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চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয কভৃম্পাদক্ষনয াচফকৃ চচত্র 

(Overview of the Performance of the Ministry/Division 

াম্প্রচতক অজনৃ, চযাক্ষরঞ্জ এফং বচফষ্যৎ চযকল্পনা: 

াম্প্রচতক ফছযমূহয (৩ ফছয) প্রধান অজৃনমূ : 

াম্প্রচতক ফছযমূচ এই মনৃ্ত  ফকৃ্ষভাট ৯৮৫০ টি ভূচভ ব্যফায ছাড়ত্র প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং ১০০৪৬ টি নক্সা অনুক্ষভাদন কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া চফচবন্ন প্রকক্ষল্পয আওতায় প্রায় ১ ২০ চকিঃচভিঃ নতুন ড়ক চনভাৃণ ও প্রস্তকযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। ইক্ষতাভক্ষে চউক কর্তকৃ 

১৩৩১.৬০ চভটায দদঘযৃ চফচষ্ট ফোযাট ফ্লাইওবায , প্রায় ৯৩৭ চভটায দদঘযৃ চফচষ্ট কভদতরী  ফ্লাইওবায এফং চদওয়ান াট জংক্ষন 

ডাফর মুচযং থানা চথক্ষক কভদতরী  অচবমুখী ৫৬০ চভটায দদঘযৃ ও ৮.৫ চভটায প্রস্থ চফচষ্ট ওবায ব্রীজ এফং “ফঙ্গফন্ধু এভবভনউ” ও 

অভিধ্যেন ও কুয়াই েংধ্যন ফঙ্গফন্ধুয ম্যুযার চনভাৃণ কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ।  । চউক চভক্ষদীফাগস্থ অচপাৃ চকায়াটাক্ষয চভড চরক্ষবর 

অচপাযক্ষদয জন্য ২৪টি ফ্লযাট চনভাৃণ কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া কভজৃীফী নাযীক্ষদয সুষ্ঠ আফাক্ষনয রক্ষক্ষয ক্ষতঙ্গা ল্টক্ষগারা এরাকায় 

২৪৪ টি ডযচভটযী রুভ চনভাৃণ কাজ ম্পন্ন চয়ক্ষছ। এছাড়াও চট্টগ্রাভ ভানগযীয জন্য ফতভৃাক্ষন ভাষ্টায প্ল্যান চযচবউ এয কাজ শুরু কযা 

ক্ষয়ক্ষছ।   

 

 ভস্যা ও চযাক্ষরঞ্জমূ  

 

ভূচভ অচধ গ্রক্ষন দীঘ ৃসূচত্রতা এফং ভাভরা চভাকােভা ংক্রান্ত জটিরতায কাযক্ষন প্রকল্প ফাস্তফায়ক্ষন চফরম্ব য় । এছাড়াও ভূচভয 

অম তাপ্ততা ও ভূচভয হভৌজা মূল্য অতযাচধক চফক্ষড় মাওয়ায কাযক্ষন নতুন আফাচক প্রকল্প াক্ষত চনওয়া ম্ভফ ক্ষে না । চফচবন্ন অথ ৃফছক্ষয 

অথ ৃছাড়কযক্ষণয দীঘ ৃসূচত্রতায কাযক্ষন প্রকল্প ফাস্তফায়ন চফরচম্বত য় । জনক্ষচতনতায অবাফ এফং ক্রভ ফধভৃান জনংখ্যায কাযক্ষন 

সুচযকচল্পত নগযায়ন চ্ুাধ্যরঞ্জ ভাধ্যফ ভযগভির্ ধ্যে । 
 

 বচফষ্যং চযকল্পনা  

১.   ভাষ্টায প্ল্ুান ারনাগাদকযি াধ্যধ্যে ভফদ ভযকল্পনা প্রিয়ন কামকৃ্রভ গ্রণ; 

২. তথ্য প্রযুচিয ব্যফাক্ষযয ভােক্ষভ দক্ষ ও প্রচচক্ষত জনফর সৃচষ্ট কযা ।  

৩.  E-tendering চালুকযণ এফং On-line base চফা প্রদান । 

৪. বভফষ্যক্ষত ভনম্নভরভির্ প্রকল্পমূ ফাস্তফায়ন কযা ধ্যফ:-  

-চযাজউক্ষেৌরা চযাড ক্ষত া-আভানত ব্রীজ মনৃ্ত ংক্ষমাগ ড়ক চনভাৃণ 

- নর্ ত াউর্-১ ংধ্যমাগ ড়ক ভনভ তাি। 

- কনষ্ট্রাকন অপ এভরধ্যবধ্যেড এিহপ্র ওধ্যয় (রারিাঁন ফাোয ধ্যর্ া-আভানর্ আন্তেতাভর্ক ভফভান ফন্দয ম তন্ত) 

- চ্াক্তাই - িাতুনগঞ্জ এধ্যপ্রাচ্ হযাধ্যডয ম্প্রাযি ও উন্নয়ন (ফভিযাে ধ্যর্ চ্াক্তাই ড়ক) ।  

- ফদ্দাযাে হর্ধ্যক অনন্যা আফাভক এরাকা ম তন্ত ড়ধ্যকয (চ্াঁন্দ ভভয়া ওদাগয হযাড) ম্প্রাযি ও উন্নয়ন।  

- হডধ্যবরধ্যভন্ট অফ ভভরভপুয হযভধ্যডন্টভয়ার এভযয়া এিধ্যেনন (ওধ্যয়ষ্ট) এে ভভরভপুয, চ্ট্টগ্রাভ। 

