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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গণত অিধদর লত: হায়ন ও গণত মণালয়সহ ২৬ মণালেয়র সরকাির িবিভ অিফস ভবন, বাসভবন ও অা অবকাঠােমা
িনম াণ ও রণােবেণর কাজ কের থােক। সািতক সমেয় এ ধরেনর কাজ গণত অিধদর কক সাফের সােথ স করা হেয়েছ।
তে ীমেকােট র মাননীয় িবচারপিতেদর জ ৭৬ াট, জাতীয় সংসদ ভবেনর কম কতা-কম চারীেদর জ ৪৪৮ াট, মিতিঝল
সরকাির কেলানীেত ৫৩২ াট ও আিজমর সরকাির কেলানীেত ৪৫৬ াট িনম াণ করা হেয়েছ। এছাড়া চােমর আাবােদ অবিত
জাুির মােঠ এক আিনক েযাগ িবধা িবিশ উান াপন, মহামা রাপিতর বাসভবেন ইিমং লসহ অা অবকাঠােমা িনম াণ
করা হয়। গণত অিধদর িনজ কের বাইরও অা মণালয়/সংার িবিভ ক বাবায়ন কের থােক। এর মে িবগত িতন বছের
পর পারমানিবক িবৎ কের আবািসক ভবন িনম াণ ও উরা এাপাট েম ক বাবায়ন করা হেয়েছ। সরকাির অিফস/াপনার মে
শেরবাংলা  নগের  বাংলােদশ  িসিকউিরজ  এ  এেচ  কিমশন  ভবন,  বাংলা  একােডিম  ভবন,  শখ  ফিজলােছা  িজব  মেমািরয়াল
িবেশষািয়ত হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ িনম াণ; ১০০ শা িবিশ শখ ফিজলােছা িজব চ হাসপাতাল এবং িনং সার িনম াণ;
ঢাকা মিডেকল কেলজ আিনকায়ন ও সসারণ ক; শহীদ সয়দ নজল ইসলাম মিডেকল কেলজ এবং হাসপাতাল, িলশ িবভােগর
টাওয়ার ভবনসহ িবিভ থানা ভবন এবং ৭৬ ল বগ  িমটার ি এিরয়ার িবিভ কার ভবন সংরণ ও মরামত কাজ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাঃ মহামারী কেরানা ভাইরােসর াভােব উয়নলক এবং িবেশষ সংারলক কাজ সেহ কািত অগিত সাধন না হওয়া, য়
কায ম অেমাদেন দীঘ  সময়, াপত নকশা ািেত িবল, আইনী জলতা, িডিপিপ অেমাদেন দীঘ  িয়া, জিম অিধহেন জলতা ও
দীঘ িতা, কােজর অগিতর সােথ সামণ  হাের অথ  বরা না পাওয়া, িনম াণ কােজর সােথ সংি অা সবা দানকারী সংার
সময়হীনতা, িনম ান সামীর  ির সােথ ক েয়র সময় সাধন না হওয়া, পয া জনবেলর অভােবর পাশাপািশ িবমান জনবেলর
েয়াজনীয় িশেনর তা, সব েশষ ির িবষেয় েকৗশলীেদর িশেণর সীিমত েযাগ। চােলঃ িনিদ সমেয় ক  করা।
ক য় ও সময় েটাই বেড় যাওয়া। কেরানা ভাইরাস এর ভােব িনম াণ কােজ যথাযথ ভােব জনবল িনেয়ািজত করা, িনম াণ সামী
সংহ  করা  িত  সমার  ধারাবািহকতা  বজায়  থাকার  সাবনা,  ফেল  ক বাবায়েন  অিতির সময়  েয়াজন  হেব।  ষম  উয়েনর
লে সকল দর ও অিধদেরর মে সময়হীনতা, িনম াণ সামীর ের ঊগিত, অিত ি / বা, পয া জনবেলর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

