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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 ফছযভহর (৩ ফছয) প্রধান অজৃনভ : 

াম্প্রচতক ফছযভচ এই মনৃ্ত  ফকৃ্ষভাট  টি ভূচভ ব্যফায ছাড়ত্র প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং  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 ভৄচযং থানা চথক্ষক কভদতরী  অচবভৄখী 

৫৬০ চভটায দদঘযৃ ও ৮.৫ চভটায প্রস্থ চফচষ্ট আয.চ.চ ওবায ব্রীজ 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 চযাক্ষরঞ্জভ  

 

ভূচভ অচধ গ্রক্ষন দীঘ ৃসূচত্রতার কাযক্ষন প্রকল্প ফাস্তফায়ক্ষন চফরম্ব য় । এছাড়াও ভূচভয অয তাপ্ততা ও ভূচভয হমৌজা ভল্য অতযাচধক চফক্ষড় মাওয়ায কাযক্ষন 

নতুন আফাচক প্রকল্প াক্ষত চনওয়া ম্ভফ ক্ষে না । চফচবন্ন অথ ৃফছক্ষয অথ ৃফযাক্ষেয অপ্রতুরতায কাযক্ষন প্রকল্প ফাস্তফায়ন চফরচম্বত য় । 

জনক্ষচতনতায অবাফ এফং ক্রভ ফধভৃান জনংখ্যায কাযক্ষন সুচযকচল্পত নগযায়ন চ্যাধ্যঞ্জ হাধ্যব পহরগহির্ ধ্যে । 
 

 বচফষ্যং চযকল্পনা  

১.   নতুন মাষ্টার প্ল্যান তর্রীকরি াধ্যপধ্যে হবলদ পহরকল্পনা প্রিয়ন কামকৃ্রভ গ্রণ; 

২.   চজওচফ অথাৃয়ক্ষন ২০ চকিঃচভিঃ যাস্তা এফং ০৫ চকিঃ চভিঃ আযচচ চেন চনভাৃণ কযা; স্ব-অথাৃয়ক্ষন ০৩ টি আফাচক এরাকা ও ১ টি মাহি-

কমধ্যপ্ল্ক্স অনুক্ষভাদন প্রাচপ্তয চবচিক্ষত চনভাৃণ করা ধ্যব। 

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

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

৫. ভহবষ্যক্ষত হনম্নহহির্ প্রকল্পমূ বাস্তবায়ন করা ধ্যব:-  

-চযাজউক্ষেৌরা চযাড ক্ষত া-আভানত ব্রীজ মনৃ্ত ংক্ষমাগ ড়ক চনভাৃণ  

-ফহক্সর াট ক্ষত চািাই ড়হকর ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন  

-ফোযাট হেচক অনন্যা আফাহক এরাকা পয তন্ত ড়হকর (চাঁন্দ হময়া ওদাগয চযাড) ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন  

-ািান বাজার ক্ষত াহ্ আভানত হবমানবন্দর মনৃ্ত এহধ্যভধ্যেড এক্সধ্যপ্র ওধ্যয় হনম তাি  

-হডধ্যভরহমন্ট অফ পহর্য়াফাদ হনউ টাউন  

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

-কিট্রাকন অপ চচডএ  কণফৃূরী কমধ্যপ্ল্ক্স এট আগ্রাফাদ,চচটাগাং 

-চফ হভউ চটি 

 

১৫-১৬ অথ ৃফেক্ষযয ম্ভাব্য প্রধান অজৃন ভ  

 

১. চট্টগ্রাভ ক্ষযয চাযচদক্ষক চফচড় বাঁচধয উয প্রায় ১৫.২ চকিঃচভিঃ চযং চযাড চনভাৃণ । 

২. চট্টগ্রাক্ষভয ভৄযাদপুয, চজইচ জাংন ও ২ নং চগইট মনৃ্ত  ৫.২ চকিঃচভিঃ ফ্লাই ওবায চনভাৃণ  
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উক্রভচণকা (Preamble) 

 

 

 

 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয চচয়াযম্যান 

 

এফং 

 

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

 

এয ভক্ষে ২০১৫ াক্ষরয .....................ভাক্ষয ..................... চরিঃ তাচযক্ষখ এই ফাচলক কভৃম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র ।  

 

 

এই চুচিক্ষত  স্বাক্ষরকারী উভয় হনম্নহহির্ হবয় মূধ্য ম্মর্ ধ্যনঃ 
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হকলন ১ 

   

 

চ্ট্টগ্রাম ঊন্নয়ন কর্ততপধ্যের রূপকল্প (Vision), হভেয (Mission), হকৌলগর্ উধ্যেশ্যমূ এবং কায তাবহ 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

চযকচল্পত, চটকই ও হনরাপদ চ্ট্টগ্রাম নগরী 

 

১.২ হভেয (Mission): 

প্রাচীন চট্টগ্রাভ নগযীয নগযায়যক্ষনয ক্রভফধভৃান ধাযায প্রচত দৃচষ্ট চযক্ষখ নগযা য়ক্ষনয ধাযাক্ষক চযকচল্পত , চটকই ও হনরাপদ কযায র হেয চট্টগ্রাভ 

উন্নয়ন কর্তৃক্ষ (চউক) কর্ততক চট্টগ্রাভ য ও এয আওতাধীন এরাকায চযকচল্পত ও াভঞ্জস্যপূণ ৃবকাঠাধ্যমাগর্ উন্নয়ন, নুধ্যমাদন ও হনয়ন্ত্রি।   

 

১.৩ হকৌলগর্ উধ্যেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 ১.৩.১ চ্ট্টগ্রাম ঊন্নয়ন কর্ততপধ্যের হকৌলগর্ উধ্যেশ্যমূ 

১. হভৌর্ বকাঠাধ্যমাগর্ উন্নয়ন 

২. পহরকহল্পর্ নগরায়ন 

৩. দাপ্তহরক কাজ প্রযুহিকরি বা অধুহনকায়ন  

৪. ববা উপধ্যযাগী অবান ব্যবস্থা উন্নীর্করি ও ম্প্রারি  

৫. সুষ্ঠু রেিাধ্যবেধ্যির মােধ্যম রকারী বকাঠাধ্যমাগর্ উন্নয়ন ও জহমর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা 

