১ টি, নিিাইগার্ী কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ০১টি, িকলা কৃষক প্রনশক্ষণ দকদন্দ্র ০১ টি,  িন্দ্রদকািা কৃষক দসবা 

দকদন্দ্র ০১ টি, িানস মাং ইিনেটিউে ০১ টি, সানকমে হাউজ ০১ টি ; দর্াে ০৮ টি। 

দগাপালগি গণপূর্ম দজাি গণপূর্ম দজাি, দগাপালগি এর আওর্ািীি স্বরাে র্ন্ত্রণালয়, পাে ও বস্ত্র র্ন্ত্রণালয়, প্রবাসী কোণ ও ববদেনশক 

কর্ মসাংস্থাি র্ন্ত্রণালয়, স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয় ইর্যানে এর অিীি প্রকদল্প। 

িট্টিার্ গণপূর্ম দজাি ১। িীফ জুনিনশয়াল ম্যানজদেে আোলর্ িবি নির্ মাণ,  

২। প্রনর্টি দজলা ও উপদজলায় একটি কদর দর্াে ৫৬০নর্ র্দিল র্সনজে নির্ মাণ প্রকদল্প ১০টি 

রাংপুর গণপূর্ম দজাি দঘাড়াঘাে এসআরও অনফস, নবরার্পুর এসআরও অনফস, রাংপুর কানরগনর প্রনশক্ষণ দকন্দ্র (খািসার্া, 

গঙ্গািড়া, হার্ীবান্ধা, পীরগি)। 
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গণপূর্ম দজাি প্রকদল্পর িার্ 

খুলিা গণপূর্ম দজাি গণপূর্ত মিভাগ- ২, খুলনা-  

খুলনা রূপসা কৃমষ নকরন্দ্র মিপ-টিউিওরয়ল স্থাপন, খুলনা িটিয়াঘাটা কৃমষ নেমনং নসন্টারে মিপ-টিউিওরয়ল 

স্থাপন, খুলনা নজলা সিাজরসিা কার্ তালরয় মিপ-টিউিওরয়ল স্থাপন, খুলনা মশক্ষানমিমশ প্রমশক্ষণ দরপ্তরে মিপ-

টিউিওরয়ল স্থাপন, মিটাক খুলনা এ 1টি মিপ-টিউিওরয়ল স্থাপন, খুলনা নজলা পুমলশ লাইরন মিপ-টিউিওরয়ল 

স্থাপন। 

 

গণপূর্ত মিভাগ সার্ক্ষীো 

১। নদরশে গুরুত্বপূণ ত স্থারন ১৫৬ টি ফায়াে সামভ তস ও মসমভল মিরফন্স নটশন স্থাপন শীষ তক প্রকল্প: 

(ক) কলারোয়াফায়ােরেশন । 

(খ) আশাশুমনফায়ােরেশন ।   

(গ) নদিিাটাফায়ােরেশন। 

২। সার্ক্ষীো নজলাে বকখালী নকােগাি ত মনি তাণ কাজ। 

 

গণপূর্ত মিভাগ, িারগেিাট 

১। নজলা কাোগাে, িারগেিাট 

২। নিাল্লািাট ফায়াে সামভ তস নেশন 

৩। ফমকেিাট ফায়াে সামভ তস নেশন 

৪। নজলা পাসরপাট' অমফস 

 

গণপূর্ত মিভাগ, র্রশাে 

র্রশাে নজলাে সামকতট িাউরজে অভযন্তরে গভীে নলকূপ স্থাপন। 

 

গণপূর্ত মিভাগ-নড়াইল  

অমফসাস ত নিস, নােী ব্যাোক, কামলয়া থানা ভিন, িড়নাল পুমলশ র্দন্ত নকন্দ্র, কামলয়া ফায়াে সামভ তস, এনএসআই, 

কামলয়া কৃষক প্রমশক্ষণ নকন্দ্র, নলািাগড়া কৃষক প্রমশক্ষণ নকন্দ্র ও সেকামে িাসভিন সমূরি 

 

গণপূর্ত মিভাগ, চুয়ািাঙ্গা 

1। িরিল িসমজদ ও ইসলামিক সাংস্কৃমর্ক নকন্দ্র স্থাপন। 

2। চুয়ািাঙ্গা সদে থানা পুমলশ অমফসাস ত নিস। 

3। চুয়ািাঙ্গা নজলািীন দশ তন ইমিরগ্রশন নচক নপাে। 

4। চুয়ািাঙ্গা দৃমট প্রমর্িমন্ধরদে নিারেল ভিন। 

5। চুয়ািাঙ্গা নজলািীন আলিিাঙ্গা ও জীিননগে থানা ইন্সরপক্টে নকায়াট তাে। 

 

গণপূর্ত মিভাগ, মিনাইদি 

সামকতট িাউস, ২৫০ নিি িাসপার্াল   

বনরশাল গণপূর্ম দজাি িমেশাল গণপূর্ত নজারনে  আওর্ািীন িমেশাল নিমেন একারিমি ও নগৌেনদী নটক্সটাইল ইনমেটিউট এিং 

পটুয়াখালী মচফ জুমিমসয়াল আদালর্ ভিন মনি তাণ প্রকরল্প নিাট 22 টি মিপ টিউিওরয়ল স্থাপন কো িরয়রছ । 

নসদলে গণপূর্ম দজাি ক) নসদলে দর্নরি একাদিনর্ - ০১ টি 

খ) রাজিগর উপদজলা ভূনর্ অনফস, দর্ৌলিীবাজার - ০১ টি 

গ) জুড়ী উপদজলা ভূনর্ অনফস, দর্ৌলিীবাজার - ০১ টি  

ঘ) শাদয়স্তাগি হাইওদয় আউেদপাে, হনবগি - ০১টি 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল গণপূর্ম রক্ষণাদবক্ষণ সাদকমল, ঢাকার আওর্ািীি জার্ীয় নিরাপত্তা দগাদয়ন্দা অনিেপ্তর এর সের েপ্তর নির্ মাণ 

প্রকদল্পর আওর্ায় গিীর িলকুপ স্থাপি করা হদয়দছ। 
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২০২০-২০২১ অথ িবছবর প্রণয়নকৃি কাঠাবমাগি নকশা 

বাস্তবায়িকারী 

অনুনবিাগ, 

অনিশাখা, শাখা 

লক্ষযর্াত্রা অজমদির 

প্রর্াণক (প্রকদল্পর িার্) 
িবি সাংখ্যা 

গণপূর্ম 

নিজাইি 

োরকতল-১/২ 

Construction of Union Land Office  ৬ 

Construction of Upazilla Land Office ১ 

National Academy for Development Administration (NADA), 

Dhaka 
১ 

Information Commission Building, Dhaka  ১ 

Construction of Auditorium Building at Bangladesh Betar, 

Sylhet 
১ 

বাাংলাদেশ দবর্ার, নসদলে এর টিলাগড়স্থ দপ্ররণ দকদন্দ্রর (Transmitting 

Station) প্রস্তানবর্ সীর্ািা প্রািীর 
১ 

িাঁপাইিবাবগি দজলার র্হািন্দায় দশখ হানসিা দসতু সাংলগ্ন এলাকায় পে মেি 

দকন্দ্র নির্ মাণ 
১ 

BG Press Cargo lift ১ 

Construction of Shopping Complex at Agargaon Bazar 

Banik Somobay Somitee 
১ 

Seed Certification Agencies Building  ২ 

Strenthening & Capacity Building of SRDI ২ 

Farmers Training Centre at Upazila Level  ১ 

Farmers Service Centre at Union Level ২ 

Strengthenign of Agriculture Training Institutes Program ১ 

Bhomra Land Customs Station, Satkhira ১ 

NGO Foundation Headoffice, Dhaka ১ 

Karbhaban at Khulna ১ 

Modern training complex at Bangladesh Institute of 

Management at Sobhanbagh (10F+2B) 
১ 

 Customs, excise & VAT office at Satkheera Sadar, Satkheera ২ 

Infrastructural Development of Charfasson Range, Bhola ১ 

Banabhavan Project ২ 

Construction of Rest House in Modhupur National Forest, 

Tangail 
১ 

Divisional/ District Environment office ২ 

Construction of 1971 Genocide-Torture Achieve and Museum 

Building at Khulna 
১ 

Construction of South Surma Public Library at Mollargaon, 

Sylhet  
১ 

Construction of Kazi Najrul Institute  ১ 

†kL jyrdyi ingvb cvewjK jvB‡eªix Ges wimvP© †m›Uvi wbg©vb  ১ 
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বাস্তবায়িকারী 

অনুনবিাগ, 

অনিশাখা, শাখা 

লক্ষযর্াত্রা অজমদির 

প্রর্াণক (প্রকদল্পর িার্) 
িবি সাংখ্যা 

Muslim Institute Complex, Chittagong  ২ 

Copy Right Bhaban, Dhaka  ১ 

বাাংলাদেশ দলাক ও কারুনশল্প ফাউদন্ডশদির জাদুঘর িবি সম্প্রসারণ এবাং অন্যান্য 

দিৌর্ কাঠাদর্া নির্ মাণ, Sonargaon 
২ 

ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাাংস্কৃনর্ক ই িনেটিউে, রাঙ্গার্াটি অনফস কার্ র্ানল্টফাাংশিাল িবি 