ঢাকা এবং অা িবভাগীয় শহের সরকাির কম কতােদর আবািসক সমা সমাধােনর জ আবািসক ভবন এবং সসািরত কম পিরেবেশর
চািহদা রেণর লে গণত অিধদর কক িনবিণ ত উেখেযা কসহ িবেবচনাধীন আেছ- নন বাংলােদশ সিচবালয় িনম াণ;
ঢাকা বইলী ডা অিফসাস  কায়াট ার কাােস সরকারী আবািসক াট িনম াণ; ঢাকা আিজমর সরকারী কেলানীেত বতল
আবািসক াট িনম াণ; চােমর আাবাদ িসিজএস কেলানীেত সরকাির কম কতা/কম চারীেদর জ বতল িবিশ আবািসক ভবন িনম াণ
ক; নায়াখালী সদের ৫ অিফসাস  কায়াট ার ভবন িনম াণ; ভবন রা এবং েয াগ িঁক িতেরাধ কািরগরী ক; ৫৬০ মেডল
মসিজদ িনম াণ; Isolation Based িমক িতেরািধ ভবন িনম াণ; িবিস কিমর মােম দেশর বসরকাির পয ােয় অবকাঠােমা
িনম াণ কােজ নগত মােনর পিরবতন সাধন যা সম বাংলােদশেক িমকের েয াগ থেক রা করেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকারী কম কতা/কম চারীেদর জ ১২৯২  আবািসক াট ১.০০ ল বগ ট হােল ডরিমটরী িনিম ত হেব। িবিভ সরকারী
দেরর জ আিনক েযাগ িবধা সিলত ১.০০ ল বগ ট অিফস স, ১৫.০ িকেলািমটার অভরীন রাা িনম াণ করা হেব।
তাছাড়াও সালার ােনল াপেনর মােম ৬০.০ িকেলাওয়াট িবৎ উৎপ করা হেব এবং ১৫ িডপ-উবওেয়লসহ ১ এসিপ
াপন করা হেব। একই সােথ ৭৬.০০ ল বগ িমটার সরকারী াপনার মরামত ও রণােবণ িনিত করা হেব।
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াবনা (Preamble)

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

ধান েকৗশলী, গণত অিধদর

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

পক ২০২১ ক সামেন রেখ সরকােরর উয়ন পিরকনার আওতায় উয়নশীল দেশর সকল চােল মাকােবলা ব ক
েগাপেযাগী অবকাঠােমা িনম াণসহ ািতািনক ও আবািসক িবধািদ িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
সব েশষ েকৗশল িগত কলােকৗশেলর সেব াম েয়ােগর ারা পিরেবশ বাব, িনরাপদ ও টকসইভােব সকল কার সরকাির
দর, বাসভবন ও অা াপনা িনম াণ করা এবং সরকাির কিপআই াপনাসহ সহ সকল কার সরকারী অবকাঠােমা সেহর
ু রণােবণ কাজ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ টকসই, িনরাপদ ও সায়ী আবাসেনর েযাগ সসারণ।
২. পিরকিত উয়ন
৩. সরকাির/ আধাসরকাির/ ায়শািসত দরসেহর জ অিধক েযাগ-িবধাস ভবন/অিফস/ অবকাঠােমার উয়ন
৪. ূ রণােবেণর মাে সরকাির ভবন ও অবকাঠােমার ািয় িকরণ।
৫. সরকাির মািলকানাধীন জিমর ু বাপনা িনিতকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. সরকাির ভবন এবং াপনা িনম াণ ও রণােবণ। ২. সরকাির পিরতা সির ু রণােবণ এবং বাপনা
িনিত করা। ৩. িনম াণ সামীর মােনর িিতশীলতায় িমকা রাখা। ৪. কিপআই াপনাসহ অা সরকাির াপনা
িনম াণ ও রণােবণ। ৫. সরকাির িবিভ াপনার কাঠােমা নকশা ত। ৬. িবিভ িত এবং ঐিতহািসক
াপনাসেহর নিনম াণ, রণােবণ এবং সংার। ৭. পাবিলক উানসেহর রণােবণ এবং উয়ন। ৮. সরকাির
অিফস ও বাসভবেনর ভাড়া িনধ ারণ। ৯. কর বিহ ত রাজ (এনআর) আদায়। ১০. িসিডউল অব রট ণয়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ
আবািসক াট িনম াণ