৬. সুষ্ঠু অহে তক ব্যবস্থাপনা  

 

১.৩.২ অবহশ্যক হকৌলগর্ উধ্যেশ্যমূ 

 ১. দের্ার ধ্যে বাহ তক কম তম্পাদন চুহি বাস্তবায়ন 

 ২. দের্া ও তনহর্কর্ার উন্নয়ন 

 ৩. র্থ্য হিকার ও স্বপ্রধ্যিাহদর্ র্থ্য প্রকাল বাস্তবায়ন 

 ৪. উদ্ভাবন ও হভধ্যযাগ প্রহর্কাধ্যরর মােধ্যম হবার মাধ্যনান্নয়ন 

 ৫. অহে তক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪ কায তাবহ (Functions) 

 

১.৪.১ নগরীর প্রধ্যয়াজনানুাধ্যর উন্নয়ন চযকল্পনা এফং বচফষ্যৎ কম ত-চযকল্পনা প্রনয়ন কযা; 

১.৪.২ চযকল্পনা চভাতাক্ষফক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা; 

১.৪.৩ আফান প্রকল্প উন্নয়ন কক্ষয নগরবাীর বাস্থাধ্যনর চ্াহদা পূরি কযা; 

১.৪.৪  ইভাযত চনভাৃণ হবহিমাা নুযায়ী ইভাযক্ষতয নকা অনুক্ষভাদন কযা; 

১.৪.৫  অবফধ চনভাৃন হরাি করা; 

১.৪.৬  প্রচক্ষক্ষণয ভােক্ষভ দে জনফর গঠন কযা; এফং 

১.৪.৭  অথ ৃও স্থাফয ম্পচিয মথামথ ব্যফস্থযনা চনচিত কযা। 
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হকলন ২ 
 

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

ক্রহমক  চুড়ান্ত 

পরাপর/প্রস্তাফ 

চুড়ান্ত পরাপর সূচক  একক

  

চবচি ফছয 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রক্ষক্ষণ চনধাৃচযত রক্ষযভাত্রা অজৃক্ষনয  চক্ষক্ষত্র 

চমৌথবাক্ষফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ংস্থাভক্ষয নাভ 

উািসূত্র 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ 

 

চযকচল্পত, চটকই 

ও হনরাপদ চ্ট্টগ্রাম 

নগরী 

 

চডচ চযাক্ষডয ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন -১.২২ 

চকক্ষরাচভটায 

% - - ১০০ - - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

কনষ্ট্রাকন অফ লু চযাড  

-৬ চকক্ষরাচভটায 

% - - ২০ ৫০ ১০০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

 ৫.২  চকক্ষরাচভটায ফ্লাইওবায চনম তাি % - ১৪ ৫০ ১০০ - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

 ১৫.২ চকক্ষরাচভটায চযং চযাড চনম তাি % ১০ ৪৭ ৫২ ৯০ ১০০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

ল্টক্ষগারা ফাচণচজযক বফন চনভাৃণ % - ৫ ১০ ২৫ ৪০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

CDA Karnafuly Complex 

(CKC) চনভাৃণ প্রকল্প 

% - - ২০ ৪০ ৬০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

নতুন মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন  % - - ১০ ৫০ ১০০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

ভূচভ ব্যফায ছাড়হের অধ্যবদন হনষ্পহি % - ৯৫ ৯৭ ৯৮ ৯৮ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

বফক্ষনয নকলার অধ্যবদন হনষ্পহি % - ৯৪ ৯৬ ৯৭ ৯৮ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

চফক্ষল প্রকক্ষল্পয ছাড়হের অধ্যবদন হনষ্পহি % - ৯২ ৯৪ ৯৫ ৯৬ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

হহমপুর (দহেি) অবাহক এাকার উন্নয়ন  % - ৪৮ ১০০ - - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

নন্যা অবাহক এাকার উন্নয়ন  % - ৯৬ ১০০ - - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

কাজীর হদওড়ী এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ক্স চনভাৃণ % - ৫৫ ৮০ ১০০ - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

হহডএ স্কয়ার  % - ৫ ১৫ ২০ ৩০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

হদওয়ানাে এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ক্স চনভাৃণ % - - ২০ ৪০ ৮০ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

স্বল্প আক্ষয়য ভচরাক্ষদয জন্য ডযক্ষভটযী চনভাৃণ % - ৯০ ১০০ - - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

ভূচভ ব্যফায ছাড়ক্ষত্রয  Online হভহিক 

ফাআ ব্যবস্থাপনার কামকৃ্রভ গ্রন 

% - ৩০ ৬০ ৮০ ১০০ চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

াধাযণ জনগনক্ষক ভূচভ ব্যফার ম্পহকতর্  

Online (GIS Based) তথ্য প্রদান। 

% - ৫০ ৭৫ ১০০ - চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

বাংা ও আংধ্যরজী উভয় ভাায় ওয়ক্ষফাইট 

ানাগাদকরি 

% - - ১০০ - - চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

চ্উক ভূহমর ডাোধ্যবআজ প্রিয়ন ও Online 

হভহিক কামকৃ্রভ গ্রন 

% - ৫ ৬০ ৮০ ১০০ চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

ইক্ষতাভক্ষে চনচভতৃ স্থানা ভক্ষয  চভযাভত ও 

যক্ষণাক্ষফক্ষণ 

% - ১৯ ৩৫ ১০০ - গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 

চ্হর্ ে ত বছধ্যরর ংধ্যলাহির্ ও পরবর্ী ে ত 

বছধ্যরর প্রাক্কহর্ বাধ্যজে প্রিয়ন ও নুধ্যমাদন 

গ্রন 

কভকৃান্ড ম্পাহদর্ ম্পাহদর্ বাধ্যজে প্রনয়ন, 

হবাড ত  ভায় 

নুধ্যমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় হপ্ররন 

ও নুধ্যমাদন 

বাধ্যজে প্রনয়ন, 

হবাড ত ভায় 

নুধ্যমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় হপ্ররন 

ও নুধ্যমাদন 

বাধ্যজে প্রনয়ন, 

হবাড ত  ভায় 

নুধ্যমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় হপ্ররন 

ও নুধ্যমাদন 

গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ও চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ প্রচতক্ষফদন 
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সেকশন-৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশয, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কমযেম্পাদন েূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয ভান 