নির্ মাণ 
১ 

হাওড় অঞ্চদলর জদন্য আব্দুল হানর্ে আঞ্চনলক নশল্পকলা একাদিনর্ নির্ মাণ ১ 

Construction of Monument in boddhobhumi ১০ 

Office Campus of Secondary and Higher Education board 

dhaka  
২ 

Honorable President Abdul Hamid Bar Association Building 

at Kishoreganj 
১ 

National Maritime Institute, Madaripur ২ 

Strengthening and Modernization of Inspection for Factories 

and Establishments Department and DIG Office Building 
৭ 

Social Service Complex ২২ 

Diabetic Hospital ৫ 

Textile Vocational Institute  ৫ 

Establishment of 40 TTC (Upazilla) ৭ 

Amader Gram Cancer and Research Center ২ 

Joyeeta Tower ১ 

Bangabandhu Sheikh Mujib Novo Theatre ৩ 

Ruppur Green City ৩ 

Observatory ১ 

Gene Bank ৩ 

Apprenticeship Offices under BMET,  ১ 

BIMSTEC Secretariat ১ 

Fashion Design Institute, Jamalpur ৫ 

Five Training Center for Five Basic Center of Bangladesh 

TAT Board. 
৫ 

Handloom Education and Training Institute, Narsingdi. ৩ 

১১টি র্িাি ম ফায়ার দেশি নির্ মাণ ৮ 

১৫৬ ফায়ার সানি মস ও নসনিল নিদফন্স দেশি নির্ মাণ ৬ 

দকাে গাি ম, বাাংলাদেদশর নবনিন্ন িবি নির্ মাণ ৪ 

র যাব কর্দেে নির্ মাণ ৬ 

কুনর্ো দকন্দ্রীয় কারাগার পুিনি মর্াণ প্রকল্প ১১ 

িরনসাংেী দজলা কারাগার ১৫ 

জার্ালপুর দজলা কারাগার পুিনি মর্াণ ১৭ 
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বাস্তবায়িকারী 

অনুনবিাগ, 

অনিশাখা, শাখা 

লক্ষযর্াত্রা অজমদির 

প্রর্াণক (প্রকদল্পর িার্) 
িবি সাংখ্যা 

িারায়ািগি দজলা কারাগার ২ 

র্য়র্িনসাংহ দজলা কারাগার ২ 

িট্টিার্ দকন্দ্রীয় কারাগার ২ 

আঞ্চনলক পাসদপাে ম অনফস নির্ মাণ  ২ 

আিসার ও নিনিনপর নবনিন্ন িবি নির্ মাণ ২ 

র্ােকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কাে মালয় নির্ মাণ ২ 

পুরার্ি দকন্দ্রীয় কারাগার, দকরািীগি ১ 

িট্টিার্ দর্দরাপনলোি পুনলশ এর প্রিাি কাে মালয় (২০ র্লা ও ৩টি দবসদর্ন্ট নবনশষ্ট) ২ 

নসদলে দর্দরাপনলোি পুনলশ এর প্রিাি কাে মালয় (২০ র্লা ও ৩টি দবসদর্ন্ট নবনশষ্ট) ১ 

রর্িা িািা ও নিনস অনফস ( ২টি ২০ র্লা িবি ৩ টি দবসদর্ন্ট নবনশষ্ট) ২ 

নসনিয়র পুনলশ কর্ মকর্মাদের আবাস িবি, গুলশাি (১৪ র্লা ও ২ টি দবসদর্ন্ট 

নবনশষ্ট) 
১ 

ঢাকা দর্দরাপনলোি পুনলশ এর অিীদি ৯টি আবানসক িবি প্রকল্প (১৫ ও ২০ র্লা ও 

২ টি দবসদর্ন্ট নবনশষ্ট) 
৯ 

সর্ি বাাংলাদেদশ পুনলশ এর অিীদি ৯টি আবানসক িবি প্রকল্প (১৫ ও ২০ র্লা ও ২ 

টি দবসদর্ন্ট নবনশষ্ট) 
৯ 

বনরশাল ও নসদলে এ এনপনবএি এবাং আর আর এফ পুনলশ লাইি প্রকল্প । (প্রনর্টিদর্ 

আনুর্ানিক ২০ টি কদর ৮০টি স্থাপিা) 
৮ 

বনরশাল দর্দরা পনলোি ও খুলিা দজলা পুনলশ লাইি প্রকল্প । (প্রনর্টিদর্ আনুর্ানিক 

২০ টি কদর ৪০টি স্থাপিা) 
৮ 

নসনিয়র পুনলশ কর্ মকর্মাদের বাস িবি, রর্িা ( ২১ র্লা ও ২ টি দবসদর্ন্ট নবনশষ্ট ) ১ 

দেদশর নবনিন্ন দজলায় ৬ র্লা নবনশষ্ট িািা িবি নির্ মাি  ১ 

দেদশর নবনিন্ন দজলায় ৬ ও ১০ র্লা নবনশষ্ট পুনলশ অনফসাস ম দর্স িবি নির্ মাি । ২ 

ঢাকার দির্রায় নষ্টল দসি নির্ মাণ প্রকল্প ( ৩টি এর্ টি গ্যাদরজ) ২ 

দেদশর নবনিন্ন দজলায় ৬ র্লা নবনশষ্ট পুনলশ ফানড় িবি নির্ মাি । ২ 

দেদশর নবনিন্ন দজলায় ৪/৬/১০ র্লা নবনশষ্ট অস্ত্রাগার িবি নির্ মাি  ২ 

দেদশর নবনিন্ন দজলায় ৬/১২/২০ র্লা নবনশষ্ট পুনলশ ব্যারাক িবি নির্ মাি । ২ 

বাদগরহাে এর রার্পাল এ অবনস্থর্ পুনলশ দরইনিাং একাদির্ী এর আওর্ািীি িবি 

নির্ মাি প্রকল্প । 
২ 

খাগড়াছনড় সের (এএসটিনস) এনপনবএি পুনলশ লাইদির িবি সমূহ নির্ মাি প্রকল্প । ২ 

খাগড়াছনড় র্হালছনড়দর্ অবনস্থর্ ৬ - এনপনবএি পুনলশ লাইদির িবি সমূহ নির্ মাি 

প্রকল্প । 
২ 

৬ র্লা িীর্ নবনশষ্ট অনর্নরক্ত পুনলশ সুপারদের অনফস কার্ বাস িবি নির্ মাি প্রকল্প 

। 
১ 
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গণপূিি অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন প্রকবের িার্লকা 

মন্ত্রণালবয়র নাম ক্রঃ 

নং 

প্রকবের নাম প্রকবের রময়াদ রমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

গৃহায়ন ও গণপূিি 

মন্ত্রণালয় 

১ নগরাঞ্চবল ভবন স্যরক্ষা প্রকে। (র্ানুয়ার্র/২০১৬ 

হবি জুন/২০২৩) 

    57172  

২ নারায়ণগঞ্জ আলীগবঞ্জ সরকার্র কম িকিিাবদর র্ন্য ৮টি ১৫ িলা 

ভববন ৬৭২টি আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ। 

(র্ানুয়ার্র/২০১৬ 

হবি জুন/২০২১) 

   40243  

৩ ঢাকার আর্র্মপুবর র্বিারকবদর র্ন্য বহুিল র্বর্শষ্ট আবার্সক 

ভবন র্নম িাণ)। 

(জুলাই/২০১৬ 

হবি জুন/২০২১)  

     9622  

৪ ঢাকা শহবর গুলশান, িানমর্ন্ড ও রমাহাম্মদপুবর ২০টি 

পর্রিযাক্ত বার্িবি ৩৯৮টি সরকার্র আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ)। 

(জুলাই/২০১৬ 

হবি  

র্ডবসম্বর/২০২০) 

   36654  

৫ িট্টগ্রাম শহবর পর্রিযক্ত বািীবি সরকার্র আবার্সক ফ্ল্যাট ও 

ডরর্মটরী ভবন র্নম িাণ। 

(রিব্রুয়ার্র/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১) 

   47661  

৬ কক্সবার্ার রর্লািীন গণপূিি অর্িদপ্তবরর খার্ল র্র্মবি দুটি 

আধুর্নক স্যব াগ-স্যর্বিার্বর্শষ্ট উদ্যান ও একটি রখলার মাঠ 

উন্নয়ন। 

(অবটাবর/২০১৭ 

হবি 

র্ডবসম্বর/২০২০) 

     1605  

৭ রগাপালগবঞ্জ বহুিল র্বর্শষ্ট সমর্িি সরকার্র অর্িস ভবন 

র্নম িাণ। 

(রসবেম্বর/২০১৭ 

হবি জুন/২০২১)  

      9794  

৮ আর্র্মপুর সরকার্র কবলার্নর অভযন্তবর সরকার্র 

কম িকিিা/কম িিারীবদর র্ন্য বহুিল আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ (২য় 

প িায়) 

(জুলাই/২০১৭ হবি 

জুন/২০২১) 

   99023  

৯ প্রিানমন্ত্রীর কা িালবয়র কযাবিবটর্রয়া ও র্বর্ভন্ন হবলর 

অভযন্তরীণ পর্রবিিন ও পর্রবি িন কার্। 

(রিব্রুয়ারী/২০১৮ 

হবি  জুন/২০২১) 

     3407  

১০ রনায়াখার্ল সদবর অর্িসাস ি রকায়াট িার ভবন র্নম িাণ। (র্ানুয়ারী/২০১৮ 

হবি জুন/২০২১) 

    21905  

১১ ঢাকাস্থ্ র্মরপুর ৬ নং রসকশবন সরকার্র কম িকিিাবদর র্ন্য 

২৮৮টি আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ। 

(র্ানুয়ারী/২০১৮ 

হবি 

র্ডবসম্বর/২০২০) 

    29050  

১২ ঢাকার রির্গাঁওবয় সরকার্র কম িকিিা/ কম িিারীবদর র্ন্য 

বহুিল  (১৩ িলা ) আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ। 

(জুলাই/২০১৮ 

হবি জুন/২০২১) 

   16852  

১৩ িট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ্ র্সর্র্এস কবলানীবি র্রার্ীণ ি ১১ টি 

ভববনর স্থ্বল ৯ টি বহুিল আবার্সক ভববন সরকার্র কম িকিিা/ 

কম িিারীবদর র্ন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট র্নম িাণ।  

(জুলাই/২০১৮ 

রথবক জুন/২০২১) 

   48294  

১৪ প্রিানমন্ত্রীর কা িালয় এবং গণভববনর প্রবয়ার্নীয় ববদুযর্িক/ 

 ার্ন্ত্রক র্সবটবমর আধুর্নকায়ন।  

(জুলাই/২০১৮ 

রথবক  

র্ডবসম্বর/২০২১) 

     2496  



36 

 