ােটর সংা সংা ২০০০ ১২৪৯ ১২৯২ ১৪০০ ১৫০০
গণত অিধদর, হায়ন ও
গণত মণালয়সহ িবিভ
মণালয়/িবভাগ

গণত অিধদর ও গণত অিধদর কক
বাবািয়ত অা মণালয়/িবভােগর সরকাির
কায়াট ার/ডরিমটির/হােল ইতািদ িনম ােনর
বািষ ক িতেবদন

সরকাির দরসেহর অিফসেস
ির মােম সরকাির কােজ
গিতশীলতা আনয়ন

িনিম ত অিফস
ভবেনর পিরমান

ল বগ ট ৪.০৭ ২.৫০ ১.০০ ১.২ ১.৫
গণত অিধদর, হায়ন ও
গণত মণালয়সহ িবিভ
মণালয়/িবভাগ

গণত অিধদর ও গণত অিধদর কক
বাবািয়ত অা মণালয়/িবভােগর সরকাির
অিফস স িনম ােনর বািষ ক িতেবদন

চলাচেলর িবধা ি
িনিম ত অভরীন
রাার দঘ 

িকেলািমটার ৭.০০ ১১.০ ১০.০০ ১২.০০ ১৪.০০
গণত অিধদর, হায়ন ও
গণত মণালয়সহ িবিভ
মণালয়/িবভাগ

গণত অিধদর ও গণত অিধদর কক
বাবািয়ত অা মণালয়/িবভােগর অভরীন
রাা িনম ােনর বািষ ক িতেবদন

Energy-efficient ভবন
িনম াণ

সৗর িবৎ ািপত
ভবেনর সংা

ভবেনর সংা ৫৫ ৬০ ১০ ১২ ১৪
গণত অিধদর, হায়ন ও
গণত মণালয়সহ িবিভ
মণালয়/িবভাগ

গণত অিধদর ও গণত অিধদর কক
বাবািয়ত অা মণালয়/িবভােগর িবৎ
উৎপাদেনর বািষ ক িতেবদন

িমক সহনীয় ি েয়ােগর
মােম িবমান রাতন াপনার
আাল ি

রাতন াপনা
ংেদিনং

ভবেনর সংা ৬.৬৭ ১০.০০ ২ ৩ ৪
গণত অিধদর, হায়ন ও
গণত মণালয়সহ িবিভ
মণালয়/িবভাগ

গণত অিধদর কক কািশত বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] জাতের
কম চারীেদর
বসবােসর জ
টকসই, িনরাপদ ও
সায়ী আবাসেনর
েযাগ সসারণ।

২০

[১.১] জাতের
কম চারীেদর
বসবােসর জ
আবািসক াট
িনম াণ

[১.১.১] ােটর
সংা

মিত সংা ১২ ২০০০ ১২৪৯ ১২৯২ ১১৬২ ১০৩৩ ৯০৪ ৭৭৫ ১৪০০ ১৫০০

[১.১.২] িনিম ত
ডরিমটির, হােল,
অিফস মস ইতািদ
িনম াণ

মিত ল বগ ট ৬ ২.০০ ২.০০ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.০০ ২.০০

[১.২] ক এলাকায়
আভরীণ রাা
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
রাার দঘ 

মিত িকেলািমটার ১ ৭.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১২.০০ ১৪.০০

[১.৩] অিতিকণ 
সরকাির ভবেনর
তািলকা
হালনাগাদকরন

[১.৩.১] তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২১ ০৭.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৫.২২ ৩০.০৫.২৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] পিরকিত
উয়ন