(Weight 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূচক 

(Perfor-

mance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন  

সূচক্ষকয ভান 

(Weight of 

Perfor-

mance 

Indicators) 

চবচি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৫-১৬ প্রক্ষক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৬-১৭ 

প্রক্ষক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৭-১৮ 

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 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

[১] চবৌত 

অফকাঠাক্ষভাগত 

উন্নয়ন 

৩০ [১.১] যাস্তা 

চনভাৃণ  

[১.১.১] চডচ চযাক্ষডয 

ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন -

১.২২ চকক্ষরাচভটায 

% ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.১.২] কনষ্ট্রাকন 

অফ লু চযাড -৬.০০ 

চকক্ষরাচভটায 

% ৩ - - ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৫০ ১০০ 

[১.২] ফ্লাইওবায 

চনভাৃণ  

[১.২.১] ৫.২  

চকক্ষরাচভটায 

ফ্লাইওবায চনম তাি 

% ৮ - ১৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ - 

[১.৩] চট্টগ্রাভ 

ক্ষযয চাযচদক্ষক 

চযং চযাড চনভাৃণ 

[১.৩.১] ১৫.২ 

চকক্ষরাচভটায চযং চযাড 

চনম তাি 

% ১০ ১০ ৪৭ ৫২ ৫১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৯০ ১০০ 

[১.৪]  বাহিহজযক 

ভবন ও মাধ্যকতে 

চনভাৃণ 

[১.৪.১] ল্টক্ষগারা 

ফাচণচজযক বফন চনভাৃণ 

% ৩ - ৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ২৫ ৪০ 

[১.৪.২] CDA 

Karnafuly 

Complex 

(CKC) চনভাৃণ 

প্রকল্প 

% ৩ - - ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৪০ ৬০ 
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চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয ভান 

(Weight 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন  

সূচক্ষকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

চবচি ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৫-১৬ প্রক্ষক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৬-১৭ 

প্রক্ষক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ চরচত 

ভান 

চরচত 

ভাক্ষনয চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] চযকচল্পত 

নগযায়ন 

২৫ [২.১] হচ্োগাং 

হমধ্যরাপহেন 

মাষ্টার প্ল্যান 

ারানাগাদকযণ  

[২.১.১] নতুন মাষ্টার 

প্ল্যান প্রণয়ন  

% ১০ - - ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৫০ ১০০ 

[২.২] ভূচভ 

ব্যফায 

ছাড়হের 

অধ্যবদন 

হনষ্পহিকরি 

[২.২.১] ভূচভ ব্যফায 

ছাড়হের অধ্যবদন 

হনষ্পহি 

% ৫ - ৯৫ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৮৯ ৯৮ ৯৮ 

[২.৩] বফক্ষনয 

নকলার অধ্যবদন 

হনষ্পহিকরি 

[২.৩.১] বফক্ষনয 

নকলার অধ্যবদন 

হনষ্পহি 

% ৫ - ৯৪ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৮ ৯৭ ৯৮ 

[২.৪]  চফক্ষল 

প্রকক্ষল্পয 

ছাড়হের 

অধ্যবদন 

হনষ্পহিকরি 

[২.৪.১]  চফক্ষল 

প্রকক্ষল্পয ছাড়হের 

অধ্যবদন হনষ্পহি 

% ৫ - ৯২ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৯৫ ৯৬ 
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চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয ভান 

(Weight 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূচক্ষকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

চবচি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৫-১৬ প্রক্ষক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৬-১৭ 

প্রক্ষক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত ভান চরচত 

ভাক্ষনয 

চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[৩] ফফা 

উক্ষমাগী আফান 

ব্যফস্থা উন্নীতকযণ 

ও ম্প্রাযণ 

১৫ [৩.১] প্ল্ট চনভাৃণ [৩.১.১] হহমপুর 

(দহেি) অবাহক 

এাকার উন্নয়ন  

% ২ - ৪৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ - - 

[৩.১.২] নন্যা 

অবাহক এাকার 

উন্নয়ন  

% ৩.৫ - ৯৬ ১০০ ৯৯ ৯৮.৫ ৯৮ ৯৭ - - 

[৩.২] ফ্লযাট 

চনভাৃণ 

[৩.২.১] কাজীর হদওড়ী 

এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ক্স 

চনভাৃণ 

% ২.৫ - ৫৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ - 

[৩.২.২] হহডএ স্কয়ার  % ৩ - ৫ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ২০ ৩০ 

[৩.২.৩] হদওয়ানাে 

এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ক্স 

চনভাৃণ 

% ১.৫ - - ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৪০ ৮০ 

[৩.৩]  ডযক্ষভটযী 

চনভাৃণ 

[৩.৩.১]  স্বল্প আক্ষয়য 

ভচরাক্ষদয জন্য 

ডযক্ষভটযী চনভাৃণ 

% ২.৫ - ৯০ ১০০ - - - - - - 
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চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয ভান 

(Weight 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন  

সূচক্ষকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

চবচি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

অজৃন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৫-১৬ প্রক্ষক্ষণ 

(Projec- 

tion) 