মন্ত্রণালবয়র নাম ক্রঃ 

নং 

প্রকবের নাম প্রকবের রময়াদ রমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৫ ঢাকাস্থ্ রমনা পাবকির অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন এবং রমনা 

রলকসহ সার্ব িক রসৌন্দ ি বৃর্িকরণ। 

(অবটাবর/২০১৮ 

রথবক 

র্ডবসম্বর/২০২০) 

     4796  

১৬ ঢাকাস্থ্ আর্র্মপুর সরকার্র কবলানীর অভযন্তবর সরকার্র 

কম িকিিাবদর র্ন্য বহুিল আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ [রর্ান-এ]।  

(র্ানুয়ারী/২০১৯ 

রথবক 

র্ডবসম্বর/২০২১) 

  192181  

১৭ বাংলাবদশ সর্িবালবয় ২০-িলা র্বর্শষ্ট নতুন অর্িস ভবন 

র্নম িাণ।  

(র্ানুয়ারী/২০১৯ 

রথবক 

র্ডবসম্বর/২০২০) 

   42098  

১৮ িট্টগ্রাবমর ৩৬টি পর্রিযক্ত বার্িবি সরকার্র কম িকিিা/ 

কম িিার্রবদর র্ন্য আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ।  

(রসবেম্বর/২০১৮ 

রথবক জুন/২০২১) 

  113186  

১৯ ঢাকাস্থ্ র্মরপুর পাইকপািায় সরকার্র কম িকিিা-কম িিার্রবদর 

র্ন্য বহুিল আবার্সক ফ্ল্যাট র্নম িাণ। 

( অবটাবর /২০১৯ 

হবি অবটাবর 

/২০২২)  

 108846  

২০ মার্নকগবঞ্জ বহুিল র্বর্শষ্ট সমর্িি সরকার্র অর্িস ভবন 

র্নম িাণ ।  

(জুলাই/২০১৯ 

হবি জুন/২০২২) 

     9565  

২১ অর্িসাস ি ক্লাব, ঢাকা এর কযাম্পাবস বহুিল ভবন র্নম িাণ।  (জুলাই/ ২০১৯ 

হবি জুন/ ২০২১ ) 

   22807  

২২ ঢাকাস্থ্ রসাবহানবাগ মসর্র্বদর আধুর্নকায়ন এবং ঊর্ধ্িমুখী 

সম্প্রসারণ ।   

( মাি ি/২০১৯ হবি 

র্ডবসম্বর/২০২০) 

      4977  

২৩ বাংলাবদশ র্ািীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমর্প 

রহাবটলসহ আনুষর্িক স্থ্াপনার র্নম িাণ ও আধুর্নকায়ন । 

(র্ডবসম্বর/২০১৯ 

হবি 

র্ডবসম্বর/২০২১)   

   23392  

২৪ বাংলাবদশ স্যপ্রীম রকাট ি বার লাইবেরী ভবন, এবনক্স ভবন এবং 

অর্ডবটার্রয়াম নবায়নসহ আনুষর্িক কার্। 

(র্ানুয়ারী/২০২০ 

হবি জুন/২০২১) 

      1748  

২৫ গণপূিি অর্িদপ্তর কর্তিক দুব িাগ ঝুঁর্ক হ্রাবস ভবন স্যরক্ষা 

উন্নর্িকরণ। 

(এর্প্রল/২০১৭ হবি 

জুন/২০২১) 

     5778  

২৬ রেশাল র্সর্কউর্রটি রিাস ি (এসএসএি) িায়ার্রং ররঞ্জ 

আধুর্নকায়ন 

র্ানুয়ারী,২০২০-

জুন,২০21 

      5154  

পররাষ্ট মন্ত্রণালয় ১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র র্বদ্যমান িত্ববর 1টি বহুিল অর্িস ভবন 

র্নম িাণ 

র্ানুয়ারী,2019 

হবি জুন 2021 

    6356  

প্রিানমন্ত্রীর কা িা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-

র্ডবসম্বর, ২০20 

   35234  

২ র্ামালপুবর অথ িননর্িক অঞ্চল স্থ্াপন (গনপূিি অংশ)।          3309  

বাংলাবদশ পাবর্লক 

সার্ভ িস কর্মশন 

১ বাংলাবদশ পাবর্লক সার্ভ িস কর্মশন এর উিিমূখী সম্প্রসারণ আগষ্ট’২০16 

রথবক জুন,2021 

     7287  
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২ ৭টি রর্লায় বাংলাবদশ পাবর্লক সার্ভ িস কর্মশন এর আঞ্চর্লক 

কা িালয় র্নম িাণ 

জুলাই’২০18 

রথবক জুন,2022 

   12690  

৩ নবনপটিএনসর আন্তমজানর্ক প্রনশক্ষণ  কর্দেস উদ্ধমমূখী 

সম্প্রসারণ  

জুলাই /২০১৬  

জুন/২০১৮ 

 

২৭৯৬.০৪ 

র্নপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১ বাংলাবদবশর ৩৭টি রর্লায় সার্কিট হাউবর্র উিিমূখী সম্প্রসারণ 

প্রকে  

জুলাই 2018 হবি 

জুন 2021 

    17056  

২ কুর্মো রর্লায় সার্কিট হাউর্ র্নম িাণ  জুলাই 2018 হবি 

জুন 2021 

      2194  

৩ রংপুর র্বভাগীয় সদর দপ্তর র্নম িাণ  জুন’২০18 হবি 

র্ডবসম্বর’2020। 

     9249  

৪ টািাইল রর্লায় সার্কিট হাউর্ র্নম িাণ র্ডবসম্বর’2018 

হবি র্ডবসম্বর 

2021 

      4019  

৫ খুলনা র্বভাগীয় কর্মশনাবরর নতুন কা িালয় ভবন এবং 

অর্ডবটার্রয়াম র্নম িাণ 

এর্প্রল, 2019 

হবি  র্ডবসম্বর. 

2020 

   13946  

৬ কুর্ষ্টয়া রর্লায় সার্কিট হাউর্ র্নম িাণ র্ডবসম্বর’2018 

হবি র্ডবসম্বর 

2020 

     3926  

৭ সরকারী কম িিারী হাসপািালবক ৫০০ শয্যা র্বর্শষ্ট হাসপািাবল 

উন্নীি করণ 

র্ডবসম্বর’2018 

হবি র্ডবসম্বর 

2020 

   37996  

স্বাস্থ্য ও পর্রবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১ Establishment of M. Monsur Ali 

Medical College & 500 Bedded 

Hospital at Sirajgonj 

 Original &  

Revised: 

July’15 to 

June’20 

(July’15 to 

Jun'21) 

Approved 

(June'22) 

   88353  

২ Establishment  Colonel Abdul Malek 

Medical College & 250 Beded Hospital 

Manikgonj. 

  Original: 

July’15 to 

Jun'19 

Revised:  

July’15 to 

June’21     

Approved 

(June'22)   

   105717  

৩ Establishment of  Sheikh Hasina 

Medical College & Extension of 250 

Beded General Hospital into 500 

Bedded Medical College Hospital, 

Tangail 

 Original: 

July’15 to  

June’19    

Rev: Jun’19 

( 2nd Rev 

June’21) 

(3rd rev 

   58420  
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June'22 ) 

৪ Establishment of  Sheikh Hasina 

Medical College & Hospital & nursing 

college, Jamalpur. 

July’16- 

June’19 

(Appvd   

July’16- 

Dec’21) 

(Proposed 

Dec'23) 

    95051  

৫ Establishment of Kushtia Medical 

College and Hospital 

 DPP 

(Jan'12 to 

Dec'16)   

(RDPP 

Dec’19) 

2nd time 

ext 

(Dec’20) 

(Proposed 

Dec'23) 

    61108  

৬ Strengthening of Diagnostic 

Imaging System of 8 Divisional 

Medical College Hospitals one at 

Mymensing 

Jul'16 to 

Jun'21 

    11282  

৭ Construction of Patuakhali Medical 

college & Hospital 

  July’16 to 

June’20 

(approved 

July’16 to 

June’21)   

(Proposed 

Jun'22) 

   58446  

৮ Espansion of National Institute of 

Neuro Science & Hospital, S-B Nagar 

Original 

Jan'18 to      

Dec'20 

Revised 

Dec'21 

   42038  

৯ Establishment of Sheikh Lutfor 

Rahman Dental College & Hospital 

Gopalgonj 

Jan’14 to 

Dec’20 

(Approved 

Dec'21) 

  110788  

১০ Establishment of Universal Nursing 

College at Mohakhali 

Jul'17 to 

Dec'19 

(Dec'20) 

(Proposed 

Dec'23) 

 210333  
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১১ Establistment of 500 Beded Hospital & 

Ancillary Buildimgs in Jessore, Cox's 

Bazar, Pabna and Abdul Malek Ukil 

Medical College ( AMUMC) and 

Jononeta Nurul Hoque Adhunik 

Hospital, Noakhali 

July'18 to 

June’21 

     4792  

১২ Sunamgonj Medical College & 

Hospital, Sunamgonj 

Nov'18 to 

June’21 

(Approved 

June'24) 

 238840  

১৩ Establisment of Shahid Tajuddin 

Ahmad Medical College & Hospital, 

Gazipur. 

