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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, লনা উয়ন কপ
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সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

১। ৩৬১৪  িম বহােরর ছাড়প দান করা হেয়েছ।
২। ২৬৪৪  ইমারেতর নকশা অেমাদন করা হেয়েছ।
৩। আহসানাবাদ আবািসক এলাকা উয়ন কের আওতায় ৬৫০  আবািসক ট বরা দান করা হেয়েছ।
৪। ৩৩ জন জনবল িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।
৫। "লনায় কিডএ র হাউজ িনম াণ" (ক য় ৭.৭৩ কা টাকা) ক বাবায়ন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১. ১৯৬১ সােল ১৮১.৩০ বঃিকঃিমঃ এলাকা ও ২৩১ জন জনবল িনেয় কিডএ যাা  কের ২০১৯ সােল ২২১ জনবল  হেয় বতমান
অেমািদত জনবল ৪৮০ জন। ইেতামে ২০০২ সােল নওয়াপাড়া (িনয়নাধীন এলাকা ২৬৯.৮৮ বঃিকঃিমঃ বেড় ৪৫১.১৮ বঃিকঃিমঃ এ
উিত  হয়),  ২০১৪  সােল  মংলা  (৩৭৩.৫৮  বঃিকঃিমঃ  এলাকা  নন    হয়)  কিডএ’র  আওতাধীন  হয়।  ফেল  এই  বড়  এলাকায়  ক
বাবায়ন, িম বহার িনয়ণ ও অৈবধ ইমারত িনম াণ সনাকরণসহ কপের অা কায ম  ভােব পিরচালনার ােথ  অেমািদত
জনবল অযায়ী ত িনেয়াগ ও পেদািত েয়াজন।

২. অিধহণ িয়ায় দীঘ  িতার কারেণ অিধহণ সৃ উয়ন কসহ বাবায়ন িবলিত হয়। এ িবষেয় সংি সকল দেরর
সহেযািগতা পেল উয়ন রািত করা সব।

৩ লনা, বাংলােদেশর তীয় হম নগরী ও ২য় বর নগরী। পা স চা হেল জাতীয় অথ নীিতর অগিতেত লনার উেখেযা
অবদান রাখার অপার সাবনা রেয়েছ। এ ে অবকাঠােমাগত উয়েনর েয়াজন। ক অেমাদেনর ে এ িবষেয় অািধকার পাওয়া
গেল দিন পিমােলর উয়নসহ জাতীয় পয ােয় কািত উয়ন অজন করা সব হেব।

ভিবৎ পিরকনা:

১. লনা উয়ন কপের আওতাধীন এলাকার জ নন মাার ান নয়ণ।
২. কিডএ’র আওতাধীন লনা অেলর পাশাপািশ নওয়াপাড়া, পসা, মংলা এলাকার অিধবাসীেদর জ পিরকিত আবাসন উয়ন।
৩. লনা, মংলা ও নওয়াপাড়া এলাকায় যাগােযাগ বার উয়েনর জ নন রাা িনম াণ ও াম বা চাকরণ।
৪. মহাপিরকনায় িচিত লবািড় রল িসং এ ওভারপাস িনম াণ।
৫. ডােপ িচিত ােন বাসটািম নাল িতাপন এবং বতমান বাািম নােলর অেটােমশনসহ অা সংার সাধন।
৬. ানীয় পয ােয় িসিভক সার, িবপণী িবতান, পসা মােকট সংার, কিমউিন পাক এবং হৎপিরসের মোপিলটন পাক উয়ন।
৭. হহীনেদর জ আবাসেনর বা হন।
৮. কিডএর আওতাধীন িবিভ াপনাসেহর রাজ আদায় অেটােমশন কায ম।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. আহসানাবাদ আবািসক এলাকা উয়ন ক সমা।
২. ৩.৭৭৮ িক.িম দীঘ  “লনা িশপইয়াড  সড়ক শকরণ ও উয়ন” কের িনম াণ কাজ বাবায়ন।
৩. সাতীরা সড়ক ও িস বাইপাস সড়কেক সং কের সংেযাগ সড়কসহ িতন িলংক রাড িনম াণ কাজ বাবায়ন।
৪. উপেরািিখত িবিভ কের জ িম অিধহণ/ য়।
৫ সাংগঠিনক কাঠােমার হালনাগাদকরণ এবং েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ।
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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-

চয়ারান, লনা উয়ন কপ

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

লনা উয়ন কপের এলাকায় পিরকিত নগরায়ন।

১.২ অিভল (Mission)
মহাপিরকনা ণয়নব ক িম বহার ও উয়ন িনয়ণ, অথ ৈনিতক িখী বািণিজক ও িশায়ন স পিরেবশ বাব,
িনরাপদ নাগিরক িবধা সিলত পিরকিত নগরায়েন সময়ক এর িমকা পালেনর পাশাপািশ উয়ন ক বাবায়ন ৷