২০১৬-১৭ 

প্রক্ষক্ষণ 

(Projec- 

tion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত 

ভান 

চরচত 

ভাক্ষনয 

চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৪] দাপ্তচযক কাজ 

প্রযুচিকযণ ফা 

আধুচনকায়ন  

১০ [৪.১] ভূচভ ব্যফায 

ছাড়ক্ষত্রয  

Online হভহিক 

ফাআ ব্যবস্থাপনার 

কামকৃ্রভ গ্রন 

[৩.১.১] পটওয়যায 

হডজাইন & 

হডচবরহমন্ট 

% ৪ - ৩০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ১০০ 

[৪.২] াধাযণ 

জনগনক্ষক ভূচভ 

ব্যফার ম্পহকতর্  

Online (GIS 

Based) তথ্য 

প্রদান। 

[৩.২.১]  র্থ্য 

ানাগাদকরি 

% ৪ - ৫০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১০০ - 

[৪.৩] বাংা ও 

আংধ্যরজী উভয় 

ভাায় ওয়ক্ষফাইট 

ানাগাদকরি 

[৩.৩.১] ওয়ক্ষফাইট 

ানাগাদকরি 

% ২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[৫] সুষু্ঠ 

যক্ষণাক্ষফক্ষক্ষণয 

ভােক্ষভ যকাযী 

অফকাঠাক্ষভাগত 

উন্নয়ন ও জচভয 

সুষু্ঠ ব্যফস্থানা 

৪ [৫.১] চ্উক ভূহমর 

ডাোধ্যবআজ প্রিয়ন ও 

Online হভহিক 

কামকৃ্রভ গ্রন 

[৫.১.১] পটওয়যায 

হডজাইন & 

হডচবরহমন্ট 

% ২ - ৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮০ ১০০ 

[৫.২]  ইক্ষতাভক্ষে 

চনচভতৃ স্থানা 

ভক্ষয  চভযাভত ও 

যক্ষণাক্ষফক্ষণ 

[৫.২.১] চফনী 

চফতাক্ষনয আধূচনকায়ন 

ও সুক্ষমাগ সুচফধা 

বৃচদ্ধকযণ  

% ২ - ১৯ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ১০০ - 

[৬] সুষ্ঠু অহে তক 

ব্যবস্থাপনা 

১ [৬.১] চ্হর্ ে ত 

বছধ্যরর ংধ্যলাহির্ ও 

পরবর্ী ে ত বছধ্যরর 

প্রাক্কহর্ বাধ্যজে 

প্রিয়ন ও নুধ্যমাদন 

গ্রন 

[৬.১.১] চ্হর্ ে ত 

বছধ্যরর ংধ্যলাহির্ ও 

পরবর্ী ে ত বছধ্যরর 

প্রাক্কহর্ বাধ্যজে প্রিয়ন 

ও নুধ্যমাদন গ্রন 

কভকৃান্ড ১  ম্পাহদর্ ম্পাহদর্ বাধ্যজে 

প্রনয়ন, 

হবাড ত  

ভায় 

নুধ্যমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় 

হপ্ররন ও 

নুধ্যমাদন 

বাধ্যজে 

প্রনয়ন,  

হবাড ত ভায় 

নুহমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় 

হপ্ররন ও 

নুধ্যমাদন 

২০১৫-২০১৬ 

ে ত বছধ্যরর 

ংধ্যলাহির্ ও 

২০১৬-১৭ 

বছধ্যরর 

প্রাক্কহর্ 

বাধ্যজে প্রিয়ন 

ও নুধ্যমাদধ্যনর 

ব্যবস্থা 

- - বাধ্যজে 

প্রনয়ন, 

হবাড ত ভায় 

নুধ্যমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় 

হপ্ররন ও 

নুধ্যমাদন 

বাধ্যজে 

প্রনয়ন, 

হবাড ত  

ভায় 

নুধ্যমাদন, 

মন্ত্রনাধ্যয় 

হপ্ররন ও 

নুধ্যমাদন 
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চ্উধ্যকর আফচশ্যক চকৌরগত উক্ষেশ্যভ 
চকৌরগত 

উক্ষেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উক্ষেক্ষশ্যয ভান 

(Weight 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূচক্ষকয ভান 

(Weight 

of Perfor- 

mance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৫-১৬ 

Target Value -2015-16 

অাধাযণ অচত উিভ উিভ চরচত ভান চরচত ভাক্ষনয 

চনক্ষে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দের্ার ধ্যে 

ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন চুচি 

বাস্তবায়ন 

 

৩ [১.১] ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি স্বাের [১.১.১] হনি তাহরর্ ময়ীমার মধ্যে চুহি স্বাের তাচযখ ১ ১৫/১০/১৫ ১৯/১০/১৫ ২২/১০/১৫ ২৬/১০/১৫ ২৯/১০/১৫ 

[১.২] ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন 

যীচফক্ষণ 

[১.২.১] ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচির দত্রভাচক, 

অধফৃাচলকৃ  প্রচতক্ষফদন প্রস্তুর্করি ও হপ্ররি 

ংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

[১.৩] মাঠ পয তাধ্যয়র কায তায়মূধ্যর ধ্যে 

ফাচলকৃ কভৃম্পাদন ংক্রান্ত মধ্যঝার্া 

স্মারক স্বাের  

[১.৩.১] মধ্যঝার্া স্মারক স্বাের ংক্রান্ত 

পহরপে জাহর 

তাচযখ ১ ২৮/০৪/১৬ ০৫/০৫/১৬ ১২/০৫/১৬ ১৯/০৫/১৬ ২৬/০৫/১৬ 

[২] দের্া ও  

দনচতকায উন্নয়ন 

৩ [২.১] কম তকর্তা/ কম তচ্ারীধ্যদর প্রহলেি 

অধ্যয়াজন 

[২.১.১] প্রহলেধ্যির ময়  জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায  চকৌর ফাস্তফায়ন [২.২.১] চ্উধ্যকর তনহর্কর্া কহমটি গঠন তাচযখ ১ ২৯/১০/১৫ ০৮/১১/১৫ ১৫/১১/১৫ ২২/১১/১৫ ২৯/১১/১৫ 

[২.২.২] চ্উধ্যকর শুদ্ধাচায  কভৃচযকল্পনা প্রিয়ন র্াহরি ১ ০১/১২/১৫ ০৭/১২/১৫ ১৪/১২/১৫ ২১/১২/১৫ ২৮/১২/১৫ 

[৩]তথ্য অচধকায 

ও স্বপ্রক্ষণাচদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

 

২ [৩.১] র্থ্য প্রকাল হনধ্যদ তহলকা ফাস্তফায়ন [৩.১.১] মন্ত্রিাধ্যয়র র্থ্য প্রকাল হনধ্যদ তহলকা 

নুাধ্যর র্থ্য প্রকাল 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.২] চ্উধ্যকর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তা হনধ্যয়াগ [৩.২.১] চ্উধ্যকর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তার নাম ও 