Feb’18 to 

June’ 2021  

(Proposed 

June'2023) 

   21626  

১৪ Establishment of 150 bed Cardio 

vascular unit at National Heart 

Foundation, Dhaka 

Jan'19 to 

Dec'21 

   37025  

১৫ Establishment of Cancer unit at 8 

divisional Medical College Hospital 

(Dhaka, Rajshahi, Sylhet,Khulna, 

Barisal, Rangpur, Mymensingh, 

Chottrogram) 

July'19 to 

June’22 

      2190  

১৬ COVID-19 Emergency Response & 

Pandemic Preparedness (WB-GOB-AIIB) 

April'20 to 

Jun'23 

   92406  

১৭ COVID-19 Response Emergency 

Assistance (ADB-GOB) 

April'20 to 

Jun'23 

  

1167626  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 1 পুর্লশ র্বভাবগর 101টি র্রার্ীণ ি থানা ভবন টাইপ প্লযাবন 

র্নম িাণ 

জুলাই/2012 হবি 

জুন/2021 

   86831  

2 রদবশর র্বর্ভন্ন স্থ্াবন পুর্লশ র্বভাবগর 50টি হাইওবয় 

আউটবপাষ্ট র্নম িাণ 

র্ানুয়ারী/2010 

হবি জুন/2021 

    15880  

3 পুর্লশ র্বভাবগর 19টি রর্লা/ইউর্নবট 19টি অস্ত্রাগার র্নম িাণ জুলাই/2015 হবি 

জুন/2021 

     6193  

4 পুর্লশ র্বভাবগর আধুর্নকীকরণ ও সক্ষমিা বৃর্ির র্ন্য এনকম 

রসন্টার ভববনর ঊর্ধ্িমূখী সম্প্রসারণ 

র্ানুয়ারী/2018 

হবি জুন/2021 

   15602  

5 পুর্লশ র্বভাবগর র্বর্ভন্ন ইউর্নবট 12টি ব্যারাক ভবন র্নম িাণ র্ানুয়ারী/2016 

হবি জুন/2021 

    21917  

6 র্বদ্যমান পুর্লশ হাসপািালসমূহ আধুর্নকীকরণ জুলাই/2016 হবি 

জুন/2021 

   29207  

7 19টি রনৌ-পুর্লশ িাঁর্ি ও ব্যারাক র্নম িাণ জুলাই/2016 হবি 

জুন/2021 

      9700  
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8 07(সাি)টি র্  াব কমবপ্লক্স র্নম িাণ প্রকে (2য় সংবশার্িি) র্ানুয়ারী/2010 

হবি জুন/2021 

    59908  

9 05(পাঁি)টি র্  াব কমবপ্লক্স এবং একটি র্  াব রিাবস িস 

রির্নং স্কুল কমবপ্লক্স র্নম িাণ 

র্ানুয়ারী/2013 

হবি জুন/2021 

     71151  

10 র্  াব রিাবস িস সদর দপ্তর র্নম িাণ র্ানুয়ারী/2018 

হবি জুন/2021 

    49510  

11 বর্রশাল ও র্সবলট আমিড পুর্লশ ব্যাটার্লয়ান এবং ররঞ্জ 

র্রর্াভ ি পুর্লশ লাইন্স র্নম িাণ 

র্ানুয়ারী/2017 

হবি মাি ি/2022 

   23165  

12 বর্রশাল রমবিাপর্লটন ও খুলনা রর্লা পুর্লশ লাইন্স র্নম িাণ র্ানুয়ারী/2017 

হবি জুন/2022 

    15210  

13 ঢাকা রমবিাপর্লটন এলাকায় 9টি আবার্সক টাওয়ার ভবন 

র্নম িাণ 

নবভম্বর/2018 

হবি জুন/2021 

   97556  

14 বাংলাবদবশর র্বর্ভন্ন স্থ্াবন পুর্লবশর র্ন্য 9টি আবার্সক 

টাওয়ার ভবন র্নম িাণ 

র্ানুয়ারী/2018 

হবি জুন/2021 

   92735  

15 বাংলাবদশ পুর্লবশর সন্ত্রাস দমন  ও আন্তর্িার্িক অপরাি 

প্রর্িবরাি রকন্দ্র র্নম িাণ প্রকে 

রসবেম্বর/2018 

হবি জুন/2021 

   35416  

16 বাংলাবদশ পুর্লবশর ঊর্ধ্িিন কম িকিিাবদর র্ন্য আবার্সক ভবন 

র্নম িাণ 

নবভম্বর/2018 

হবি জুন/2021 

   22218  

17 রদবশর গুরুত্বপূণ ি উপবর্লা/স্থ্াবন 156টি িায়ার সার্ভ িস ও 

র্সর্ভল র্ডবিন্স রটশন স্থ্াপন (2য় সংবশািনী)। 

র্ানুয়ারী/2011 

হবি জুন/2021 

  125800  

18 রদবশর গুরুত্বপূণ ি 25টি (সংবশার্িি 46টি) উপবর্লা 

সদর/স্থ্াবন িায়ার সার্ভ িস  ও র্সর্ভল র্ডবিন্স রটশন স্থ্াপন 

(2য় সংবশার্িি) 

জুলাই/2012 হবি 

জুন/2021 

    41938  

19 11টি মড িাণ িায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্ডবিন্স রটশন স্থ্াপন র্ানুয়ারী/2019 

হবি জুন/2021 

   62974  

ভূর্ম মন্ত্রণালয় 1 উপবর্লা ও  ইউর্নয়ন ভূর্ম অর্িস র্নম িাণ (6ষ্ঠ পব ি) জুলাই/2018 হবি 

জুন/2021 

   74678  

সমার্কল্যাণ মন্ত্রনালয় ১ ৬৪ টি দজলায় দজলা সর্াজ দসবা কর্দেস নির্ মাণ (১র্ পে মায়-

২২দজলায়) 

জুলাই/২০১৭- 

জুি/২০২২ 

৩২৯২১.৮০ 

২ আর্ার বানড় সর্নিক নশশু ও প্রবীি নিবাস েদশার  জুলাই/২০১৬- 

জুি/২০২১ 

২০২৮.৪৪ 

৩ ন্যাশিাল হাে ম ফাউদন্ডশি, রাজশাহী স্থাপি। জুলাই/২০১৮ 

জুি/২০২১ 

১৪৪৫.৪৮ 

৪ ২০ শয্যানবনশষ্ট পীরগি িায়াদবটিক হাসপার্াল । জুলাই/২০১৮ 

জুি/২০২১ 

১০২৫.৪৬ 

৫ কুনর্ো ৫০০ শয্যানবনশষ্ট িায়াদবটিক হাসপার্াল । জুলাই/২০১৭ 

-জুি/২০২১ 

৪৮০০.০০ 

৬ গাউসুল আজর্ নব এি এস নব আই দকয়ার 

দসন্টার,নিউোউি,নেিাজপুর। 

জুলাই/২০১৮- 

জুি/২০২১ 

১৭৩৭.৬৩ 
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৭ সর্াজ কোণ িবি নির্ মাণ। জুলাই/২০১৯ 

জুি/২০২২ 

৭৪৪৭.৬৩ 

৮ সরকানর নশশু পনরবার এবাং দছাের্নি নিবাস নির্ মাি,/পুিিঃ 

নির্ মাণ 

জুলাই/২০১৮ 

জুি/২০২১ 

২৯৬৭১.৯১ 

৯ কনরর্পুর নুরজাহাি শার্সুন্নাহার র্া ও নশশু নবদশশানয়র্  

হাসপার্াল স্থাপি লালর্নিরহাে । 

জুলাই/২০১৮ 

জুি/২০২১ 

৪৪২৪.০০ 

১০  আর্াদের িার্ কযান্সার কয়ার হাসপার্াল নির্ মাণ প্রকল্প  । জুলাই/২০১৬- 

জুি/২০২২ 

২৮৮৯.০০ 

১১ র্াোরীপুর িায়াদবটিক হাসপার্াল স্থাপি । জুলাই/২০১৮ 

জুি/২০২১ 

২১৫৩.৩১ 

১২ এোবনলশদর্ন্টঅব হাে ম ফাউদন্ডশি হসনপোল, 

িাপাপইিবাবগি । 

জুলাই/২০২০ 

-জুি/২০২৩ 

২৫৩২.৫৭ 

১৩ িরদফশি উপদজলায় বাাংলাদেশ োনরদ্র নবদর্ািি স্বাস্থ সাংস্থা 

সদবা দকন্দ্রর স্থাপি । 

জানুয়ারী/২০২০ 

জুি/২০২৩ 

২৭৩৯.০০ 

১৪  নবশদষ িানহো সম্পন্ন ব্যনক্তদের জন্য ক্রীড়া কর্দেস স্থাপি। এনপ্রল/২০২১-

নিসদের/২০২৩ 

৪৪৭৫৪.০৭ 

মর্হলা ও র্শশু র্বষয়ক ১ দসািাইমুনড়, কানলগি,আড়াইহাজার ,র্ঠবানড়য়া উপদজলায় 

কর্ মজীনব র্নহলা দহাদেল কার্ দরনিাং দসন্টার নির্ মাণ।  

জুলাই/২০১২ 

-জুি/২০১৯ 

৪৭৭৫.২০ 

২ নর্রপুরও  নখলগাঁ ও  কর্ মজীনব র্নহলা দহাদেল উদ্ধমসম্প্রসারণ 

কাজ। 

জুলাই/২০১৬- 

জুি/২০২১ 

৩৯৩৭.৫৫ 

৩ িীলদক্ষর্ কর্ মজীনব  িতুি র্নহলা দহাদেল নির্ মাণএবাং দেদশর 

নবনিন্ন দজলায় নবদ্যর্াি  কর্ মজীনব র্নহলা দহাদেল সমূদহর 

অনিকর্র উন্নয়ি। 

জুলাই/২০১৭- 

জুি/২০২০ 

৩৫৯৭.৪৮ 

৪  জনয়র্া োওয়ার নির্ মাণ। জুলাই/২০১৮- 

জুি/২০২১ 

১৫৪২৪.৭৫ 

৫  র্াোরীপুর দজলায় নশবির উপদজলায় র্নহলা প্রনশক্ষণ কন্দ্র 

কার্ দহাদেল নির্ মাণ । 

জুলাই/২০২০- 

জুি/২০২২ 

১৮৫৭.৩৮ 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত ১ বিবন্ধু রশখ মুর্র্বর রহমান নবভার্থবয়টার, বর্রশাল জুলাই’২০২০-