- হডধ্যবরধ্যভন্ট অফ পধ্যর্য়াফাদ ভনউ োউন ইন চ্ট্টগ্রাভ। 

- চযচক্ষডচিয়ার  এচযয়া পয নন চযচক্ষডন্ট ফাংরাক্ষদী অযান্ড চরা-ইনকাভ চর এট কুরগাঁও 

- কিট্রাকন অপ চচডএ  কণফৃূরী কভধ্যপ্ল্ি এট আগ্রাফাদ,চচটাগাং 

- চফ ভবউ চটি 

- ফালুছড়াাঃ উত্তয হেরায ফা োভভ তনার ভনভ তাি। 

- ‘নীরাচ্রাঃ হপৌেদাযাে আন্তাঃ হেরা ফা োভভ তনার ভনভ তাি’ 

 

১৫-১৬ অথ ৃফেক্ষযয ম্ভাব্য প্রধান অজৃন মূ  
 

১. “ফঙ্গফন্ধু এভবভনউ” এফং অভিধ্যেন েংন ও কুয়াই েংধ্যন ফঙ্গফন্ধুয ম্যুযার ভনভ তাি ।(ভাধ্যনানীয় প্রধানভন্ত্রী কর্ততক উধ্যভাধনকৃর্) 

২.  প্রায় ৯৩৭ চভটায দদঘযৃ চফচষ্ট কদভর্রী ফ্লাইওবায ভনভ তাি । 



 

 

উক্রভচণকা (Preamble) 

 

 

 

 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয চচয়াযম্যান 

 

এফং 

 

চচফ, গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় (গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রাণারক্ষয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রচতচনচধ)  

 

এয ভক্ষে ২০১৬ াক্ষরয .....................ভাক্ষয ..................... চরিঃ তাচযক্ষখ এই ফাচলক কভৃম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র ।  

 

 

এই চুচিক্ষত  স্বাক্ষযকাযী উবয় ভনম্নভরভির্ ভফলয় মূধ্য ম্মর্ ধ্যরনাঃ 

 

 

 

 

 



 

হকন ১ 

   

 

চ্ট্টগ্রাভ ঊন্নয়ন কর্ততধ্যেয রূকল্প (Vision), অভবরেু (Mission), হকৌরগর্ উধ্যদ্দশ্যমূ এফং কাম তাফভর 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

ভযকভল্পর্, হেকই ও ভফকভর্ চ্ট্টগ্রাভ নগযী ফাস্তফায়ন 

 

১.২ অভবরেু (Mission): 

নগযফাীয ক্রভফধ তভান চ্াভদায আহরাধ্যক ও ভযকভল্পর্ নগযায়যধ্যনয রধ্যেু চ্ট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততধ্যেয আওর্াধীন এরাকায় অফকাঠাধ্যভাগর্ উন্নয়ন, 

ভযকভল্পর্ ভনভ তাি অনুধ্যভাদন ও ভনয়ন্ত্রধ্যিয ভােধ্যভ নগযফাভয েন্য একটি হেকই ভফকভর্ ও ফাধ্যমাগ্য চ্ট্টগ্রাভ নগযী গঠন। 

 

১.৩ হকৌরগর্ উধ্যদ্দশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 ১.৩.১ চ্ট্টগ্রাভ ঊন্নয়ন কর্ততধ্যেয হকৌরগর্ উধ্যদ্দশ্যমূ 

১. চবৌত অফকাঠাক্ষভাগত উন্নয়ন, আফাধ্যনয সুধ্যমাগ ম্প্রাযি 

২. ভযকভল্পর্ নগযায়ন  

৩. সুষ্ঠু যেিাধ্যফেধ্যিয ভােধ্যভ যকাভয বফন ও অফকাঠাধ্যভামূধ্যয স্থাভয়ত্ব বৃভি 

৪. যকাভয ভাভরকানাধীন ম্পধ্যদয সূষ্ঠু ব্যফস্থানা ভনভির্কযি 

 

১.৩.২ আফভশ্যক হকৌরগর্ উধ্যদ্দশ্যমূ 

 ১. দের্ায ধ্যঙ্গ ফাভল তক কভ তম্পাদন চুভক্ত ফাস্তফায়ন ভনভির্ কযা 

 ২. কাম তিভর্ ও হফায ভাধ্যনান্নয়ন 

 ৩. দের্া ও দনচতকায উন্নয়ন 

 ৪. কভ ত ভযধ্যফ উন্নয়ন 

 ৫. র্থ্য অভধকায ও স্বপ্রধ্যিাভদর্ র্থ্য প্রকা ফাস্তফায়ন হোযদায কযা 

 ৬. আভর্ তক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম তাফভর (Functions) 

 

১.৪.১ নগযীয প্রধ্যয়ােনানুাধ্যয উন্নয়ন চযকল্পনা এফং বচফষ্যৎ কভ ত-চযকল্পনা প্রনয়ন কযা; 

১.৪.২ চযকল্পনা চভাতাক্ষফক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা; 

১.৪.৩ আফান প্রকল্প উন্নয়ন কক্ষয নগযফাীয ফাস্থাধ্যনয চ্াভদা পূযি কযা; 

১.৪.৪  ইভাযত চনভাৃণ ভফভধভারা অনুমায়ী ইভাযক্ষতয নকা অনুক্ষভাদন কযা; 

১.৪.৫  অবফধ চনভাৃন হযাধ কযা; 

