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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:

২০২০-২১ অথ  বছের িমরের ২৮৮ , মািলবােগ ৪৫৬, মিতিঝেল ৩৮০, আিজমের ১২৯২  এবং ধানমীর কায ালেয়র কম কতা ও
কম চারীেদর জ ৫৮  সহ মাট ২৪৭৪ াট িনম াণ; মাদারীের সমিত অিফস ভবন, িবিনেয়াগ বাড  ভবন, ৪ মিরন একােডিম, ১০১
থানা ভবন, মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল, ৭ য াব কমে িনম াণ এবং ায় ৫১২০ ভবেনর মরামত কাজ সাদন করা হেয়েছ।
এছাড়াও ৪৭  PCR াব, ৫৭ হাসপাতােল ১৫০০ এর অিধক শার আইেসােলশন ইউিনট, ২৫  হাসপাতােল ৩২০০ এর অিধক শার
কেরানা ইউিনট, ১৫  হাসপাতােল ১০০০ এর অিধক শার কায়ােরাইন সার াপন। ২০১৯-২০ এ ইাটেন িসিনয়র সিচব/সিচব/ড-
১ কম কতােদর জ ৩ ২০ তলা ভবেন ১১৪  াট এবং ঢাকার বইলী রােড মাননীয় মী বেগ র জ ১০ , িমরের ১১৫২  সহ মাট
১২৭৬ াট , SSF ডরিমটরী ও াট, বােয়িজদ পাক, পয টন ভবন, উরা এাপাট েম, জাতীয় িবান ও ি ভবন, মিডেকল
কেলজ ও হাসপাতাল, িতবী কমে এবং িবিভ মণালেয়র ৬  ক বাবায়ন এবং ায় ৫০১৫ ভবেনর মরামত কাজ সাদন
করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ এ মিতিঝল ও আিজমের ৯৮৮  াট, চাম জাুির পাক, মহামা রাপিতর বাসভবেন ইিমং লসহ
অা অবকাঠােমা, ৪  জলা হাসপাতাল ২৫০ শায় উীতকরণ, যেশার মিডেকল ও নাস  হােল (২ জলায়), মােসার (২
জলায়), ১০০ শা িবিশ শখ ফিজলােছা িজব চ হাসপাতাল, ফায়ার শন, ৬  জলা িশ একােডিম, ি িতবী িশেদর
জ হােল, ৩০ আিলক পাসেপাট  অিফস, সাভ ার শন িত এবং ায় ৪৯০০ভবেনর মরামত কাজ সাদন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাঃ মহামারী কেরানা ভাইরােসর াভাব, 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 অভাব, 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,
অিত ি / বা িত।

ভিবৎ পিরকনা:

আিনক ি িনভর েকৗশেলর মােম তম সমেয় পিরেবশ বাব উ ইমারত িনম াণ ও green technology এর সেব াম
বহার এর মােম টকসই উয়ন িনিত করা গণত অিধদেরর ল ও উে। মাননীয় ধানমীর িদকিনেদ শনা অযায়ী সরকাির
কম কতা-কম চারীেদর জ আবাসন িবধা ৪০% এ উীতকরেণ ২০২২-২৩ অথ  বছের ২৫০০ , ২০২৩-২৪ সােল ৩০০০  আবািসক াট
িনম াণ করা হেব; িত পিরকনা ২০৪১ অযায়ী পিরকিত নগরায়ন ও টকসই উয়েনর লে ািতািনক অবকাঠােমা িনম ােণর
আওতায় ২০২২-২০২৩ অথ  বছের সমিত অিফস ভবন, পাক, িবিভ দেরর ধান কায ালয়, মিডেকল কেলজ, জলা হাসপাতাল,
নেভািথেয়টার; থানা ভবন, িলশ হাসপাতাল, িলশ আবািসক টাওয়ার, ২০২৩-২০২৪ অথ  বছের জাতীয় রাজ ভবন, লনা কর ভবন,
ফল ক, ৫৬০ মেডলমসিজদ সহ িবিভ দর/  সংার অিফস,  িশণ ক, মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল,  আদালত,  হােল
ভবন িনম াণ করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকারী কম কতা/কম চারীেদর জ ১৮০০  আবািসক াট ১১.০০ ল বগ ট হােল ডরিমটরী িনিম ত হেব। িবিভ সরকারী
দেরর জ আিনক েযাগ িবধা সিলত ১৭.১৫ ল বগ ট অিফস স, ২১.০ িকেলািমটার অভরীন রাা িনম াণ করা
হেব। এছাড়াও ২০০ িলফট, ১০০০ ইেলো মকািনকাল যপািত, ২০০  ভবেন সালার ােনল,৭০ িডপ-উবওেয়ল, ১০
এসিপ াপন করা হেব। একই সােথ ৫১৩০  সরকারী ভবেনর মরামত কাজ ি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 ২০২১ সােলর ন মােসর ২৭ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদশ িত পিরকনা ২০২১-২০৪১ অযায়ী সরকােরর উয়ন পিরকনার আওতায় উত দশ গড়ার লে েগাপেযাগী ও
পিরেবশবাব অবকাঠােমা িনম াণ ও রণােবণ।

