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চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃষেরক্ষর কমসৃম্পাদষেরনর সাচবকৃ চচত্র 

(Overview of the Performance of the Ministry/Division 

সাম্প্রচতক অজনৃ, চযাষেরলঞ্জ এবং িচবষ্যৎ পচরকল্পনা: 

সাম্প্রচতক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রিান অজৃনসমূহ : 

সাম্প্রচতক বছরসমূষেরহ এই পর্নৃ্ত  সবষৃেরমাট ৭৮০০ টি ভূচম ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা হষেরয়ষেরছ এবং প্রায় ৮০০০ টি নক্সা অনুষেরমাদন করা 

হষেরয়ষেরছ। তাছাড়া চবচিন্ন প্রকষেরল্পর আওতায় প্রায় ১২০ চকিঃচমিঃ নতুন সড়ক চনমাৃণ ও প্রশস্তকরণ করা হষেরয়ষেরছ। ইষেরতামষেরযে  চউক কর্তকৃ 

১৩৩১.৬০ চমটার দদর্ঘযৃ চবচশষ্ট বহোরহাট ফ্লাইওিার, প্রায় ৯৩৭ চমটার দদর্ঘযৃ চবচশষ্ট কমদতলী ফ্লাইওিার এবং চদওয়ান হাট জংশষেরন 

ডাবল মুচরং থানা চথষেরক কমদতলী  অচিমুখী ৫৬০ চমটার দদর্ঘযৃ ও ৮.৫ চমটার প্রস্থ চবচশষ্ট ওিার ব্রীজ এবং “বঙ্গবন্ধু এভিভনউ” ও 

অভিধ্যেন ও কুয়াইশ েংশধ্যন বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল চনমাৃণ কাজ সম্পন্ন হষেরয়ষেরছ।  । চউক চমষেরহদীবাগস্থ অচফসাৃস চকায়াটাষেরর চমড চলষেরিল 

অচফসারষেরদর জন্য ২৪টি ফ্লযাট চনমাৃণ কাজ সম্পন্ন হষেরয়ষেরছ। এছাড়া কমজৃীবী নারীষেরদর সুষ্ঠ আবাসষেরনর লষেরক্ষয পষেরত া সোলাষেরগালা এলাকায় 

২৪৪ টি ডরচমটরী রুম চনমাৃণ কাজ সম্পন্ন েচয়ষেরছ। এছাড়াও চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য বতমৃাষেরন মাষ্টার প্ল্যান চরচিউ এর কাজ শুরু করা 

হষেরয়ষেরছ।   

 

 সমস্যা ও চযাষেরলঞ্জসমূহ  
 

ভূচম অচি গ্রহষেরন দীর্ঘ ৃসূচত্রতা এবং মামলা চমাকােমা সংক্রান্ত জটিলতার কারষেরন প্রকল্প বাস্তবায়ষেরন চবলম্ব হয় । এছাড়াও ভূচমর 

অপর্ তা্তরতা ও ভূচমর হমৌজা মূল্য অতযাচিক চবষেরড় র্াওয়ার কারষেরন নতুন আবাচসক প্রকল্প হাষেরত চনওয়া সম্ভব হষেরে না । চবচিন্ন অথ ৃবছষেরর 

অথ ৃছাড়করষেরণর দীর্ঘ ৃসূচত্রতার কারষেরন প্রকল্প বাস্তবায়ন চবলচম্বত হয় । জনসষেরচতনতার অিাব এবং ক্রম বিমৃান জনসংখ্যার কারষেরন 

সুপচরকচল্পত নগরায়ন চ্ুাধ্যলঞ্জ ভেসাধ্যব পভরগভির্ েধ্যে । 

 

 িচবষ্যং পচরকল্পনা  

১.   মাষ্টার প্ল্ুান োলনাগাদকরি সাধ্যপধ্যে ভবশদ পভরকল্পনা প্রিয়ন কার্কৃ্রম গ্রহণ; 

২. তথ্য প্রযুচির ব্যবহাষেররর মাযে ষেরম দক্ষ ও প্রচশচক্ষত জনবল সৃচষ্ট করা । 

৩.  E-tendering চালুকরণ এবং On-line base চসবা প্রদান । 

৪. িভবষ্যষেরত ভনম্নভলভির্ প্রকল্পসমূে বাস্তবায়ন করা েধ্যব:-  

- নর্ ত সাউর্-১ সংধ্যর্াগ সড়ক ভনম তাি। 

- কনষ্ট্রাকশন অফ এভলধ্যিধ্যেড এিধ্যপ্রস ওধ্যয় ললালিনন বাোর েধ্যর্ শাে-আমানর্ আন্তেতাভর্ক ভবমান বন্দর পর্ তন্ত) 

- চ্াক্তাই - িাতুনগঞ্জ এধ্যপ্রাচ্ হরাধ্যডর সম্প্রসারি ও উন্নয়ন লবভিরোে েধ্যর্ চ্াক্তাই সড়ক) ।  

- বেদ্দারোে হর্ধ্যক অনন্যা আবাভসক এলাকা পর্ তন্ত সড়ধ্যকর লচ্নন্দ ভময়া সওদাগর হরাড) সম্প্রসারি ও উন্নয়ন।  

- হডধ্যিলপধ্যমন্ট অব ভসভলমপুর হরভসধ্যডন্টভশয়াল এভরয়া এিধ্যেনশন লওধ্যয়ষ্ট) এে ভসভলমপুর, চ্ট্টগ্রাম। 