হযাগাধ্যযাধ্যগর ঠিকানার ঙ্কন ওধ্যয়বাআধ্যে 

প্রকাল 

তাচযখ ০.৫ ১৫/১০/১৫ ২৯/১০/১৫ ১৫/১১/১৫ ৩০/১১/১৫ ১৫/১২/১৫ 

[৩.৩] দপ্তর/ ংস্থার ফাচলকৃ প্রচতক্ষফদন 

প্রিয়ন 

[৩.৩.১] ফাচলকৃ প্রচতক্ষফদন ওক্ষয়ফাইক্ষট প্রকা তাচযখ ০.৫ ০১/১১/১৫ ০৮/১১/১৫ ১৫/১১/১৫ ২২/১১/১৫ ২৯/১১/১৫ 

[৪]উদ্ভাফন ও 

অচবক্ষমাগ 

প্রচতকাক্ষযয ভােক্ষভ  

চফায ভাক্ষনান্নয়ন 

 

৫ [৪.১] চযফতীত পযম্যাক্ষট চ্উধ্যকর চটিক্ষজন্স 

চাটাৃয প্রণয়ন 

[৪.১.১]  চযফতীত পযম্যাক্ষট চ্উধ্যকর চটিক্ষজি 

চাটাৃয প্রিীর্ ও ওক্ষয়ফাইক্ষট প্রকা 

র্াহরি ১ ৩০/১১/১৫ ০৭/১২/১৫ ১৪/১২/১৫ ২১/১২/১৫ ২৮/১২/১৫ 

[৪.২] অচবক্ষমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন [৪.২.১] চ্উধ্যক হভধ্যযাগ প্রহর্কার হফাকা 

পধ্যয়ন্ট হনধ্যয়াগ 

র্াহরি ১ ০১/১১/১৫ ০৮/১১/১৫ ১৫/১১/১৫ ২২/১১/১৫ ২৯/১১/১৫ 

[৪.২.২]  নাগহরধ্যকর হনকে ধ্যর্ প্রাপ্ত হভধ্যযাগ 

হনষ্পহিকরি 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৪.৩] চফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কামকৃ্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.৩.১] চ্উধ্যক কভক্ষক্ষ চ্ারটি  অনরাইন  চফা 

চালুকরি 

তাচযখ ১ ০১/০৬/১৬ ০৮/০৬/১৬ ১৫/০৬/১৬ ২২/০৬/১৬ ২৯/০৬/১৬ 

[৪.৩.২] চ্উধ্যক হবহভন্ন দপ্তযভক্ষ কভক্ষক্ষ 

একটি কক্ষয  চফা প্রচক্রয়া জীকরি 

তাচযখ ১ ০১/০৬/১৬ ০৮/০৬/১৬ ১৫/০৬/১৬ ২২/০৬/১৬ ২৯/০৬/১৬ 

[৫] আচথকৃ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

২ [৫.১] ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন কচভটিয কভৃচযচধ 

মথামথবাক্ষফ অনুযণ 

[৫.১.১]  ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন চযকল্পনা 

(Budget Implementation 

Plan) প্রিয়ন ও দত্রভাচক ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন 

প্রচতক্ষফদন দাচখরকরি 

ংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

[৫.২] অচডট আচি চনষ্পচি কামকৃ্রক্ষভয 

উন্নয়ন 

[৫.২.১]  ফছক্ষয অচডট আচি চনষ্পচিকরি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আচভ, চচয়াযম্যান, চ্ট্টগ্রাম 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 

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

কযফ। 

 

স্বাক্ষচযত: 

 

 

 

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

চচয়াযম্যান                                                                               তাচযখ 

চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

 

 

 

 

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

চচফ                   তাচযখ  

গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় 
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 ংক্ষমাজনী- ১ 

ব্দংক্ষক্ষ (Acronyms) 

 

১. চ্উক = চ্ট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

২. GIS = Geographic Information System 

৩. CDA = Chittagong Development Authority 

৪. LUC =Land Use Clearance 

৫. BC = Building Construction 

৬. TIN= Taxpayer Identification Number 

৭. DAP = Detailed Area Plan 

৮.  MIS= Management Information System 



14 

 

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

কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকভ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং উাি 

সূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[১.১] যাস্তা চনভাৃণ  [১.১.১] চডচ চযাক্ষডয ম্প্রাযণ 

ও উন্নয়ন -১.২২ হকঃ হমঃ 

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

১.২২ চক:চভ: যাস্তা চনভাৃণ। 

চউক চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[১.১.২] কনষ্ট্রাকন অফ লু চযাড 

-৬ হকঃ হমঃ 

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

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

চনভাৃণ। 

চউক চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[১.২] ফ্লাইওবায 

চনভাৃণ 

[১.২.১] ৫.২  চকক্ষরাচভটায 

ফ্লাইওবায চনভাৃণ। 

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

ফ্লাইওবায চনভাৃণ ীলকৃ প্রকক্ষল্পয আওতায়  ভৄযাদপুয  ক্ষত রারখাঁন ফাজায মনৃ্ত ৫.২ 

চকক্ষরাচভটায ফ্লাইওবায চনভাৃণ।  

চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[১.৩] চট্টগ্রাভ 

ক্ষযয চাযচদক্ষক 

চযং চযাড চনভাৃণ 

[১.৩.১] ১৫.২ চকক্ষরাচভটায চযং 

চযাড চনভাৃণ   

চট্টগ্রাভ ক্ষযয মানজট চনযন ক্ষযয  চমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ক্ষনয রক্ষক্ষয  

Chittagong City Outer Ring Road Project (Patenga to 

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

চউক চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[১.৪]  বাহিহজযক 

ভবন ও মাধ্যকতে 

চনভাৃণ 

[১.৪.১] ল্টক্ষগারা ফাচণচজযক 

বফন চনভাৃণ 

ফাচনচজযক সুক্ষমাগ সুচফধা ম্বচরত কভাচলৃার বফন চনভাৃণ। 

চভাট চফ্লায এচযয়া : ২,৪১,৬৭৮ ফগ ৃফুট 

প্রচত চফ্লায এচযয়া : ১৬,৭৭২ ফগ ৃফুট,  

২০ তরা বফক্ষনয পাউক্ষন্ডন ও ২টি চফইজক্ষভন্ট ১৫ তরা 

চউক চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[১.৪.২] CDA Karnafuly 

Complex (CKC) চনভাৃণ 

প্রকল্প 

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “কিট্রাকন অপ চচডএ কণফৃুরী কভক্ষপ্ল্ক্স এট আগ্রাফাদ, 