১.২ অিভল (Mission)
েগাপেযাগী েকৗশল ির সেব াম েয়ােগর মােম টকসই, পিরেবশ বাব ও িনরাপদ সরকাির দর, বাসভবন ও অা
াপনা িনম াণ এবং সরকারী অবকাঠােমা সেহর দ পিরচালনা ও িনয়িমত রণােবণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পিরকিত নগরায়েনর লে টকসই উয়ন
২. রাীয় ণ  িবগ  ও জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আিনক াপত শিলর টকসই, িনরাপদ ও সায়ী
আবাসেনর েযাগ সসারণ।
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 শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

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।
১১. িমক সহনশীল াপনা িনম াণ ও িঁকণ  ভবন রোিফং এ অণী িমকা পালন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

সরকাির কম কত/কম চািরেদর জ িনরাপদ
ও পিরেবশবাব আবাসন িবধার সসারণ

আবাসন িবধা ি জন ৭৪৯৪ ১৪৮৪৪ ১০৮০০ ১৫০০০ ১৬০০০
গণত অিধদর, হায়ন ও গণত
মনালয়সহ িবিভ মণালয়/িবভাগ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা

ডরিমটির/ হােল িবধার
সসারণ

জন ২৩৪০ ৪০০০ ৫৫০০ ৬৫০০ ৭০০০ হায়ন ও গনত , রা, া মণালয়
৮ম পবািষ ক
পিরকনা

সরকাির দরসেহর অিফসেস ির
মােম সরকাির কােজ গিতশীলতা আনয়ন

ািতািনক িবধার
সসারণ

জন ৫৪৩২ ১২১৩০ ১৭১৫০ ১৮০০০ ১৯০০০
গণত অিধদর, হায়ন ও গণত
মনালয়সহ িবিভ মণালয়/ িবভাগ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা (সারণী
৯.৯)

িশা/ িশণ অবকাঠােমা
িবধা জন

জন ২৫৬০০ ৩১২০০ ৩৮৪০০ ৩৯০০০ ৪০০০০
গনত অিধদর, া, বাসী কান, িষ,
ব ও পাট মণালয়

৮ম পবািষ ক
পিরকনা

া িবধার সসারণ জন ২১২৫ ৩২৪১ ৪৬২১ ৫০০০ ৭০০০ গনত অিধদর, া মণালয়
৮ম পবািষ ক
পিরকনা

Energy-efficient ভবন িনম াণ
সৗর িবৎ ািপত ভবেনর
সংা

সংা ১১০ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০
গণত অিধদর, হায়ন ও গণত
মনালয়সহ িবিভ মণালয়/ িবভাগ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা

উত ি বহার কের রোিফং এর
মােম রাতন/ জরাজীণ  াপনার আাল
ি

রাতন াপনা ংেদিনং সংা ৫ ১১ ১২ ১৩
গণত অিধদর, হায়ন ও গণত
মনালয়সহ িবিভ মণালয়/ িবভাগ

