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কম তসম্পােদনর সাতব তক তিত্র  

সাম্প্রততক অজতন, িযাদলঞ্জ এবাং িতবষ্যৎ পতরকল্পনা 

 

সাম্প্রততক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজতন সমূহঃ গণপূতত অতধেপ্তদরর ১০টি আঞ্চতলক জজাদনর মদে ময়মনতসাংহ 

গণপূতত জজান অন্যতম। এ জজাদনর অধীদন ২টি গণপূতত সাদকতল, ৬টি গণপূতত তবিাগ ও ১টি গণপূতত ই/এম তপএন্ডতি 

তবিাগ রদয়দছ। সরকাদরর উন্নয়ন মূলক কাদজর অগ্রণী ভূতমকা পালদনর তনতমদে গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালদয়র তনজস্ব 

কাজসহ অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র গুরুত্বপূণ ত তনম তাণ কাজ সমূহ ময়মনতসাংহ গণপূতত জজাদনর জনতৃদে বাস্তবাতয়ত হদে। তবগত 

বছর গুদলাদত জবশ তকছু জনগুরুত্বপূণ ত প্রকল্প ময়মনতসাংহ গণপূতত জজান বাস্তবায়ন সম্পন্ন কদরদছ। এর মদে উদেখদর্াগ্য 

হদলাঃ ৫০০ শয্যা তবতশষ্ট ময়মনতসাংহ জমতিদকল কদলজ ও হাসপাতালদক ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীদের 

জন্য কালিারাল একাদিমী তনম তাণ, দুনীতত েমন কতমশন কার্ তালয় তনম তাণ, পুরাতন ও ঝুঁতকপূণ ত িবনসমূহ তরদরাতফটিাং 

করণ প্রকল্প, শহীে সসয়ে নজরুল ইসলাম জমতিদকল কদলজ ও হাসপাতাল-তকদশারগঞ্জ তনম তাণ, তরতজউনাল সািতার 

জেশন তনম তাণ, জেক্সাইল ইতঞ্জতনয়াতরাং কদলজ োোইল তনম তাণ, RAB কমদেক্স তনম তাণ, তবতিন্ন জজলায় কাতরগতর 

প্রতশক্ষণ জকন্দ্র তনম তাণ, মুতক্তদর্াদ্ধা কমদেক্স তনম তাণ, প্রততটি জজলা ও উপদজলায় ১টি কদর  মদিল মসতজে তনম তাণ, 

তবতিন্ন জজলায় ফায়ার সাতি তস ও তসতিল তিদফন্স জেশন তনম তাণ, তবতিন্ন জজলায় নতুন জজলা কারাগার তনম তাণ এবাং 

জজলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুতনকীকরণ, দৃতষ্ট প্রততবন্ধী িবন তনম তাণ, জামালপুর সুইিস স্কুল তনম তাণ, জামালপুর ও 

োোইদল জশখ হাতসনা জমতিদকল কদলজ ও হাসপাতাল তনম তাণ, তবতিন্ন জজলায় নতুন িীফ জুতিতশয়াল ও ম্যাতজদেে 

িবন তনম তাণ, এস.তপ অতফস তনম তাণ, পুতলশ ব্যারাক িবন ও পুতলশ তেন্ত জকন্দ্র তনম তাণ, আনসার তিতিতপ ও পুতলশ 

ব্যাোতলয়ন তনম তাণ, জনত্রদকাণায় সশলজারঞ্জন সাাংস্কৃততক জকন্দ্র তনম তাণ, হাওর এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার 

“হাওর তবলাস” পর্ তেন জকন্দ্র তনম তাণসহ ইতযাতে জনগুরুত্বপূণ ত আধুতনক মানসম্পন্ন দৃতষ্টনন্দন প্রকল্পসমূহ বাস্তবাতয়ত 