জুন’২০২৩ 

   26961  

২ বিবন্ধু রশখ মুর্র্বর রহমান নবভার্থবয়টার, রার্শাহী। জুলাই/২০১৭-

র্ডবসম্বর/২০২০ 

   22203  

৩ র্ািীয় র্ীন ব্যাংক স্থ্াপন । মাি ি/২০১৮-

জুন/২০২১ 

    50400  

৪ পাবনা রর্লািীন রূপপুবর ‘রূপপুর পারমানর্বক র্বদুযৎ রকন্দ্র 

র্নম িাণ’ শীষ িক প্রকবের আওিায় রূপপুর পারমানর্বক র্বদুযৎ 

রকন্দ্র এলাকায় গ্রীনর্সটি আবাসনপেী র্নম িাণ। 

জুলাই/২০১৬-

র্ডবসম্বর/২০২৫ 

  

11309291  

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

র্ডবসম্বর/২০১৯ 

    45125  

২ অর্ডট কমবপ্লক্স ভববনর উি িমুখী সম্প্রসারণ       2669  

৩ রার্শাহী কৃর্ষ উন্নয়ন  ব্যাংক ভববনর ঊিিমূখী সম্প্রসারণ। জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

      1021  
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৪ খুলনা কর ভবন র্নম িাণ প্রকে। জুলাই/২০১৯-

জুন/২০২২ 

      9018  

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় ১ রগৌরনদী রটক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থ্াপন (১ম সংবশার্িি)।  জুলাই/২০১৩-

জুন/২০২০ 

    10424  

২ রভালা রটক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থ্াপন (১ম সংবশার্িি)। জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

    10569  

৩ রশখ রাবসল রটক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারগঞ্জ, র্ামালপুর 

স্থ্াপন। 

জুলাই/২০১৫-

র্ডবসম্বর/২০১৯ 

    10116  

৪ বাংলাবদশ িাঁি রবাবড ির আওিায় ৫টি রবর্সক রসন্টাবর ৫টি 

প্রর্শক্ষন রকন্দ্র, ১টি িযাশন র্ডর্াইন ইনর্টটিউট এবং ২টি 

মাবকিট প্রবমাশন রকন্দ্র স্থ্াপন (নারায়নগঞ্জ, টািাইল, 

র্সরার্গঞ্জ, বগুিা, কুর্ষ্টয়া)। 

জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

    11700  

৫ রশখ হার্সনা িাঁি পর্ে স্থ্াপন (১ম প িায়) শীষ িক প্রকে 

(মাদারীপুর ও শরীয়িপুর)। 

জুলাই/২০১৮-

জুন/২০২১ 

   25300  

৬ বাংলাদশ িাঁি র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট নরর্সংর্দ এর 

আধুর্নকায়ন ও কাঠাবমাগি সম্প্রসারণ। 

জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

     6015  

৭ স্যনামগঞ্জ রটক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থ্াপন। জুলাই/২০১৭-

জুন/২০২০ 

     9722  

৮ ব্যাবলর্ন্সং মডান িাইবর্শন র্রবনাবভশন এন্ড এক্সপানশন অব দ্যা 

এর্ক্সসটিং ক্লথ প্রবসর্সং রসন্টার এযাট মািবদী, নরর্সংদী (১ম 

সংবশার্িি) প্রকে। 

জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

      4158  

৯ এটাবর্লশবমন্ট অব র্ি হযান্ডলুম সার্ভ িস রসন্টারস ইন 

র্ডিাবরন্ট লুম ইনবটনর্সভ এর্রয়া (২য় সংবশার্িি)  

(টািাইল, কুর্টয়া,র্সরার্গঞ্জ)। 

জুলাই/২০১৪-

জুন/২০২০ 

     5834  

১০ রবগম আর্মনা মনস্যর রটক্সটাইল ইর্ঞ্জর্নয়ার্রং ইনর্টটিউট, 

কার্র্পুর, র্সরার্গঞ্জ। 

জুলাই/২০১৬-

জুন/২০২০ 

     8746  

gyw³hy× welqK 

gš¿¿Yvjq 

1 সকল রর্লায় মুর্ক্তব ািা কমবপ্লক্স ভবন র্নম িাণ (১ম প িায়) 

(২য় সংবশার্িি) 

জুলাই ২০১০-  

জুন ২০২১ 

   15267  

2 মুর্ক্তযুিকাবল শহীদ র্মে বার্হনীর সদস্যবদর স্মরবণ স্মৃর্িস্তম্ভ 

র্নম িাণ 

জুলাই ২০১৭-  

জুন ২০২১ 

     1630  

3 ঢাকাস্থ্ রসাহরাওয়াদী উদ্যাবন স্বািীনিা স্তম্ভ র্নম িাণ (৩য় 

প িায়) 

র্ানুয়ার্র ২০১৮-

র্ডবসম্বর ২০২০ 

   26544  

4 ১৯৭১ এ মুর্ক্তযুিকাবল পার্কস্তানী হানাদার বার্হনী কর্তিক 

গণহিযার র্ন্য ব্যবহৃি বধ্যভূর্মসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃর্িস্তম্ভ 

র্নম িাণ (২য় প িায়) 

জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

    44240  

5 শহীদ মুর্ক্তব ািা ও অন্যান্য বীর মুর্ক্তব ািাবদর সমার্িস্থ্ল 

সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম প িায়) 

জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

   46098  

cÖevmx Kj¨vY I 

ˆe‡`wkK Kg©ms ’̄vb 

gš¿Yvjq 

1 ৪০ টি উপবর্লায় ৪০টি কার্রগর্র প্রর্শক্ষণ রকন্দ্র এবং িিগ্রাবম 

একটি ইনর্ষ্টটিউট অব রমর্রন রটকবনালর্র্ স্থ্াপন 

র্ানুয়ার্র ২০১৬-

জুন ২০২2 

 166708  

2 ঢাকা কার্রগর্র র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্ষ্টটিউট স্থ্াপন জুলাই ২০১৬-  

জুন ২০২১ 

     9868  
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3 ঢাকা, িট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ্ র্শক্ষানর্বর্স প্রর্শক্ষণ দপ্তরসমূবহর 

সংস্কার ও আধুর্নকায়ন 

জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

      1902  

ms¯‹…wZ welqK 

gš¿Yvjq 

1 র্বভাগীয় ও রর্লা র্শেকলা একাবডর্ম র্নম িাণ (১ম সংবশার্িি) রম ২০১৪-  জুন 

২০২১ 

    21441  

2 বাংলাবদশ কর্পরাইট ভবন র্নম িাণ জুলাই ২০১৬-  

জুন ২০২১ 

      4611  

3 মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবডর্ম প্রর্শক্ষণ রসন্টার, প্রশাসর্নক 

ভবন, রগষ্ট হাউস ও ডরবমটর্র র্বর্ডং র্নম িাণ 

জুলাই ২০১৭-  

জুন ২০২১ 

      1781  

4 িট্টগ্রাম মুসর্লম ইনর্ষ্টটিউট সাংস্কৃর্িক কমবপ্লক্স স্থ্াপন র্ানুয়ার্র ২০১৮-

র্ডবসম্বর ২০২০ 

   23252  

5 র্শলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবািীর সম্প্রসার্রি উন্নয়ন কা িক্রম জুলাই ২০১৭- জুন 

২০২১ 

      1918  

6 রমাহনগঞ্জ উপবর্লায় বশলর্ারঞ্জন সংস্কৃর্ি রকন্দ্র র্নম িাণ রসবেম্বর ২০১৮- 

জুন ২০২১ 

     3960  

7 মরমী বাউল সািক উর্কল মুন্সী স্মৃর্িবকন্দ্র র্নম িাণ জুলাই ২০১৯ - 

র্ডবসম্বর ২০২০ 

       642  

8 বাংলাবদশ রলাক ও কারুর্শে িাউবন্ডশবনর র্াদুঘর ভবন 

সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য রভৌি অবকাঠাবমা র্নম িাণ 

র্ানুয়ার্র ২০১৯-

র্ডবসম্বর ২০২১ 

   14726  

9 ১৯৭১্ঃ গণহিযা র্ন িািন আকিাইভ ও র্াদুঘবরর ভবন র্নম িাণ র্ানুয়ার্র ২০১৯-

র্ডবসম্বর ২০২১ 

     2783  

10 ঢাকাস্থ্ নর্রুল ইনর্টটিউবটর নতুন ভবন র্নম িাণ এবং ঢাকা, 

ময়মনর্সংহ ও কুর্মোয় র্বদ্যমান ভববনর র্রবনাবভশন 

জুলাই ২০১৮- 

র্ডবসম্বর ২০২০ 

      4799  

kÖg I Kg©ms ’̄vb 

gš¿Yvjq 

1 শ্রম পর্রদপ্তরািীন ৬টি অর্িস পুনঃর্নম িাণ ও আধুর্নকীকরণ এর্প্রল ২০১৭-  জুন 

২০২১ 

     5839  

2 কলকারখানা ও প্রর্িষ্ঠান পর্রদশ িন অর্িদপ্তর আধুর্নকায়ন ও 

শর্ক্তশালীকরণ এবং ১৩টি রর্লা কা িালয় স্থ্াপন 

র্ানুয়ার্র ২০১৯-

জুন ২০২১  

   22634  

bŠ-cwienb gš¿Yvjq 1 বাংলাবদবশ ৪টি রমর্রন একাবডর্ম স্থ্াপন (পাবনা, বর্রশাল, 

র্সবলট ও রংপুর) (৩য় সংবশার্িি) 

জুলাই ২০১২- জুন 

২০২১ 

   52146  

2 ঢাকাস্থ্ রশবর বাংলা নগবর বাংলাবদশ স্থ্ল বন্দর কর্তিপবক্ষর 

প্রিান কা িালয় ভবন র্নম িাণ 

জুলাই ২০১5- জুন 

২০২১ 

     3450  

3 ন্যাশনাল রমর্রটাইম ইনর্ষ্টটিউট স্থ্াপন, মাদারীপুর শাখা জুলাই ২০১৭-  

জুন ২০২১ 

     7476  

wkí gš¿Yvjq 1 র্বটাবকর কা িক্রম শর্ক্তশালী করার লবক্ষয রটর্ষ্টং স্যর্বিাসহ 

টুল ইনর্ষ্টটিউট স্থ্াপন (১ম সংবশার্িি) 