৮ম পবািষ ক
পিরকনা

িবমান ভবেনর আাল
ি

ভবেনর
সংা

৫০১৫ ৫১২০ ৫১৩০ ৫৩০০ ৫৪০০ গণত অিধদর ও অা মণালয়
৮ম পবািষ ক
পিরকনা

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পিরকিত
নগরায়েনর লে
টকসই উয়ন

২১

[১.১]
ইেকাপাক/উু মাঠ
িনম াণ/উয়ন/বহার
উপেযািগ করা

[১.১.১] িনিম ত
পাক/মাঠ এর
ফল

মিত একর ২ ৪.১২ ৫.০ ৭.০ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৪.৫ ৮.০ ৮.৫০

[১.২] সজায়েনর
মােম কাব ন
িনঃসরণ াস

[১.২.১] রাপনত
গােছর সংা

মিত সংা ২ ৫৮৩৫ ৫৯৫০ ৬৫০০ ৬৩০০ ৫৯৯০ ৫৯৫০ ৫৯৪০ ৬৬০০ ৬৭০০

[১.২.২] ােিপং মিত সংা ২ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৮ ২৬ ২৭

[১.৩]
রেনা/পিরতা
াপনা অপসারণ
ব ক ভবন িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ভবেনর সংা

মিত সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৫ ৪৫ ৫০

[১.৪] িজব শতবষ 
উপলে মেডল
মসিজদ উোধন

[১.৪.১] উোধনত
মেডল মসিজদ এর
সংা

মিত সংা ১ ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১৫০

[১.৫] াব,
কিমউিন সার,
অিডেটািরয়াম,
িতেসৗধ ও অা
মসিজদ নন িনম াণ/
আিনকায়ন

[১.৫.১] িনিম ত
াপনার সংা

মিত সংা ১ ৩ ৩৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৫ ১২ ১৫

[১.৬] িলফট াপন
[১.৬.১] িলফট
সংা

মিত সংা ২ ২০০ ১৭৫ ১০০ ১২৫ ১০০ ২৪০ ২৬০

[১.৭] জনােরটর,
সাব-শন, পা
ইতািদ ইেল-
মকািনকাল
যপািত াপন

[১.৭.১] যপািতর
সংা

মিত সংা ২ ১০০০ ৮৫০ ৭৫০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০

[১.৮] পিরেবশ বাব
পয়-িনাশন বা
িনিত করার লে
টকসই ির
এসিপ িনম াণ

[১.৮.১] িনিম ত
এসিপ সংা

মিত সংা ৩ ১ ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৪ ১২ ১৪

[১.৯] কাঠােমাগত
নকশা ণয়ন

[১.৯.১] ণয়নত
নকশার সংা

মিত সংা ৪ ১২০ ৪১৫ ৪৫০ ৪০০ ৩২৫ ৩০০ ২৫০ ৫০০ ৫৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] রাীয় ণ 
িবগ  ও
জাতের
কম চারীেদর
বসবােসর জ
আিনক াপত
শিলর টকসই,
িনরাপদ ও সায়ী
আবাসেনর েযাগ
সসারণ।

১৬

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

[২.১.১] ােটর
সংা

মিত সংা ৯ ১২৪৯ ২৪৭৪ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৩০০ ১০০০ ২০০০ ২২০০

[২.১.২] িনিম ত
ডরিমটির, হােল,
অিফস মস ইতািদ

মিত ল বগ ট ৫ ৪.৬৮ ৮ ১১ ৯ ৮.৫ ৮ ৬ ১৩ ১৫

[২.২] ক এলাকায়
আভরীণ রাা
িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত
রাার দঘ 

মিত িকেলািমটার ১ ১৬.৫ ১৮ ২১ ১৯ ১৮.৫ ১৮ ১৬ ২৩ ২৫

[২.৩] অিতিকণ 
সরকাির ভবেনর
তািলকা
হালনাগাদকরন

[২.৩.১] তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২০ ৩০.০৫.২২ ০৯.০৬.২২ ১৭.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ০১.০৬.২৩ ০২.০৬.২৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১৩