হদয়দছ। তাছাড়া ময়মনতসাংহ গণপূতত জজাদনর তনয়তমত কম তকান্ড তহদসদব গত অর্ ত বছদর সরকারী অতফস িবন এবাং 

বাসিবন সমূদহর প্রায় ৯.৫৮ লক্ষ বগ ত তমোর তেন্থ এতরয়ার তবতিন্ন প্রকার সাংস্কার ও জমরামত কাজ সম্পন্ন করা 

হদয়দছ। সম্প্রতত সবরি  কদরানা িাইরাদসর প্রাদুিতাদবর কারদণ তবতিন্ন জজলায় অতত স্বল্প সমদয় সমদয় RT-PCR 

LAB ও জরুরী আইদসাদলশন ইউতনে স্থাপন করা হদয়দছ। সামপ্রততক সমদয়ও কাতরগতর েক্ষতা ও মান তনয়ন্ত্রদণর 

মােদম উক্ত গণপূতত জজান সরকাদরর গুরুত্বপূণ ত প্রকল্প সমূহ অতযন্ত সাফল্য ও কৃততদত্বর সাদর্ বাস্তবায়ন করদছ।   

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ : 

 

 gnvgvix K‡ivbv fvBivকসর cÖv`yf©vকব Dbœqbg~jK KvR mg~‡n Kvw•LZ AMÖMwZ mvab bv nIqv;  

 ch©vß Rbe‡ji Afv‡ei cvkvcvwk we`¨gvb Rbe‡ji cÖ‡qvRbxq cÖwkÿ‡Yi Afve;  

 তিতপতপ অনুদমােদন েীর্ ত প্রতক্রয়া; 

 জতম অতধগ্রহদন জটিলতা ও েীর্ তসূতত্রতা; 

 wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w×i mv‡_ cÖKí e¨‡qi mgš^q mvab bv nIqv; 

 KwZcq wVKv`vix cÖwZôv‡bi Kv‡Ri gš’i MwZ; 

 কাদজর অগ্রগততর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ত হাদর অর্ ত বরাদ্দ না পাওয়া; 

 তনম তাণ কাদজর সাদর্ সাংতিষ্ট অন্যান্য জসবা প্রোনকারী সাংস্থার সমন্বয়হীনতা; 

 প্রতযাশী কতৃতপক্ষ এবাং গণপূতত অতধেপ্তদরর মদে কততপয়দক্ষদত্র সমন্বয়হীনতা; 

 তনম তাণ সমগ্রীর মূল্য বৃতদ্ধর সাদর্ প্রকল্প ব্যদয়র সমন্বয় সাধন না হওয়া; 

 সব তদশষ প্রযুতক্তর তবষদয় প্রদকৌশলীদের প্রতশক্ষদণর সীতমত সুদর্াগ। 

 সবতিক কদরানা মহামারীর কারদণ ২০১৯-২০২০ জর্দক ২০২১-২০২২ অর্ ত বৎসদরর মাঝামাতঝ পর্ তন্ত 

কাতিত অগ্রগতত সাতধত হয়তন, র্া পরবতী অর্ তাৎ  ২০২২-২০২৩ অর্ ত বৎসদর অজতন করদত হদব, পাশাপাতশ 

নতুন প্রকদল্পর কাজও শুরু করদত হদব। সাতব তক কদরানা পতরতস্থততর কারদণ তনম তাণ প্রকল্প জশষ করা একটি 

তবদশষ িযাদলঞ্জ হদয়ই র্াকদব বদল ধারণা করা র্ায়। অপরপদক্ষ প্রকল্প অনুর্ায়ী অর্ ত বরাদদ্দর র্র্ার্র্ প্রবাহ 

র্াকাও একটি িযাদলঞ্জ। তদুপতর সকল িযাদলঞ্জদক সামদন জরদখ অত্র সাদকতলাধীন সমাপ্তদর্াগ্য, িলমান ও 
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আসন্ন সকল প্রকদল্পর কাজসমূহ দৃঢ়তার সদে মানসম্মতিাদব সুসম্পন্ন করদত আমাদের প্রদকৌশল ইউতনে 