চচটাগাং” প্রকক্ষল্পয আওতায় কভাচলৃার বফন চনভাৃণ । 

চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  
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কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকভ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং উাি 

সূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[২.১] হচ্োগাং 

হমধ্যরাপহেন মাষ্টার 

প্ল্যান ারানাগাদকযণ  

[২.১.১] নতুন মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন  চউক্ষকয চযকল্পনা চফবাগ কর্তকৃ হচ্োগাং হমধ্যরাপহেন মাষ্টার প্ল্যান ারানাগাদকযণ  চউক চউক্ষকয চযকল্পনা চফবাক্ষগয 

প্রচতক্ষফদন 

 

[২.২] ভূচভ ব্যফায 

ছাড়হের অধ্যবদন 

হনষ্পহিকরি 

[২.২.১] ভূচভ ব্যফায ছাড়হের 

অধ্যবদন হনষ্পহি 

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

প্রচতক্ষফদন 

 

[২.৩] বফক্ষনয নকলার 

অধ্যবদন হনষ্পহিকরি 

[২.৩.১] বফক্ষনয নকলার অধ্যবদন 

হনষ্পহি 

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

প্রচতক্ষফদন 

 

[২.৪]  চফক্ষল প্রকক্ষল্পয 

ছাড়হের অধ্যবদন 

হনষ্পহিকরি 

[২.৪.১]  চফক্ষল প্রকক্ষল্পয ছাড়হের 

অধ্যবদন হনষ্পহি 

ইভাযত চনভাৃক্ষণয নকা অনুক্ষভাদক্ষনয জন্য গঠিত  চফক্ষল কচভটি কর্তকৃ চফক্ষল প্রকক্ষল্পয  

ছাড়ত্র অনুক্ষভাদন 

চউক চফক্ষল কচভটিয প্রচতক্ষফদন  
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কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকভ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং উাি 

সূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[৩.১] প্ল্ট চনভাৃণ [৩.১.১] হহমপুর (দহেি) 

অবাহক এাকার উন্নয়ন  

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

এক্রাক্ষটনন (ইষ্ট) এট চচরভপুয, চট্টগ্রাভ” প্রকক্ষল্পয আওতায় প্ল্ট চনভাৃণ। 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[৩.১.২] নন্যা অবাহক 

এাকার উন্নয়ন  

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “অনন্যা আফাচক এরাকায উন্নয়ন (কুরগাঁও)” প্রকক্ষল্পয আওতায় 

প্ল্ট চনভাৃণ। 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[৩.২] ফ্লযাট চনভাৃণ [৩.২.১] কাজীর হদওড়ী 

এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ক্স চনভাৃণ 

চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “কাজীয চদউড়ী কাঁচা ফাজায ও এপাে তধ্যমন্ট কমধ্যপ্ল্ক্স চনভাৃণ” 

প্রকক্ষল্পয আওতায় ফ্লযাট চনভাৃণ । 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[৩.২.২] হহডএ স্কয়ার  চউক কর্তকৃ স্ব-অক্ষথ ৃচরভান “কিট্রাকন অপ চচডএ স্কয়ায এট নাচযাফাদ, চচটাগং” 

প্রকক্ষল্পয আওতায় ফ্লযাট চনভাৃণ । 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[৩.২.৩] হদওয়ানাে এপাে তধ্যমন্ট 

কমধ্যপ্ল্ক্স চনভাৃণ 

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

াট, চচটাগং” প্রকক্ষল্পয আওতায় ফ্লযাট চনভাৃণ । 

 চউক  চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[৩.৩]  ডযক্ষভটযী 

চনভাৃণ 

[৩.৩.১]  স্বল্প আক্ষয়য ভচরাক্ষদয 

জন্য চনভাৃণাধীন ডযক্ষভটযী 

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

কভজৃীফী নাযীক্ষদয আফাক্ষনয রক্ষক্ষয ডযচভটযী ও  ফাচণচজযক বফন চনভাৃণ ীলকৃ প্রকক্ষল্পয 

আওতায় চনভাৃণাধীন ডযক্ষভটযী। কভজৃীফী নাযীক্ষদয আফাক্ষনয ডযক্ষভটযী রুভ চনভাৃণ। 

চউক চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  
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কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকভ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং উাি 

সূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[৪.১] ভূচভ ব্যফায ছাড়ক্ষত্রয  

Online হভহিক ফাআ 

ব্যবস্থাপনার কামকৃ্রভ গ্রন 

[৪.১.১] পটওয়যায হডজাইন & 

হডচবরহমন্ট 

চউক এয কর LUC, Special Case & BC Case আক্ষফদক্ষনয তথ্য 

ংযক্ষন আক্ষফদনক্ষত্রয াক্ষথ জভাকৃত কাগজ-ত্রাচদ (দচরর, PASSPORT / 

TIN, চপ চারান, পযভ জভায যচদ, চভৌজা ম্যা /চরাক্ষকক্ষন ম্যা /চর আউট নকা , 

প্রভৃচত) ংক্রান্ত তথ্য, দদনচন্দন নচথ ঞ্চারন ংক্রান্ত তথ্য, LUC, Special 

Case & BC Case ংক্রান্ত বায তথ্য, DAP Guideline & GIS 

Data ংক্রান্ত তথ্য, File Status ংক্রান্ত তথ্য, ভয়ক্ষক্ষন ংক্রান্ত তথ্য, 

LUC, Special Case & BC Case ংক্রান্ত আক্ষফদক্ষনয আচথকৃ তথ্য প্রভৃচত 

প্রচতটা নচথয চফস্তাচযত তথ্য ডাটাক্ষফইক্ষজ ংযক্ষণ কযা। 

এমঅআএ ও চযকল্পনা 

চফবাগ 

প্রচতক্ষফদন  

[৪.২] াধাযণ জনগনক্ষক ভূচভ 

ব্যফার ম্পহকতর্  

Online (GIS 

Based) তথ্য প্রদান। 

[৪.২.১]  র্থ্য ানাগাদকরি GIS Based Data publication software এ হজঅআএ ও ভূহম 

ব্যবার ংক্রান্ত র্থ্য অপধ্যডে করা এবং চ্উধ্যকর ওধ্যয়বাআহে র্থ্য ংধ্যযাজন করা।  

এমঅআএ ও চযকল্পনা 

চফবাগ 

প্রচতক্ষফদন  

[৪.৩]  বাংা ও আংধ্যরজী 

উভয় ভাায় ওয়ক্ষফাইট 

ানাগাদকরি 

[৪.৩.১] ওয়ক্ষফাইট ানাগাদকরি চ্উধ্যকর চ্মান ওধ্যয়বাআেটিধ্যক বাংা ও আংধ্যরজী উভয় ভাায় ানাগাদকরি। এমঅআএ চফবাগ প্রচতক্ষফদন  