- হডধ্যিলপধ্যমন্ট অব ফধ্যর্য়াবাদ ভনউ োউন ইন চ্ট্টগ্রাম। 

- কন্সট্রাকশন অফ চসচডএ  কণফৃূলী কমধ্যপ্ল্ি এট আগ্রাবাদ,চচটাগাং 

- চব ভিউ চসটি 

- বালুছড়াাঃ উত্তর হেলার বাস োভম তনাল ভনম তাি। 

- ‘নীলাচ্লাঃ হফৌেদারোে আন্তাঃ হেলা বাস োভম তনাল ভনম তাি’ 

- কালুরঘাে েধ্যর্ শাে-আমানর্ হসতু েধ্যয় চ্াক্তাই িাল পর্ তন্ত সড়ক ভনম তাি। 

 

১৬-১৭ অথ ৃবেষেররর সম্ভাব্য প্রিান অজনৃ সমূহ  
 

১.  ১.২ চকিঃ চমিঃ দদষেরর্ঘযৃর চডচস চরাষেরডর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। 

২.  কােীর হদউড়ী কনচ্া বাোর ও এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ি ভনম তাি। 

৩.  কুলগনও এ অনন্যা আবাভসক এলাকার উন্নয়ন। 
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উপক্রমচণকা (Preamble) 

 

 

 

 

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃষেরক্ষর চচয়ারম্যান 

 

এবং 

 

সচচব, গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয় (গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রাণালষেরয়র মাননীয় মন্ত্রীর প্রচতচনচি)  

 

এর মষেরযে  ২০১৭ সাষেরলর .....................মাষেরসর ..................... চরিঃ তাচরষেরখ এই বাচষক কমসৃম্পাদন চুচি স্বাক্ষচরত হল ।  

 

 

এই চুচিষেরত  স্বাক্ষরকারী উিয় ভনম্নভলভির্ ভবষয় সমূধ্যে সম্মর্ েধ্যলনাঃ 
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হসকশন ১ 

   

 

চ্ট্টগ্রাম ঊন্নয়ন কর্ততপধ্যের রূপকল্প লVision), অভিলেু লMission), হকৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্যসমূে এবং কার্ তাবভল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

পভরকভল্পর্, হেকসই ও ভবকভশর্ চ্ট্টগ্রাম নগরী বাস্তবায়ন 

 

১.২ অভিলেু (Mission): 

নগরবাসীর ক্রমবর্ তমান চ্াভেদার আধ্যলাধ্যক ও পভরকভল্পর্ নগরায়রধ্যনর লধ্যেু চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্ততপধ্যের আওর্ার্ীন এলাকায় অবকাঠাধ্যমাগর্ উন্নয়ন, 

পভরকভল্পর্ ভনম তাি অনুধ্যমাদন ও ভনয়ন্ত্রধ্যির মােধ্যম নগরবাভসর েন্য একটি হেকসই ভবকভশর্ ও বাসধ্যর্াগ্য চ্ট্টগ্রাম নগরী গঠন। 

 

১.৩ হকৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্যসমূে (Strategic Objectives) 

 ১.৩.১ চ্ট্টগ্রাম ঊন্নয়ন কর্ততপধ্যের হকৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্যসমূে 

১. চিৌত অবকাঠাষেরমাগত উন্নয়ন, আবাসধ্যনর সুধ্যর্াগ সম্প্রসারি 

২. পভরকভল্পর্ নগরায়ন  

৩. সুষ্ঠু রেিাধ্যবেধ্যির মােধ্যম সরকাভর িবন ও অবকাঠাধ্যমাসমূধ্যের স্থাভয়ত্ব বৃভি 

৪. সরকাভর মাভলকানার্ীন সম্পধ্যদর সূষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ভনভির্করি 

 

১.৩.২ আবভশ্যক হকৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্যসমূে 

 ১. দের্ার সধ্যঙ্গ বাভষ তক কম তসম্পাদন চুভক্ত বাস্তবায়ন ভনভির্ করা 

 ২. কার্ তপিভর্ ও হসবার মাধ্যনান্নয়ন 

 ৩. দের্া ও দনচতকার উন্নয়ন 

 ৪. কম ত পভরধ্যবশ উন্নয়ন 

 ৫. র্থ্য অভর্কার ও স্বপ্রধ্যিাভদর্ র্থ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন হোরদার করা 

 ৬. আভর্ তক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪ কার্ তাবভল (Functions) 

 

১.৪.১ নগরীর প্রধ্যয়ােনানুসাধ্যর উন্নয়ন পচরকল্পনা এবং িচবষ্যৎ কম ত-পচরকল্পনা প্রনয়ন করা; 

১.৪.২ পচরকল্পনা চমাতাষেরবক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা; 

১.৪.৩ আবাসন প্রকল্প উন্নয়ন কষেরর নগরবাসীর বাসস্থাধ্যনর চ্াভেদা পূরি করা; 

১.৪.৪  ইমারত চনমাৃণ ভবভর্মালা অনুর্ায়ী ইমারষেরতর নকশা অনুষেরমাদন করা; 

১.৪.৫  অববি চনমাৃন হরার্ করা; 

১.৪.৬  প্রচশক্ষষেরণর মাযে ষেরম দে জনবল গঠন করা; এবং 

১.৪.৭  অথ ৃও স্থাবর সম্পচরর র্থার্থ ব্যবস্থযপনা চনচচিতত করা। 
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হসকশন ২ 
 