বদ্ধপতরকর। 

 

 

িতবষ্যৎ পতরকল্পনা : 
 

 প্রততটি জজলা ও উপদজলা একটি কদর ৫৬০ টি মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকল্প; 

 কৃষক প্রতশক্ষণ জকন্দ্র তনম তাণ প্রকল্প; 

 ১৫ তলা তবতশষ্ট ময়মনতসাংহ কযান্সার হাসপাতাল তনম তাণ; 

 জজলা ও উপদজলা পর্ তাদয় সমতন্বত সরকারী অতফসিবন তনম তাণ; 

 উপদজলা পর্ তাদয় যুব উন্নয়ন কমদেক্স িবন তনম তাণ; 

 ১০ তলা তবতশষ্ট ময়মনতসাংহ জজলা প্রশাসন িবন তনম তাণ; 

 নবসৃষ্ট ময়মনতসাংহ তবিাদগ তবিাগীয় তবতিন্ন স্থাপনা তনম তাণ; 

 ময়মনতসাংহ কম তকততা-কম তিারীদের জন্য বহুতল তবতশষ্ট আবাতসক প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 আমতি পুতলশ ব্যাোতলয় (এতপতবএন), ময়মনতসাংহ এবাং জরঞ্জ তরজতাি (আরআরএফ) পুতলশ লাইন তনম তাণ; 

 সরকারী অতফস সমুদহর জন্য বহুতল িবন তনম তাণ; 

 ময়মনতসাংদহর কম তকততা কম তিারীদের জন্য বহুতল তবতশষ্ট আবাতসক প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 ময়মনতসাংদহর গণপূতত তবিাগীয় অতফস সমূহ সম্প্রসারণ কাজ। 

 

২০২২-২৩ অর্ তবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজতনসমূহ  

 

 

 সরকারী কম তকততা/ কম তিারীদের জন্য ১৯ টি আবাতসক ফ্ল্যাে এবাং ১.৩০১ লক্ষ বগ তফুে জহাদেল িরতমেরী 

তনতম তত হদব। তবতিন্ন সরকারী েপ্তদরর জন্য আধুতনক সুদর্াগ সুতবধা সম্বতলত ১.৬২২ লক্ষ বগ তফুে অতফস জেস, 

৪.১৪৬ তকদলাতমোর অিযন্তরীণ রাস্তা তনম তাণ করা হদব। এছাড়া ২১ টি িবদন জসালার প্যাদনল স্থাপন করা হদব 

এবাং ২৮ টি তিপ-টিউবওদয়ল স্থাপন করা হদব। একই সাদর্ ৪০০ টি সরকারী স্থাপনা জমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ 

তনতিত করা হদব। জকাতিি ১৯ জমাকাদবলায় তপতস আর ল্যাব স্থাপন করা হদব ৩ টি এবাং আইসদলশন ইউতনে 

স্থাপন করা হদব ১ টি। 
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প্রস্তাবনা 

প্রাততষ্ঠাতনক েক্ষতা বৃতদ্ধ, স্বেতা ও জবাবতেতহতা জজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবহার তনতিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

অতততরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী, ময়মনতসাংহ গণপূতত জজান 

 

এবাং 

 

প্রধান প্রদকৌশলী, গণপূতত অতধেপ্তর এর মদে  

স্বাক্ষতরত 

 

এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর .........................তাতরদখ এই বাতষ তক কম তসম্পােন চুতক্ত  

স্বাক্ষতরত হল।   

 

 

 

এই  চুতক্তদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ তনম্নতলতখত তবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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জসকশন ১ :  

রুপকল্প, অতিলক্ষ , কম তসম্পােদনর জক্ষত্র এবাং কার্ তাবতল। 

১.১ রুপকল্প : 

