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নমব্রঃ 36.126.112.13.14.136.3123-   

তািরখঃ        াবণ 2535 বঙ্গাব্দ 

     আগস্ট 3128 িখর্ঃ 
 

 
িবষয়ঃ  ম ণালয় o িবভাগসমূেহর 3127-3128 aথ র্ বছেরর কায র্াবলী সম্পিকর্ত বািষ র্ক িতেবদন ে রণ। 
 
সু ঃ  মি পিরষদ িবভােগর স্মারক নমব্র 15.11.1111.432.27.126.28-419, তািরখ: 18 জুন 3128 িখর্:। 
  

 
uপযু র্ক্ত িবষয় o সূে  বিণ র্ত পে র পিরে িক্ষেত গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র 3127-3128 aথ র্ বছেরর কায র্াবলী সম্পিকর্ত বািষ র্ক 

িতেবদন িনধ র্ািরত ছক েমাতােবক স্ত্তত কের িতেবদেনর  Hard copy (দুi েসট), soft copy eবং গুরুতব্পূণ র্ কায র্াবলীর  ছিব eবং 

িভিডo িক্লপ েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ িনেদ র্শকর্েম eতদসেঙ্গ সিবনেয় ে রণ করা হেলা।  
 

সংযুিক্তঃ  2। িতেবদেনর Hard copy (দুi েসট)। 
 3। িতেবদেনর soft copy eবং িভিডo িক্লপ 
 4। গুরুতব্পূণ র্ কায র্াবলীর  ছিব- 
           

 

(ড. আব্দুল আলীম খান) 
uপসিচব  

েফানঃ ৯623342 
 
 

 
মি পিরষদ সিচব 
মি পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
দৃিষ্ট আকষ র্ণঃ  uপসিচব, িরেপাট র্ শাখা।   
 
িবতরণ (সদয় জ্ঞাতােথ র্): 

2। সিচেবর eকান্ত সিচব, গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। যুগ্মসিচব ( শাসন)-eর বয্িক্তগত কম র্কতর্া, গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয, ঢাকা। 
4। aিফস কিপ/মাষ্টার ফাiল। 
 

 

http://www.mohpw.gov.bd/


ম ণালয়/িবভাগসমূেহর বািষ র্ক িতেবদন ছক 
 
 

 

 

ম ণালয়/িবভােগর নামঃ গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়   আoতাধীন aিধদপ্তর/ সংস্থার সংখয্াঃ 23িট 

িতেবদনাধীন বছরঃ 3127-3128     িতেবদন স্ত্তুিতর তািরখঃ  18 আগস্ট 3128 

 
(2)   শাসিনক 
 

2.2   কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর সংখয্া (রাজসব্ বােজট) : 

সংস্থার নাম aনুেমািদত 
পদ* 

পূরণকৃত পদ শূনয্  
পদ 

বছরিভিত্তক সংরিক্ষত 
(িরেটনশনকৃত) aস্থায়ী 

পদ 

মন্তবয্ 

ম ণালয়  296 235 72 19  
ম ণালয়/aিধদপ্তর/সংস্থা সমূহ 
সংযুক্ত aিফস (েমাট সংখয্া) 22িট 

22,৯46 9,952 4,1৯5 4,819  

েমাট 23,231 9,৯76 4,266 4,827  
 

* aনুেমািদত পেদর াস/বৃিদ্ধর কারণ মন্তবয্ কলােম uেল্লখ করেত হেব। 
 

2.3    শূণয্ পেদর িবনয্াসঃ 
 

যুগ্ম সিচব/ 
তদূদ্ধর্ 

েজলা 
কম র্কতর্ার পদ 

aনয্ানয্ 2ম 
ে ণীর পদ 

3য় ে ণীর 
পদ 

4য় ে ণীর 
পদ 

5থ র্ ে ণীর 
পদ 

েমাট মন্তবয্ 

- 13 514 778 2444 861 4,266  

 
2.4   aতীব গুরুতব্পূণ র্ (Strategic) পদ (aিতিরক্ত সিচব/সমপদময র্াদা সম্পন্ন/সংস্থা ধান/তদূধব্র্) শূনয্ থাকেল তার তািলকাঃ েনi 

         

2.5   শূণয্ পদ পূরেণ বড় রকেমর েকান সমসয্া থাকেল তার বণ র্নাঃ  

 রাজuকঃ 

aথ র্ ম ণালয় কতৃর্ক েবতন েস্কল সুপািরশ না করায় িকছু পেদ পেদান্নিত েদয়া যােচ্ছ না eবং মামলার কারেণ িকছু পেদ 
িনেয়াগ েদয়া যােচ্ছ না। 

    কuকঃ 

নবসৃিজত কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পেক্ষর জনবেলর সাংগঠিনক কাঠােমা aনুেমাদেনর িকর্য়াধীন। সাংগঠিনক কাঠােমা 
aনুেমাদন না হoয়ায় uক্ত কতৃর্পেক্ষ eখেনা েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ েদয়া সম্ভব হেচ্ছ না। তেব কতৃর্পেক্ষর কােজর 
েয়াজেন ে ষেণ কম র্কতর্া/কম র্চারী পদায়েনর মাধয্েম কায র্কর্ম পিরচালনা করা হেচ্ছ।  

   
2.6   aনয্ানয্ পেদর তথয্ঃ 

 

িতেবদনাধীন বছের uন্নয়ন বােজট েথেক  
রাজসব্ বােজেট স্থানান্তিরত পেদর সংখয্া 

িতেবদনাধীন বছের uন্নয়ন বােজট েথেক  
রাজসব্ বােজেট স্থানান্তেরর জনয্ িকর্য়াধীন পেদর সংখয্া 

- - 
* েকান সংলগ্নী বয্বহার করার েয়াজন নাi। 

 
2.7   িনেয়াগ/পেদান্নিত দানঃ 
 

িতেবদনাধীন বছের 
পেদান্নিত 

নতুন িনেয়াগ দান মন্তবয্ 

কম র্কতর্াকম র্চারী েমাট কম র্কতর্াকম র্চারী েমাট 
277 8৯ 356 236 13 238 ক) জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পেক্ষ 14 জন কম র্কতর্া o 15 জন কম র্চারীেক 

পেদান্নিত দান করা হেয়েছ।  
 

খ) গণপূতর্ aিধদপ্তের 271 জন কম র্কতর্া o 79 জন কম র্চারীেক পেদান্নিত 
eবং 22৯ জন কম র্কতর্া নতুন িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। 

 

গ) স্থাপতয্ aিধদপ্তের 13জন কম র্কতর্া eবং 18 জন কম র্চারীেক পেদান্নিত 
eবং 12 জন কম র্কতর্া নতুন িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। 

 

ঘ) নগর uন্নয়ন aিধদপ্তের 12 জন কম র্কতর্ােক পেদান্নিত eবং 16 জন 
কম র্কতর্া o 13 জন কম র্চারীেক নতুন িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।  

 

পাতা-2/9 



2.8   মণ/পিরদশ র্ন (েদেশ) :   
 

মণ/ পিরদশ র্ন  
(েমাট িদেনর সংখয্া) 

ম ী/uপেদষ্টা িতম ী সিচব মন্তবয্ 

uন্নয়ন কল্প পিরদশ র্ন  294 - 44 - 
পাব র্তয্ চ গর্ােম মণ  - - - - 
মণ/পিরদশ র্ন (েমাট িদেনর সংখয্া) 236 - 29 - 

েমাট 419 - 62 
 

2.9    মণ/ পিরদশ র্ন (িবেদেশ):  
 ম ী/uপেদষ্টা িতম ী সিচব মন্তবয্
মণ/পিরদশ র্ন (েমাট িদেনর সংখয্া) 3৯ - 15  

*  কতিদন িবেদেশ মণ কেরেছন সুিনিদ র্ষ্টভােব uেল্লখ করেত হেব।  

2.৯    uপেরাক্ত মেণর পর মণ বৃত্তান্ত/পিরদশ র্ন িতেবদন দািখেলর সংখয্াঃ নাi ।  
 

(3)   aিডট আপিত্ত:  
3.2   aিডট আপিত্ত সংকর্ান্ত তথয্ (12 জুলাi 3127-41 জুন 3128 পয র্ন্ত):       
                                                                                             (টাকার aংক েকািট টাকায় দান করেত হেব) 
 

ম ণালয়/সংস্থার নাম aিডট আপিত্ত ডশীট জবােবর 
সংখয্া 

িনস্পিত্তকৃত aিডট আপিত্ত  aিনষ্পন্ন aিডট আপিত্ত
সংখয্া টাকার পিরমাণ সংখয্া টাকার পিরমাণ সংখয্া টাকার পিরমাণ

2 3 4 5 6 7 8 9 

গণপূতর্ aিধদপ্তর 488 228522.12 794 297 34956.35 21632 ৯1423৯.27
স্থাপতয্ aিধদপ্তর - - 27 22 1.72 16 1.51
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ - - 228৯ 25 247৯1.22 2292 282937.86
নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর 12 1.66 15 15 6৯3.81 - -
সরকাির আবাসন পিরদপ্তর 21 84.11 347 21 27.73 4৯2 51৯৯.64
eiচ,িব,আর,আi 19 4.11 293 14 1.21 293 2৯9.62
রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - - 26 ৯215.88 2129 954955.61
চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 29 22994.33 342 57 25642.91 342 49933.38
খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - 243 32 4115.21 239 ৯879.৯4
রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - 256 3৯ 2716.98 256 8443.95