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পিরকিত নগরায়ন িনয়ন ও সময়
২. মানব সদ ও ািতািনক সমতা উয়ন
৩. পিরকিত উয়ন
৪. ত ি বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কিডএ’র আওতাধীন এলাকার মহাপিরকনা, ডাপ সহ নগরায়ন পিরকনা ণয়ন ৷
২. মহাপিরকনা, ডাপ এবং কিডএ আইেনর আেলােক িম বহার িনিতকরণ; উয়ন সময়করণ, িনয়ণকরণ এবং
বাবায়নােথ  ক হণ ৷
৩. ইমারত িনম াণ আইন েয়াগ কের ইমারেতর নকশা অেমাদন এবং অৈবধ িনম ােণর িবে বা হণ ৷
৪. দীঘ  ময়াদী উয়ন পিরকনা এবং কায করী ভিবত পিরকনা ণয়ন ৷
৫. আয়বধ ক ক হেণর মােম সংােক াবলি কের জনকােণ উয়নখী ক হেন সামথ বান করা এবং
কম সংােনর েযাগ ি ৷
৬. পিরকনা মাতােবক ক বাবায়ন ৷
৭. নন জনবল িনেয়াগ ও িশেণর মােম মানবসদ উয়ন ৷
৮. অথ  বাপনা িনিতকরণ ৷
৯. াবর ও অাবর সির যথাযথ বাপনা িনিতকরণ ৷
১০. ত বাপনার উয়ন।
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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

পিরকিত নগরী

া ও দ িম বহােরর ছাড়প হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মনালয় িতেবদন

া ও দ ইমারত/াপনা িনম ান ও খনন নকশা হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মনালয় িতেবদন

অৈবধ িনম াণ/ খনন এর িবে বা হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মনালয় িতেবদন

আবাসন সংকট াস
ট বরা হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মণালয় িতেবদন

আহসানাবাদ আবািসক এলাকা উয়ন হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মণালয় িতেবদন

যাগােযাগ বার উয়ন
লনা িশপইয়াড  সড়ক শকরণ ও উয়ন হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মণালয় িতেবদন

সাতীরা সড়ক ও িস বাইপাস সড়কেক সং কের
সংেযাগ সড়কসহ িতন িলংক রাড িনম াণ।

হার ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ হায়ন ও গণত মণালয় িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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
নগরায়ন িনয়ন
ও সময়

২৫

[১.১] িম বহার িনয়ণ
[১.১.১] া ও
দ ছাড়প

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] ইমারত িনম াণ আইন
েয়াগ কের ইমারেতর
নকশা অেমাদন

[১.২.১] া ও
দ নকশা

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] অৈবধ িনম াণ / খনন
এর িবে বা হণ

[১.৩.১] অৈবধ
িনম াণ / খনন এর
িবে হীত
বা

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] আবািসক এলাকায়
অনেমািদত বািণিজক
িতােনর তািলকা
তকরণ ও অপসারণ

[১.৪.১] তািলকা
তত

মিত হার ২.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪.২]
অনেমািদত
অবকাঠােমা
অপসারণত

মিত হার ২.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] উয়ন সময়
[১.৫.১] া ও
দ

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৯ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০১, 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] মানব সদ
ও ািতািনক
সমতা উয়ন

২৫

[২.১] িশেণর মােম
দতা ি

[২.১.১] জনবল
িশণ া

মিত সংা ৫ ৬৩ ১৩৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৫০

[২.২] নন ায়ী জনবল
িনেয়াগ

[২.২.১] 
পেদর িবপরীেত
িনেয়ােগর হার

মিত হার ৫ ৪৪.৮৩ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ১৫

[২.৩] আিথ ক বাপনা
[২.৩.১]
বাবায়েনর হার

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[২.৪.১]
বাবায়েনর হার

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] মরামত ও
রনােবণ

[২.৫.১]
বাবায়েনর হার

মিত হার ৫ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] পিরকিত
উয়ন

১০

[৩.১] লনা িশপইয়াড 
সড়ক শকরণ ও উয়ন

[৩.১.১] বাবায়ন মিত হার ৩ ৬০ ২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] সাতীরা সড়ক ও
িস বাইপাস সড়কেক
সং কের সংেযাগ
সড়কসহ িতন িলংক
রাড িনম াণ

[৩.২.১] বাবায়ন মিত হার ৩ ১০০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] আহসানাবাদ
আবািসক এলাকা উয়ন