[৩.১] সরকাির
দরসেহর জ
অিফস স িনম াণ।

[৩.১.১] িনিম ত
দরসেহর ফল

মিত ল বগ ট ৫ ৫.৪৪ ১২.১৩ ১৭.১৫ ১৪.০ ১৩.০ ১২.১৩ ১০ ১৮ ১৯

[৩.২] পািকং
সিলত িবধািদ
দান

[৩.২.১] পািকং
এিরয়া

মিত সংা ১ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৩০০ ৩৫০

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

[৩.৩.১] ািপত
িডপউবওেয়েলর
সংা

মিত সংা ২ ৫২ ৬০ ৭০ ৬৪ ৬৩ ৬০ ৪০ ৭৫ ৮০

[৩.৪] সালার
ােনল াপন

[৩.৪.১] সৗর িবৎ
ািপত ভবেনর
সংা

মিত সংা ২ ১৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ২৫০ ২৮০

[৩.৫] রইন ওয়াটার
হােভ িং িবধািদ
িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত
াপনার সংা

মিত সংা ১ ৩ ১০ ৩৯ ৩৩ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪২

[৩.৬] কািভড ১৯
মাকািবলায়
িপিসআর াব,
আইেসােলশন
ইউিনট, আইিসইউ
াপন।

[৩.৬.১] িপিসআর
াব

মিত সংা ১ ২০ ১৭ ১৬ ১৫ ১০ ২৩ ২৫

[৩.৬.২]
আইেসােলশন
ইউিনট/ আইিসইউ
বড াপন

মিত সংা ১ ৩০০ ২৬৫ ২৫৫ ২৫০ ২২০ ৩৩০ ৩৫০

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

১৩

[৪.১] উত ি
বহার কের
রোিফং এর
মােম রাতন/
জরাজীণ  াপনার
আাল ি

[৪.১.১] রাতন
াপনা ংেদিনং

মিত সংা ৩ ৩ ১৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৫ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২] সরকারী ভবন
ও াপনার
রণােবণ

[৪.২.১]
রণােবণত
সরকাির াপনা

মিত সংা ৬ ৫১২০ ৫১৩০ ৫১০০ ৫০৮০ ৫০০০ ৪৫০০ ৫৫৫০ ৫৬০০

[৪.২.২] KPI
রণােবণ

মিত সংা ১ ২২ ২৫ ২০ ১৭ ১৬ ১৫ ৩০ ৩৫

[৪.২.৩]
রণােবণত
পাক/ ীণ স ।

মিত সংা ১ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৯ ২০ ২৪

[৪.২.৪] িবিভ
সরকাির ভবেনর
িলফট রণােবণ

মিত সংা ১ ৬১১ ৫৮০ ৪৫০ ৪০০ ৩৬৬ ৭০০ ৮০০

[৪.২.৫] িবিভ
সরকাির ভবেনর
জনােরটর, সাব-
শন, পা ইতািদ
ইেলো/মকািনকাল
যপািতর
রণােবণ

মিত সংা ১ ৭২১৮ ৭০০০ ৫৬০০ ৪৫০০ ৪৩৩০ ৭৫০০ ৭৬০০

[৫] সরকাির
মািলকানাধীন
জিমর ু
বাপনা
িনিতকরণ।

৭

[৫.১] অিধহণত
সির ডাটােবজ
ড়াকরণ, সংরণ
ও আকাইভকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ
হালনাগাদকরেনর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.০৫.২০ ৩০.০৫.২১ ৩০.০৫.২২ ০৯.০৬.২২ ১৩.০৬.২২ ২২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ২৯.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪

[৫.২] অৈবধ
দখলদার উেদ

[৫.২.১] উেদত
জিমর পিরমান

মিত একর ২ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৮ ১৬ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৩ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এিপিপ বািষ ক য় পিরকনা (Annual Procurement Plan)

২ এসিপ Sewage Treatment Plant (STP)