েমাট 525 23৯481.89 3919 44৯ 774৯2.৯3 24913 2৯8৯133.9৯

aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর 893 88616.43 5245 4535 58329.25 22238 75388.84
সব র্েমাট 22৯7 317987.21 7৯53 4874 224721.17 35৯3৯ 3154411.73

 

3.3   aিডট িরেপােট র্ গুরুতর/বড় রকেমর েকােনা জািলয়ািত/aথ র্ আত্মসাৎ, aিনয়ম ধরা পেড় থাকেল েসসব েকস সমূেহর তািলকাঃ 
  নাi। 
 
 

(4)  শৃঙ্খলা/িবভাগীয় মামলা (ম ণালয়/িবভাগ eবং aিধদপ্তর/সংস্থার সিম্মিলত সংখয্া :   
 

িতেবদনাধীন aথ র্বছের (3127-3128) 
ম ণালয়/aিধদপ্তর/সংস্থাসমূহ পুঞ্জীভূত 
েমাট িবভাগীয় মামলার সংখয্া 

মামলার 
সংখয্া

িতেবদনাধীন  বছের িনষ্পিত্তকৃত মামলার সংখয্া aিনষ্পন্ন িবভাগীয় 
মামলার সংখয্া চাকুিরচুয্ত/ 

বরখাস্থ 
aবয্াহিত aনয্ানয্ 

দন্ড 
েমাট 

গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 16 - - 13 13 14
গণপূতর্ aিধদপ্তর 89 1৯ 24 19 41 59
স্থাপতয্ aিধদপ্তর 15 13 - - 13 13
রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 61 15 22 21 36 36
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ 19 - 12 - 12 18
চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 15 12 - 14 15 -
খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 14 - 12 12 13 12
রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 13 13 - - 13 -
কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - - - - -
নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর - - - - - -
eiচিবআরআi - - - - - -
সরকাির আবাসন পিরদপ্তর 22 - - 12 12 21
aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর - - - - - -

েমাট 276 29 37 36 7৯ ৯7
 

পাতা-3/9 



 (5)  সরকার কতৃর্ক/সরকােরর িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত মামলা (12 জুলাi 3127 েথেক 41 জুন 3128 পয র্ন্ত):  
দপ্তর/সংস্থা সরকাির সম্পিত্ত/সব্াথ র্ রক্ষােথ র্ 

ম ণালয়/ িবভাগ/ আoতাধীন 
সংস্থাসমূহ কতৃর্ক দােয়রকৃত 

মামলার সংখয্া 

ম ণালয়/িবভাগ 
eর িবরুেদ্ধ  
দােয়রকৃত রীট 
মামলার সংখয্া 

uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়েনর 
েক্ষে  সরকােরর িবরুেদ্ধ 
দােয়রকৃত মামলার সংখয্া 

দােয়রকৃত 
েমাট মামলার
সংখয্া 

িনষ্পিত্তকৃত 
েমাট মামলার 
সংখয্া 

গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় - 364 - 364 6৯
গণপূতর্ aিধদপ্তর 38 35 14 65 41
স্থাপতয্ aিধদপ্তর - - - - -
রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - 588 - 588 21
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ 13 221 12 224 65
চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 24 3৯ 29 71 48
খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - 1৯ - 1৯ 1৯
রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 17 21 12 28 14
কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - - - -
নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর - - - - -
eiচিবআরআi - 15 - 15 -
সরকাির আবাসন পিরদপ্তর - 1৯ - 1৯ 13
aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর - - - - -

েমাট  59 ৯36 34 ৯৯7 2৯5
 

(6)   মানবসম্পদ uন্নয়নঃ 
 

6.2   েদেশর aভয্ন্তের িশক্ষণ (12 জুলাi 3127 েথেক 41 জুন 3128 পয র্ন্ত): 
দপ্তর/সংস্থা িশক্ষণ কম র্সূিচর েমাট সংখয্া ম ণালয় eবং আoতাধীন সংস্থাসমূহ 

েথেক aংশগর্হণকারীর সংখয্া 
গণপূতর্ aিধদপ্তর 76 িট 3346 জন
স্থাপতয্ aিধদপ্তর 23 িট 2৯ জন
রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 18 িট 25৯ জন
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ 12 িট 61 জন
চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 25 িট 25 জন
খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 15 িট 2৯ জন
রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 13 িট 18 জন
কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 12 িট 23 জন
নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর 44 িট 74 জন
eiচিবআরআi - - 
সরকাির আবাসন পিরদপ্তর 19 িট 29 জন
aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর - - 

েমাট 258 িট 3,697 জন
 
 

6.3  ম ণালয়/aিধদপ্তর কতৃর্ক পূব র্বত  বছের (12 জুলাi 3127- 41 জুন 3128 পয র্ন্ত) েকান iন হাuজ িশক্ষেণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল 
তার বণ র্না: - 

6.4   িশক্ষণ কম র্সূিচেত কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর aংশগর্হণ বা মেনানয়েনর েক্ষে  বড় রকেমর েকান সমসয্া থাকেল তার বণ র্নাঃ নাi।   
 

6.5  ম ণালেয়  aন  দয্া জব ে িনং (OJT) eর বয্বস্থা আেছ িক না; থাকেল aন দয্া জব ে িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর েকান aসুিবধা 
আেছ িক না: aন  দয্া জব ে িনং-eর বয্বস্থা আেছ ।  

 
 

6.6    িতেবদনাধীন aথ র্-বছের (12 জুলাi 3127- 41 জুন 3128 পয র্ন্ত) িশক্ষেণর জনয্ িবেদশ গমনকারী কম র্কতর্ার সংখয্া:  ৯8 জন ।  
 

(ক) রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ-22 জন;  (খ) জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ- 17 জন; (গ) গণপূতর্ aিধদপ্তর- 61 জন; (ঘ) স্থাপতয্ aিধদপ্তর-
21 জন; (ঙ) চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ- 14 জন; (চ) রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ-17 জন; (ছ) নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর- 22 জন।  

  

(7)    েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংকর্ান্ত তথয্ (12 জুলাi 3127 েথেক 41 জুন 3128 পয র্ন্ত):   

েদেশর aভয্ন্তের েসিমনার/ oয়াকর্শেপর সংখয্া েসিমনার/oয়াকর্শেপ aংশগর্হণকারীেদর সংখয্া
গণপূতর্ aিধদপ্তর  13 িট 13 জন 
স্থাপতয্ aিধদপ্তর 13 িট 14 জন 
রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 15 িট 21 জন 
রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 12 িট 14 জন 
কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 21 িট 2611 জন 
নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর 19 িট 3611 জন 
eiচিবআরআi 22 িট 741 জন 
সরকাির আবাসন পিরদপ্তর 14 িট 19 জন 
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(8)   তথয্ যুিক্ত o কিম্পuটার স্থাপন সংকর্ান্ত তথয্ (12 জুলাi 3127 েথেক 41 জুন 3128 পয র্ন্ত): 

ম ণালয়/িবভাগ/ সংস্থাসমূেহ েমাট 
কিম্পuটােরর সংখয্া 

ম ণালয়/িবভাগ/
সংস্থাসমূেহ 

iন্টারেনট সুিবধা 
আেছ িকনা 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ লয্ান 
(LAN) সুিবধা 
আেছ িকনা 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ oয়ান 
(WAN ) সুিবধা 
আেছ িকনা 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ কিম্পuটার 
িশিক্ষত জনবেলর সংখয্া 
কম র্কতর্া কম র্চারী

(ক) গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 78 িট আেছ েনi েনi 56 47
(খ) গণপূতর্ aিধদপ্তর  561 িট আেছ আেছ েনi 43৯ 32৯
(গ) স্থাপতয্ aিধদপ্তর   274 িট আেছ েনi আেছ 5৯ 77
(ঘ) রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 411 িট আেছ আেছ আেছ 317 411
(ঙ) জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ 236 িট আেছ আেছ আেছ 76 231
(চ) চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 91 িট আেছ আেছ আেছ 46 41
(ছ) খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 69 িট আেছ আেছ েনi 33 87
(জ) রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 3৯ িট আেছ েনi আেছ 26 36
(ঝ) কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 23 িট আেছ েনi েনi 17 17
(ঞ) নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর  44 িট আেছ েনi েনi - 17
(ট) eiচ,িব,আর,আi  34 িট আেছ আেছ েনi 38 26
(ঠ) সরকাির আবাসন পিরদপ্তর  29 িট আেছ েনi েনi 23 49
(ড) aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর - - - - - -

 

(৯)  িতেবদনাধীন বছের সম্পািদত uেল্লখেযাগয্ কায র্াবলী/আiন, িবিধ o নীিত ণয়ন/সমসয্া সংকটঃ  

৯.2  িতেবদনাধীন বছের নতুন আiন, িবিধ o নীিত ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা:  

 গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়ঃ  জাতীয় গৃহায়ন নীিতমালা েগেজট আকাের কাশ করা হেয়েছ।   

    
৯.3 িতেবদনাধীন বছের সম্পািদত গুরুতব্পূণ র্/uেল্লখেযাগয্ কম র্কান্ডঃ   

  
 2) আবাসন সমসয্া সমাধােন প্লট uন্নয়ন o ফ্লয্াট িনম র্াণ:

• ঢাকার েবiলী েরােড মাননীয় ম ীবেগ র্র জনয্ 6৯87 বগ র্ফুট িবিশষ্ট 21 িট ফ্লয্াট িনম র্াণ eবং ঢাকার iস্কাটেন িসিনয়র সিচব, 
সিচব o েগর্ড-2 পদময র্াদার কম র্কতর্ােদর জনয্ 4561 বগ র্ফুেটর 225 িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ। 

• “সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 87িট ফ্লয্াট িনম র্াণ” o  গণপূতর্ 
aিধদপ্তর কতৃর্ক “জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ” শীষ র্ক 
কেল্পর কাজ জুন, 3128-e সমাপ্ত হেয়েছ।  

• ঢাকা শহের কম র্রত সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর আবাসন সংকট িনরসেন গণপূতর্ aিধদপ্তর ঢাকার আিজমপুর সরকাির 
কেলািন, মিতিঝল সরকাির কেলািন, ঢাকার িমরপুর 7 নমব্র েসকশন, িমরপুর পাiকপাড়া, মািলবাগ, iস্কাটন o 
নারায়ণগেঞ্জর আলীনগের 23 িট কেল্পর আoতায় 6397 (প চ হাজার দুiশত িছয়ািশ) িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কায র্কর্ম গর্হণ করা 
হেয়েছ। যার মেধয্ গুলশান, ধানমিন্ড o েমাহাম্মদপুের 31িট eবং চট্টগর্াম শহের 26িট পিরতয্াক্ত সম্পিত্তেত বাস্তবায়নাধীন 
3িট কল্প aন্তভূ র্ক্ত আেছ। চ গর্াম শহের পিরতয্ক্ত বাড়ীেত বাস্তবায়নাধীন কেল্প 687িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্ােণর পাশাপািশ 
75িট ডরেমটির রেয়েছ।  

• ঢাকার েমাহাম্মদপুর সয্ার ৈসয়দ েরােড গণপূতর্ aিধদপ্তর 25/46 নমব্র পিরতয্াক্ত বািড়েত সরকাির কম র্কতর্ােদর জনয্ 
আবািসক ফ্লয্াট eবং 24/7 পিরতয্াক্ত বািড়েত 2,611 বগ র্ফুেটর 39িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কেরেছ।  

• সব্ল্প o মধয্ম আেয়র জনেগাষ্ঠীর আবাসন সমসয্ার সমাধানকেল্প uত্তরা তৃতীয় পেব র্র 29 নমব্র েসক্টের eপাট র্েমন্ট কেল্পর 
আoতায় 321.৯4 eকর জিমেত ‘e’ ব্লেক িবিভন্ন আয়তেনর 7747িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলেছ। ‘িব’ o ‘িস’ ব্লেক 
9511িট eপাট র্েমন্ট িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ।  

• রাজuেকর িনজসব্ aথ র্ায়েন বাস্তবায়নাধীন পূব র্াচল নতুন শহর, uত্তরা তৃতীয় পব র্ eবং িঝলিমল কেল্প বরাদ্দগর্হীতােদর মেধয্ 
e পয র্ন্ত ায় 33 হাজার প্লট হস্তান্তর করা হেয়েছ। 

• জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সব্ল্প o মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ 52 িট কেল্পর মাধয্েম ঢাকা, চট্টগর্াম মহানগরীসহ 
সারােদেশ আবািসক প্লট o ফ্লয্াট uন্নয়ন o িনম র্ােণর কাজ করেছ। 

• চট্টগর্াম মহানগরীেত aননয্া আবািসক eলাকা uন্নয়ন কেল্পর আoতায় 2844 িট প্লট িনম র্ােণর কাজ সমািপ্তর পয র্ােয়। 

• খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ o রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ খুলনা o রাজশাহীেত 2 হাজার 26৯িট আবািসক প্লেটর uন্নয়ন কাজ 
বাস্তবায়ন করেছ। 
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 3) যানজট িনরসেন aবকাঠােমা uন্নয়ন:
• রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (রাজuক) পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর আoতায় ায় 24 িকেলািমটার দীঘ র্ পূব র্াচল  সংেযাগ সড়ক 
িনম র্াণ কেরেছ। 

• রাজuক ঢাকার েসৗন্দয র্বধ র্ন, জলাবদ্ধতা িনরসন, পািন o পয়ঃিনষ্কাশন, বয্বস্থার uন্নয়েন েবগুনবািড় খালসহ হািতরিঝল 
eলাকার সমিনব্ত uন্নয়ন কেল্পর আoতায় 9.9 িকেলািমটার সািভ র্স সড়ক, 9 িকেলািমটার eক্সে সoেয়, ৯.91 
িকেলািমটার oয়াকoেয়, 588.36 িমাটর দীঘ র্ 5িট ি জ, 511 িমটর দীঘ র্ 5িট oভারপাস, 21.51 িকেলািমটার েমiন 
ডাiভারশন সুয্েয়ােরজ লাiন o 8.81 িকেলািমটার েলাকাল ডাiভারশন সুয্েয়ােরজ লাiন িনম র্াণ কেরেছ। 

• চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (চuক) চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট িনরসনকেল্প aিক্সেজন েথেক েকায়াiশ পয র্ন্ত 7.11 
িকেলািমটার সড়ক uন্নয়ন কাজ সম্পন্ন কেরেছ । 

• চuক 26.31 িকেলািমটার দীঘ র্ চট্টগর্াম িসিট আuটার িরং েরাড, 7 িকেলািমটার দীঘ র্  লুপ েরাড, মুরাদপুর 3নং েগiট o 
িজiিস জংশেন 6.31 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্াণ করেছ।  

• চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট সমসয্া িনরসেণ বােরক িবিল্ডং হেত কাঠগড় পয র্ন্ত 9.6 িকেলািমটার eিলেভেটড eক্সে সoেয় 
িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ। 

• খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ খুলনা-যেশার মহাসড়ক o িসিট বাiপাস সড়েকর মেধয্ 3িট সংেযাগ সড়েকর আoতায় 4.38 
িকেলািমটার রাস্তা িনম র্াণ কেরেছ eবং খুলনা িশপiয়াড র্ রাস্তা শস্ত o uন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেছ। 

• েকাট র্ eলাকা েথেক রাজশাহী বাiপাস পয র্ন্ত eবং নােটার েরাড (রুেয়ট) েথেক বাiপাস পয র্ন্ত 5 েলন িবিশষ্ট 8.36 
িকেলািমটার রাস্তার শস্তকরণ কাজ েশষ পয র্ােয় রেয়েছ।  

   

 4) েসৗন্দয র্বধ র্ন, জলাবদ্ধতা িনরসন o পয়ঃিনস্কাশন:
• াকৃিতক পিরেবশ সংরক্ষণ, পািনধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং aৈবধ দখল মুক্ত কের েসৗন্দয র্বধ র্ন o িবেনাদনমূলক কম র্কােন্ডর  
সুেযাগ সৃিষ্টর লেক্ষয্ গুলশান-বনানী-বািরধারা েলেক eবং uত্তরা েলেকর uন্নয়ন কাজ চলেছ। 

• কুিড়ল-পূব র্াচল িলংকেরােডর uভয় পােশব্র্ কুিড়ল েথেক বালুনদী পয র্ন্ত 211 ফুট চoড়া খাল খনন o uন্নয়ন কেল্পর 
আoতায় িনকুঞ্জ, বািরধারা, েজায়ারসাহারা, িডoeiচeচ, েসনািনবাস, হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, 
কালাচ দপুর o সংলগ্ন eলাকার জলাবদ্ধতা িনরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Water body and Land ratio িঠক েরেখ 
পািন সংরক্ষণ o গর্াuন্ডoয়াটার িরচািজর্ং ক্ষমতা বৃিদ্ধর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ। 

   

 5) নগর o aঞ্চল পিরকল্পনা ণয়ন
• ময়মনিসংহ শহর o সংলগ্ন eলাকা eবং েদেশর 25িট uপেজলার মহাপিরকল্পনা ণয়ন সমািপ্তর পেথ।  

• েবনাপল-যেশার পয র্ন্ত হাioেয় কিরেডার eলাকার eয্াকশন eিরয়া প্লয্ােনর কাজ চলেছ। eছাড়া কি েহনিসভ 
েডেভলপেমন্ট প্লয্ান aব িদ েহাল কি  eবং রংপুর o কুিষ্টয়া eলাকার মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ।  

• ঢাকার িবদয্মান িডেটiল্ড eিরয়া প্লয্ান (ডয্াপ) িরিভu কের আেরা বাস্তবসম্মত, সমেয়াপেযাগী কের 3127-3146 েময়ািদ 
পিরকল্পনা ণয়ন করা হেচ্ছ। 

   

 6) িপিপিপ’র আoতায় uন্নয়ন কল্প
• রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ শািন্তনগর েথেক চতুথ র্ বুিড়গঙ্গা ি জ হেয় ঢাকা মাoয়া েরােড িঝলিমল আবািসক কল্প পয র্ন্ত 

24.43 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ।  

• জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ িমরপুর ৯ নমব্র েসকশেন সয্ােটলাiট টাuন িনম র্াণ, চট্টগর্ােমর িজiিস েমােড় বহুতল ভবন 
(বািণিজয্ক, আবািসক o aিফস) িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ। 

• রাজuক পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর পািন সরবরাহ, পয়ঃিনষ্কাশন o ে েনজ বয্বস্থা বাস্তবায়ন, িঝলিমল আবািসক কেল্প 
বহুতল আবািসক ভবন িনম র্াণ শীষ র্ক কল্পসমূহ িপিপিপ’র আoতায় বাস্তবায়েনর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ। 

   