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃষেরক্ষর চবচিন্ন কার্কৃ্রষেরমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রস্তাব (Outcome/Impact) 

ক্রভমক  চুড়ান্ত ফলাফল/প্রস্তাব          চুড়ান্ত ফলাফল সূচক  একক

  

চিচর বছর 

২০১৫-১৬ 

প্রকৃত অজনৃ* 

২০১৬-১৭ 

লক্ষযমাত্রা  

২০১৭-১৮ 

প্রষেরক্ষপণ চনিাৃচরত লক্ষযমাত্রা অজৃষেরনর  চক্ষষেরত্র চর্ৌথিাষেরব 

দাচয়ত্বপ্রা্তর মন্ত্রণালয়/চবিাগ/সংস্থাসমূষেরহর নাম 

উপারসূত্র 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

   ১ 

 

পচরকচল্পত, চটকসই  

ও  ভবকভশর্ নগরীর 

সম্প্রসারি 

 

রাস্তা ভনম তাি ও উন্নয়ন, ফ্লাইওিার 

ভনম তাি, ভরং হরাড ভনম তাি, বাভনভেুক 

িবন ভনম তাি, ফ্লুাে ভনম তাি, ভনরাপদ 

ভূভম ব্যবোর ও ভবভডং প্ল্ুান 

অনুধ্যমাদন, ইর্ুাভদর মােধ্যম 

চ্ট্টগ্রামধ্যক পচরকচল্পত নগরীধ্যর্ 

রুপান্তর। 

বগ ত-

ভমোর 

- - ৮ ৯ ১০ গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন 

কর্তপৃক্ষ 

প্রচতষেরবদন 
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চসকশন-৩ 

চকৌশলগত উষেরেশ্য, অগ্রাচিকার, কার্কৃ্রম, কমসৃম্পাদন সূচক এবং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

চকৌশলগত 

উষেরেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উষেরেষেরশ্যর 

মান 

 

কার্কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কমসৃম্পাদন  

সূচষেরকর মান 

 

চিচর বছর 

২০১৫-১৬ 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৬-১৭ 

লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৭-১৮ প্রষেরক্ষপণ 

২০১৮-১৯ 

প্রষেরক্ষপণ 

২০১৯-২০ অসািারণ অচত উরম উরম চলচত মান চলচত 

মাষেরনর চনষেরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্ততপে 

[১] চিৌত 

অবকাঠাষেরমাগত 

উন্নয়ন, 

আবাসধ্যনর 

সুধ্যর্াগ 

সম্প্রসারি 

২১ [১.১] ফ্লুাে ভনম তাি [১.১.১] চনচমতৃ 

৩.৮৬৩ লে বগ তফুে 

ভসভডএ স্কয়ার  

লে 

বগ তফুে 

৪ ০.১৯৩১৫ ০.৩৮৬৩ ০.৩৮৬৩ ০.৩৪৭৬৭ ০.৩০৯০৪ ০.২৭০৪১ ০.২৩১৭৮ ০.৫৭৯৪৫ ০.৭৭২৬ 

[১.১.২] চনচমতৃ 

০.৬৪৯ লে বগ তফুে 

হদওয়ানোে 

এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ি   

লে 

বগ তফুে 

৩ ০.১২৯৮ ০.২১৬৩ ০.০৩২৪৫ ০.০২৯২০৫ ০.০২৫৯৬ ০.০২২৭১৫ ০.০১৯৪৭ ০.০৯৭৩৫ ০.১২৯৮ 

[১.২] আবাভসক প্রকল্প 

এলাকার ভূভম উন্নয়ন 

[১.২.১] উন্নয়নকৃর্ 

৫.৫৫৫৫৫৬ একর 

ভসভলমপুর লদভেি) 

আবাভসক এলাকা 

একর ৩ ৪.২৭৩৬৫ 

 

০.৫১৪২৩ 

 

০.৫৫৫৫৬ ০.৫ ০.৪৪৪৪৪ ০.৩৮৮৮৮ ০.৩৩৩৩৩ ০.২১২১২ - 

[১.৩]  বাভিভেুক িবন 

ও মাধ্যকতে চনমাৃণ 

[১.৩.১] চনচমতৃ 

১.২৩ লে বগ তফুে 

সোলাষেরগালা 

বাচণচজযক িবন  

লে 

বগ তফুে 

৩ ০.০৬১৫ ০.১৮৪৫ ০.১২৩ ০.১১০৭ ০.০৯৮৪ ০.০৮৬১ ০.০৭৩৮ ০.১৮৪৫ ০.২৪৬ 

[১.৪] রাস্তা চনমাৃণ [১.৪.১] কনষ্ট্রাকশন 

অব লুপ চরাড শীষ তক 

৬.০০ চকষেরলাচমটার 

রাস্তা চনচমতৃ 

চকষেরলা-

চমটার 

৪ - ৩.০ ০.৮ ০.৭২ ০.৬৪ ০.৫৬ ০.৪৮ ১ ১.২০ 

[১.৪.২] বাকচলয়া 

এষেরক্সস চরাড শীষ তক 

১.৫ চকষেরলাচমটার 

রাস্তা চনচমতৃ 

চকষেরলা-

চমটার 

৪ - - ০.১৫ ০.১২ ০.১০ ০.০৮ ০.০৬ ০.২৫ ০.৩০ 
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চকৌশলগত 

উষেরেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উষেরেষেরশ্যর 

মান 

 

কার্কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কমসৃম্পাদন  

সূচষেরকর মান 

 

চিচর বছর 

২০১৫-১৬ 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৬-১৭ 

লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৭-১৮ প্রষেরক্ষপণ 

২০১৮-১৯ 

প্রষেরক্ষপণ 

২০১৯-২০ অসািারণ অচত উরম উরম চলচত মান চলচত 

মাষেরনর চনষেরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] পচরকচল্পত 

নগরায়ন 

৪০ [২.১] ভূভম ব্যবোর 

ছাড়পত্র প্রদান 

[২.১.১] প্রদানকৃর্ 

ছাড়পত্র 

সংখ্যা ৬ ২৩০০ ২৪৫০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ৩০০০ ৩০০০ 

[২.২] িবধ্যনর নকশা 

অনুধ্যমাদন 

[২.২.১] অনুধ্যমাভদর্ 

নকশা 

সংখ্যা ৬ ১৮৮৩ ২১০০ ২৩০০ ২০৭০ ১৮৪০ ১৬১০ ১৩৮০ ২৬৭৫ ২৬৭৫ 

[২.৩]  চবষেরশষ প্রকষেরল্পর 

ছাড়পত্র প্রদান 

[২.৩.১]  প্রদানকৃর্ 

ছাড়পত্র 

সংখ্যা ৬ ৬১ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৫ ৭০ 

[২.৪] ফ্লাইওিার চনমাৃণ  [২.৪.১] ৬.৮  

চকষেরলাচমটার 

ফ্লাইওিার চনচমতৃ 

চকষেরলা-

চমটার 

১০ ২.৬ ২.৬ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৮ - 

[২.৫] উপকূলীয় শহর 

রক্ষা বাঁি ও রাস্তা চনমাৃণ 

[২.৫.১] ১৫.২ 

চকষেরলাচমটার 

উপকূলীয় শহর রক্ষা 

বাঁি ও রাস্তা চনচমতৃ 

চকষেরলা-

চমটার 

১২ ৭.১২ ২.২৮ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.৫ ১.৫২ 
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চকৌশলগত 

উষেরেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উষেরেষেরশ্যর 

মান 

 

কার্কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কমসৃম্পাদন  

সূচষেরকর মান 

 

চিচর 

বছর 

২০১৫-

১৬ 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৬-১৭ 

লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৭-১৮ প্রষেরক্ষপণ 

২০১৮-

১৯ 

প্রষেরক্ষপণ 

২০১৯-২০ অসািারণ অচত উরম উরম চলচত মান চলচত মাষেরনর 

চনষেরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] সুষু্ঠ 

রেিাধ্যবেধ্যির 

মােধ্যম সরকাভর 

িবন ও 

অবকাঠাধ্যমা 

সমূধ্যের স্থাভয়ত্ব 

বৃভি 

৮ [৩.১] সরকাভর িবন ও 

স্থাপনার রেিাধ্যবেি 

[৩.১.১] ২.৯৪ লে 

বগ তফুে চবপনী 

চবতাষেরনর 

আধূচনকায়ন ও 

সুষেরর্াগ সুচবিা 

বৃচদ্ধকৃত 

লে 

বগ তফুে 

৮ ১.০৩ ০.৮৮ ০.৭৩৫ ০.৬৬১৫ ০.৫৮৮ ০.৫১৪৫ ০.৪৪১ ০.২৯৪ - 

[৪] সরকাভর 

মাভলকানার্ীন 

সম্পধ্যদর সূষু্ঠ 

ব্যবস্থাপনা 

ভনভির্করি 

১১ [৪.১] সরকাভর 

আবাসধ্যনর, পভরর্ুক্ত ও 

অভর্গ্রেনকৃর্ সম্পভত্তর 

ডাোধ্যবে প্রস্তুর্করি ও 

োলনাগাদকরি 

[৪.১.১] চ্উক ভূভমর 

ডাোধ্যবইে প্রিীর্ ও 

Online ভিভত্তক 

কার্কৃ্রম প্রস্তুর্করি 

(Estate 

Manage-

ment 

System 

Software) 

র্াভরি % - - ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮ - - 

[৪.২] আবাভসক এলাকা 

েধ্যর্ বাভিভেুক প্রভর্ষ্ঠান 

অপসারি 

[৪.২.১] পর্ তায়ক্রভমক 

ভবভিন্ন আবাভসক 

এলাকার স্থাভপর্ 

বাভিভেুক 

প্রভর্ষ্ঠাধ্যনর র্াভলকা 

প্রস্তুর্কৃর্ 

র্াভরি ২ - - ১৫-০২-২০১৮ ৩০-০৩-২০১৮ ০৫-০৪-২০১৮ ২০-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮ - - 
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চ্উধ্যকর আবচশ্যক চকৌশলগত উষেরেশ্যসমূহ 

চকৌশলগত 

উষেরেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উষেরেষেরশ্যর মান 

 

কার্কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কমসৃম্পাদন 

সূচষেরকর মান 

 

লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৭-১৮ 

 

অসািারণ অচত উরম উরম চলচত মান চলচত মাষেরনর 

চনষেরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দের্ার সধ্যঙ্গ 

বাভষ তক 

কম তসম্পাদন চুভক্ত 

বাস্তবায়ন  

 