১.৪.৬  প্রচক্ষক্ষণয ভােক্ষভ দে জনফর গঠন কযা; এফং 

১.৪.৭  অথ ৃও স্থাফয ম্পচিয মথামথ ব্যফস্থযনা চনচিত কযা। 



 

হকন ২ 
 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয চফচবন্ন কামকৃ্রক্ষভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রস্তাফ Outcome/Impact) 

ক্রভভক  চুড়ান্ত পরাপর/প্রস্তাফ          চুড়ান্ত পরাপর সূচক  একক

  

চবচি ফছয 

২০১৪-১৫ 

প্রকৃত অজৃন* 

২০১৫-১৬ 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রক্ষক্ষণ চনধাৃচযত রক্ষযভাত্রা অজৃক্ষনয  চক্ষক্ষত্র চমৌথবাক্ষফ 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ংস্থামূক্ষয নাভ 

উািসূত্র 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

   ১ 

 

চযকচল্পত, চটকই  

ও  ভফকভর্ নগযীয 

ম্প্রাযি 

 

যাস্তা ভনভ তাি ও উন্নয়ন, ফ্লাইওবায 

ভনভ তাি, ভযং হযাড ভনভ তাি, ফাভনভেুক 

বফন ভনভ তাি, ফ্লুাে ভনভ তাি, ভনযাদ 

ভূভভ ব্যফায ও ভফভডং প্ল্ুান 

অনুধ্যভাদন, ইর্ুাভদয ভােধ্যভ 

চ্ট্টগ্রাভধ্যক চযকচল্পত নগযীধ্যর্ 

রুান্তয। 

ফগ ত-

ভভোয 

- - ৮ ৯ ১০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন 

কর্তৃক্ষ 

প্রচতক্ষফদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

চকন-৩ 

চকৌরগত উক্ষেশ্য, অগ্রাচধকায, কামকৃ্রভ, কভৃম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ 

চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয 

ভান 

 

কামকৃ্রভ 

 

কভৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদন  

সূচক্ষকয ভান 

 

চবচি ফছয 

২০১৪-১৫ 

 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৫-১৬ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৬-১৭ প্রক্ষক্ষণ 

২০১৭-১৮ 

প্রক্ষক্ষণ 

২০১৮-১৯ অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত ভান চরচত 

ভাক্ষনয চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

চ্ট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততে 

[১] চবৌত 

অফকাঠাক্ষভাগত 

উন্নয়ন, 

আফাধ্যনয 

সুধ্যমাগ 

ম্প্রাযি 

৪৩ [১.১] ফ্লুাে ভনভ তাি [১.১.১] চনচভতৃ 

১.৬৮ রে ফগ তফুে 

কােীয হদওড়ী 

এাে তধ্যভন্ট কভধ্যপ্ল্ি  

রে 

ফগ তফুে 

৪ ০.৯২৪ ০.৪২ ০.২৫২ ০.২৪ ০.২২ ০.২০ ০.১৮৫ ০.০৮৪ - 

[১.১.২] চনচভতৃ 

৩.৮৬৩ রে ফগ তফুে 

ভভডএ স্কয়ায  

রে 

ফগ তফুে 

৩ ০.১৯৩১৫ ০.৩৮৬৩ ০.৭৭২৬ ০.৬৯৫৩৪ ০.৬১৮০৮ ০.৫৪০৮২ ০.৪৬৩৫৬ ১.১৫৮৯ ১.৩৫২০৫ 

[১.১.৩] চনচভতৃ 

০.৬৪৯ রে ফগ তফুে 

হদওয়ানাে 

এাে তধ্যভন্ট কভধ্যপ্ল্ি   

রে 

ফগ তফুে 

২ - ০.১২৯৮ ০.২১৬৩ ০.১৯৪৭ ০.১৭৫২৩ ০.১৫৫৭৬ ০.১২৯৮ ০.৩০২৯ - 

[১.২] ডযক্ষভটযী ভনভ তাি [১.২.১] চনচভতৃ  

১.০৩ রে ফগ তফুে 

আফাচক ডযক্ষভটযী 

রে 

ফগ তফুে 

৩ - ১.০১ ০.০২ ০.০১৫ ০.০১২ ০.০১০ ০.০০৮ - - 

[১.৩] আফাভক প্রকল্প 

এরাকায ভূভভ উন্নয়ন 

[১.৩.১] উন্নয়নকৃর্ 

২.৪২ রে ফগ তফুে 

ভভরভপুয (দভেি) 

আফাভক এরাকা 

রে 

ফগ তফুে 

২ ১.১৬১৬ ০.৭ ০.৫৬ ০.৪৪ ০.৩৪ ০.২৪ ০.১৪ - - 

[১.৪]  ফাভিভেুক বফন 

ও ভাধ্যকতে চনভাৃণ 

[১.৪.১] চনচভতৃ ২.৬ 

রে ফগ তফুে 

ল্টক্ষগারা 

ফাচণচজযক বফন  

রে 

ফগ তফুে 

১ ০.১৩ ০.১৩ ০.২৪ ০.১৯ ০.১৪ ০.০৯ ০.০৪ ০.৫০ ০.৫০ 

[১.৫] ফ্লাইওবায চনভাৃণ  [১.৫.১] ৫.২  

চকক্ষরাচভটায 

ফ্লাইওবায চনচভতৃ 

চকক্ষরা-

চভটায 

১০ ০.৭২৮ ১.৮৭২ ২.৬ ২.৪ ২.২ ২.১ ২.০ - - 

[১.৬] যাস্তা চনভাৃণ [১.৬.১] চডচ চযাড 

(ম্প্রাযণ ও 

উন্নয়ন) ীল তক ১.২২ 

চকক্ষরাচভটায যাস্তা 

চনচভতৃ 

চকক্ষরা-

চভটায 

৪ ০.৩০ ০.৮০ ০.১২ ০.১০ ০.০৮ ০.০৬ ০.০৪ - - 



 