 7) িবিবধ 
• পিরেবশ বান্ধব, িনরাপদ o ঝুিঁকমুক্ত iমারত িনম র্ােণর লেক্ষয্ Bangladesh National Building Code সংেশাধনপূব র্ক 
যুেগাপেযাগীকরেণর কাজ চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ।  

• পিরেবশবান্ধব o লাগসi যুিক্ত আিবষ্কােরর জনয্ গর্ামীণ গৃহায়েন েফেরািসেমন্ট যুিক্ত বয্বহার, iেটর িবকল্প uদব্াধন eবং 
াকৃিতক দুেয র্াগ সহনীয় বািড় িনম র্াণ যুিক্তর িবষেয় গেবষণা কায র্কর্ম চলেছ।  

• িডেপ্লামা েকৗশলীেদর সক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িশক্ষণ o গেবষণা সক্ষমতা বৃিদ্ধসহ আiিডiিব ভবন কমেপ্লক্স eর 
uপেযািগতা বৃিদ্ধকরণ শীষ র্ক কল্পিটর কাজ সমাপ্ত হেয়েছ। 

• aনলাiনিভিত্তক েসবার মান বৃিদ্ধর মাধয্েম জনগেণর িনকট সহেজ েসবা েপৗঁছােনার জনয্ িডিজটাল আকর্াiভস eন্ড 
ময্ােনজময্ান্ট সফটoয়য্ার িনম র্াণ কেল্পর কাজ খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সমাপ্ত করা হেয়েছ। 
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৯.4   3127-3128 aথ র্ বছের ম ণালেয়র কম র্কান্ড সম্পাদেনর লেক্ষয্ বড় রকেমর েকান সমসয্া/সংকেটর আশংকা করা হেল তার িববরণ 
(সাধারণ/রুিটন কৃিতর সমসয্া/সংকট uেল্লেখর েয়াজন েনi; uদাহরণঃ পদ সৃিষ্ট, শূণয্ পদ পূরণ iতয্ািদ):  েযাজয্ নয়। 

 

(21)    ম ণালেয়র uেদ্দশয্ সাধন সংকর্ান্ত : 
21.2    3127-3128 aথ র্ বছেরর কম র্কােন্ডর মাধয্েম ম ণালেয়র uেদ্দশয্াবলী সেন্তাষজনকভােব সািধত হেয়েছ িক ?  

সেন্তাষজনক ভােব সািধত হেয়েছ ।  
 

21.3  uেদ্দশয্াবলী সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমূহ: েযাজয্ নয় ।  

21.4  ম ণালেয়র আরাধয্ uেদ্দশয্াবলী আেরা দক্ষতা o সাফেলয্র সােথ সাধন করার লেক্ষয্ েয সব বয্বস্থা/পদেক্ষপ গর্হণ করা েযেত পাের, 
েস সম্পেকর্ ম ণালেয়র সুপািরশ:  
 

(25)   uন্নয়ন কল্প সংকর্ান্তঃ   

25.2   uন্নয়ন কেল্পর aথ র্ বরাদ্দ o বয্য় সংকর্ান্ত (aংক o কথায় ) (3127-3128) : 

িতেবদনাধীন বছের েমাট কেল্পর 
সংখয্া o নতুন কেল্পর সংখয্া 

িতেবদনাধীন বছের 
eিডিপেত বরাদ্দ 
 (েকািট টাকায় ) 

িতেবদনাধীন বছের বরােদ্দর 
িবপরীেত বয্েয়র পিরমাণ o বরােদ্দর 
িবপরীেত বয্েয়র  শতকরা হার । 

িতেবদনাধীন বছের 
ম ণালেয় eিডিপ 
িরিভu সভার সংখয্া 

েমাট কল্প-৯9 
নতুন কল্প-2৯ িট 

eিডিপ 49৯3.44 
(আরeিডিপ)  

5816.৯5 
 (231.৯1%) 

23 িট 

 
 
 

25.3   কেল্পর aবস্থাঃ 

িতেবদনাধীন বছের সমাপ্ত কেল্পর তািলকা িতেবদনাধীন বছের 
uেদব্াধনকৃত  সমাপ্ত 
কেল্পর তািলকা 

িতেবদনাধীন বছের চলমান 
কেল্পর কেম্পােনন্ট িহেসেব 
সমাপ্ত গুরুতব্পূণ র্  aবকাঠােমা 

2। িশক্ষণ o গেবষণা সক্ষমতা বৃিদ্ধসহ আiিডiিব ভবন কমেপ্লক্স eর 
uপেযািগতা বৃিদ্ধকরণ 

- -

3। িডিজটাল আকর্াiভস eন্ড ময্ােনজময্ান্ট সফটoয়য্ার িনম র্াণ - -
 
 

 

25.4   িজিডিপ বৃিদ্ধর হারঃ েযাজয্ নয়।    
25.5    মাথািপছু আয় (মািকর্ন ডলাের): েযাজয্ নয়।   
 

28.1 aবকাঠােমা uন্নয়ন (aবকাঠােমা uন্নয়ন কম র্সূিচ o বাস্তবায়ন aগর্গিতর িববরণ, সংিশ্লষ্ট aথ র্ বছের (3127-3128) বরাদ্দকৃত aথ র্, 
বয্িয়ত aথ র্, সংিশ্লষ্ট aথ র্ বছের (3127-3128) লক্ষয্মা া eবং লক্ষয্মা ার িবপরীেত aিজর্ত aগর্গিত: 

 

aবকাঠােমা uন্নয়ন কায র্কর্েমর আoতায় গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র মাধয্েম 3127-28 aথ র্ বছের িজoিব o ৈবেদিশক সাহাযয্ 
aথ র্ায়েন 54িট কেল্পর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রেয়েছ। আেলাচয্ কল্পসমূেহর িবপরীেত 3127-28 aথ র্ বছের েমাট বরাদ্দকৃত aথ র্ 
5127.61 েকািট টাকা। েমাট বয্িয়ত aেথ র্র পিরমাণ 4৯68.66 েকািট টাকা। লক্ষয্মা ার িবপরীেত aিজর্ত আিথ র্ক aগর্গিত ৯9.64%। 
eছাড়া সংস্থাসমূেহর িনজসব্ aথ র্ায়েন 71িট কল্প বাস্তবায়ন করা হয়। কল্পসমূেহর িবপরীেত সংিশ্লষ্ট aথ র্ বছের েমাট বরাদ্দকৃত aথ র্ 
3258.53 েকািট টাকা। েমাট বয্িয়ত aেথ র্র পিরমাণ 3321.62 েকািট টাকা। লক্ষয্মা ার িবপরীেত aিজর্ত আিথ র্ক aগর্গিত 213.৯4%। 
িজoিব o ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট  eবং সব্-aথ র্ায়নভুক্ত কল্পসমূহ িমিলেয় ম ণালেয়র সািব র্ক আিথ র্ক aগর্গিত 211.18%। aবকাঠােমা 
uন্নয়ন কায র্কর্েমর আoতাধীন uেল্লখেযাগয্ কল্পসমূহ হেচ্ছ- 
  

(2) ঢাকার েবiলী েরােড মাননীয় ম ী বেগ র্র জনয্ আবািসক ভবন িনম র্াণ (িমিনস্টাস র্ eপাট র্েমন্ট-4 িনম র্াণ , 
(3) সু ীম েকােটর মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ সুuচ্চ আবািসক ভবন িনম র্াণ, 
(4) iস্কাটেন িসিনয়র সিচব/সিচব/েগর্ড-2 কম র্কতর্ােদর জনয্ 4িট 31 তলা ভবেন 225 িট ফ্লয্াট িনম র্াণ, 
(5) েশর-i-বাংলা নগের জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ 559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ; 
(6) ঢাকার আিজমপুের সরকারী কেলানীেত বহুতল িবিশষ্ট আবািসক ভবন িনম র্াণ,
(7) মিতিঝল সরকারী কেলানীেত বহুতল িবিশষ্ট আবািসক ভবন িনম র্াণ,
(8) ঢাকাস্থ িমরপুর 7 নং েসকশেন সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর জনয্ 2175 িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ, 
(9) ঢাকাস্থ িমরপুর পাiকপাড়ায় সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর জনয্ 719 িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ, 
(৯) ঢাকার মািলবােগ সরকাির কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জনয্ 567িট ফ্লয্াট িনম র্াণ,
(21) িমরপুর 7 নং েসকশেন গণপূতর্ aিধদপ্তেরর কম র্কতর্া/কম র্চািরেদর জনয্ 399 িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ, 
(22) মাদারীপুের সরকাির aিফসসমূেহর জনয্ বহুতল ভবন িনম র্াণ,
(23) জাতীয় সংসদ ভবেনর পূতর্ কাজ, ৈবদুয্িতক o যাি ক িসেস্টম eর uন্নয়ন, 
(24) নগরাঞ্চােলর ভবন সুরক্ষা কল্প। 
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(25) ঢাকার আিজমপুের জুিডিসয়াল কম র্কতর্ােদর আবািসক ভবন িনম র্াণ।
(26) ঢাকা শহের গুলশান, ধানমিন্ড o েমাহাম্মদপুের 31িট পিরতয্াক্ত বািড়েত 4৯9িট সরকাির আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ।
(27) ঢাকার েমাহাম্মদপুর হাuিজং eেস্টেটর ‘‘eফ’’ ব্লেক 2131িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ; 
(28) চ পাiনবাবগঞ্জ েজলার সদর uপেজলায় সাiট eন্ড সািভ র্েসস আবািসক পস্নট uন্নয়ন কল্প, 
(29) েনায়াখালীর মাiজদীেত সব্ল্প o মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ সাiট eন্ড সািভ র্েসস আবািসক পস্নট uন্নয়ন কল্প,
(2৯) চট্টগর্াম েজলার রাuজান uপেজলায় চট্টগর্াম-কাপ্তাi মহাসড়েকর পােশ সব্ল্প o মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ সাiটস্ eন্ড 