৪ [১.১] ২০১৭-১৮ অর্ তবছধ্যরর িসড়া বাভষ তক 

কম তসম্পাদন চুভক্ত দাভিল 

[১.১.১] ভনর্ তাভরর্ সময়সীমার মধ্যে িসড়া চুভক্ত 

দাভিলকৃর্ 

তাচরখ ০.৫ ১৯-০৪-২০১৭ ২৩-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 

[১.২] আওর্ার্ীন দপ্তর/সংস্থার সধ্যঙ্গ ২০১৭-

১৮ অর্ তবছধ্যরর বাভষ তক কম তসম্পাদন চুভক্ত 

স্বাের 

[১.২.১] বাভষ তক কম তসম্পাদন চুভক্ত স্বােভরর্ তাচরখ ১ ১৫-০৬-২০১৭ ১৮-০৬-২০১৭ ১৯-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ২১-০৬-২০১৭ 

[১.৩] ২০১৬-১৭ অর্ তবছধ্যরর বাভষ তক 

কম তসম্পাদন চুভক্তর মূল্যায়ন প্রভর্ধ্যবদন 

দাভিল 

[১.৩.১] ভনর্ তাভরর্ র্াভরধ্যি ম্যল্যায়ন প্রভর্ধ্যবদন 

দাভিলকৃর্ 

তাচরখ ১ ১৬-০৭-২০১৭ ১৮-০৭-২০১৭ ১৯-০৭-২০১৭ ২০-০৭-২০১৭ ২৩-০৭-২০১৭ 

[১.৪] ২০১৭-১৮ অর্ তবছধ্যরর বাভষ তক 

কম তসম্পাদন চুভক্ত বাস্তবায়ন পভরবীেি 

[১.৪.১] দত্রমাচসক প্রচতষেরবদন প্রিীর্ ও 

দাভিলকৃর্ 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[১.৫] ২০১৭-১৮ অর্ তবছধ্যরর বাভষ তক 

কম তসম্পাদন চুভক্তর অর্ তবাভষ তক মূল্যায়ন 

প্রভর্ধ্যবদন দাভিল 

[১.৫.১] ভনর্ তাভরর্ র্াভরধ্যি অর্ তবাভষ তক ম্যল্যায়ন 

প্রভর্ধ্যবদন দাভিলকৃর্ 

তাচরখ ১ ১৪-০১-২০১৮ ১৬-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২১-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ 

 

[২] কার্ তপিভর্ ও 

হসবার মাধ্যনান্নয়ন 

৯ [২.১ ] ই-ফাইভলং পিভর্ বাস্তবায়ন [২.১.১]  ই-ফাইধ্যল নভর্ ভনষ্পভত্তকৃর্  % ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

[২.২] ইউভনধ্যকাড ব্যবোর ভনচচিতর্ করা [২.২.১] ইউভনধ্যকাড ব্যবোর ভনচচিতর্কৃর্ % ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[২.৩] ভপআরএল শুরুর ২ মাস পূধ্যব ত সংভিষ্ট 

কম তচ্ারীর ভপআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ 

োভর ভনভির্করি 

[২.৩.১] ভপআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ 

োভরকৃর্ 

% ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] চসটিষেরজনস চাটাৃর অনুর্ায়ী চসবা প্রদান [২.৪.১] প্রকাচশত চসটিষেরজনস চাটাৃর অনুর্ায়ী 

চসবা প্রদানকৃত 

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৫] অভিধ্যর্াগ প্রভর্কার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন [২.৫.১] ভনষ্পভত্তকৃর্ অভিধ্যর্াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[২.৬] হসবার মান সম্পধ্যকত হসবার গ্রেীর্াধ্যদর 

মর্ামর্ পভরবীেধ্যির ব্যবস্থা চ্ালু করা  

[২.৬.১] হসবার মান সম্পধ্যকত চসবাগ্রেীর্াধ্যদর 

মর্ামর্ পভরবীেধ্যির ব্যবস্থা চ্ালুকৃর্ 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

[২.৭]  দ্তরর/সংস্থায় কমপধ্যে দুটি অনলাইন 

হসবা চ্ালু করা  

[২.৭.১] কমপধ্যে দুটি অনলাইন হসবা চ্ালুকৃর্ তাচরখ  ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮   

[২.৮]  দ্তরর/সংস্থায় কমপধ্যে ৩ টি 

হসবাপ্রচক্রয়া সহজীকরণ 

[২.৮.১] কমপধ্যে ৩ টি হসবাপ্রচক্রয়া সহজীকৃর্ তাচরখ  ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮ - 

[২.৯] দ্তরর/সংস্থা ও অিীনস্থ 

কার্াৃলয়সমূষেরহর  উদ্ভাবনী উধ্যযাগ ও 

Small Improvament 

project (SIP) বাস্তবায়ন 

[২.৯.১] উদ্ভাবনী উধ্যযাগ ও SIP সমূধ্যের 

ডাোধ্যবজ প্রস্তূর্কৃর্  
তাচরখ ১.০০ ০৪-০১-২০১৮ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

[২.৯.২] উদ্ভাবনী উধ্যযাগ ও SIP চরভপ্ল্ধ্যকধ্যেড সংখ্যা ১.০০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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চকৌশলগত 

উষেরেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উষেরেষেরশ্যর মান 

 

কার্কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কমসৃম্পাদন 

সূচষেরকর মান 

 

লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অচত উরম উরম চলচত মান চলচত মাষেরনর 

চনষেরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আচথকৃ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৩ [৩.১] অচডট আপচর চনষ্পচর  [৩.১.১]  অচডট আপচর চনষ্পচরকৃর্ % ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.২] স্থাবর/অস্থাবর সম্পচরর হালনাগাদ 

তাচলকা প্রস্তুত করা  

[৩.২.১] স্থাবর সম্পচরর হালনাগাদ তাচলকা তাচরখ ১.০০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ২৮-০৪-২০১৮ 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পচরর হালনাগাদ তাচলকা তাচরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮ 

[৩.৩] মন্ত্রালয়/চবিাগ কল্যাণ কমকৃতাৃ 

চনষেরয়াগ করা  

[৩.৩.১] কল্যাণ কমকৃতাৃ চনষেরয়াগকৃত ও ওষেরয়ব 

সাইষেরট প্রকাচশত । 

তাচরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ 

[৪] দের্া ও  

দনচতকার উন্নয়ন 

২ [৪.১] সরকাভর কম তসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

সংক্রান্ত প্রভশেিসে ভবভিন্ন ভবষধ্যয় 

কম তকর্তা/কম তচ্ারীধ্যদর েন্য প্রভশেি 

আধ্যয়ােন 

[৪.১.১] প্রভশেধ্যির সময়  েনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৪.২] জাতীয় শুদ্ধাচার  চকৌশল বাস্তবায়ন [৪.২.১] চ্উধ্যকর ২০১৭-১৮ অর্ তবছধ্যরর শুদ্ধাচার  

বাস্তবায়ন কমপৃচরকল্পনা এবং পচরবীক্ষণ 

কাঠাষেরমা প্রিীর্ ও দাভিলকৃর্ 

র্াভরি ০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭ 

 

- - - 

[৪.২.২] ভনর্ তাভরর্ সময়সীমার 

মধ্যে ত্রত্রমাভসক পচরবীক্ষণ প্রচতষেরবদন দাভিলকৃর্ 

সংখ্যা ০.৫০ ৪ ৩ - - - 

[৫] র্থ্য অভর্কার 

ও স্বপ্রধ্যিাভদর্ র্থ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন  

 

২ 

[৫.১] র্থ্য বার্ায়ন 

োলনাগাদকরি 

[৫.১.১] র্থ্য বার্ায়ন 

োলনাগাদকৃর্ 

% ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৫.২] স্বপ্রষেরণাচদত তথ্য প্রকাশ  [৫.২.১] স্বপ্রষেরণাচদত তথ্য প্রকাচশত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৫.৩] মন্ত্রণালয়/চবিাষেরগর বাচষকৃ প্রচতষেরবদন 

প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[৫.৩.১] বাচষকৃ প্রচতষেরবদন ওষেরয়বসাইষেরট 

প্রকাচশত 

র্াভরি ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ 
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আচম, চচয়ারম্যান, চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ দাচয়ষেরত্ব গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাষেরদশ সরকাষেররর মাননীয় মন্ত্রীর প্রচতচনচি 

তথা সচচব, গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালষেরয়র চনকট অ ীকার করচছ চর্, এই চুচিষেরত বচণতৃ ফলাফল অজষৃেরন সষেরচষ্ট থাকব।  

আচম, সচচব, গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাষেরদশ সরকাষেররর মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালষেরয়র প্রচতচনচি চহসাষেরব 

চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃষেরক্ষর চচয়ারম্যাষেরনর চনকট অ ীকার করচছ চর্, এই চুচিষেরত বচণতৃ ফলাফল অজষৃেরন প্রষেরয়াজনীয় সহষেরর্াচগতা প্রদান 

করব। 

 

স্বাক্ষচরত: 

 

 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

চচয়ারম্যান                                                                               তাচরখ 

চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

 

 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

সচচব                   তাচরখ 

গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয় 
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 সংষেরর্াজনী- ১ 

শব্দসংক্ষষেরপ (Acronyms) 

 

ক্রভমক নম্বর শব্দসংক্ষষেরপ (Acronyms) ভববরি 

১. চ্উক চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্ততপক্ষ 

২. CDA Chittagong Development Authority 

৩. GIS Geographic Information System 

৪. GRS Grievance Redress System 

৫. BC Building Construction 
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সংচর্াজনী ২: কমসৃম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/চবিাগ/সংস্থা এবং পচরমাপ পদ্ধচত এর চববরণ 

 

কার্কৃ্রম কমসৃম্পাদন সূচকসমূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী 

দ্তরর/সংস্থা 

পচরমাপ পদ্ধচত এবং উপার 

সূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

[১.১] ফ্লুাে ভনম তাি [১.১.১] চনচমতৃ ৩.৮৬৩ লে 

বগ তফুে ভসভডএ স্কয়ার  

চউক কর্তকৃ স্ব-অষেরথ ৃচলমান “কন্সট্রাকশন অফ চসচডএ স্কয়ার এট নাচসরাবাদ, চচটাগং” 

প্রকষেরল্পর আওতায় ৩.৮৬৩ লে বগ তফুে ফ্লযাট চনমাৃণ । 

 চউক  চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[১.১.২] চনচমতৃ ০.৬৪৯ লে 