[১.৬.২] কনষ্ট্রাকন 

অফ লু চযাড ীল তক 

৬.০০ চকক্ষরাচভটায 

যাস্তা চনচভতৃ 

চকক্ষরা-

চভটায 

৪ - ১.২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ১.০ ২.৪ ০.৬ 

[১.৭] উকূরীয় য 

যক্ষা ফাঁধ ও যাস্তা 

চনভাৃণ 

[১.৭.১] ১৫.২ 

চকক্ষরাচভটায 

উকূরীয় য যক্ষা 

ফাঁধ ও যাস্তা চনচভতৃ 

চকক্ষরা-

চভটায 

১০ ৭.১২ ০.৭৬ ১.৫২ ১.৪২ ১.৩২ ১.২২ ১.১২ ২.৭৬ ৩.০৪ 

 

 

চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয 

ভান 

 

কামকৃ্রভ 

 

কভৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদ

ন  

সূচক্ষকয 

ভান 

 

চবচি 

ফছয 

২০১৪-১৫ 

 

প্রকৃত অজৃন* 

২০১৫-১৬ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৬-১৭ প্রক্ষক্ষণ 

২০১৭-১৮ 

প্রক্ষক্ষণ 

২০১৮-১৯ অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত ভান চরচত 

ভাক্ষনয চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] চযকচল্পত 

নগযায়ন 

১৮ [২.১] ভচ্োগাং 

হভধ্যরাভরেন ভাষ্টায 

প্ল্ুান ারানাগাদকযণ 

[২.১.১] ভাষ্টায 

প্ল্ুান (২০১৬-৩৫) 

ভডভভ প্রিয়নকৃর্  

র্াভযি ৬ - - ৩০-০৪-২০১৭ ১৫-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭ - - 

[২.২] ভূভভ ব্যফায 

ছাড়ত্র প্রদান 

[২.২.১] প্রদানকৃর্ 

ছাড়ত্র 

ংখ্যা ৪ - ২৩০০ ২৪৫০ ২২০০ ১৯৬০ ১৭২০ ১৪৭০ ২৫৫০ ২৬৫০ 

[২.৩] বফধ্যনয নকা 

অনুধ্যভাদন 

[২.৩.১] অনুধ্যভাভদর্ 

নকা 

ংখ্যা ৪ ২৪২২ ১৮৮৩ ২১০০ ১৯৫০ ১৮৫০ ১৬৫০ ১৫৭০ ২৬৭৫ ২৮২৫ 

[২.৪]  চফক্ষল প্রকক্ষল্পয 

ছাড়ত্র প্রদান 

[২.৪.১]  প্রদানকৃর্ 

ছাড়ত্র 

ংখ্যা ৪ - ৬১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০ ৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয 

ভান 

 

কামকৃ্রভ 

 

কভৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদন  

সূচক্ষকয ভান 

 

চবচি 

ফছয 

২০১৪-১৫ 

 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৫-১৬ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৬-১৭ প্রক্ষক্ষণ 

২০১৭-১৮ 

প্রক্ষক্ষণ 

২০১৮-১৯ অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত ভান চরচত 

ভাক্ষনয চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] সুষ্ঠু 

যেিাধ্যফেধ্যিয 

ভােধ্যভ যকাভয 

বফন ও 

অফকাঠাধ্যভা 

মূধ্যয স্থাভয়ত্ব 

বৃভি 

৮ [৩.১] যকাভয বফন ও 

স্থানায যেিাধ্যফেি 

[৩.১.১] ২.৯৪ রে 

ফগ তফুে চফনী 

চফতাক্ষনয 

আধূচনকায়ন ও 

সুক্ষমাগ সুচফধা 

বৃচদ্ধকৃত 

রে 

ফগ তফুে 

৮ - ১.০৩ ০.৮৮ ০.৭৩ ০.৫৮ ০.৪৪ ০.২৯ ১.০৩ - 

[৪] যকাভয 

ভাভরকানাধীন 

ম্পধ্যদয সূষ্ঠু 

ব্যফস্থানা 

ভনভির্কযি 

১১ [৪.১] যকাভয 

আফাধ্যনয, ভযর্ুক্ত ও 

অভধগ্রনকৃর্ ম্পভত্তয 

ডাোধ্যফে প্রস্তুর্কযি ও 

ারনাগাদকযি 

[৪.১.১] চ্উক ভূভভয 

ডাোধ্যফইে প্রিীর্ ও 

Online ভবভত্তক 

কামকৃ্রভ গৃীত 

(Estate 

Manage-

ment 

System 

Software) 

র্াভযি ৯ - - ১০-০৫-২০১৭ ২৫-০৫-২০১৭ ০৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭ - - 

[৪.২] আফাভক এরাকা 

ধ্যর্ ফাভিভেুক প্রভর্ষ্ঠান 

অাযি 

[৪.২.১] ম তায়ক্রভভক 

ভফভবন্ন আফাভক 

এরাকায স্থাভর্ 

ফাভিভেুক 

প্রভর্ষ্ঠাধ্যনয র্াভরকা 

প্রস্তুর্কৃর্ 

র্াভযি ২ - - ১৫-০৫-২০১৭ ৩০-০৫-২০১৭ ০৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭ - - 