সািভ র্েসস আবািসক প্লট uন্নয়ন কল্প, 
(31) চট্টগর্াম েজলার রাuজান uপেজলায় চট্টগর্াম-রাঙ্গামািট মহাসড়েকর পােশ সব্ল্প o মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ সাiটস্ eন্ড 

সািভ র্েসস আবািসক প্লট uন্নয়ন কল্প, 
(32) চট্টগর্াম বন্দরনগরীর হািলশহর হাuিজং eেষ্টেট সীিমত আেয়র েলাকেদর  জেনয্ আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ (3য় পয র্ায়),
(33) িমরপুর 26 নং েসকশেন 25-তলা িবিশস্ট 2361 বগ র্ফুট আয়তেনর 211 িট ফ্লয্াট িনম র্ান কল্প, 
(34) িসেলট েজলার শাহজালাল হাuিজং eেষ্টেট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ,
(35) যেশার েজলায় মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ আবািসক ফ্লয্াট িনম র্ান কল্প,
(36) ঢাকার িমরপুর 26নং েসকশেন সরকারী/ আধাসরকারী কম র্কতর্ােদর জেনয্ ‘জয়নগর’ 631 িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্ান,
(37) রাজশাহীর েছাট বনগর্ােম সাiট eন্ড সািভ র্েসস আবািসক প্লট uন্নয়ন কল্প,
(38) ঢাকাস্থ লালমািটয়া িনu কেলানীেত সরকাির কম র্কতর্ােদর জেনয্ 243িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্াণ কল্প, 
(39) িমরপুরস্থ ৯ নং েসকশেন মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ 2111 িট আবািসক ফ্লয্াট (সব্প্ননগর আবািসক কল্প) িনম র্াণ,
(3৯) পটুয়াখালী েজলার গলািচপা uপেজলায় বঙ্গবন্ধু uপ-শহর কাম আবািসক eলাকা uন্নয়ন; 
(41) েবগুনবাড়ী খালসহ হািতরিঝল eলাকার সমিনব্ত uন্নয়ন কল্প (সংেশািধত);
(42) গুলশান বনানী-বািরধারা েলক uন্নয়ন; পূব র্াচল নতুন শহর (iuসুফগঞ্জ) কল্প;
(43) িঝলিমল আবািসক কল্প, uত্তরা আদশ র্ শহর (4য় পব র্) িনম র্াণ কল্প;
(3৯) কুিড়ল পূব র্াচল িলংক uভয়পােশব্র্ (কুিড়ল হেত বালু নদী পয র্ন্ত) 211 ফুট চoড়া খাল খনন o uন্নয়ন, 
(41) ঢাকাস্থ uত্তরার 29 নং েসক্টের িনম্ন o মধয্ আেয়র জনেগাষ্ঠীর জনয্ eপাট র্েমন্ট ভবন িনম র্াণ কল্প; 
(42) মুরাদপুর, 3নং েগiট eবং িজiিস েমাড় জংশেন ফ্লাioভার িনম র্াণ কল্প,
(43) Chittagong City Outer Ring Road িনম র্াণ;
(44) খুলনা িশপiয়াড র্ েরাড শস্তকরণ o uন্নয়ন;
(45) নােটার েরাড (রুেয়ট) হেত বাiপাস েরাড পয র্ন্ত রাস্তা শস্তকরণ;
(46) েকাট র্ হেত রাজশাহী বাiপাস েরাড পয র্ন্ত রাস্তা শস্তকরণ।

 
 

 

 (েমাঃ শহীদ uল্লা খন্দকার) 
             সিচব 
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সংলাগ-ক 
 
 
 
 

িনব র্াহী সার-সংেক্ষেপর জনয্ তথয্  
 
 

 
গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র মাধয্েম 3127-28 aথ র্ বছের িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তায় 54 িট eবং  সব্-aথ র্ায়েন 

71িট  aথ র্াৎ েমাট কেল্পর সংখয্া 214 িট। 54 িট িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তাপুষ্ট কেল্পর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ  

4৯৯7.61 েকািট টাকা। uক্ত 54 িট কেল্পর aনুকূেল েমাট বয্য় হেয়েছ 4৯68.66 েকািট টাকা, যা িজoিব/ৈবেদিশক 

সাহাযয্পুষ্ট বরােদ্দর ৯৯.13%। aপরিদেক 71িট  সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট কল্পসূেহর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ  3258.53 েকািট টাকা 

eবং বয্য় হেয়েছ 3321.62 েকািট টাকা; যা সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট বরােদ্দর 213.৯4%। িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তা eবং সব্-

aথ র্ায়নপুষ্ট েমাট 214িট কেল্পর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ (4৯৯7.61+3258.53)= 7254.৯3 েকািট টাকা eবং বয্য় 

7279.17 েকািট টাকা। aথ র্াৎ ম ণালেয়র সািব র্ক আিথ র্ক aগর্গিত 211.4৯%। 
    
       

 

 (েমাঃ শহীদ uল্লা খন্দকার) 
             সিচব 
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ম ণালয়/ িবভাগসমূেহর বািষ র্ক ািতেবদন ছক 
 

ম ণালয়/িবভােগর নামঃ গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয়            আoতাধীন aিধদপ্তর/সংস্থার সংখয্াঃ 23 িট 

 
িতেবদনাধীন বছরঃ  3127-3128              িতেবদন স্ত্তিতর তািরখঃ  18 আগস্ট 3128 

 

শাসিনক 
 

ক.2 কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর সংখয্া (রাজসব্ বােজেট): 

ম ণালয় aনুেমািদত 
পদ 

পূরণকৃত 
পদ 

শূনয্পদ 
 

বছরিভিত্তক সংরিক্ষত 
(িরেটনশনকৃত) aস্থায়ী 

পদ 
গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 296 235 72 19
aিধদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত aিফস (েমাট সংখয্া) 23িট     
2। গণপূতর্ aিধদপ্তর 8461 6৯53 2519 4813
3। স্থাপতয্ aিধদপ্তর 388 342 57 14
4। রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 2৯91 ৯57 2145 -
5। জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ 63৯ 457 294 14
6। চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 62৯ 474 267 -
7। খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 36৯ 31৯ 61 -
8। রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 216 82 45 -
9। কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - - -
৯। নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর 351 295 67 -
21। সরকাির আবাসন পিরদপ্তর 574 4৯3 82 -
22। eiচ,িব,আর,আi 264 224 51 -
23। aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর 71 55 27 -

 েমাট 23,231 9,৯76 4,266 4,827

 
ক.3 শূণয্ পেদর িবনয্াসঃ  
 

ম ণালয় যুগ্মসিচব/
তদূধ র্ পদ 

েজলা কম র্কতর্ার 
পদ (েযমন 
িডিস,eসিপ) 

aনয্ানয্ 2ম 
ে ণীর পদ

3য় ে ণীর 
পদ 

4য় ে ণীর 
পদ 

5থ র্ 
ে ণীর 
পদ 

েমাট

গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় েনi েনi 15 22 34 34 72
aিধদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত aিফস 
(েমাট সংখয্া) 23িট 

       

2। গণপূতর্ aিধদপ্তর - 13 264 425 739 422 2519
3। স্থাপতয্ aিধদপ্তর - - 33 - 2৯ 16 57
4। রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - 266 399 453 35৯ 2,145
5। জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ - - 18 22 254 33 294
6। চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - 26 33 53 88 267
7। খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - 24 14 24 32 61
8। রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - 15 15 2৯ 18 45
9। কক্সবাজার uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ - - - - - - -
৯। নগর uন্নয়ন aিধদপ্তর - - 26 - 47 16 67
21। সরকাির আবাসন পিরদপ্তর - - 16 - 55 33 82
22। eiচ,িব,আর,আi - - 1৯ 17 2৯ 17 51
23। aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা পিরদপ্তর - - 12 19 16 13 27
 েমাট - 13 514 778 2444 861 4,266
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ক .7.2. 3 গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 
aবকাঠােমা uন্নয়ন কায র্কর্েমর আoতায় গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র মাধয্েম 3127-28 aথ র্ বছের িজoিব o ৈবেদিশক 
সাহাযয্ aথ র্ায়েন 54িট কেল্পর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রেয়েছ। আেলাচয্ কল্পসমূেহর িবপরীেত 3127-28 aথ র্ বছের 
েমাট বরাদ্দকৃত aথ র্ 5,127.61 েকািট টাকা। েমাট বয্িয়ত aেথ র্র পিরমাণ 4,৯68.66 েকািট টাকা। লক্ষয্মা ার িবপরীেত 
aিজর্ত আিথ র্ক aগর্গিত ৯9.64 শতাংশ। e ছাড়া সংস্থাসমূেহর িনজসব্ aথ র্ায়েন 71িট কল্প বাস্তবায়ন করা হয়। 
কল্পসমূেহর িবপরীেত সংিশ্লষ্ট aথ র্ বছের েমাট বরাদ্দকৃত aথ র্ 3,258.53 েকািট টাকা। েমাট বয্িয়ত aেথ র্র পিরমাণ 