বগ তফুে হদওয়ানোে এপাে তধ্যমন্ট 

কমধ্যপ্ল্ি   

চউক কর্তকৃ স্ব-অষেরথ ৃচলমান “কন্সট্রাকশন অফ ১০ চটাচরড এপাটষৃেরমন্ট কমষেরপ্ল্ক্স এট চদওয়ান 

হাট, চচটাগং” প্রকষেরল্পর আওতায় ০.৬৪৯ লে বগ তফুে ফ্লযাট চনমাৃণ । 

 চউক  চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[১.২] আবাভসক 

প্রকল্প এলাকার 

ভূভম উন্নয়ন 

[১.২.১] উন্নয়নকৃর্ ৫.৫৫৫৫৬ 

একর ভসভলমপুর লদভেি) 

আবাভসক এলাকা 

চউক কর্তকৃ স্ব-অষেরথ ৃচলমান “চডষেরিলপষেরমন্ট অব চসচলমপুর চরচসষেরডন্টচশয়াল এচরয়া 

এক্রাষেরটনশন (ইষ্ট) এট চসচলমপুর, চট্টগ্রাম” প্রকষেরল্পর আওতায় ৫.৫৫৫৫৬ একর এলাকায় প্ল্ট 

চনমাৃণ। 

 চউক  চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[১.৩]  বাভিভেুক 

িবন ও মাধ্যকতে 

চনমাৃণ 

[১.৩.১] চনচমতৃ ১.২৩ লে বগ তফুে 

সোলাষেরগালা বাচণচজযক িবন  

বাচনচজযক সুষেরর্াগ সুচবিা সম্বচলত কমাচশষৃাল িবন চনমাৃণ। 

চমাট চফ্লার এচরয়া : ১.২৩ লে বগ ৃফুট 

প্রচত চফ্লার এচরয়া : ০.১৭৩৩ লক্ষ বগ ৃফুট,  

২০ তলা িবষেরনর ফাউষেরেশন ও ২টি চবইজষেরমন্টসহ ০৬ তলা 

চউক চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[১.৪] রাস্তা চনমাৃণ [১.৪.১] কনষ্ট্রাকশন অব লুপ চরাড 

শীষ তক ৬.০০ চকষেরলাচমটার রাস্তা 

চনচমতৃ 

চউক কর্তকৃ চলমান এচডচপভূি প্রকল্প ‘কনষ্ট্রাকশন অব লুপ চরাড টু চফচসচলষেরটড কমুচনকযাশন 

অব এচশয়ান ইউচনিাৃচসটি ফর উইষেরমন এট চচটাগাং’ প্রকষেরল্পর আওতায় ৬.০০ চক:চম: রাস্তা 

চনমাৃণ। 

চউক চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[১.৪.২] বাকচলয়া এষেরক্সস চরাড 

শীষ তক ১.৫ চকষেরলাচমটার রাস্তা 

চনচমতৃ 

চউক কর্তকৃ চলমান এচডচপভূি প্রকল্প ‘বাকচলয়া এষেরক্সস চরাড’ প্রকষেরল্পর আওতায় ১.৫০ 

চক:চম: রাস্তা চনমাৃণ। 

চউক চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কার্কৃ্রম কমসৃম্পাদন সূচকসমূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী 

দ্তরর/সংস্থা 

পচরমাপ পদ্ধচত এবং উপার 

সূত্র 

সািারণ মন্তব্য 



15 

 

[২.১] ভূভম ব্যবোর 

ছাড়পত্র প্রদান 

[২.১.১] ভূচম ব্যবহার ছাড়পহত্রর 

আধ্যবদন ভনষ্পভত্ত 

চউষেরকর পচরকল্পনা চবিাগ কর্তকৃ ভূচম ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান চউক চউষেরকর পচরকল্পনা চবিাষেরগর 

প্রচতষেরবদন 

 

[২.২] িবধ্যনর Plan 

অনুধ্যমাদন 

[২.২.১] িবষেরনর নকশার আধ্যবদন 

ভনষ্পভত্ত 

চউষেরকর অথরাইষেরজশন চবিাগ কর্তকৃ ইমারত চনমাৃষেরণর প্ল্ুান অনুষেরমাদন চউক চউষেরকর অথরাইষেরজশন চবিাষেরগর 

প্রচতষেরবদন 

 

[২.৩]  চবষেরশষ 

প্রকষেরল্পর ছাড়পত্র প্রদান 

[২.৩.১]  চবষেরশষ প্রকষেরল্পর ছাড়পহত্রর 

আধ্যবদন ভনষ্পভত্ত 

চবষেরশষ প্রকষেরল্পর ইমারত চনমাৃষেরণর নকশা অনুষেরমাদষেরনর জন্য গতত চবষেরশষ কচমটি কর্তকৃ 

চবষেরশষ প্রকষেরল্পর  ছাড়পত্র অনুষেরমাদন 

চউক বৃহদায়তন ও চবষেরশষ প্রকষেরল্পর 

কচমটির প্রচতষেরবদন 

 

[২.৪] ফ্লাইওিার 

চনমাৃণ  

[২.৪.১] ৬.৮ চকষেরলাচমটার ফ্লাইওিার 

চনচমতৃ 

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন মুরাদপুর, ২নং চগইট ও চজইচস জংশষেরন 

ফ্লাইওিার চনমাৃণ শীষকৃ প্রকষেরল্পর আওতায়  মুরাদপুর  হষেরত লালখাঁন বাজার পর্নৃ্ত ৬.৮ 