রুপকল্প ২০৪১ জক সমাদন জরদখ সরকাদরর উন্নয়ন পতরকল্পনা আওতায় উন্নয়নশীল জেদশর সকল িযাদলঞ্জ জমাকাদবলা 

পূব তক যুদপাদর্াগী অবকাঠাদমা তনম তাণসহ প্রাততষ্ঠাতনক ও আবাতসক সুতবধাতে সুতনতিত করা।  

 

১.২ অতিলক্ষয:  

সব তদশষ প্রদকৌশল প্রযুতক্তগত কলাদকৌশদলর সদব তােম প্রদয়াদগর দ্বারা পতরদবশ বান্ধব, তনরাপে ও জেকসই িাদব সকল 

প্রকার সরকাতর েপ্তর, বাসিবন ও অন্যান্য স্থাপনা তনম তাণ করা এবাং সরকারী জকতপআই স্থাপনাসমূহ সহ সকল প্রকার 

সরকারী অবকাঠাদমা সমূদহর সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

১.৩ কম তসম্পােদনর জক্ষত্র (সাংতিষ্ট অতফস কতৃতক তনধ তাতরত, সদব তাচ্চ ৫টি ) 

   ১) জেকসই, তনরাপে ও সাশ্রয়ী আবাসদনর সুদর্াগ সম্প্রসারণ; 

  ২) পতরকতল্পত নগরায়দন অাংশীোতরত্বমূলক কার্ তকর ভূতমকা রাখা; 

 ৩) সরকাতর/আধাসরকাতর/স্বায়ত্বশাতসত েপ্তর সমূদহর জন্য সুদর্াগ-সুতবধা সম্পন্ন িবন/অতফস/অবকাঠাদমার     

উন্নয়ন; 

৪) সুষ্ঠু রক্ষনাদবক্ষণ এবাং জরদরাতফটিাং প্রযুতক্তর প্রদয়াদগর মােদম সরকাতর িবন ও অবকাঠাদমা সমুদহর     

স্থাতয়ত্ব বৃতদ্ধকরণ। 

    ৫) সরকাতর মাতলকানাধীন জতমর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তনতিত করণ। 

 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম তোেদনর জক্ষদত্র (মতন্ত্রপতরষে তবিাগ কতৃতক তনধ তাতরত) 

 

 

১) সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ তক্রম জজারোরকরণ 

 

* জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল কম তপতরকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন। 

* ই-গিন্যতান্স ও উদ্ভাবন কম তপতরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

* তথ্য অতধকার তবষদয় বাতষ তক কম তপতরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

* অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা কম তপতরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

* জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত কম তপতরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 

 



7 
 

 

১.৪ কার্ তাবলী : (আইন/তবতধ দ্বারা তনধ তাতরত কার্ তাবতল) 

 

 ১. সরকাতর িবন এবাং স্থাপনা তনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ।  

 ২. সরকাতর পতরতযক্ত সম্পতের সুষ্ঠু রক্ষণদবক্ষণ তনতিত করা।  

 ৩. তনম তাণ সামগ্রীর মুল্যমাদনর তস্থততশীলতায় ভূতমকা রাখা।  

 ৪. জকতপআই স্থাপনাসহ অন্যান্য সরকাতর স্থাপনা তনম তাণ ও রক্ষণদবক্ষন। 

 ৫. পাবতলক উদ্যানসমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং উন্নয়ন।  

 ৬. সরকাতর অতফস ও বাসিবদনর িাড়া তনধ তারণ।  

 ৭. কর বতহ তভুত রাজস্ব (এনটিআর) আোয়। 
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জসকশন ২ 

তবতিন্ন কার্ তক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

কম তসম্পাে

ন 

সূিকসমূহ 

একক 

প্রকৃত অজতন 

লক্ষযমাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   তনধ তাতরত লক্ষযমাত্রা 