১৮

[২.১]
ইেকাপাক/উু মাঠ
িনম াণ/উয়ন/বহার
উপেযািগ করা

[২.১.১] িনিম ত
পাক/মাঠ এর
ফল

মিত একর ২ ৩.৮ ৩.৫ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ২.০০ ৩.০০

[২.২] জলাশয়/র
খনন/সংার

[২.২.১]
জলাশয়/র
খনন/সংার এর
সংা

মিত সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

[২.৩]  রাপণ
[২.৩.১] রাপনত
গােছর সংা

মিত সংা ৩ ৪০০০ ৪৩০০ ৫৩০০ ৪৭৭০ ৪২৪০ ৩৭১০ ৩১৮০ ৫৫০০ ৫৮০০

[২.৪]
রেনা/পিরতা
াপনা অপসারণ
ব ক বতল ভবন
িনম াণ

[২.৪.১] িনিম ত
ােটর সংা

মিত সংা ২ ০.২০ ১.০০ ৯৬ ৮৬ ৭৬ ৬৭ ৫৭ ১০০ ১২০

[২.৫] াব,
কিমউিন সার,
অিডেটািরয়াম,
মসিজদ ইতািদ
নন িনম াণ/
আিনকায়ন

[২.৫.১] িনিম ত
াপনার সংা

মিত সংা ৩ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪

[২.৬] িলফট,
জনােরটর, সাব-
শন, মটর ইতািদ
ইেল-মকািনকাল
যপািত াপন

[২.৬.১] যপািতর
সংা

মিত সংা ৩ ৩০ ৩০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫

[২.৭] পিরেবশ সত
উপােয় পয়-িনাশন
বা িনিত
করেনর লে
এসিপ িনম াণ

[২.৭.১] িনিম ত
এসিপ সংা

মিত সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] সরকাির/
আধাসরকাির/
ায়শািসত
দরসেহর জ
অিধক েযাগ-
িবধাস
ভবন/অিফস/
অবকাঠােমার
উয়ন

১৫

[৩.১] কাঠােমাগত
নকশা ণয়ন

[৩.১.১] ণয়নত
নকশার সংা

মিত
াপনার
সংা

৪ ১১৫ ১২০ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬ ১২০ ১৩০

[৩.২] সরকাির
দরসেহর জ
অিফস স িনম াণ।

[৩.২.১] িনিম ত
দরসেহর ফল

মিত ল বগ ট ৪ ৪.০৭ ২.৫০ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.২ ১.৫

[৩.৩] পািকং
সিলত িবধািদ
দান

[৩.৩.১] পািকং এর
সংা

মিত সংা ২ ৭০ ৭০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৭৫

[৩.৪] িনরাপদ,
েপয় পািন
সরবরােহর লে
িডপ উবওেয়ল
াপন

[৩.৪.১] ািপত
িডপউবওেয়েলর
সংা

মিত সংা ২ ৩০ ৩০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১৬ ১৮

[৩.৫] সালার
ােনল াপন

[৩.৫.১] সৗর িবৎ
ািপত ভবেনর
সংা

মিত সংা ২ ৫৫ ৬০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪

[৩.৬] রইন ওয়াটার
হােভ িং িবধািদ
িনম াণ

[৩.৬.১] িনিম ত
াপনার সংা

মিত সংা ১ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] ূ
রণােবেণর
মাে সরকাির
ভবন ও
অবকাঠােমার
ািয় িকরণ।

১২

[৪.১] িমক
সহনীয় ি
েয়ােগর মােম
িবমান রাতন
াপনার আাল
ি

[৪.১.১] রাতন
াপনা ংেদিনং

মিত
ভবেনর
সংা

৩ ৬.৬৭ ১০.০০ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪

[৪.২] সরকারী ভবন
ও াপনার
রণােবণ

[৪.২.১]
রণােবণত
সরকাির াপনার
ফল

মিত
ভবেনর
সংা

৬ ৭০ ৭২ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৬০০০ ৬৫০০

[৪.২.২] KPI
রণােবণ

মিত
ভবেনর
সংা

১ ৪ ৪ ১৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৮ ২০

[৪.২.৩]
রণােবণত
পােকর ফল।

মিত একর ১ ২১০ ২২২.৩ ২২২.৩ ২০০ ১৭৭ ১৫৫ ১৩৩ ২২২.৩ ২২২.৩

[৪.২.৪] িবিভ
সরকাির ভবেনর
িলফট, জনােরটর,
সাব-শন, মটর
ইতািদ
ইেলো/মকািনকাল
যপািতর
রণােবণ

মিত সংা ১ ৭০ ২০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩২০ ৩৫০

[৫] সরকাির
মািলকানাধীন
জিমর ু
বাপনা
িনিতকরণ।

১০

[৫.১] অিধহণত
সির ডাটােবজ
ড়াকরণ, সংরণ
ও আকাইভকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ
হালনাগাদকরেনর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৮ ৩০.০৬.১৯ ৩০.০৫.২০ ৩০.০৫.২১ ০৭.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৫.২২ ৩০.০৫.২৩