[৫.১] চ্উক ভূহমর ডাোধ্যবআজ 

প্রিয়ন ও Online হভহিক 

কামকৃ্রভ গ্রন 

[৫.১.১] পটওয়যায হডজাইন & 

হডচবরহমন্ট 

চ্উক কর্ততক বাস্তবায়নািীন Web based Estate Management 

System Software টির Implementation এর মােধ্যম চ্উক ভূহম ও 

অচধগ্রনকৃত ম্পচিয খড়া ডাটাক্ষফজ চুড়ান্ত কযা ক্ষফ।  

এমঅআএ চফবাগ প্রচতক্ষফদন  

[৫.২]  ইক্ষতাভক্ষে চনচভতৃ 

স্থানা ভক্ষয  চভযাভত ও 

যক্ষণাক্ষফক্ষণ 

[৫.২.১] চফনী চফতাক্ষনয 

আধূচনকায়ন ও সুক্ষমাগ সুচফধা 

বৃচদ্ধকযণ  

চউক্ষকয চনজস্ব তচফক্ষর ইক্ষতাভক্ষে চউক কর্তকৃ চফনী চফতান ও ন্যান্য স্থানা ভক্ষয 

চভযাভত ও যক্ষণাক্ষফক্ষণ কযা হে। 

চউক চউক্ষকয ভাচক অগ্রগচতয প্রচতক্ষফদন  

[৬.১] চ্হর্ ে ত বছধ্যরর 

ংধ্যলাহির্ ও পরবর্ী ে ত 

বছধ্যরর প্রাক্কহর্ বাধ্যজে 

প্রিয়ন ও নুধ্যমাদন গ্রন 

[৬.১.১] চ্হর্ ে ত বছধ্যরর 

ংধ্যলাহির্ ও পরবর্ী ে ত বছধ্যরর 

প্রাক্কহর্ বাধ্যজে প্রিয়ন ও 

নুধ্যমাদন গ্রন 

চ্হর্ ে ত বছধ্যরর ংধ্যলাহির্ ও পরবর্ী ে ত বছধ্যরর প্রাক্কহর্ বাধ্যজে প্রিয়ন ও 

নুধ্যমাদন গ্রন। 

হাব রেন লািা  এবং 

ক দপ্তর ও লািা 

প্রিান 

প্রহর্ধ্যবদন  
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কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচকভ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফং 

উাি সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১.১] ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি স্বাের [১.১.১] হনি তাহরর্ ময়ীমার মধ্যে চুহি স্বাের ১৫/১০/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুহি 

স্বােহরর্ । 

হচ্ব, চউক প্রচতক্ষফদন  

[১.২] ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন 

যীচফক্ষণ 

[১.২.১] ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচির দত্রভাচক, অধফৃাচলকৃ  

প্রচতক্ষফদন প্রস্তুর্করি ও হপ্ররি 

ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি ম্পাদধ্যনর হপ্রহেধ্যর্ চ্উক কর্ততক ০৫ টি 

দত্রভাচক ও অধফৃাচলকৃ  প্রচতক্ষফদন দাচখর করা ধ্যব । 

হচ্ব, চউক প্রচতক্ষফদন  

[১.৩] মাঠ পয তাধ্যয়র কায তায়মূধ্যর ধ্যে 

ফাচলকৃ কভৃম্পাদন ংক্রান্ত মধ্যঝার্া 

স্মারক স্বাক্র  

[১.৩.১] মধ্যঝার্া স্মারক স্বাের ংক্রান্ত পহরপে জাহর ২৮/০৪/২০১৬ ইং তাহরধ্যির মধ্যে মধ্যঝার্া স্মারক স্বাের ংক্রান্ত 

পহরপে জাহর করা ধ্যব । 

হচ্ব, চউক প্রচতক্ষফদন  

[২.১] কম তকর্তা/ কম তচ্ারীধ্যদর প্রহলেি 

অধ্যয়াজন 

[২.১.১] প্রহলেধ্যির ময়  চ্ঊধ্যক কম তকর্তা/ কম তচ্ারীধ্যদর প্রহলেধ্যির ব্যবস্থা করা ধ্যব । হচ্ব, চউক প্রচতক্ষফদন  

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায  চকৌর ফাস্তফায়ন [২.২.১] চ্উধ্যকর তনহর্কর্া কহমটি গঠন ২৯/১০/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে চ্উধ্যকর তনহর্কর্া কহমটি গঠির্। চউক প্রচতক্ষফদন  

[২.২.২] চ্উধ্যকর শুদ্ধাচায  কভৃচযকল্পনা প্রিয়ন চ্উধ্যক জাতীয় শুদ্ধাচায  চকৌর ফাস্তফায়হনর ধ্যেয শুদ্ধাচায  

কভৃচযকল্পনা কামকৃ্রভ প্রিয়ধ্যনর কাজ চ্মান রধ্যয়ধ্যছ। 

০১/১২/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে কভৃচযকল্পনা প্রিয়নপূব তক র্া 

ফাস্তফায়ন করা ধ্যব । 

MIS প্রচতক্ষফদন  

[৩.১] র্থ্য প্রকাল হনধ্যদ তহলকা ফাস্তফায়ন [৩.১.১] মন্ত্রিাধ্যয়র র্থ্য প্রকাল হনধ্যদ তহলকা নুাধ্যর র্থ্য 