 

 

 

 

 

 



 

চ্উধ্যকয আফচশ্যক চকৌরগত উক্ষেশ্যমূ 
চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয ভান 

 

কামকৃ্রভ 

 

কভৃম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদন 

সূচক্ষকয ভান 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৬-১৭ 

 

অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত ভান চরচত ভাক্ষনয 

চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দের্ায ধ্যঙ্গ 

ফাভল তক 

কভ তম্পাদন চুভক্ত 

ফাস্তফায়ন ভনভির্ 

কযা 

 

৬ [১.১ ] ২০১৬-১৭ অর্ তফছধ্যযয িড়া ফাভল তক 

কভ তম্পাদন চুভক্ত দাভির 

[১.১.১] ভনধ তাভযর্ ভয়ীভায ভধ্যে িড়া চুভক্ত 

দাভিরকৃর্ 

তাচযখ ১ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

[১.২] ২০১৫-১৬ অর্ তফছধ্যযয ফাভল তক 

কভ তম্পাদন চুভক্তয মূল্যায়ন প্রভর্ধ্যফদন 

দাভির 

[১.২.১] ভনধ তাভযর্ র্াভযধ্যি ম্যল্যায়ন প্রভর্ধ্যফদন 

দাভিরকৃর্ 

তাচযখ ১ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬ 

[১.৩] ২০১৬-১৭ অর্ তফছধ্যযয ফাভল তক 

কভ তম্পাদন চুভক্ত ফাস্তফায়ন ভযফীেি 

[১.৩.১] দত্রভাচক প্রচতক্ষফদন প্রিীর্ ও 

দাভিরকৃর্ 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] ২০১৬-১৭ অর্ তফছধ্যযয ফাভল তক 

কভ তম্পাদন চুভক্তয অধ তফাভল তক মূল্যায়ন 

প্রভর্ধ্যফদন দাভির 

[১.৪.১] ভনধ তাভযর্ র্াভযধ্যি অধ তফাভল তক ম্যল্যায়ন 

প্রভর্ধ্যফদন দাভিরকৃর্ 

তাচযখ ১ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭ 

[১.৫] আওর্াধীন দপ্তয/ংস্থায ধ্যঙ্গ ২০১৬-

১৭ অর্ তফছধ্যযয ফাভল তক কভ তম্পাদন চুভক্ত 

স্বােয 

[১.৫.১] ফাভল তক কভ তম্পাদন চুভক্ত স্বােভযর্ তাচযখ - ২৬-০৬-১৬ ২৭-০৬-১৬ ২৮-০৬-১৬ ২৯-০৬-১৬ ৩০-০৬-১৬ 

[১.৬] ফাভল তক কভ তম্পাদন চুভক্তয ধ্যঙ্গ 

ংভিষ্ট কভ তকর্তাধ্যদয প্রধ্যিাদনা প্রদান  

[১.৬.১] বফধ্যদভক প্রভেধ্যি হপ্রভযর্ কভ তকর্তা ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

 

[২] কাম তিভর্ ও 

হফায ভাধ্যনান্নয়ন 

৫ [২.১] ই-পাইভরং িভর্ প্রফর্তন [২.১.১] চ্উধ্যকয ইভাযর্ ভনভ তাি আধ্যফদন (BC 

Case Application) ংক্রান্ত পাইর 

মূধ্যয ই-পাইভরং িভর্ প্রফর্তন 

তাচযখ ১ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭ 

[২.২] ভআযএর শুরুয ২ ভা পূধ্যফ ত ংভিষ্ট 

কভ তচ্াযীয ভআযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

হনন ভঞ্জুভযত্র যুগৎ োভয ভনভির্কযি 

[২.২.১] ভআযএর শুরুয ২ ভা পূধ্যফ ত ংভিষ্ট 

কভ তচ্াযীয ভআযএর, ছুটি নগদায়ন ও হনন 

ভঞ্জুভযত্র যুগৎ োভযকৃর্ 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৩]হফা প্রভক্রয়ায় উভাফন কাম তক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[২.৩.১] ভূচভ ব্যফায ছাড়ক্ষত্রয  Online 

ভবভত্তক পাইর ব্যফস্থানায কামকৃ্রভ গ্রন 

তাচযখ ১ ১৮-০২-২০১৭ ১৫-০৩-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ১৫-০৪-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ 

[২.৩.২] াধাযণ জনগনক্ষক ভূচভ ব্যফায 

ম্পভকতর্  Online (GIS Based) তথ্য 

প্রদান। 

তাচযখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

[২.৩.৩] চউক্ষকয অভধকংখ্যক অনরাইন হফা 

চ্ালুয রধ্যেু হফামূধ্যয পূি তাঙ্গ র্াভরকা প্রিীর্ 

এফং অগ্রাভধকায ভনধ তাভযর্ 

তাচযখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

[২.৩.৪] চউক্ষকযঅভধকংখ্যক হফাপ্রভক্রয়া 

েীকযধ্যিয রধ্যেু হফামূধ্যয পূি তাঙ্গ 

র্াভরকা প্রিীর্ এফং অগ্রাভধকায ভনধ তাভযর্ 

তাচযখ ১ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 



 

[২.৪]অভবধ্যমাগ প্রভর্কায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন [২.৪.১] ভনষ্পভত্তকৃর্ অভবধ্যমাগ (GRS 

পেওয়ুায হফইেড প্রভর্ধ্যফদন) 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৩] দের্া ও  