[৫.২] অৈবধ
দখলদার উেদ

[৫.২.১] উেদত
জিমর পিরমান

মিত একর ২ ১ ৯.২৪ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

আিম, ধান েকৗশলী, গণত অিধদর, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয় িহসােব ধান েকৗশলী, গণত অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ধান েকৗশলী
গণত অিধদর

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ গম হায়ন ও গণত মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] জাতের কম চারীেদর বসবােসর
জ আবািসক াট িনম াণ

[১.১.১] ােটর সংা
ঢাকার আিজমর, মিতিঝেল এবং ঢাকার লশান, ধানমি,
মাহাদের ২০ পিরতা বাড়ীেত মাট ১২৯২ াট িনম াণ
করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[১.১.২] িনিম ত ডরিমটির, হােল,
অিফস মস ইতািদ িনম াণ

া, রা, ব ও পাট িত মণালেয়র িবিভ ক
বাবায়েনর মােম ১.০০ ল বগ ট ডরিমটির, হােল, অিফস
মস িনম াণ করা হেব।

গণত অিধদর ল বগ ট
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[১.২] ক এলাকায় আভরীণ রাা
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত রাার দঘ 
িবিভ কের অভরীন এলাকায় ১৫ িকেলািমটার অভরীণ রাা
িনম াণ করা হেব।

গণত অিধদর িকেলািমটার
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[১.৩] অিতিকণ  সরকাির ভবেনর
তািলকা হালনাগাদকরন

[১.৩.১] তািলকা হালনাগাদত
িবিভ জলায় িবমান অিতিকণ  সরকাির ভবেনর তািলকা ত
করা হেব।

গণত অিধদর তািরখ
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[২.১] ইেকাপাক/উু মাঠ
িনম াণ/উয়ন/বহার উপেযািগ করা

[২.১.১] িনিম ত পাক/মাঠ এর ফল
কবাজার জলাধীন গণত অিধদেরর খািল জিমেত  আিনক
েযাগ-িবধািশ সজ উান াপন।

গণত অিধদর একর
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[২.২] জলাশয়/র খনন/সংার
[২.২.১] জলাশয়/র খনন/সংার এর
সংা

কবাজার জলাধীন গণত অিধদেরর খািল জিমেত  আিনক
েযাগ-িবধািশ সজ উান াপন।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[২.৩]  রাপণ [২.৩.১] রাপনত গােছর সংা িবিভ কের অভরীন এলাকায়  রাপন করা হেব। গণত অিধদর সংা
ক সমাি িতেবদন/ বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] রেনা/পিরতা াপনা অপসারণ
ব ক বতল ভবন িনম াণ

[২.৪.১] িনিম ত ােটর সংা চােম পিরতা বাড়ীেত ৯৬ াট িনম াণ করা হেব। গণত অিধদর ােটর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[২.৫] াব, কিমউিন সার,
অিডেটািরয়াম, মসিজদ ইতািদ নন
িনম াণ/ আিনকায়ন

[২.৫.১] িনিম ত াপনার সংা
গণত অিধদর কক বাবায়নাধীন িবিভ কের আওতায় ১
াব, কিমউিন সার, অিডেটািরয়াম, মসিজদ িনম াণ করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[২.৬] িলফট, জনােরটর, সাব-শন,
মটর ইতািদ ইেল-মকািনকাল যপািত
াপন

[২.৬.১] যপািতর সংা
গণত অিধদর কক বাবায়নাধীন িবিভ কের আওতায় ২০
িলফট, জনােরটর, সাব-শন, মটর ইতািদ ইেল-মকািনকাল
যপািত াপন করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[২.৭] পিরেবশ সত উপােয় পয়-িনাশন
বা িনিত করেনর লে এসিপ
িনম াণ

[২.৭.১] িনিম ত এসিপ সংা
ঢাকার আিজমের আবািসক কের আওতায় ১ এসিপ িনম াণ
করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.১] কাঠােমাগত নকশা ণয়ন [৩.১.১] ণয়নত নকশার সংা
িবিভ মণালেয়র বাবািয়ত কের আওতাধীন ভবনসেহর
কাঠােমাগত নকশা ণয়ন করা হেব।