৩ গম হায়ন ও গণত মণালয়
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ইেকাপাক/উু মাঠ িনম াণ/উয়ন/বহার উপেযািগ করা [১.১.১] িনিম ত পাক/মাঠ এর ফল সকল গণত জান িনিম ত পাক/মাঠ এর তািলকা

[১.২] সজায়েনর মােম কাব ন িনঃসরণ াস
[১.২.১] রাপনত গােছর সংা সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[১.২.২] ােিপং সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[১.৩] রেনা/পিরতা াপনা অপসারণ ব ক ভবন িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ভবেনর সংা সকল গণত জান িনিম ত ভবেনর তািলকা

[১.৪] িজব শতবষ  উপলে মেডল মসিজদ উোধন [১.৪.১] উোধনত মেডল মসিজদ এর সংা

[১.৫] াব, কিমউিন সার, অিডেটািরয়াম, িতেসৗধ ও অা
মসিজদ নন িনম াণ/ আিনকায়ন

[১.৫.১] িনিম ত াপনার সংা সকল গণত জান িনিম ত াপনার তািলকা

[১.৬] িলফট াপন [১.৬.১] িলফট সংা
গণত ই/এম জান, গণত ই/এম িপ এ
িড জান

গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[১.৭] জনােরটর, সাব-শন, পা ইতািদ ইেল-মকািনকাল
যপািত াপন

[১.৭.১] যপািতর সংা
গণত ই/এম জান, গণত ই/এম িপ এ
িড জান

গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[১.৮] পিরেবশ বাব পয়-িনাশন বা িনিত করার লে টকসই
ির এসিপ িনম াণ

[১.৮.১] িনিম ত এসিপ সংা
ঢাকা/ ঢাকা মো/ ময়মনিসংহ/ রাজশাহী
গণত জান

িনিম ত এসিপ তািলকা

[১.৯] কাঠােমাগত নকশা ণয়ন [১.৯.১] ণয়নত নকশার সংা গণত িডজাইন সােকল গণত িডজাইন সােকেলর িতেবদন

[২.১] জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ [২.১.১] ােটর সংা সকল গণত জান ােটর তািলকা

[২.১] জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ [২.১.২] িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস ইতািদ সকল গণত জান
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মেসর
তািলকা

[২.২] ক এলাকায় আভরীণ রাা িনম াণ [২.২.১] িনিম ত রাার দঘ  সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[২.৩] অিতিকণ  সরকাির ভবেনর তািলকা হালনাগাদকরন [২.৩.১] তািলকা হালনাগাদত গণত অিধদর তািলকা

[৩.১] সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। [৩.১.১] িনিম ত দরসেহর ফল সকল গণত জান িনিম ত দরসেহর তািলকা

[৩.২] পািকং সিলত িবধািদ দান [৩.২.১] পািকং এিরয়া সকল গণত জান পািকং এিরয়ার তািলকা

[৩.৩] িনরাপদ, েপয় পািন সরবরােহর লে িডপ উবওেয়ল াপন [৩.৩.১] ািপত িডপউবওেয়েলর সংা সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[৩.৪] সালার ােনল াপন [৩.৪.১] সৗর িবৎ ািপত ভবেনর সংা সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[৩.৫] রইন ওয়াটার হােভ িং িবধািদ িনম াণ [৩.৫.১] িনিম ত াপনার সংা সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[৩.৬] কািভড ১৯ মাকািবলায় িপিসআর াব, আইেসােলশন ইউিনট,
আইিসইউ াপন।

[৩.৬.১] িপিসআর াব সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[৩.৬.২] আইেসােলশন ইউিনট/ আইিসইউ বড াপন সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] উত ি বহার কের রোিফং এর মােম রাতন/
জরাজীণ  াপনার আাল ি