দনচতকায উন্নয়ন 

৩ [৩.১]যকাভয কভ তম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্রভেি ভফভবন্ন ভফলধ্যয় 

কভ তকর্তা/কভ তচ্াযীধ্যদয েন্য প্রভেি 

আধ্যয়ােন 

[৩.১.১] প্রভেধ্যিয ভয়  েনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচায  চকৌর ফাস্তফায়ন [৩.২.১] চ্উধ্যকয ২০১৬-১৭ অর্ তফাছধ্যযয শুদ্ধাচায  

ফাস্তফায়ন কভৃচযকল্পনা এফং চযফীক্ষণ 

কাঠাক্ষভা প্রিীর্ ও দাভিরকৃর্ 

র্াভযি ১ ১৫-০৭-২০১৬ ৩১-০৭-২০১৬    

[৩.২.২] ভনধ তাভযর্ ভয়ীভায 

ভধ্যে বত্রভাভক চযফীক্ষণ প্রচতক্ষফদন দাভিরকৃর্ 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২   

[৪] কভ ত ভযধ্যফ 

উন্নয়ন 

৩ [৪.১] অভপ বফন ও আভঙ্গনা ভযেন্ন যািা [৪.১.১] ভনধ তাভযর্ ভয়ীভায 

ভধ্যে অভপ বফন ও আভঙ্গনা ভযেন্ন 

র্াভযি ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭   

[৪.২] হফা প্রর্ুাী এফং দ তনার্ীধ্যদয েন্য 

েয়ধ্যরে অধ্যোগায (waiting 

room) এয ব্যফস্থা কযা 

[৪.২.১] ভনধ তাভযর্ ভয়ীভায 

ভধ্যে হফা প্রর্ুাী এফং দ তনার্ীধ্যদয েন্য 

েয়ধ্যরে অধ্যোগায চ্ালুকৃর্ 

র্াভযি ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭   

[৪.৩] হফায ভান ম্পধ্যকত হফাগ্রীর্াধ্যদয 

ভর্াভর্ ভযফীেধ্যিয ব্যফস্থা চ্ালু কযা 

[৪.৩.১] হফায ভান ম্পধ্যকত হফাগ্রীর্াধ্যদয 

ভর্াভর্ ভযফীেধ্যিয ব্যফস্থা চ্ালুকৃর্ 

র্াভযি ১ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭   

[৫]র্থ্য অভধকায 

ও স্বপ্রধ্যিাভদর্ র্থ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

হোযদায কযা 

২ [৫.১] র্থ্য ফার্ায়ন 

ারনাগাদকযি 

[৫.১.১] চ্উক এয র্থ্য ফার্ায়ন 

ারনাগাদকৃর্ 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৫.২]ভন্ত্রিারয়/ভফবাধ্যগয ফাভল তক প্রভর্ধ্যফদন 

প্রিয়ন ও প্রকা 

[৫.২.১] ফাচলকৃ প্রচতক্ষফদন ওক্ষয়ফাইক্ষট 

প্রকাচত 

তাচযখ - - - - - - 

[৬] আচথকৃ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

১ [৬.১] অচডট আচি চনষ্পচি কামকৃ্রক্ষভয 

উন্নয়ন 

[৬.১.১]  ফছক্ষয অচডট আচি চনষ্পচিকযি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 



 

আচভ, চচয়াযম্যান, চ্ট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ দাচয়ক্ষত্ব গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকাক্ষযয ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রচতচনচধ 

তথা চচফ, গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারক্ষয়য চনকট অঙ্গীকায কযচছ চম, এই চুচিক্ষত ফচণতৃ পরাপর অজকৃ্ষন ক্ষচষ্ট থাকফ।  

আচভ, চচফ, গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকাক্ষযয ভাননীয় ভন্ত্রী, গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারক্ষয়য প্রচতচনচধ চাক্ষফ 

চ্ট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয চচয়াযম্যাক্ষনয চনকট অঙ্গীকায কযচছ চম, এই চুচিক্ষত ফচণতৃ পরাপর অজকৃ্ষন প্রক্ষয়াজনীয় ক্ষমাচগতা প্রদান 

কযফ। 

 

স্বাক্ষচযত: 

 

 

 

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

চচয়াযম্যান                                                                               তাচযখ 

চ্ট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

 

 

 

 

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

চচফ                   তাচযখ  

গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় 



 

 ংক্ষমাজনী- ১ 

ব্দংক্ষক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রভভক নম্বয ব্দংক্ষক্ষ (Acronyms) ভফফযি 

১. চ্উক চ্ট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

২. CDA Chittagong Development Authority 

৩. GIS Geographic Information System 

৪. GRS Grievance Redress System 

৫. BC Building Construction 

 



 

ংচমাজনী ২: কভৃম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ংস্থা এফং চযভা দ্ধচত এয চফফযণ 

 

কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকমূ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং উাি 

সূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[১.১] ফ্লুাে ভনভ তাি [১.১.১] চনচভতৃ ১.৬৮ রে ফগ তফুে 

কােীয হদওড়ী এাে তধ্যভন্ট 

কভধ্যপ্ল্ি  

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “কাজীয চদউড়ী কাঁচা ফাজায ও এাে তধ্যভন্ট কভধ্যপ্ল্ি চনভাৃণ” 

প্রকক্ষল্পয আওতায় ১.৬৮ রে ফগ তফুে ফ্লযাট চনভাৃণ । 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.১.২] চনচভতৃ ৩.৮৬৩ রে 