গণত অিধদর াপনার সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৩.২] সরকাির দরসেহর জ অিফস
স িনম াণ।

[৩.২.১] িনিম ত দরসেহর ফল
া, রা, ব ও পাট, সমাজকান, মিহলা ও িশ, িবান ও
ি িত মণালেয়র িবিভ ক বাবায়েনর মােম ১.০০
ল বগ ট অিফস স িনম াণ করা হেব।

গণত অিধদর ল বগ ট
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] পািকং সিলত িবধািদ দান [৩.৩.১] পািকং এর সংা
গণত অিধদর কক বাবায়নাধীন িবিভ কের আওতায়
৩০ গাড়ী পািকং এর বা করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] িনরাপদ, েপয় পািন সরবরােহর
লে িডপ উবওেয়ল াপন

[৩.৪.১] ািপত িডপউবওেয়েলর
সংা

গণত অিধদর কক বাবায়নাধীন িবিভ কের আওতায় ১৫
িডপউবওেয়েলর বা করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] সালার ােনল াপন
[৩.৫.১] সৗর িবৎ ািপত ভবেনর
সংা

গণত অিধদর কক বাবায়নাধীন িবিভ কের আওতায় ১০
 ভবেন সালার ােনল াপন করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] রইন ওয়াটার হােভ িং িবধািদ
িনম াণ

[৩.৬.১] িনিম ত াপনার সংা
গণত অিধদর কক বাবায়নাধীন িবিভ কের আওতায় ১
রইন ওয়াটার হােভ িং িবধািদ িনম াণ করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৪.১] িমক সহনীয় ি েয়ােগর
মােম িবমান রাতন াপনার
আাল ি

[৪.১.১] রাতন াপনা ংেদিনং
া মণালেয়র কেয়ক হাসপাতাল ভবন িমক সহনীয় ি
েয়ােগর মােম ংেদিনং করা হেব।

গণত অিধদর সংা
ক অগিত িতেবদন /সমাি
িতেবদন/ বািষ ক িতেবদন

[৪.২] সরকারী ভবন ও াপনার
রণােবণ

[৪.২.১] রণােবণত সরকাির
াপনার ফল

গণত অিধদেরর ক িবিভ সরকারী ভবন ও াপনার
রণােবণ করা হেব।

গণত অিধদর সংা বািষ ক য় পিরকনা

[৪.২.২] KPI রণােবণ িবিভ KPI াপনার রণােবণ করা হেব। গণত অিধদর সংা বািষ ক য় পিরকনা

[৪.২.৩] রণােবণত পােকর
ফল।

গণত অিধদেরর এখিতয়ারাধীন িবিভ পােকর রণােবণ করা
হেব।

গণত অিধদর একর বািষ ক য় পিরকনা

[৪.২.৪] িবিভ সরকাির ভবেনর িলফট,
জনােরটর, সাব-শন, মটর ইতািদ
ইেলো/মকািনকাল যপািতর
রণােবণ

গণত অিধদেরর ক িবিভ সরকারী ভবন ও াপনার িলফট,
জনােরটর, সাব-শন, মটর ইতািদ ইেলো/মকািনকাল
যপািতর রণােবণ করা হেব।

গণত অিধদর সংা বািষ ক য় পিরকনা

[৫.১] অিধহণত সির ডাটােবজ
ড়াকরণ, সংরণ ও আকাইভকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ হালনাগাদকরেনর
তািরখ

গণত অিধদর কক অিধহণত সির ডাটােবজ ড়াকরণ,
সংরণ ও আকাইভকরণ

গণত অিধদর তািরখ সংি গণত িবভােগর িতেবদন

[৫.২] অৈবধ দখলদার উেদ [৫.২.১] উেদত জিমর পিরমান
গণত অিধদেরর এখিতয়ারাধীন কান জিম অৈবধ দখেল থেক
থাকেল তা উেদ করণ।

গণত অিধদর একর সংি গণত িবভােগর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৭, ২০২০ ১৬:৫৩ া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