[৪.১.১] রাতন াপনা ংেদিনং সকল গণত জান গণত জান কায ালেয়র িতেবদন

[৪.২] সরকারী ভবন ও াপনার রণােবণ

[৪.২.১] রণােবণত সরকাির াপনা সকল গণত িবভাগ এিপিপ

[৪.২.২] KPI রণােবণ সংি গণত িবভাগ এিপিপ

[৪.২.৩] রণােবণত পাক/ ীণ স । সংি গণত িবভাগ এিপিপ

[৪.২.৪] িবিভ সরকাির ভবেনর িলফট রণােবণ সংি গণত িবভাগ এিপিপ

[৪.২.৫] িবিভ সরকাির ভবেনর জনােরটর, সাব-শন, পা
ইতািদ ইেলো/মকািনকাল যপািতর রণােবণ

সংি গণত িবভাগ এিপিপ

[৫.১] অিধহণত সির ডাটােবজ ড়াকরণ, সংরণ ও
আকাইভকরণ

[৫.১.১] ডাটােবজ হালনাগাদকরেনর তািরখ তাবধায়ক েকৗশলী (উয়ন) এর দর
land database system, PWD
website

[৫.২] অৈবধ দখলদার উেদ [৫.২.১] উেদত জিমর পিরমান চাম/ রংর/ বিরশাল গণত জান
দাগ খিতয়ান সংেযািজত সংি গণত
িবভােগর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

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

কৗশল
সরকারী ভবন ও াপনার রণােবণ রণােবণত সরকাির াপনা হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

সরকারী ভবন ও াপনার রণােবণ KPI রণােবণ হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ ােটর সংা হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস
ইতািদ

হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

পিরেবশ বাব পয়-িনাশন বা িনিত করার লে টকসই ির এসিপ
িনম াণ

িনিম ত এসিপ সংা হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

াব, কিমউিন সার, অিডেটািরয়াম, িতেসৗধ ও অা মসিজদ নন িনম াণ/
আিনকায়ন

িনিম ত াপনার সংা হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

রেনা/পিরতা াপনা অপসারণ ব ক ভবন িনম াণ িনিম ত ভবেনর সংা হায়ন ও গণত মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা

কািভড ১৯ মাকািবলায় িপিসআর াব, আইেসােলশন ইউিনট, আইিসইউ াপন। িপিসআর াব
া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা, প যাগােযাগ

কািভড ১৯ মাকািবলায় িপিসআর াব, আইেসােলশন ইউিনট, আইিসইউ াপন। আইেসােলশন ইউিনট/ আইিসইউ বড াপন
া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা, প যাগােযাগ

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল
া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা, প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ ােটর সংা
া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা, প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস
ইতািদ

া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা, প যাগােযাগ

পিরেবশ বাব পয়-িনাশন বা িনিত করার লে টকসই ির এসিপ
িনম াণ

িনিম ত এসিপ সংা
া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা, প যাগােযাগ

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ ােটর সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস
ইতািদ

রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
পিরেবশ বাব পয়-িনাশন বা িনিত করার লে টকসই ির এসিপ
িনম াণ

িনিম ত এসিপ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

াব, কিমউিন সার, অিডেটািরয়াম, িতেসৗধ ও অা মসিজদ নন িনম াণ/
আিনকায়ন

িনিম ত াপনার সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

রেনা/পিরতা াপনা অপসারণ ব ক ভবন িনম াণ িনিম ত ভবেনর সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

ইেকাপাক/উু মাঠ িনম াণ/উয়ন/বহার উপেযািগ করা িনিম ত পাক/মাঠ এর ফল রা সবা িবভাগ, রা মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

াব, কিমউিন সার, অিডেটািরয়াম, িতেসৗধ ও অা মসিজদ নন িনম াণ/
আিনকায়ন

িনিম ত াপনার সংা ধম  িবষয়ক মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল সমাজকাণ মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ ােটর সংা সমাজকাণ মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস
ইতািদ

সমাজকাণ মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস
ইতািদ

মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল ব ও পাট মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ
িনিম ত ডরিমটির, হােল, অিফস মস
ইতািদ

ব ও পাট মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

জাতের কম চারীেদর বসবােসর জ আবািসক াট িনম াণ ােটর সংা িবান ও ি মণালয় এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ

সরকাির দরসেহর জ অিফস স িনম াণ। িনিম ত দরসেহর ফল
আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

এিডিপ সভা, অা সভা ও প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