প্রকাল 

মন্ত্রিাধ্যয়র র্থ্য প্রকাল হনধ্যদ তহলকা নুাধ্যর র্থ্য প্রকাহলর্ । চউক প্রচতক্ষফদন  

[৩.২] চ্উধ্যকর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তা হনধ্যয়াগ [৩.২.১] চ্উধ্যকর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তার নাম ও হযাগাধ্যযাধ্যগর 

ঠিকানার ঙ্কন ওধ্যয়বাআধ্যে প্রকাল 

১৫/১০/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে চ্উধ্যকর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তার নাম 

ও হযাগাধ্যযাধ্যগর ঠিকানার ঙ্কন ওধ্যয়বাআধ্যে প্রকাহলর্ । 

MIS প্রচতক্ষফদন  

[৩.৩] দপ্তর/ ংস্থার ফাচলকৃ প্রচতক্ষফদন 

প্রিয়ন 

[৩.৩.১] ফাচলকৃ প্রচতক্ষফদন ওক্ষয়ফাইক্ষট প্রকা ০১/১১/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে বাহ তক প্রহর্ধ্যবদন ওহয়বাইক্ষট 

প্রকাল করা ধ্যব । 

CE, SE, FAO 

ও 

হনঃ প্রঃ (প্রকল্প) 

প্রচতক্ষফদন 
 

[৪.১] চযফতীত পযম্যাক্ষট চ্উধ্যকর চটিক্ষজন্স 

চাটাৃয প্রণয়ন 

[৪.১.১]  চযফতীত পযম্যাক্ষট চ্উধ্যকর চটিক্ষজি চাটাৃয প্রিীর্ 

ও ওক্ষয়ফাইক্ষট প্রকা 

৩০/০৯/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে চযফতীত পযম্যাক্ষট চ্উধ্যকর 

চটিক্ষজি চাটাৃয প্রিীর্ ও চ্উধ্যকর ওক্ষয়ফাইক্ষট প্রকাহলর্। 

চউক প্রচতক্ষফদন  

[৪.২] অচবক্ষমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন [৪.২.১] চ্উধ্যক হভধ্যযাগ প্রহর্কার হফাকা পধ্যয়ন্ট হনধ্যয়াগ  ০১/১১/২০১৫ ইং তাহরধ্যির মধ্যে চ্উধ্যক হভধ্যযাগ প্রহর্কার হফাকা 

পধ্যয়ন্ট হনধ্যয়াগকৃর্ । 

চউক প্রচতক্ষফদন  

[৪.২.২]  নাগহরধ্যকর হনকে ধ্যর্ প্রাপ্ত হভধ্যযাগ হনষ্পহিকরি  এর হবপরীধ্যর্ হনষ্পহির ার ৯ । েরাআধ্যজলন-১,২ প্রচতক্ষফদন  

[৪.৩] চফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কামকৃ্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.৩.১] চ্উধ্যক কভক্ষক্ষ চ্ারটি  অনরাইন  চফা চালুকরি চ্উধ্যক অনরাইন  চফা চালুকরধ্যির কাজ চ্মান রধ্যয়ধ্যছ এবং 

আধ্যর্ামধ্যে ০৩ টি হবা চ্ালুকরধ্যির কাজ প্রায় মাহপ্তর পধ্যে । 

MIS প্রচতক্ষফদন  

[৪.৩.২] চ্উধ্যক হবহভন্ন দপ্তযভক্ষ কভক্ষক্ষ একটি কক্ষয  চফা 

প্রচক্রয়া জীকরি 

৩০/০৯/২০১৫ ইং তাচযক্ষখ কভক্ষক্ষ একটি কক্ষয চফা প্রচক্রয়া 

জীকৃত । 

ক দপ্তর ও লািা 

প্রিান 

প্রচতক্ষফদন  

[৫.১] ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন কচভটিয কভৃচযচধ 

মথামথবাক্ষফ অনুযণ 

[৫.১.১]  ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন চযকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রিয়ন ও দত্রভাচক 

ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন প্রচতক্ষফদন দাচখরকরি 

৫ টি দত্রভাচক ফাক্ষজট ফাস্তফায়ন প্রচতক্ষফদন দাচখরকৃর্ । হনঃ প্রঃ (প্রকল্প) প্রচতক্ষফদন  

[৫.২] অচডট আচি চনষ্পচি কামকৃ্রক্ষভয 

উন্নয়ন 

[৫.২.১]  ফছক্ষয অচডট আচি চনষ্পচিকরি চ্উধ্যক ফছক্ষয অচডট আচি চনষ্পচিয ায ৫০% । হডে লািা, চউক প্রচতক্ষফদন  
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ংচমাজনী ৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/চফবাক্ষগয/অচধদপ্তক্ষযয/ংস্থা-এয চনকট প্রতযাচত সুচনচদষৃ্ট কভৃম্পাদন ায়তাভ 

 

ক্রহমক  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 প্রস্তাফ 

১ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

কচভন 

যাস্তা চনভাৃণ মাৃপ্ত অথ ৃফযাে ও 

প্রকল্প অনুক্ষভাদন 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ না। 

২ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

কচভন 

ফ্লাইওবায চনভাৃণ মাৃপ্ত অথ ৃফযাে ও 

প্রকল্প অনুক্ষভাদন 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ না। 

৩ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

কচভন 

চযং  চযাড চনভাৃণ মাৃপ্ত অথ ৃফযাে প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ না। 

৪ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

কচভন 

প্ল্ট চনভাৃণ মাৃপ্ত অথ ৃফযাে ও 

প্রকল্প অনুক্ষভাদন 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ না। 

৫ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

কচভন 

ফ্লযাট চনভাৃণ মাৃপ্ত অথ ৃফযাে ও 

প্রকল্প অনুক্ষভাদন 

প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ না। 

৬ যকাযী গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, চযকল্পনা 

কচভন 

নতুন মাষ্টার প্ল্যান 

(হচ্োগাং হমধ্যরাপহেন 

মাষ্টার  প্ল্যান) প্রণয়ন  

প্রকল্প অনুক্ষভাদন প্রকল্প অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ। 

১০০% চযকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ না। 

 

 

 

 