র্ানুয়ার্র ২০১৬-   

জুন ২০২১ 

      8194  

2 িট্টগ্রাম ও খুলনায় র্বএসটিআই এর আঞ্চর্লক অর্িস স্থ্াপন ও 

আধুর্নকীকরণ (১ম সংবশার্িি) 

জুলাই ২০১৫-   

জুন ২০২১ 

   28291  

3 আধুর্নক স্যব াগ স্যর্বিাসহ ন্যাশনাল রপ্রাডার্টর্ভটি 

অগ িানাইবর্শন (এনর্পও) ও (র্ডর্পর্ডটি) এর অর্িস ভবন 

র্নম িাণ 

অবটাবর ২০১৫-  

জুন ২০২১ 

     6655  



44 

 

মন্ত্রণালবয়র নাম ক্রঃ 

নং 

প্রকবের নাম প্রকবের রময়াদ রমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

4 রির্গাঁও-এ র্বর্সবকর বহুিল র্বর্শষ্ট ভবন র্নম িাণ জুলাই ২০১৫-   

জুন ২০২১ 

     9249  

5 ঢাকাস্থ্ বাংলাবদশ ইনর্ষ্টটিউট অব ম্যাবনর্বমন্ট (র্বআইএম)-

রক শর্ক্তশালীকরণ 

এর্প্রল ২০১৮-   

জুন ২০২১ 

   14786  

6 র্বটাক িট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুিা রকবন্দ্র নারী রহাবটল স্থ্াপন 

(১ম সংবশার্িি)  

জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২২ 

     7460  

K…wl gš¿Yvjq 1 সম্প্রসার্রি তুলা িাষ প্রকে (রির্-১)(১ম সংবশার্িি) জুলাই ২০১৪-  

র্ডবসম্বর ২০২১ 

    14350  

2 কৃর্ষ িথ্য সার্ভ িস আধুর্নকায়ন ও র্ডর্র্টাল কৃর্ষ িথ্য ও 

র াগাব াগ শর্ক্তশালীকরণ  

র্ানুয়ার্র ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

     6871  

3 উপবর্লা প িাবয় প্রযুর্ক্ত হস্তান্তবরর র্ন্য কৃষক প্রর্শক্ষণ (৩য় 

প িায়) 

র্ানুয়ার্র ২০১৮- 

র্ডবসম্বর ২০২২ 

    35194  

4 বীর্ প্রিযয়ন কা িক্রম রর্ারদারকরণ জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২৩ 

     7838  

5 বার্ার অবকাঠাবমা, সংরক্ষণ ও পর্রবহন স্যর্বিার মাধ্যবম ফুল 

র্বপণন ব্যবস্থ্া শর্ক্তশালীকরণ 

অবটাবর ২০১৮- 

জুন ২০২১ 

     4989  

6 কৃর্ষ প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউটসমূবহর কা িক্রম শর্ক্তশালীকরণ জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

    11757  

7 কৃর্ষ র্বপণন অর্িদপ্তর রর্ারদারকরণ জুলাই ২০১৯- জুন 

২০২৪ 

    16000  

8 এসআরর্ডআই এর ভবন র্নম িাণ ও সক্ষমিা বৃর্ি (র্সর্সর্বএস) র্ানুয়ার্র ২০২০- 

র্ডবসম্বর ২০২৩ 

    14330  

†emvgwiK wegvb I 

ch©Ub gš¿Yvjq  

1 িাঁপাই নবাবগঞ্জ রর্লার মহানন্দায় রশখ হার্সনা রসতু সংলগ্ন 

এলাকায় প িটন রকন্দ্র র্নম িাণ 

মাি ি ২০১৮-   জুন 

২০২১ 

     4038  

2 বর্রশাল রর্লার দূগ িাসাগর র্দঘী এলাকায় প িটন স্যর্বিার্দ 

প্রবিিন (১ম সংবশার্িি) 

র্ানুয়ার্র ২০১৯-   

জুন ২০২১ 

     1618  

3 পঞ্চগি রর্লায় প িটন স্যর্বিার্দ প্রবিিন (১ম সংবশার্িি) জুলাই ২০১৮-  

জুন ২০২১ 

     2247  

cwi‡ek, eb I 

Rjevqy cwieZ©b 

gš¿Yvjq  

1 পর্রববশ অর্িদপ্তবরর প্রার্িষ্ঠার্নক অবকাঠাবমা উন্নয়ন, 

গববষণাগার স্থ্াপন ও সক্ষমিা বৃর্ি  

জুলাই ২০১৮- জুন 

২০২২ 

     3564  

2 স্যিল প্রকে জুলাই ২০১৮- জুন 

২০২৩ 
  150272  

িম ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 1 প্রর্িটি রর্লা ও উপবর্লায়একটি কবও ৫৬০টি মবডলমসর্র্দ 

ও ইসলার্মকসাংস্কৃর্িক রকন্দ্র স্থ্াপন  

র্ানুয়ার্র/১৬ - 

জুন/২১ 
  872200  

2 র্সরিা, ময়মনর্সংহ ও কালর্কর্ন, মাদারীপুর ইসলার্মক র্মশন 

হাসপািাল কমবপ্লক্স ভবন র্নম িাণ এবং বায়তুল রমাকাররম 

ডায়াগনর্ষ্টক রসন্টার শর্ক্তমালীকরণ প্রকে 

১ম সংবশািনী 

০১/০৪/২০১৭ – 

৩১/১২/২০২০ 

      6917  
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মন্ত্রণালবয়র নাম ক্রঃ 

নং 

প্রকবের নাম প্রকবের রময়াদ রমাট প্রকে 

মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

3 রগাপালগঞ্জ ইসলার্মক িাউবন্ডশন কমবপ্লক্স স্থ্াপন প্রকে  ০১/০৭/২০১৭ – 

৩০/০৬/২০২১ 
      2736  

4 বাংলাবদশ ওয়াক্ি প্রশাসবনর র্নর্স্ব অথ িায়বন ২০ িলার্ভি 

র্বর্শষ্ট ২টি রবইর্বমন্ট রফ্ল্ারসহ ৫ িলা ওয়াক্ি ভববনর 

ঊর্ধ্মূখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম িলা র্নম িাণ প্রকে  

০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২০ 
      1629  

িথ্য মন্ত্রণালয় 1 িথ্য কর্মশনভবন র্নম িাণ প্রকে  ০১/০৭/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১ 

     7505  

2 বাংলাবদশ রবিার, র্সবলট রকন্দ্র আধুর্নকায়ন ও র্ডর্র্টাল 

সম্প্রিার  ন্ত্রপার্ি স্থ্াপন প্রকে  

০১/০৭/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১  
      5622  

ডাক, 

রটর্লব াগাব াগএবং 

িথ্য প্রযুর্ক্ত মন্ত্রণালয় 

1 বাংলাবদশ রটর্লব াগাব াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্মশন ভবন র্নম িাণ প্রকে  ০১/০৪/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২০ 

    20265  

পাব িিয 

িট্টগ্রামর্বষয়কমন্ত্রণালয় 

1 ঢাকার রবইলী ররাবড রশখহার্সন ্াপাব িিয িট্টগ্রাম কমবপ্লক্স 

র্নম িাণ  

১ম সংবশািনী 

প্রকে 

০১/০১/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১ 

    19443  

2 পাব িিয িট্টগ্রামআঞ্চর্লকপর্রষদ কমবপ্লক্স র্নম িাণ  ০১/০৩/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১ 
    24432  

মৎস্য ও প্রার্ণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

1 সামুর্িক মৎস্য গববষণা রর্ারদারকরণ ও অবকাঠাবমা 

উন্নয়নপ্রকে  

১ম সংবশািনী 

০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২২ 

      4931  

আইন মন্ত্রণালয় 1 বাংলবদবশর ৬৪টি রর্লা সদবর িীি জুর্ডর্শয়াল ম্যার্র্বেট 

আদালাি ভবন র্নম িাণ 

 ১ম প িায় ২য় 

সংবশার্িি প্রকে 

(০১/০২/২০০৯ -

৩০/০৬/২০২১) 

  246460  

2 রদবশরর্বর্ভন্ন রর্লায় রর্লা ররর্র্র্ে ও সাব-ররর্র্র্ে 

অর্িসভবনর্নম িাণ  

২য় প িায় প্রকে 

০১/০১/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১ 

    32607  

3 বাংলাবদশ বারকাউর্ন্সল ভববনর বিিমান র্ায়গায় ১৫ িলা 

ভবন র্নম িাণ প্রকে  

০১/০৭/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১ 
    13804  

4 বাংলাবদশ স্যপ্রীম রকাবট ির সম্প্রসারবণর লবক্ষ আনুষার্িক 

স্যর্বিার্দসহ নতুন ১২ িলা ভবন র্নম িাণ প্রকে  

০১/১২/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১ 
    11766  

প্রর্িরক্ষা মন্ত্রণালয় 

1 বাংলাবদবশর ১৪ টি নদীবন্দবর ১ম রশ্রণীর আবহাওয়া 

প িববক্ষণাগার শর্ক্তশালীকরণ (২য় সংবশার্িি) প্রকে 

 ০১/০৭/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০২০ 

         81  
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কবরানা ভাইরাস (রকার্ভড-১৯) ববর্িক মহামারী রমাকাববলায় গণপূিি 

অর্িদপ্তর কর্তিক গৃহীি কা িক্রম 

০১।  গৃহীর্ কার্ তক্রর্: 

(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 

র্াধ্যরর্ স্বল্প ের্রয় বাস্তবায়ন করা হরয়রছ। এছাড়া ধবধভন্ন স্বাস্থয প্রধর্ষ্ঠারন Sample Collection কক্ষ, 

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

তর্রী, ইনধেনাররটর স্থাপন, শীর্ার্প ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নতুন ভারব টয়রলট তর্রী, কররানা আক্রান্ত পুধলশ েদস্যরদর 

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

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

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

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

স্থাপরনর সভৌর্ সুধবিা তর্ধর করা হরয়রছ। এর র্রধ্য উরেখরর্াগ্য প্রধর্ষ্ঠানেমূহ হরছেঃ ঢাকা সর্ধডরকল করলজ, স্যার 