অজতদনর জক্ষদত্র জর্ৌর্িাদব 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/তবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

 

উপােসূত্র 
২০20

-২1 

২০২1-

২2 

২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রজাতদন্ত্রর কম তিারীদের 

বসবাদসর জন্য আবাতসক 

ফ্ল্যাে তনম তাণ 

ফ্ল্যাদের 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ২৩১ ১৩৮ ১৯ ৩৭ ৩৫ গণপূতত অতধেপ্তর, 

গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ তবতিন্ন 

মন্ত্রণালয়/তবিাগ 

গণপূতম অরিদপ্তর ও গণপূতম অরিদপ্তর  র্তম  বোস্তবোরয়ত অর্ন্োর্ন্ 

র্ন্ত্রণোলয়/ রবভোযগর সর োরর ক োয়োর্ মোর/ ডররর্র্রর/ ক োযেল 

ইতযোরদ রনর্ মোযনর বোরষ ম  প্ররতযবদন 

সরকাতর েপ্তরসমূদহর 

অতফসদেস বৃতদ্ধর মােদম 

সরকাতর কাদজ গততশীলতা 

আনয়ন 

তনতম তত 

েপ্তরসমূদহ

র জক্ষত্রফল 

লক্ষ 

বগ তফুে 

৬.৫৩ ২.৯২ ১.৩২২ ২.২৬ ২.৭৩ গণপূতত অতধেপ্তর, 

গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ তবতিন্ন 

মন্ত্রণালয়/তবিাগ 

গণপূতম অরিদপ্তর ও গণপূতম অরিদপ্তর  র্তম  বোস্তবোরয়ত অর্ন্োর্ন্ 

র্ন্ত্রণোলয়/ রবভোযগর সর োরর  অরিস কেস রনর্ মোযনর বোরষ ম  

প্ররতযবদন 

িলািদলর সুতবধা সৃতষ্ট 

তনতম তত 

রাস্তার 

সের্ তয 

তকদলা

তমোর 

১৩.৫

৩ 

৮.৫৪ ৪.১৪৬ ৫.৮

৬ 

৬.৩

৬ 

গণপূতত অতধেপ্তর, 

গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ তবতিন্ন 

মন্ত্রণালয়/তবিাগ 

গণপূততঅতধেপ্তর ও গণপূততঅতধেপ্তর কতৃতক বাস্তবাতয়ত অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়/ তবিাদগর অিযন্তরীন রাস্তা তনম তাদনর বাতষ তক প্রততদবেন 

Energy efficient 

িবন তনম তাণ 

জসৌর তবদুযৎ 

স্থাতপত 

িবদনর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৪২ ২২ ২১ ২৯ ৩০ গণপূতত অতধেপ্তর, 

গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ তবতিন্ন 

মন্ত্রণালয়/তবিাগ 

গণপূতম অরিদপ্তর ও গণপূতম অরিদপ্তর  র্তম  বোস্তবোরয়ত অর্ন্োর্ন্ 

র্ন্ত্রণোলয়/রবভোযগর রবদ্যযৎ উৎপোদযনর বোরষ ম  প্ররতযবদন 

উন্নত প্রযুতক্ত ব্যবহার কদর 

জরদরাতফটিাং এর মােদম 

পুরাতন/ জরাজীণ ত স্থাপনার 

পুরাতন 

স্থাপনা 

জরাংদেতনাং 

সাংখ্যা ২ ২ - - - গণপূতম অরিদপ্তর, 

গৃ োয়ন ও গণপূতম 

র্ন্ত্রণোলয় এবং িোয়োর 

গণপূতম অরিদপ্তর  র্তম  প্র োরশত বোরষ ম  প্ররতযবদন 
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আয়ুস্কাল বৃতদ্ধ সোরভ মস ও রসরভল 