ফগ তফুে ভভডএ স্কয়ায  

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “কিট্রাকন অপ চচডএ স্কয়ায এট নাচযাফাদ, চচটাগং” 

প্রকক্ষল্পয আওতায় ৩.৮৬৩ রে ফগ তফুে ফ্লযাট চনভাৃণ । 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.১.৩] চনচভতৃ ০.৯০ রে ফগ তফুে 

হদওয়ানাে এাে তধ্যভন্ট কভধ্যপ্ল্ি   

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “কিট্রাকন অপ ১০ চটাচযড এাটকৃ্ষভন্ট কভক্ষপ্ল্ক্স এট চদওয়ান 

াট, চচটাগং” প্রকক্ষল্পয আওতায় ০.৯০ রে ফগ তফুে ফ্লযাট চনভাৃণ । 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.২] ডযক্ষভটযী 

ভনভ তাি 

[১.২.১] চনচভতৃ  ১.০৩ রে ফগ তফুে 

আফাচক ডযক্ষভটযী 

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান স্বল্প আক্ষয়য ভচরাক্ষদয জন্য ল্টক্ষগারা ক্ষতঙ্গা চযাক্ষডয াক্ষবৃ 

কভজৃীফী নাযীক্ষদয আফাক্ষনয রক্ষক্ষয ১.০৩ রে ফগ তফুে আফাচক ডযক্ষভটযী চনভাৃণ (২৪৪ টি 

কক্ষ)। 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.৩] আফাভক 

প্রকল্প এরাকায 

ভূভভ উন্নয়ন 

[১.৩.১] উন্নয়নকৃর্ ২.৪২ রে 

ফগ তফুে ভভরভপুয (দভেি) 

আফাভক এরাকা 

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “চডক্ষবরক্ষভন্ট অফ চচরভপুয চযচক্ষডন্টচয়ার এচযয়া 

এক্রাক্ষটনন (ইষ্ট) এট চচরভপুয, চট্টগ্রাভ” প্রকক্ষল্পয আওতায় ২.৪২ রে ফগ তফুে এরাকায় প্ল্ট 

চনভাৃণ। 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.৪]  ফাভিভেুক 

বফন ও ভাধ্যকতে 

চনভাৃণ 

[১.৪.১] চনচভতৃ ২.৬ রে ফগ তফুে 

ল্টক্ষগারা ফাচণচজযক বফন  

ফাচনচজযক সুক্ষমাগ সুচফধা ম্বচরত কভাচলৃার বফন চনভাৃণ। 

চভাট চফ্লায এচযয়া : ২.৬ রে ফগ ৃফুট 

প্রচত চফ্লায এচযয়া : ০.১৭৩৩ রে ফগ ৃফুট,  

২০ তরা বফক্ষনয পাউক্ষন্ডন ও ২টি চফইজক্ষভন্ট ১৫ তরা 

চউক চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.৫] ফ্লাইওবায 

চনভাৃণ  

[১.৫.১] ৫.২  চকক্ষরাচভটায 

ফ্লাইওবায চনচভতৃ 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন মুযাদপুয, ২নং চগইট ও চজইচ জংক্ষন 

ফ্লাইওবায চনভাৃণ ীলকৃ প্রকক্ষল্পয আওতায়  মুযাদপুয  ক্ষত রারখাঁন ফাজায মনৃ্ত ৫.২ 

চকক্ষরাচভটায ফ্লাইওবায চনভাৃণ।  

চউক চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.৬] যাস্তা চনভাৃণ [১.৬.১] চডচ চযাড (ম্প্রাযণ ও 

উন্নয়ন) ীল তক ১.২২ চকক্ষরাচভটায 

যাস্তা চনচভতৃ 

চউক কর্তকৃ চরভান এচডচভূি ‘চডচ চযাক্ষডয ¤প্রাযণ ও উন্নয়ন’ ীল তক প্রকক্ষল্পয আওতায়  

১.২২ চক:চভ: যাস্তা চনভাৃণ। 

চউক চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.৬.২] কনষ্ট্রাকন অফ লু চযাড 

ীল তক ৬.০০ চকক্ষরাচভটায যাস্তা 

চনচভতৃ 

চউক কর্তকৃ চরভান এচডচভূি প্রকল্প ‘কনষ্ট্রাকন অফ লু চযাড টু চপচচরক্ষটড কমুচনকযান 

অফ এচয়ান ইউচনবাৃচটি পয উইক্ষভন এট চচটাগাং’ প্রকক্ষল্পয আওতায় ৬.০০ চক:চভ: যাস্তা 

চনভাৃণ। 

চউক চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[১.৭] উকূরীয় 

য যক্ষা ফাঁধ ও 

যাস্তা চনভাৃণ 

[১.৭.১] ১৫.২ চকক্ষরাচভটায 

উকূরীয় য যক্ষা ফাঁধ ও যাস্তা 

চনচভতৃ 

চট্টগ্রাভ ক্ষযয মানজট চনযন ক্ষযয  চমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ক্ষনয রক্ষক্ষয  

Chittagong City Outer Ring Road Project (Patenga to 

Sagorica) ীলকৃ প্রকক্ষল্পয আওতায় চফচড়ফাঁচধয উয ১৫.২ চকক্ষরাচভটায  যাস্তা চনভাৃণ । 

চউক চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

 

 



 

কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকমূ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং উাি 

সূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[২.১] ভূভভ ব্যফায 

ছাড়ত্র প্রদান 

[২.১.১] ভূচভ ব্যফায ছাড়হত্রয 

আধ্যফদন ভনষ্পভত্ত 

চউক্ষকয চযকল্পনা চফবাগ কর্তকৃ ভূচভ ব্যফায ছাড়ত্র প্রদান চউক চউক্ষকয চযকল্পনা চফবাক্ষগয 

প্রচতক্ষফদন 

 

[২.২] বফধ্যনয Plan 

অনুধ্যভাদন 

[২.২.১] বফক্ষনয নকায আধ্যফদন 

ভনষ্পভত্ত 

চউক্ষকয অথযাইক্ষজন চফবাগ কর্তকৃ ইভাযত চনভাৃক্ষণয প্ল্ুান অনুক্ষভাদন চউক চউক্ষকয অথযাইক্ষজন চফবাক্ষগয 

প্রচতক্ষফদন 

 

[২.৩]  চফক্ষল 

প্রকক্ষল্পয ছাড়ত্র প্রদান 

[২.৩.১]  চফক্ষল প্রকক্ষল্পয ছাড়হত্রয 

আধ্যফদন ভনষ্পভত্ত 

চফক্ষল প্রকক্ষল্পয ইভাযত চনভাৃক্ষণয নকা অনুক্ষভাদক্ষনয জন্য গঠিত চফক্ষল কচভটি কর্তকৃ 

চফক্ষল প্রকক্ষল্পয  ছাড়ত্র অনুক্ষভাদন 

চউক বৃদায়তন ও চফক্ষল প্রকক্ষল্পয 

কচভটিয প্রচতক্ষফদন 

 

[৪.১] যকাভয বফন ও 

স্থানায যেিাধ্যফেি 

[৪.১.১] চফনী চফতাক্ষনয আধূচনকায়ন 

ও সুক্ষমাগ সুচফধা বৃচদ্ধকযণ  

চউক্ষকয চনজস্ব তচফর ক্ষত চউক কর্তকৃ ইক্ষতাভক্ষে চনচভতৃ চফনী চফতান ও অন্যান্য স্থানা 

মূক্ষয চভযাভত ও যক্ষণাক্ষফক্ষণ । 

চউক চউক্ষকয ভাচক আচথকৃ ও চবৌত 

অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন 

 

[৫.১] যকাভয 

আফাধ্যনয, ভযর্ুক্ত 

ও অভধগ্রনকৃর্ 

ম্পভত্তয ডাোহফে 

প্রস্তুর্কযি ও 

ারনাগাদকযি 

[৫.১.১] চ্উক ভূভভয ডাোধ্যফইে 

প্রিয়ন ও Online ভবভত্তক কামকৃ্রভ 

গ্রন (Estate 

Management System 

Software) 

চ্উক কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন Web based Estate Management System 

Software টিয Implementation এয ভােধ্যভ চ্উক ভূভভ ও অচধগ্রনকৃত 

ম্পচিয খড়া ডাটাক্ষফজ চুড়ান্ত কযা ক্ষফ।  

চউক চউক্ষকয এভআইএ চফবাক্ষগয 

প্রচতক্ষফদন 

 

[৫.২] আফাভক 

এরাকা ধ্যর্ 

ফাভিভেুক প্রভর্ষ্ঠান 

অাযি 

[৫.২.১] আফাভক এরাকায় স্থাভর্ 

ফাভিভেুক প্রভর্ষ্ঠাধ্যনয র্াভরকা 

প্রস্তুর্কৃর্ 

- চউক চউক্ষকয চযকল্পনা চফবাক্ষগয 

প্রচতক্ষফদন 

 

 



 

ংচমাজনী ৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/চফবাক্ষগয/অচধদপ্তক্ষযয/ংস্থা-এয চনকট প্রতযাচত সুচনচদষৃ্ট কভৃম্পাদন ায়তামূ 

 

ক্রভভক  প্রচতষ্ঠাক্ষনয ধযন প্রচতষ্ঠাক্ষনয নাভ ংচিষ্ট 

কভৃম্পাদন সূচক 

উি প্রচতষ্ঠাক্ষনয 

চনকট ংচিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/চফবাক্ষগয 

প্রতযাচত ায়তা 

প্রতযাায  চমৌচিকতা উি প্রচতষ্ঠাক্ষনয চনকট 

প্রতযাায  ভাত্রা উহেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না ক্ষর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

১ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় ও অর্ ত ভন্ত্রণারয় 

যাস্তা চনভাৃণ প্রকল্প অনুক্ষভাদন, মাৃপ্ত 

অথ ৃফযাে ও 

অথছৃাড়কযণ 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী ও 

অথছৃাড়কাযী কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ নয়। 

২ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় ও অর্ ত ভন্ত্রণারয় 

ফ্লাইওবায চনভাৃণ প্রকল্প অনুক্ষভাদন, মাৃপ্ত 

অথ ৃফযাে ও 

অথছৃাড়কযণ 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী ও 

অথছৃাড়কাযী কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ নয়। 

৩ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় ও অর্ ত ভন্ত্রণারয় 

চযং  চযাড চনভাৃণ প্রকল্প অনুক্ষভাদন, মাৃপ্ত 

অথ ৃফযাে ও 

অথছৃাড়কযণ 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী ও 

অথছৃাড়কাযী কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ নয়। 

৪ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় ও অর্ ত ভন্ত্রণারয় 

ফ্লযাট চনভাৃণ প্রকল্প অনুক্ষভাদন, মাৃপ্ত 

অথ ৃফযাে ও 

অথছৃাড়কযণ 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী ও 

অথছৃাড়কাযী কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ নয়। 

 

 

 

 