েধলমুোহ সর্ধডরকল করলজ, শহীদ সোহরাওয়াদী সর্ধডরকল করলজ, মুগদা ৫০০ শয্যা ধবধশি সজনাররল হােপার্াল, 

কুরয়র্ বাংলারদশ তর্ত্রী হােপার্াল, েংক্রার্ক ব্যাধি হােপার্াল, সশখ রারেল গ্যািধলভার হােপার্াল, ধনপের্, 

ইনধিটিউট অব পাবধলক সহলথ, করণ তল আব্দুল র্ারলক সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল র্াধনকগঞ্জ, কুধর্ো সর্ধডরকল 

করলজ, আব্দুল র্ারলক উধকল সর্ধডরকল করলজ সনায়াখালী, র্য়র্নধেংহ সর্ধডরকল করলজ, চট্টগ্রার্ সর্ধডরকল 

করলজ, এর্,এ,ধজ ওের্ানী সর্ধডরকল করলজ ধেরলট, রাজশাহী সর্ধডরকল করলজ ও হােপার্াল (২টি), রংপুর 

সর্ধডরকল করলজ, কযারেন এর্ র্নসুর আলী সর্ধডরকল করলজ ধেরাজগঞ্জ, শহীদ ধজয়াউর রহর্ান সর্ধডরকল করলজ 

বগুড়া, এর্ আব্দুর রধহর্ সর্ধডরকল করলজ ধদনাজপুর, িধরদপুর সর্ধডরকল করলজ, সভালা ২৫০ শয্যা ধবধশি সজলা 

হােপার্াল, কুধিয়া সর্ধডরকল করলজ, জার্ালপুর সর্ধডরকল করলজ, সশখ হাধেনা সর্ধডরকল করলজ টািাইল, সশরর-

ই-বাংলা সর্ধডরকল করলজ বধরশাল, খুলনা সর্ধডরকল করলজ এবং নারায়নগঞ্জ ৩০০ শয্যা ধবধশি হােপার্াল।  

(খ) ৫৭ টি হােপার্াল সর্রার্র্ ও েংস্কার পূব তক ১৫০০ এর অধিক শয্যার আইরোরলশন ইউধনরট রূপান্তর করা 

হরয়রছ। র্ার র্রধ্য উরেখ্যরর্াগ্য হরলােঃ ঢাকা সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, মুগদা ৫০০ শয্যা ধবধশি সজনাররল 

হােপার্াল, কুরয়র্ বাংলারদশ তর্ত্রী হােপার্াল, েংক্রার্ক ব্যাধি হােপার্াল, চট্টগ্রার্ সজনাররল হােপার্াল, 

নারায়নগঞ্জ ৩০০ শয্যা ধবধশি হােপার্াল, সশখ হাধেনা সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল ও নাধে তং করলজ জার্ালপুর, 

বগুড়া সর্াহাম্মদ আলী সজনাররল হােপার্াল, বরগুনা সজনাররল হােপার্াল, সগাপালগঞ্জ সজলা হােপার্াল, কুধড়গ্রার্ 

সজলা হােপার্াল, রাজশাহী সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, র্াদারীপুর েদর হােপার্াল, সভালা েদর হােপার্াল 

ইর্যাধদ। 

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

হরয়রছ। র্ার র্রধ্য উরেখ্যরর্াগ্য হরলােঃ র্য়র্নধেংহ সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, সশখ হাধেনা সর্ধডরকল করলজ 

হােপার্াল ও নাধে তং করলজ জার্ালপুর, রাজশাহী সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, গাইবান্ধা, কুধড়গ্রার্, ধপররাজপুর, 

িালকাঠি, বরগুনা, র্াগুড়া, নড়াইল, রংপুর সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, খুলনা সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, 

কযারেন এর্. র্নসুর আলী সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল ধেরাজগঞ্জ ইর্যাধদ। 

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

র্ার র্রধ্য উরেখরর্াগ্য হরলােঃ ঢাকা সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল-২, বাণ ত ইউধনট ঢাকা, েরকারী কর্ তচারী হােপার্াল, 

সশখ রারেল গ্যাররাধলভার হােপার্াল, কুরয়র্ তর্ত্রী হােপার্াল, র্য়র্নধেংহ সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল (নতুন 
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ভবন), এে.রক হােপার্াল র্য়র্নধেংহ, ট্রর্া সেন্টার টািাইল, কুধর্ো সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, চাঁদপুর েদর 

হােপার্াল, বগুড়া সর্াহাম্মদ আলী সজনাররল হােপার্াল, িধরদপুর সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল, বধরশাল সর্ধডরকল 

করলজ হােপার্াল (র্ড তানাইরজশন 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, সভনটিরলশন ধেরটর্ স্থাপরন 

প্ররয়াজনীয় তবদুযধর্ক কার্ তাধদ, ডায়ালাইধেে ব্যবস্থা, সর্ধডরকল গ্যাে ধেরটর্, সকধবনেমূরহর েংস্কার, পর্ তাপ্ত 

এয়ারকধন্ডশনার স্থাপরনর প্ররয়াজনীয় কার্ তাধদ েম্পাদন করা হরয়রছ। 

(চ) অন্যান্য কার্ তক্রর্েঃ ধবধভন্ন স্বাস্থয প্রধর্ষ্ঠারন Sample Collection কক্ষ, র্রচুয়ারী তর্রী, ট্রায়াজ এধরয়া 

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

শীর্ার্প ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নতুন ভারব টয়রলট তর্রী, কররানা আক্রান্ত পুধলশ েদস্যরদর জন্য আলাদা সকায়াররন্টাইন 

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

ধবধভন্ন সকায়াট তার ধররনারভশনেহ আনুষাধিক কার্ তাধদ েম্পাদন করা হরয়রছ। 

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

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

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

০৪। ভধবষ্যৎ পধরকল্পনা: সকাধভড-১৯ র্হার্ারী সর্াকরবলায় বাংলারদরশর েক্ষর্র্া বৃধির লরক্ষয ২টি প্রকল্প 

অনুরর্াধদর্ হরয়রছ। 

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

Preparedness শীষ তক প্রকরল্পর আওর্ায় সদরশর ধর্নটি আন্তজতাধর্ক এয়াররপাট ত ও ২টি েীরপারট ত ৭টি 

সর্ধডরকল ইউধনট (স্ক্রীধনং সুধবিােহ সর্ধডরকল সেন্টার), সদরশর ২৭টি সর্ধডরকল করলজ হােপার্াল ধপধেআর ল্যাব 

স্থাপন, সদরশর ৬২ টি সজলা হােপার্ারল ২০ শয্যার আইরোরলশন ইউধনট ও ১০ শয্যা আইধেইউ স্থাপন, ১০ টি 

সর্ধডরকল করলজ হােপার্ারল ১০ শয্যা আইধেইউ বা ধেধেইউ স্থাপন, Infectious Disease Hospital 

েমূরহর আইধেইউ বা ধেধেইউ স্থাপন, ১০ সর্ধডরকল 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 সদরশর ২০টি হােপার্ারল ধপধেআর ল্যাব স্থাপন এবং ১০টি হােপার্ারল ৫০ শয্যার আইরোরলশন ইউধনট 

এবং ১০ শয্যা আইধেইউ বা ধেধেইউ স্থাপন করা হরব। 
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মচত্রঃ মপমসআে ল্যািরেটমে, োজশািী নিমিরকল করলজ (PCR Laboratory, Rajshahi Medical College) 

 

 

 

মচত্রঃ মপমসআে ল্যািরেটমে, চট্টগ্রাি নিমিরকল করলজ (PCR Laboratory, Chattagram Medical College) 

 

 

 

মচত্রঃ আইরসারলশন ইউমনট, েংপুে (Isolation unit, Rangpur) 
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গণপূর্ত অমিদপ্তরেে মিরশষাময়র্ ইউমনট 

গণপূর্ত স্বাস্থয উইং: 

 

িাংলারদশ মিশাল জনরগাষ্ঠীে এক নছাট নদশ। এখারন জনসংখ্যাে ঘনত্ব মিরেে সরি তাচ্চ। স্বাস্থয ও পমেিাে 

কল্যাণ িন্ত্রনালরয়ে অিীরন মিদ্যিান সুরর্াগ সুমিিাগুরলা জনগরনে ক্রিিি তিান স্বাস্থয ও পমেিাে পমেকল্পনাে 

চামিদা নিটারর্ র্রথট নয় এিং প্ররয়াজনীয় স্বাস্থয নসিাে জন্য অরনক নতুন অিকাঠারিা, এরদে উন্নয়ন ও 

মিদ্যিান অিকাঠারিাে মেিরিমলং প্ররয়াজন। র্াছাড়া স্বাস্থয নসিাে নক্ষরত্র পর্ তাপ্ত নাস ত, নিমিরকল 

নটকমনমশয়ান, প্যাোরিমিক ইর্যামদে ঘাটমর্ লক্ষনীয় র্া ছাড়া আধুমনক স্বাস্থযরসিাে স্বপ্ন িোরছাঁয়াে িাইরে 

নথরক র্ারি। িাসপার্ারলে পাশাপামশ র্াই মকছু প্রমর্ষ্ঠান / করলজও সিান গুরুত্বপূণ ত। এই পমেরপ্রমক্ষরর্ 

নদরশে স্বাস্থযরসিাে অিকাঠারিা মনি তান ও েক্ষণারিক্ষরণ গণপূর্ত অমিদপ্তে অরনকমদন িরেই স্বাস্থয ও পমেিাে 

কল্যাণ িন্ত্রনালরয়ে সারথ ঘমনষ্ঠভারি কাজ করে আসরছ। িলরর্ নগরল অর্ীরর্ নদরশে অমিকাংশ স্বাস্থয 

নসিাে সুমিিাগুরলাই গণপূর্ত অমিদপ্তরেে বর্েী। গণপূর্ত অমিদপ্তে এখরনা সি িড় িড় িাসপার্াল ও 