রডযিন্স 

জকাতিি ১৯ জমাকাতবলায় 

তপতসআর ল্যাব, আইদসাদলশন 

ইউতনে, আইতসইউ স্থাপন 

তপতসআর 

ল্যাব, 

আইদসাদল

শন ইউতনে, 

আইতসইউ 

এর সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৫ ১০ ৪ ১৫ ১৫ গণপূতম অরিদপ্তর, 

গৃ োয়ন ও গণপূতম 

র্ন্ত্রণোলয় এবং স্বোস্থয 

অরিদপ্তর। 

গণপূতম অরিদপ্তর  র্তম  প্র োরশত বোরষ ম  প্ররতযবদন 
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জসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো 

কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম তসম্পােন জক্ষত্রসমূহ (তবতধ/আইন দ্বারা তনধ তাতরত োতয়ত্ব অনুর্ায়ী, সদব তাচ্চ ৫টি)   

[১] প্রজাতদন্ত্রর 

কম তিারীদের বসবাদসর 

জন্য জেকসই, তনরাপে 

ও সাশ্রয়ী আবাসদনর 

সুদর্াগ সম্প্রসারণ। 

১৬ [১.১] প্রজাতদন্ত্রর 

কম তিারীদের বসবাদসর জন্য 

আবাতসক ফ্ল্যাে তনম তাণ 

[১.১.১] ফ্ল্যাদের সাংখ্যা ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ৯ ২৩১ ১৩৮ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৩৭ ৩৫ 

[১.১.২] তনতম তত িরতমেতর, 

জহাদষ্টল, অতফস জমস ইতযাতে 

তনম তাণ 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

লক্ষ 

বগ তফুে 

৫ ৪.৭৯ ১.৮৯ ১.০3১ ০.৯২

8 

0.৮২

5 

0.৭২

2 

০.৬১9 ১.৫৫ ১.৪৪ 

[১.২] প্রকল্প এলাকায় 

আিযন্তরীণ রাস্তা তনম তাণ 

[১.২.১] তনতম তত রাস্তার সের্ তয ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

তকঃ 

তমঃ 

১ ১৩.৫৩ ৮.৫৪ ৪.১৪৬ ৩.৭৩

১ 

৩.৩১

৭ 

২.৯০

২ 

২.৪৮৮ ৫.৮৬ ৬.৩৬ 

[১.৩] অততঝতকপূণ ত সরকাতর 

িবদনর তাতলকা সংক্রান্ত 

ডাটাবেজ হালনাগােকরন 

[১.৩.১] তাতলকা 

হালনাগােকৃত 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

তাতরখ ১ - - ৩০/০৬/

২০২৩ 

- - - - - - 

[২] পতরকতল্পত উন্নয়ন 

 

২১ [২.১] পাকত/উনু্মক্ত মাঠ 

তনম তাণ/উন্নয়ন/ব্যবহার 

উপদর্াতগ করা 

[২.১.১] নব তনতম তত পাকত/মাঠ 

এর জক্ষত্রফল 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

একর ১ ২ ২.৭২৪ ০.১০ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৬ ২.১ ২ 

[২.২] আরবতরকালিার [২.২.১] জরাপনকৃত গাদছর 

সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ ৭৭৫ ৭৬৮ ৭৮৩ ৭০৫ ৬২৪ ৫৪৮ ৪৭০ ৭৭০ ৯৪০ 

[২.২.২] ল্যান্ডদস্কতপাং ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ - ৭ ৩ ২ ২ ১ ১ ৫ ৬ 
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কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.৩] পুরদনা/পতরতযাক্ত 