3,321.62 েকািট টাকা। লক্ষয্মা ার িবপরীেত aিজর্ত আিথ র্ক aগর্গিত 213.৯4 শতাংশ। িজoিব o ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট  
eবং সব্-aথ র্ায়নভুক্ত কল্পসমূহ িমিলেয় ম ণালেয়র সািব র্ক আিথ র্ক aগর্গিত 211.18 শতাংশ। 3127-28 aথ র্-বছের সমাপ্ত 
গুরুতব্পূণ র্ aবকাঠােমা হল ‘সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 
87িট ফ্লয্াট িনম র্াণ’ o  গণপূতর্ aিধদপ্তর কতৃর্ক ‘জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 
559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ’।  

 
িতস্থাপন 

ক .7.2. 3 গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 
 
গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালেয়র মাধয্েম 3127-28 aথ র্ বছের িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তায় 54িট eবং সব্-aথ র্ায়েন 71িট 
েমাট কেল্পর সংখয্া 214 িট । 54িট িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তাপুষ্ট কেল্পর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ  4৯৯7.61 েকািট 
টাকা। uক্ত 54িট কেল্পর aনুকূেল েমাট বয্য় হেয়েছ 4৯68.66 েকািট টাকা, যা িজoিব/ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট বরােদ্দর 
৯৯.13%। aপরিদেক 71িট  সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট কল্পসূেহর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ  3258.53 েকািট টাকা eবং বয্য় হেয়েছ 
3321.62 েকািট টাকা; যা সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট বরােদ্দর 213.৯4%। িজoিব/ৈবেদিশক সহায়তা eবং        সব্-aথ র্ায়নপুষ্ট েমাট 
214িট কেল্পর aনুকূেল েমাট বরাদ্দ (4৯৯7.61+3258.53)= 7254.৯3 েকািট টাকা eবং বয্য় 7279.17 েকািট টাকা। 
ম ণালেয়র সািব র্ক আিথ র্ক aগর্গিত 211.4৯%। 

 

 



 
(পৃষ্ঠা 72, 73, 74) 

 

৯। গৃহায়ন o গণপূতর্ ম ণালয় 
(2) ঢাকার েবiিল েরােড মাননীয় ম ীবেগ র্র জনয্ 6,৯87 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 21িট ফ্লয্াটিনম র্াণ eবং ঢাকার iস্কাটেন 
িসিনয়র সিচব, সিচব o েগর্ড 2 পদময র্াদার কম র্কতর্ােদর জনয্ 4,561 বগ র্ফুেটর 225িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কাজ চলমান রাখা হয়। 
সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 87িট ফ্লয্াট িনম র্াণ o গণপুতর্ 
aিধদপ্তর কতৃর্ক জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ শীষ র্ক 
কেল্পর কাজ জুন 3128 e সমাপ্ত হয়। 

 

িতস্থাপন 
 

ঢাকার েবiলী েরােড মাননীয় ম ীবেগ র্র জনয্ 6৯87 বগ র্ফুট িবিশষ্ট 21িট ফ্লয্াট িনম র্াণ eবং ঢাকার iস্কাটেন িসিনয়র সিচব, 
সিচব o েগর্ড-2 পদময র্াদার কম র্কতর্ােদর জনয্ 4561 বগ র্ফুেটর 225িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ। গণপূতর্ aিধদপ্তর 
কতৃর্ক “সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ 31তলা ভবেন 4,611 বগ র্ফুট আয়তন িবিশষ্ট 87িট ফ্লয্াট িনম র্াণ” o 
“জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্াট িনম র্াণ” শীষ র্ক কেল্পর কাজ জুন, 
3128-e সমাপ্ত হেয়েছ।  
 

 
 

       িচ : সুি ম েকােট র্র মাননীয় িবচারপিতগেণর জনয্ িনিম র্ত ফ্লয্ােটর শুভ uেদব্াধন 
 
 



 
      িচ : জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্ােটর শুভ uেদব্াধন 

 

 
      িচ : জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ েশেরবাংলা নগের 559িট ফ্লয্ােটর শুভ uেদব্াধন 
 

 

      িচ : ঢাকার েমাহাম্মদপুের ‘eফ’ ব্লেক ফ্লয্াট কল্প 
 

(3) ঢাকা শহের কম র্রত সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর আবাসন সংকট িনরসেন গণপূতর্ aিধদপ্তর ঢাকার আিজমপুর 
সরকাির কেলানী, মিতিঝল সরকাির কেলানী, ঢাকার িমরপুর 7 নমব্র েসকশন, িমরপুর পাiকপাড়া, মািলবাগ, iস্কাটন o 
নারায়ণগেঞ্জর আলীনগের 23িট কেল্পর আoতায় 6,397িট ফ্লয্াট িনম র্াণ কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 

 



িতস্থাপন 
 

ঢাকা শহের কম র্রত সরকাির কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর আবাসন সংকট িনরসেন গণপূতর্ aিধদপ্তর ঢাকার আিজমপুর সরকাির 
কেলািন, মিতিঝল সরকাির কেলািন, ঢাকার িমরপুর 7 নমব্র েসকশন, িমরপুর পাiকপাড়া, মািলবাগ, iস্কাটন o 
নারায়ণগেঞ্জর আলীগেঞ্জ 25িট কেল্পর আoতায় 63৯1 (প চ হাজার দুiশত নবব্i)িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কায র্কর্ম চলমান 
রেয়েছ। যার মেধয্ গুলশান, ধানমিন্ড o েমাহাম্মদপুের 31িট পিরতয্ক্ত বািড়েত 4৯9িট ফ্লয্াট eবং চট্টগর্াম শহের 26িট 
পিরতয্ক্ত বাড়ীেত বাস্তবায়নাধীন কেল্প 687িট আবািসক ফ্লয্াট িনম র্ােণর পাশাপািশ 75িট ডরেমটির রেয়েছ।  

 
(4) সব্ল্প o মধয্ আেয়র জনেগাষ্ঠীর আবাসন সমসয্ার সমাধানকেল্প uত্তরা তৃতীয় পেব র্ 29 নমব্র েসক্টের eপাট র্েমন্ট কেল্পর 
আoতায় 321.৯4 eকর জিমেত ‘e’ ব্লেক িবিভন্ন আয়তেনর 7,747িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলমান রাখা হয়। ‘িব’ o ‘িস’ 
ব্লেক 9,511িট eপাট র্েমন্ট িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 
 

িতস্থাপন 
 
সব্ল্প o মধয্ম আেয়র জনেগাষ্ঠীর আবাসন সমসয্ার সমাধানকেল্প uত্তরা তৃতীয় পেব র্র 29 নমব্র েসক্টের eপাট র্েমন্ট কেল্পর 
আoতায় 321.৯4 eকর জিমেত ‘e’ ব্লেক িবিভন্ন আয়তেনর 7747িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলেছ। ‘িব’ o ‘িস’ ব্লেক 
9511িট eপাট র্েমন্ট িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ।  
 
 

(5) রাজuেকর িনজসব্ aথ র্ায়েন বাস্তবায়নাধীন পূব র্াচল নতুন শহর, uত্তরা তৃতীয় পব র্ eবং িঝলিমল কেল্প বরাদ্দগর্হীতােদর 
মেধয্ e পয র্ন্ত ায় 33 হাজার প্লট হস্তান্তর করা হয়। জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সব্ল্প o মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ 
52িট কেল্পর মাধয্েম ঢাকা, চট্টগর্াম মহানগরীসহ সারােদেশ আবািসক প্লট o ফ্লয্াট uন্নয়ন o িনম র্ােনর কাজ aবয্াহত রাখা 
হয়। চট্টগর্াম মহানগরীেত aননয্া আবািসক eলাকা uন্নয়ন কেল্পর আoতায় 2,844িট প্লট িনম র্াণ কাজ সমািপ্তর পয র্ােয়। 
খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ o রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক খুলনা o রাজশাহীেত 2 হাজার 26৯িট আবািসক প্লেটর uন্নয়ন 
কাজ বাস্তবায়ন চলমান। 
 

িতস্থাপন 
 
রাজuেকর িনজসব্ aথ র্ায়েন বাস্তবায়নাধীন পূব র্াচল নতুন শহর, uত্তরা তৃতীয় পব র্ eবং িঝলিমল কেল্প বরাদ্দগর্হীতােদর 
মেধয্ e পয র্ন্ত ায় 33 হাজার প্লট হস্তান্তর করা হেয়েছ। রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ “বনলতা বািনিজয্ক eলাকা স সারণ o 
uন্নয়ন” শীষ র্ক কেল্পর আoতায়  37৯িট প্লট uন্নয়েনর কাজ সমাপ্ত কেরেছ। 
 
 

(6) ঢাকার েমাহাম্মদপুর সয্ার ৈসয়দ েরােড গণপূতর্ aিধদপ্তর কতৃর্ক 25/46 নমব্র পিরতয্ক্ত বািড়েত সরকাির কম র্কতর্ােদর 
জনয্ আবািসক ফ্লয্াট eবং 24/7 পিরতয্ক্ত বািড়েত 2,611 বগ র্ফূেটর 39িট ফ্লয্াট িনম র্াণ করা হয়। 
 