[৩.৩.১]
বাবায়ন

মিত হার ৪ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] ত ি
বাপনার
উয়ন

১০

[৪.১] ত সবা দােন
ওেয়ব পজ হালনাগাদ
করন

[৪.১.১] হালনাগাদ
করন

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] ই-সবা দান/ ই-
টািরং

[৪.২.১] ই-
টািরং

মিত হার ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৯ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০১, 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 ৫০ ৫০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৫০ ৫০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ২৫ ২৫

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২৫ ২৫

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২৫ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৯ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০১, ২০২১

আিম, চয়ারান, লনা উয়ন কপ, 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 চয়ারান, লনা উয়ন কপ-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
লনা উয়ন কপ

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ কিডএ লনা উয়ন কপ

২ ডাপ িডেটইলড এিরয়া ান

৩ িবিস কিম Building Construction কিম



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৯ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০১, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িম বহার িনয়ণ [১.১.১] া ও দ ছাড়প পিরকনা শাখা িতেবদন

[১.২] ইমারত িনম াণ আইন েয়াগ কের ইমারেতর নকশা অেমাদন [১.২.১] া ও দ নকশা অথরাইজড শাখা ও িবিস কিম িতেবদন

[১.৩] অৈবধ িনম াণ / খনন এর িবে বা হণ [১.৩.১] অৈবধ িনম াণ / খনন এর িবে হীত বা অথরাইজড শাখা িতেবদন

[১.৪] আবািসক এলাকায় অনেমািদত বািণিজক িতােনর তািলকা তকরণ ও অপসারণ
[১.৪.১] তািলকা তত অথরাইজড শাখা িতেবদন

[১.৪.২] অনেমািদত অবকাঠােমা অপসারণত অথরাইজড শাখা িতেবদন

[১.৫] উয়ন সময় [১.৫.১] া ও দ পিরকনা শাখা িতেবদন

[২.১] িশেণর মােম দতা ি [২.১.১] জনবল িশণ া শাসন শাখা িতেবদন

[২.২] নন ায়ী জনবল িনেয়াগ [২.২.১]  পেদর িবপরীেত িনেয়ােগর হার শাসন শাখা িতেবদন

[২.৩] আিথ ক বাপনা [২.৩.১] বাবায়েনর হার ক শাখা ও ক পিরচালকগন িতেবদন

[২.৪] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [২.৪.১] বাবায়েনর হার শাসন শাখা িতেবদন

[২.৫] মরামত ও রনােবণ [২.৫.১] বাবায়েনর হার ক শাখা িতেবদন

[৩.১] লনা িশপইয়াড  সড়ক শকরণ ও উয়ন [৩.১.১] বাবায়ন ক শাখা ও ক পিরচালক িতেবদন

[৩.২] সাতীরা সড়ক ও িস বাইপাস সড়কেক সং কের সংেযাগ সড়কসহ িতন িলংক
রাড িনম াণ

[৩.২.১] বাবায়ন ক শাখা ও ক পিরচালক িতেবদন

[৩.৩] আহসানাবাদ আবািসক এলাকা উয়ন [৩.৩.১] বাবায়ন ক শাখা ও ক পিরচালক িতেবদন

[৪.১] ত সবা দােন ওেয়ব পজ হালনাগাদ করন [৪.১.১] হালনাগাদ করন আইিস শাখা িতেবদন

[৪.২] ই-সবা দান/ ই-টািরং [৪.২.১] ই-টািরং টার আহবানকারী ি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
লনা িশপইয়াড  সড়ক শকরণ ও উয়ন বাবায়ন হায়ন ও গণত মণালয় অেমাদন হন ও বাবায়েন সহায়তা

ই-সবা দান/ ই-টািরং ই-টািরং হায়ন ও গণত মণালয় অেমাদন হন ও বাবায়েন সহায়তা

সাতীরা সড়ক ও িস বাইপাস সড়কেক সং কের সংেযাগ সড়কসহ িতন িলংক রাড িনম াণ বাবায়ন হায়ন ও গণত মণালয় অেমাদন হন ও বাবায়েন সহায়তা

আিথ ক বাপনা বাবায়েনর হার হায়ন ও গণত মণালয় অেমাদন হন ও বাবায়েন সহায়তা

মরামত ও রনােবণ বাবায়েনর হার হায়ন ও গণত মণালয় অেমাদন হন ও বাবায়েন সহায়তা

নন ায়ী জনবল িনেয়াগ  পেদর িবপরীেত িনেয়ােগর হার হায়ন ও গণত মণালয় অেমাদন হন ও বাবায়েন সহায়তা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ২০:১৯ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০১, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