স্থাপনা অপসারণ পূব তক িবন 

তনম তাণ 

[২.৩.১] তনতম তত িবদনর 

সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ ১ ৪ ৩ ২ ২ ১ ১ ৪ ৩ 

[২.৪] ক্লাব, কতমউতনটি 

জসন্টার, অতিদোতরয়াম, 

মসতজে ইতযাতে নতুন 

তনম তাণ/ আধুতনকায়ন 

[২.৪.১] তনতম তত ক্লাব/ 

কতমউতনটি জসন্টার/ 

অতিদোতরয়াদমর সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ২ ১৫ ২০ - - - - - - - 

[২.৪.২] তনতম তত মসতজদের 

সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

 ২ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২১ ১৪ 

[২.৫] তলফে স্থাপন, 

জজনাদরের, সাব-জষ্টশন, 

পাম্প ইতযাতে ইদলক্ট্র-

জমকাতনকযাল র্ন্ত্রপাতত 

স্থাপন 

[২.৫.১] তলফে সাংখ্যা ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ২ ১১ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ১২ ১১ 

[২.৫.১] র্ন্ত্রপাততর সাংখ্যা ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ২ ৫৬ ৭৯ ৫৫ ৪৯ ৪৪ ৩৮ ৩৩ ৭৮ ৭৭ 

[২.৬] পতরদবশ সুরক্ষার 

উপদর্াগী পয়-তনস্কাশন 

ব্যবস্থা তনতিত করদনর 

লদক্ষয এসটিতপ তনম তাণ 

[২.৬.১] তনতম তত এসটিতপর 

সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ৪ - - ১.০ - - - - ২ ৩ 

[২.৭] বায়ূদূষণ জরাধ এবাং 

কৃতষজ জতম রক্ষার উদদ্দদে 

[২.৭.১] নতুন েরপদত্র 

Non fired 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

% ১ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

জপাড়াদনা ইদের ব্যবহার হ্রাস brick/Sand 

Cement block/ 

Concrete block 

এর সংস্থান 

[২.৮] তনম তাণ সামগ্রীর 

গুণগত মান তনতিত করণ 

[২.৮.১] জেতোং ল্যাবদরেতর 

স্থাপন 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

 সাংখ্যা ১ - - ১ - - - - - - 

[২.৯] সরকাতর িবন/ 

কযাম্পাদস জিাংগু মশাবাতহত 

জরাগ প্রততদরাধকদল্প গৃহীত 

ব্যাবস্থা 

[২.৯.১] তনয়তমত জেন 

পতরস্কার ও লাি তাসাইে জে 

করণ 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

ঞ্জ িঃ

ঞ্জমিঃ 

১ - - ৮.৭ ৭.৮ ৬.৯ ৬ ৫.২ ৭ ৮ 

[২.৯.২] পতরস্কার 

পতরেন্নতার অতির্ান 

কার্ তক্রম পতরেশ তন 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

 সাংখ্যা ১ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬ ৫ 

[২.১০] বৃতষ্টর পাতন 

পতরদশাধনপূব তক 

পুনঃব্যবহার তনতিত করণ 

[২.১০.১] বৃতষ্টর পাতন 

পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

ভেবনর 

সংখ্যা  

১ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৫ ৬ 

[৩] সরকাতর/ 

আধাসরকাতর/ 

স্বায়ত্বশাতসত 

েপ্তরসমূদহর জন্য 

অতধক সুদর্াগ-

১৩ [৩.১] সরকাতর েপ্তরসমূদহর 

জন্য অতফস জেস তনম তাণ। 

[৩.১.১] তনতম তত েপ্তরসমূদহর 

জক্ষত্রফল 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

লক্ষ 

বগ তফুে 

৫ ৬.৬১ ৩.১১৬ ১.৩২২ ১.১৯

০ 

১.০৫

৮ 

০.৯২

৫ 

০.৭৯৩ ২.২৬ ২.৭৩ 

[৩.২] পাতকতাং সম্বতলত [৩.২.১] পাতকতাং এর সাংখ্যা ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ ৭৭ ১১৭ ৬১ ৫৫ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭৯ ৮৮ 
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কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুতবধাসম্পন্ন 