(7) রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (রাজuক) পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর আoতায় ায় 24 িকেলািমটার দীঘ র্ পূব র্াচল সংেযাগ 
সড়ক িনম র্াণ কের। রাজuক ঢাকার েসৗন্দয র্বধ র্ন, জলাবদ্ধতা িনরসন, পািন o পয়ঃিনষ্কাশন বয্বস্থা uন্নয়েন েবগুনবািড় 
খালসহ হািতরিঝল eলাকার সমিনব্ত uন্নয়ন কেল্পর আoতায় 9.9 িকেলািমটার সািভ র্স সড়ক, 9 িকেলািমটার 
eক্সে সoেয়, ৯.91 িকেলািমটার oয়াকoেয়, 588.36 িমটার দীঘ র্ 5িট ি জ, 511 িমটার দীঘ র্ 5িট oভারপাস, 21.51 
িকেলািমটার েমiন ডাiভারশন সুয্য়ােরজ লাiন o 8.81 িকেলািমটার েলাকাল ডাiভারশন সুয্য়ােরজ লাiন িনম র্াণ কের। 
 
িতস্থাপন 

 

রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (রাজuক) পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর আoতায় কুিড়ল ফ্লাioভার হেত কাঞ্চন পয র্ন্ত ায় 24.41 
িকেলািমটার (আট েলন) দীঘ র্ পূব র্াচল সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ সম্পন্ন কেরেছ। রাজuক হািতরিঝল কেল্পর আoতায় 
eিম্পিথেয়টার o িমuিজকয্াল oয়াটার ডয্ািন্সং ফাuেন্ডiন িনম র্াণ কাজ সম্পন্ন কেরেছ। eছাড়াo কেল্পর আoতায় নথ র্ 
iuলুপ, 21 তলা ময্ােনজেমন্ট iuিনট ভবন o পান্থপথ বক্স কালভাট র্ eর  Upstream e Separation of Storm 
and Sanitary Sewer Pipe Line িনম র্ােনর কাজ চলমান রেয়েছ। 



(8) চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (চuক) চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট িনরসনকেল্প aিক্সেজন েথেক েকায়াiশ পয র্ন্ত 7.11 
িকেলািমটার সড়ক uন্নয়ন কাজ সম্পন্ন কের। চuক 26.31 িকেলািমটার দীঘ র্ চট্টগর্াম িসিট আuটার িরং েরাড, 7.11 
িকেলািমটার দীর্ঘ র্ লুপ েরাড, মুরাদপুর 3নং েগiট o িজiিস জংশেন 6.31 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্াণ করেছ। 
চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট সমসয্া িনরসেন বােরক িবিল্ডং হেত কাফগড় পয র্ন্ত 9.6 িকেলািমটার eিলেভেটড eক্সে সoেয় 
িনম র্ােণর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 
 

িতস্থাপন 
 

চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক 26.31 িকেলািমটার দীঘ র্ চট্টগর্াম িসিট আuটার িরং েরাড, 7.11 িকেলািমটার দীঘ র্  লুপ 
েরাড, মুরাদপুর 3নং েগiট o িজiিস জংশেন 7.91 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্ােনর কাজ চলমান রেয়েছ। চট্টগর্াম 
uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ চট্টগর্াম মহানগরীর যানজট সমসয্া িনরসেন লালখান বাজার হেত শাহ আমানত িবমানবন্দর পয র্ন্ত 27.61 
িকেলািমটার দীঘ র্ eিলেভেটড eক্সে সoেয় িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ।  
 
(9) খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ খুলনা যেশার মহাসড়ক o িসিট বাiপাস সড়েকর মেধয্ 3িট সংেযাগ সড়েকর আoতায় 4.38 
িকেলািমটার রাস্তা িনম র্াণ কের eবং খুলনা িশপiয়াড র্ রাস্তা শস্ত o uন্নয়ন কাজ বাস্তাবয়ন কেরেছ। 
 

িতস্থাপন 
 

খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ িশেরামিন িশল্প eলাকার সড়ক পুন:িনম র্ান eবং খুলনা িশপiয়াড র্ রাস্তা শস্ত o uন্নয়ন কাজ শীষ র্ক 
কল্পসমূেহর কাজ বাস্তবায়ন করেছ। eছাড়াo আহসানাবাদ আবািসক eলাকা uন্নয়ন শীষ র্ক কেল্পর আoতায় প্লট বরাদ্দ 
দান করা হেয়েছ। 

 

(৯) রজধানী uন্নয়ন কতৃর্পেক্ষর েকাট র্ eলাকা েথেক রাজশাহী বাiপাস পয র্ন্ত eবং নােটার েরাড (রুেয়ট) েথেক বাiপাস পয র্ন্ত 
5 েলনিবিশষ্ট 8.36 িকেলািমটার রাস্তার শস্তকরণ কাজ েশষ পয র্ােয় রেয়েছ।  
 

িতস্থাপন 
 

রাজশাহী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েকাট র্ eলাকা েথেক রাজশাহী বাiপাস পয র্ন্ত eবং নােটার েরাড (রুেয়ট) েথেক বাiপাস 
পয র্ন্ত 5 েলন িবিশষ্ট 8.36 িকেলািমটার রাস্তার শস্তকরণ কাজ েশষ পয র্ােয় রেয়েছ। 
 

(21) াকৃিতক পিরেবশ সংরক্ষণ, পািনধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং aৈবধ দখল মুক্ত কের েসৗন্দয র্বধ র্ন o িবেনাদনমূলক 
কম র্কােন্ডর সুেযাগ সৃিষ্টর লেক্ষয্ গুলশান বনানী বািরধারা েলেক eবং uত্তরা েলেকর uন্নয়ন কাজ চলমান রাখা হয়। কুিড়ল 
পূব র্াচল িলংেরােডর uভয় পােশব্র্ কুিড়ল েথেক বালুনদী পয র্ন্ত 211 ফুট চoড়া খাল খনন o uন্নয়ন কেল্পর আoতায় িনকুঞ্জ, 
বািরধারা, েজায়ারসাহারা, িডoeiচeস, েসনািনবাস, হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, কালাচ দপুর o সংলগ্ন 
eলাকার জলাবদ্ধতা িনরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Water body and Land ratio-িঠক েরেখ পািন সংরক্ষণ o 
গর্াuন্ডoয়াটার িরচািজর্ং ক্ষমতা বৃিদ্ধর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 

িতস্থাপন 
াকৃিতক পিরেবশ সংরক্ষণ, পািনধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং aৈবধ দখল মুক্ত কের েসৗন্দয র্বধ র্ন o িবেনাদনমূলক কম র্কােন্ডর 
সুেযাগ সৃিষ্টর লেক্ষয্ গুলশান-বনানী-বািরধারা েলক eবং uত্তরা েলেকর uন্নয়ন কাজ চলমান রেয়েছ। কুিড়ল-পূব র্াচল 
িলংকেরােডর uভয় পােশব্র্ কুিড়ল েথেক বালুনদী পয র্ন্ত 211 ফুট চoড়া খাল খনন o uন্নয়ন কেল্পর মাধয্েম িনকুঞ্জ, 
বািরধারা, েজায়ারসাহারা, িডoeiচeস, েসনািনবাস, হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, কালাচ দপুর o সংলগ্ন 
eলাকার জলাবদ্ধতা িনরসনসহ পািন সংরক্ষণ o গর্াuন্ডoয়াটার িরচািজর্ং ক্ষমতা বৃিদ্ধর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ। 
 
(22) নগর o aঞ্চল পিরকল্পনা ণয়েনর ময়মনিসংহ শহর o সংলগ্ন eলাকা eবং েদেশর 25িট uপেজলার মহাপিরকল্পনা 
ণয়ন সমািপ্তর পেথ। েবনাপল যেশার পয র্ন্ত হাioেয় কিরেডার eলাকার eয্াকশন eিরয়া প্লয্ােনর কাজ চলমান রাখা হয়। e 
ছাড়া কি েহনিসভ েডেভলপেমন্ট প্লয্ান aব িদ েহাল কাি  eবং রংপুর o কুিষ্টয়া eলাকার মহাপিরকল্পনা ণয়েনর 
কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। 
 



িতস্থাপন 
ময়মনিসংহ শহর o সংলগ্ন eলাকা eবং েদেশর 25িট uপেজলার মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কায র্কর্ম সমািপ্তর পেথ রেয়েছ। 
েবনাপল-যেশার হাioেয় কিরেডার eলাকার eয্াকশন eিরয়া প্লয্ােনর কাজ সমাপ্ত হেয়েছ। কুিষ্টয়া eলাকার মহাপিরকল্পনা 
ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। eছাড়াo কি েহনিসভ েডেভলপেমন্ট প্লয্ান aব িদ েহাল কি  eবং রংপুর  eলাকার 
মহাপিরকল্পনা ণয়েনর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ।  
 
(23) রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক শািন্তনগর েথেক চতুথ র্ বুিড়গঙ্গা ি জ হেয় ঢাকা মাoয়া েরােড িঝলিমল আবািসক 
কল্প পয র্ন্ত 24.43 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ করা হয়। জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ িমরপুর ৯ নমব্র 
েসকশেন সয্ােটলাiট টাuন িনম র্াণ, চট্টগর্ােমর িজiিস েমােড বহুতল ভবন (বািণিজয্ক, আবািসক o aিফস) িনম র্ােণর 
uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ। রাজuক পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর পািন সরবরাহ, পয়ঃিনষ্কাশন o ে েনজ বয্বস্থা বাস্তবায়ন, 
িঝলিমল আবািসক কেল্প বহুতল আবািসক ভবন িনম র্াণ শীষ র্ক কল্পসমূহ িপিপিপ’র আoতায় বাস্তবায়েনর uেদয্াগ গর্হণ 
করা হয়। 