মিরশষাময়র্ িাসপার্ালগুরলা মনি তান ও েক্ষণারিক্ষরণ মনেলসভারি কাজ করে র্ারে। ২৭নশ নি, ১৯৯০ সারল 

একজন অমর্মেি প্রিান প্ররকৌশলীে ননর্তরত্ব গণপূর্ত স্বাস্থয উইং প্রমর্ষ্ঠা কো িয় র্াে লক্ষয মছল স্বাস্থয ও 

পমেিাে কল্যাণ িন্ত্রনালরয়ে অিীরন সকল পূর্ত কারজে পমেকল্পনা ও িাস্তিায়ন। অমর্মেি প্রিান 

প্ররকৌশলীরক সিরর্ামগর্াে জন্য আরছন একজন র্ত্ত্বািিায়ক প্ররকৌশলী, একজন মনি তািী প্ররকৌশলী, করয়কজন 

উপমিভাগীয় প্ররকৌশলী, সিকােী প্ররকৌশলী, উপ-সিকােী প্ররকৌশলী ও অন্যান্য কি তচােীবৃি। গণপূর্ত 

অমিদপ্তরেে অন্যান্য মিভারগে ির্ই স্বাস্থয উইং র্াে কাজ স্বেরি সম্পাদন কোে জন্য স্থাপর্য অমিদপ্তে ও 

গণপূর্ত অমিদপ্তে ইরলকমেকযাল ও নিকামনকযাল  মিভারগে সিায়র্া নপরয় থারক। এখারন উরল্লখ কো 

প্ররয়াজন নর্, িাসপার্াল িানারর্ মিরশষাময়র্ জ্ঞারনে প্ররয়াজন িয় কােণ এখারন প্রচুে ইরলররা -নিকামনকযাল 

র্ন্ত্রপামর্ে ব্যিিাে িয়। মিগর্ করয়ক িছে িরে সি িেরনে স্বাস্থযরসিা অিকাঠারিাে মনি তান ও েক্ষণারিক্ষরণ 

গণপূর্ত অমিদপ্তে ব্যাপক দক্ষর্া অজতন করেরছ। 

  

গণপূর্ত অমিদপ্তরেে স্বাস্থয উইং এে মূল দাময়ত্বগুরলা িরলা: 

  

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 র্াদি সর্িয়দকর 

 োনয়ত্ব পালি করা। 

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

o গণপূর্ম অনিেপ্তর িকশা নবিাগ ও স্থাপর্য অনিেপ্তদরর র্াদি 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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পমেকল্পনা ইউমনট: 

 

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। 

  

পমেকল্পনা ইউমনরটে গুরুত্বপূণ ত কাজগুরলা িরলা: 

  

o প্রকল্প এলাকার স্থাপর্য পনরকল্পিার জন্য ভূর্ানত্ত্বক জনরপ পনরিালিা করা 

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

 প্রকদল্পর প্রস্তূনর্, মূোয়ি এবাং কাে মিারা প্রণয়ি 

o সরকাদরর অন্যান্য র্ন্ত্রিালয় উত্থানপর্ োলািদকাঠা বর্রী 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 

  

মপিমিউমি স্ট্রাকচাোল মিজাইন ইউমনট: 

 

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 োকিারাল নিজাইি ইনিনিয়ার 

এবাং অন্যান্য সহদোগী কর্ মিারীদের দির্তত্ব নেদয় িাদকি। 

 

র্ত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীরাই হদলি দেদকাদিা োকিারাল 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 বিনর্কর্া 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। 
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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 ইিনেটিউে (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 র্াদি 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 সাহাদয্য 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 বর্নরর 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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দরদরানফটিাং 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 র্াদি দসনর্িার ও নসদম্পানজয়াদর্র র্াধ্যদর্ প্রিার করদছ। র্ারা বর্রী 

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

ভূনর্কম্প প্রনর্দরািী ও অনগ্ন 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। 

 

 

ইরলররা নিকামনকযাল ইউমনট: 

 

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

অনুষঙ্গ আদছ দের্ি অিযন্তরীণ নবদুযর্ায়ি, সাব দেশি, HVAC নসদের্, নলফে/ িলন্ত নসনড়, পানির 

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

গ্যাস পাইপলাইি নসদের্, র্দঞ্চর আদলাক ও শব্দ নিয়ন্ত্রি ও সর্িয় ব্যবস্থা, কনম্পউোর দিেওয়ানকমাং 

নসদের্, 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। 

 

গণপূর্ত অমিদপ্তরেে প্রিান কার্ তালরয় একজন অমর্মেি প্রিান প্ররকৌশলী (ই/এি) ও একজন অমর্মেি প্রিান 

প্ররকৌশলী (ই/এি মপ এন্ড মি) -এে ননর্তরত্ব চােজন করে র্ত্ত্বািিায়ক প্ররকৌশলী েরয়রছন। অমর্মেি প্রিান 

প্ররকৌশলী (ই/এি) এে সারকতলগুরলা িরলা: ই/এি সারকতল ১, ২, ৩ এিং ৪। ই/এি সারকতল ১, ২, ৩ ও ৪ এে 

অিীরন নিাট নর্েটি ই/এি মিভাগ েরয়রছ র্াে িরধ্য উি ওয়াকতশপ মিভাগ এিং ওয়াকতশপ মিভাগ নারি দ্যইটি 

মিভাগ আরছ। প্রমর্টি মিভারগে প্রিান মিসারি থারকন একজন মনি তািী প্ররকৌশলী। উি ওয়াকতশপ মিভারগে 

দাময়ত্ব িরলা নদরশে সেকােী প্রকরল্পে জন্য আসিািপত্র বর্েী ও সেিোি কো। অমর্মেি প্রিান প্ররকৌশলী 

(ই/এি মপ এন্ড মি) এে সারকতলগুরলা িরলা: ই/এি মপএন্ডমি সারকতল, ই/এি েযামনং সারকতল, ই/এি মিজাইন 

সারকতল এিং এিআইএস সারকতল। ই/এি মপএন্ডমি সারকতল, ই/এি েযামনং সারকতল, ই/এি মিজাইন এিং 

এিআইএস সারকতল প্ররর্যে অিীরন ৩টি করে মিভাগ েরয়রছ। এছাড়াও চট্টগ্রাি নজারনে অিীরন একটি ই/এি 

সারকতল েরয়রছ এিং এই সারকতরলে অিীরন ২টি ই/এি ওয়ামকতং মিমভশন ও ১ টি ই/এি মপএন্ডমি মিমভশন 

েরয়রছ। গণপূর্ত োজশািী, খুলনা, িয়িনমসংি ও নগাপালগঞ্জ নজারনে অিীরনও ই/এি মপএন্ডমি মিভাগ 

েরয়রছ। ই/এি েযামনং সারকতল ও ই/এি মিজাইন সারকতল ও মিভাগগুরলা ইরলররা-নিকামনকযাল কাজগুরলাে 

পমেকল্পনা ও নকশা করে থারক এিং ওয়ামকতং মিভাগগুরলা এসকল কারজে িাস্তিায়ন ও েক্ষনারিক্ষণ করে 

থারক। মিগর্ িছেগুরলারর্ গণপূর্ত ই/এি ইউমনরটে কি তকর্তাো নদরশে মিমভন্ন গুেত্বপূণ ত ভিনগুরলাে ইরলররা-

নিকামনকযাল কারজে েক্ষনারিক্ষরণে দাময়ত্ব পালন করেরছন নর্গুরলাে িরধ্য েরয়রছ জার্ীয় সংসদ ভিন, 

িঙ্গভিন, প্রিানিন্ত্রীে কার্ তালয়, গণভিন, ঢাকা নিমিরকল করলজ ও িাসপার্াল, নশরেিাংলা নগরেে 

িাসপার্ালগুরলা, িাংলারদশ সমচিালয় এিং আরো অরনকগুরলা ভিন। আরেকটি গুরুত্বপূণ ত কাজ িরলা 

সেকােী ভিরনে ই/এি কারজে মনি তাণ ও েক্ষনারিক্ষরণে জন্য প্ররয়াজনীয় মসমিউল অফ নেট এিং 

এনালাইমসস প্রস্তুর্ কো। এটি সিয় সিয় গণপূর্ত ই/এি ইউমনট নথরক প্রকাশ কো িয়। একটি মনভতেরর্াগ্য 
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দমলল মিরসরি গণপূর্ত মিভাগ ছাড়াও অনান্য সেকােী, আিা-সেকােী অথিা নিসেকােী মনি তার্াো এটি 

ব্যিিাে করে থারক। 

  

এিআইএস সারকতল: 

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 র্াদি প্রদয়াজিীয় সফেওয়যার ও 

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

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

ইর্যানে। 

  

 

এিআইএস সারকতল মনম্নমলমখর্ নসিাগুরলা মদনয় থারক: 

  

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 দহানোং 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 িাটারিস সফটওয্যযাে এে প্রশাসমনক কাজ এিং েক্ষনারিক্ষণ নর্িন: মিউম্যান মেরসাস ত 

 ইনফেরিশন মসরেি, প্ররজক্ট িমনটমেং মসরেি ইর্যামদ 

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 বর্রী, হালিাগাে ও রক্ষণাদবক্ষণ উদেখদোগ্য। আদরকটি সফেওয়যার হদলা প্রদজক্ট র্নিেনরাং 

নসদের্ ো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, 

ইদলকনরক এবাং জার্ীয় ইদলকনরক 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 কাউনন্সদলর “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। 

  

প্রমশক্ষণ একারিমি ও নটমেং ল্যািরেটেী 

 

বর্মর্াি নবদশ্ব 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 বর্রী 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 োফগণ। 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 এনেদকশি 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 র্াদি জ্ঞাি ও অনিজ্ঞর্া নবনির্য় হয়। 

 

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

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

পরীক্ষার জন্যও ব্যবহৃর্ হয়। 

 

উি ওয়াকতশপ: 

 

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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আরবর্রকালিার গণপূিি র্বভাগ 

 

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 রােীয় অনুষ্ঠাদি পুেস্তবক বর্রী ও 

পুেনবন্যাস কদর িাদক। 

 

 