চকষেরলাচমটার ফ্লাইওিার চনমাৃণ।  

চউক চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[২.৫] উপকূলীয় শহর 

রক্ষা বাঁি ও রাস্তা 

চনমাৃণ 

[২.৫.১] ১৫.২ চকষেরলাচমটার উপকূলীয় 

শহর রক্ষা বাঁি ও রাস্তা চনচমতৃ 

চট্টগ্রাম শহষেররর র্ানজট চনরসনসহ শহষেররর  চর্াগাষেরর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ষেরনর লষেরক্ষয  

Chittagong City Outer Ring Road Project (Patenga to 

Sagorica) শীষকৃ প্রকষেরল্পর আওতায় চবচড়বনচির উপর ১৫.২ চকষেরলাচমটার  রাস্তা চনমাৃণ । 

চউক চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[৩.১] সরকাভর িবন 

ও স্থাপনার 

রেিাধ্যবেি 

[৩.১.১] চবপনী চবতাষেরনর আধূচনকায়ন 

ও সুষেরর্াগ সুচবিা বৃচদ্ধকরণ  

চউষেরকর চনজস্ব তহচবল হষেরত চউক কর্তকৃ ইষেরতামষেরযে  চনচমতৃ চবপনী চবতান ও অন্যান্য স্থাপনা 

সমূষেরহর চমরামত ও রক্ষণাষেরবক্ষণ । 

চউক চউষেরকর মাচসক আচথকৃ ও চিৌত 

অগ্রগচতর প্রচতষেরবদন 

 

[৪.১] সরকাভর 

আবাসধ্যনর, পভরর্ুক্ত 

ও অভর্গ্রেনকৃর্ 

সম্পভত্তর ডাোধ্যবে 

প্রস্তুর্করি ও 

োলনাগাদকরি 

[৪.১.১] চ্উক ভূভমর ডাোধ্যবইে 

প্রিয়ন ও Online ভিভত্তক কার্কৃ্রম 

গ্রহন (Estate 

Management System 

Software) 

চ্উক কর্ততক বাস্তবায়নার্ীন Web based Estate Management System 

Software টির Implementation এর মােধ্যম চ্উক ভূভম ও অচিগ্রহনকৃত 

সম্পচরর খসড়া ডাটাষেরবজ চুড়ান্ত করা হষেরব।  

চউক চউষেরকর এমআইএস চবিাষেরগর 

প্রচতষেরবদন 

 

[৪.২] আবাভসক 

এলাকা েধ্যর্ 

বাভিভেুক প্রভর্ষ্ঠান 

অপসারি 

[৪.২.১] আবাভসক এলাকায় স্থাভপর্ 

বাভিভেুক প্রভর্ষ্ঠাধ্যনর র্াভলকা 

প্রস্তুর্কৃর্ 

- চউক চউষেরকর পচরকল্পনা চবিাষেরগর 

প্রচতষেরবদন 
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সংচর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/চবিাষেরগর/অচিদ্তরষেররর/সংস্থা-এর চনকট প্রতযাচশত সুচনচদষৃ্ট কমসৃম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 

ক্রভমক  প্রচতষ্ঠাষেরনর িরন প্রচতষ্ঠাষেরনর নাম সংচিষ্ট 

কমসৃম্পাদন সূচক 

উি প্রচতষ্ঠাষেরনর 

চনকট সংচিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/চবিাষেরগর 

প্রতযাচশত সহায়তা 

প্রতযাশার  চর্ৌচিকতা উি প্রচতষ্ঠাষেরনর চনকট 

প্রতযাশার  মাত্রা উহেখ করুন 

প্রতযাশা পূরণ না হষেরল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

১ সরকারী গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়, পচরকল্পনা 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ত মন্ত্রণালয় 

রাস্তা চনমাৃণ প্রকল্প অনুষেরমাদন, পর্াৃ্তর 

অথ ৃবরাে ও 

অথছৃাড়করণ 

প্রকল্প অনুষেরমাদনকারী ও 

অথছৃাড়কারী কর্তপৃক্ষ। 

১০০% পচরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। 

২ সরকারী গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়, পচরকল্পনা 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ত মন্ত্রণালয় 

ফ্লাইওিার চনমাৃণ প্রকল্প অনুষেরমাদন, পর্াৃ্তর 

অথ ৃবরাে ও 

অথছৃাড়করণ 

প্রকল্প অনুষেরমাদনকারী ও 

অথছৃাড়কারী কর্তপৃক্ষ। 

১০০% পচরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। 

৩ সরকারী গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়, পচরকল্পনা 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ত মন্ত্রণালয় 

চরং  চরাড চনমাৃণ প্রকল্প অনুষেরমাদন, পর্াৃ্তর 

অথ ৃবরাে ও 

অথছৃাড়করণ 

প্রকল্প অনুষেরমাদনকারী ও 

অথছৃাড়কারী কর্তপৃক্ষ। 

১০০% পচরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। 

৪ সরকারী গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়, পচরকল্পনা 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ত মন্ত্রণালয় 

ফ্লযাট চনমাৃণ প্রকল্প অনুষেরমাদন, পর্াৃ্তর 

অথ ৃবরাে ও 

অথছৃাড়করণ 

প্রকল্প অনুষেরমাদনকারী ও 

অথছৃাড়কারী কর্তপৃক্ষ। 

১০০% পচরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। 

 

 

 

 