িতস্থাপন 
 রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক শািন্তনগর েথেক চতুথ র্ বুিড়গঙ্গা ি জ হেয় ঢাকা মাoয়া েরােড িঝলিমল আবািসক 
কল্প পয র্ন্ত 24.43 িকেলািমটার দীঘ র্ ফ্লাioভার িনম র্াণ কল্প aনুেমাদেনর পয র্ােয় রেয়েছ। জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক িমরপুর ৯ নমব্র েসকশেন সয্ােটলাiট টাuন িনম র্াণ, চট্টগর্ােমর িজiিস েমােড বহুতল ভবন 
(বািনিজয্ক, আবািসক o aিফস) িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ করা হেয়েছ। রাজuক পূব র্াচল নতুন শহর কেল্পর পািন 
সরবরাহ, পয়ঃিনষ্কাশন o ে েনজ বয্বস্থা বাস্তবায়ন, িঝলিমল আবািসক কেল্প বহুতল আবািসক ভবন িনম র্াণ 
শীষ র্ক কল্পসমূহ িপিপিপ’র আoতায় বাস্তবায়েনর uেদয্াগ গর্হণ করা হেয়েছ। 
 

(24) পিরেবশ বান্ধব, িনরাপদ o ঝুিকঁমুক্ত iমারত িনম র্ােণর লেক্ষয্ Bangladesh National Building Code 
সংেশাধনপূব র্ক যুেগাপেযাগীকরেণর কাজ চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ। পিরেবশবান্ধব o লাগসi যুিক্ত আিবষ্কােরর জনয্ গর্ামীণ 
গৃহায়েন েফেরািসেমন্ট যুিক্ত বয্বহার, iেটর িবকল্প uদ্ভাবন eবং াকৃিতক দুেয র্াগ সহনীয় বািড় িনম র্াণ যুিক্তর িবষেয় 
গেবষণা কায র্কর্ম চলমান রাখা হয়। 
  

িতস্থাপন 
 

পিরেবশ বান্ধব, িনরাপদ o ঝুিকঁমুক্ত iমারত িনম র্ােণর লেক্ষয্ Bangladesh National Building Code 
সংেশাধনপূব র্ক যুেগাপেযাগীকরেণর কাজ চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ। পিরেবশবান্ধব o লাগসi যুিক্ত আিবষ্কােরর জনয্ গর্ামীণ 
গৃহায়েন েফেরািসেমন্ট যুিক্ত বয্বহাের iেটর িবকল্প uদ্ভাবন eবং াকৃিতক দুেয র্াগ সহনীয় বািড় িনম র্াণ যুিক্তর িবষেয় 
গেবষণা কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। 
 
(25) িডেপ্লামা েকৗশলীেদর সক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িশক্ষণ o গেবষণা সক্ষমতা বৃিদ্ধসহ আiিডiিব ভবন কমেপ্লেক্সর 
uপেযািগতা বৃিদ্ধকরণ শীষ র্ক কল্পিটর কাজ সমাপ্ত হয়। aনলাiনিভিত্তক েসবার মান বৃিদ্ধর মাধয্েম জনগেণর িনকট সহেজ 
েসবা েপৗঁছােনার জনয্ িডিজটাল আকর্াiভস eয্ান্ড ময্ােনজময্ান্ট সফটoয়য্ার িনম র্াণ কেল্পর কাজ খুলনা uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 
কতৃর্ক সমাপ্ত হয়। 
 
িতস্থাপন 

 

3127-28 aথ র্বছের ম ণালেয়র আoতায় 35িট কল্প সমাপ্ত হেয়েছ। তন্মেধয্ 19িট সরকাির aথ র্ায়েন o 27িট     সব্-
aথ র্ায়েন বাস্তবািয়ত হেয়েছ। eর মেধয্ আবাসন, রাস্তা স সারণ, মহাপিরকল্পনা ণয়ন o গেবষনাধম  ভৃিত সংকর্ান্ত 
কল্প রেয়েছ। 

 
 
 



 
 uেল্লখেযাগয্ কায র্াবলীর 23নং কর্িমেকর পর 24 নমব্র কর্িমেক িনেম্নাক্ত তথয্ aন্তভু র্ক্ত হেব: 
 

“(24) গণপূতর্ aিধদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ, রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ eবং চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক 
বাস্তবািয়তবয্/বাস্তবায়নাধীন িবিভন্ন আবািসক কেল্প Sewerage Treatment Plant (STP), Rain 

Water Harvesting, Solar Panel িনম র্ােণর বয্বস্থা েনয়া হেয়েছ। গণপূতর্ aিধদপ্তেরর 5িট, জাতীয় 
গৃহায়ন কতৃর্পকেক্ষর 2িট eবং রাজuেকর 2িট কেল্প STP িনম র্ােণর  কাজ চলমান রেয়েছ।“ 

 


	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জিওবি/বৈদেশিক সহায়তায় ৪৩টি এবং স্ব-অর্থায়নে ৬০টি মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১০৩ টি । ৪৩টি জিওবি/বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ  ৩৯৯৬.৫০ কোটি টাকা। উক্ত ৪৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৯৫৭.৫৫ কোটি টাকা, যা জিওবি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বরাদ্দের ৯৯.০২%। অপরদিকে ৬০টি  স্ব-অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ  ২১৪৭.৪২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২২১০.৫১ কোটি টাকা; যা স্ব-অর্থায়নপুষ্ট বরাদ্দের ১০২.৯৩%। জিওবি/বৈদেশিক সহায়তা এবং        স্ব-অর্থায়নপুষ্ট মোট ১০৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ (৩৯৯৬.৫০+২১৪৭.৪২)= ৬১৪৩.৯২ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৬১৬৮.০৬ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ১০০.৩৯%।
	ঢাকার বেইলী রোডে মাননীয় মন্ত্রীবর্গের জন্য ৫৯৭৬ বর্গফুট বিশিষ্ট ১০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং ঢাকার ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য ৩৪৫০ বর্গফুটের ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক “সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য ২০তলা ভবনে ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৭৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ” ও “জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শেরেবাংলা নগরে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ জুন, ২০১৭-এ সমাপ্ত হয়েছে। 
	ঢাকা শহরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সংকট নিরসনে গণপূর্ত অধিদপ্তর ঢাকার আজিমপুর সরকারি কলোনি, মতিঝিল সরকারি কলোনি, ঢাকার মিরপুর ৬ নম্বর সেকশন, মিরপুর পাইকপাড়া, মালিবাগ, ইস্কাটন ও নারায়ণগঞ্জের আলীগঞ্জে ১৪টি প্রকল্পের আওতায় ৫২৯০ (পাঁচ হাজার দুইশত নব্বই)টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার মধ্যে গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি ফ্ল্যাট এবং চট্টগ্রাম শহরে ১৫টি পরিত্যক্ত বাড়ীতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে ৫৭৬টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের পাশাপাশি ৬৪টি ডরমেটরি রয়েছে। 
	স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে উত্তরা তৃতীয় পর্বের ১৮ নম্বর সেক্টরে এপার্টমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২১০.৯৩ একর জমিতে ‘এ’ ব্লকে বিভিন্ন আয়তনের ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে। ‘বি’ ও ‘সি’ ব্লকে ৮৪০০টি এপার্টমেন্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 
	রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা তৃতীয় পর্ব এবং ঝিলমিল প্রকল্পে বরাদ্দগ্রহীতাদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ২২ হাজার প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ “বনলতা বানিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়  ২৬৯টি প্লট উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত করেছে।
	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড, ৬.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ  লুপ রোড, মুরাদপুর ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ৬.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট সমস্যা নিরসনে লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 
	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শিরোমনি শিল্প এলাকার সড়ক পুন:নির্মান এবং খুলনা শিপইয়ার্ড রাস্তা প্রশস্ত ও উন্নয়ন কাজ শীর্ষক প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
	প্রতিস্থাপন
	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোর্ট এলাকা থেকে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত এবং নাটোর রোড (রুয়েট) থেকে বাইপাস পর্যন্ত ৪ লেন বিশিষ্ট ৭.২৫ কিলোমিটার রাস্তার প্রশস্তকরণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
	প্রতিস্থাপন
	প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ দখল মুক্ত করে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক এবং উত্তরা লেকের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। কুড়িল-পূর্বাচল লিংকরোডের উভয় পার্শ্বে কুড়িল থেকে বালুনদী পর্যন্ত ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিকুঞ্জ, বারিধারা, জোয়ারসাহারা, ডিওএইচএস, সেনানিবাস, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কালাচাঁদপুর ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনসহ পানি সংরক্ষণ ও গ্রাউন্ডওয়াটার রিচার্জিং ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
	প্রতিস্থাপন
	ময়মনসিংহ শহর ও সংলগ্ন এলাকা এবং দেশের ১৪টি উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম সমাপ্তির পথে রয়েছে। বেনাপল-যশোর হাইওয়ে করিডোর এলাকার এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কুষ্টিয়া এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব দি হোল কন্ট্রি এবং রংপুর  এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 
	প্রতিস্থাপন
	 রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শান্তিনগর থেকে চতুর্থ বুড়িগঙ্গা ব্রিজ হয়ে ঢাকা মাওয়া রোডে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প পর্যন্ত ১৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ, চট্টগ্রামের জিইসি মোডে বহুতল ভবন (বানিজ্যিক, আবাসিক ও অফিস) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পসমূহ পিপিপি’র আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
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