িবন/অতফস/ 

অবকাঠাদমার উন্নয়ন 

সুতবধাতে প্রোন 

[৩.৩] তনরাপে, সুদপয় পাতন 

সরবরাদহর লদক্ষয তিপ 

টিউবওদয়ল স্থাপন 

[৩.৩.১] স্থোরপত 

রডপটিউবওযয়যলর সংখ্যো 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ৩ ৬৪ ৩৯ ২৮ ২৫ ২২ ১৯ ১৬ ৪০ ৪৭ 

[৩.৪] জসালার প্যাদনল 

স্থাপন 

[৩.৪.১] জসৌর তবদুযৎ স্থাতপত 

িবদনর সাংখ্যা এবাং 

কযাপাতসটি 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা 

(KW

) 

২ ৩৭ ২৮ ২১ 

(২১ 

KW) 

১৮ 

(১৮ 

KW

) 

১৭ 

(১৭ 

KW

) 

১৪ 

(১৪ 

KW

) 

১২ 

(১২ 

KW) 

২৯ ৩০ 

[৩.৫] জরইন ওয়াোর 

হাদি ততষ্টাং সুতবধাতে তনম তাণ 

[৩.৫.১] তনতম তত স্থাপনার 

সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ ৫ ২ ৭ ৬ ৫ ৫ ৪ ৮ ১৩ 

[৩.৬] জকাতিি ১৯ 

জমাকাতবলায় তপতসআর 

ল্যাব, আইদসাদলশন ইউতনে, 

আইতসইউ স্থাপন। 

[৩.৬.১] তপতসআর ল্যাব ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ০.৫ ২ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৫ ৫ 

[৩.৬.২] আইদসাদলশন 

ইউতনে/ আইতসইউ জবি 

স্থাপন 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ০.৫ ৩ ৭ ১ - - - - ১০ ১০ 

[৪] সুষ্ঠূ রক্ষণাদবক্ষদণর 

মােদম্য সরকাতর িবন 

ও অবকাঠাদমার 

স্থাতয়ত্ব বৃতদ্ধকরণ। 

১৩ [৪.১] উন্নত প্রযুতক্ত ব্যবহার 

কদর জরদরাতফটিাং এর 

মােদম পুরাতন/ জরাজীণ ত 

স্থাপনার আয়ুস্কাল বৃতদ্ধ 

[৪.১.১] পুরাতন স্থাপনা 

জরাংদেতনাং 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

িবদনর 

সাংখ্যা 

১ ২ ২ - - - - - ১ ১ 
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কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪.২] সরকারী িবন ও 

স্থাপনার রক্ষণাদবক্ষণ 

[৪.২.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

সরকাতর স্থাপনা  

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

িবদনর 

সাংখ্যা 

২ ৫৫৭ ৪৪৬ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৫১০ ৫৭০ 

[৪.২.২] KPI রক্ষণাদবক্ষণ ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

িবদনর 

সাংখ্যা 

২ ১ ৪ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪ ১ 

[৪.২.৩] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

পাকত/ গ্রীণ জেস । 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা  ১ ৬ ১১ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৮ ৮ 

[৪.২.৪] তবতিন্ন সরকাতর 

িবদনর তলফে রক্ষণাদবক্ষণ  

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ ২৪ ৪৪ ৬৭ ৬০ ৫৩ ৪৭ ৪০ ৬৭ ৭৫ 

[৪.২.৫] তবতিন্ন সরকাতর 

িবদনর জজনাদরের, সাব-

জষ্টশন, পাম্প ইতযাতে 

ইদলদক্ট্রা/দমকাতনকযাল 

র্ন্ত্রপাততর রক্ষণাদবক্ষণ 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ১ ৭৪ ১১২ ১৪২ ১২৭ ১১৩ ৯৯ ৮৫ ১৬০ ১৮৫ 
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কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

   [৪.২.৬] পাম্প অদোদমশন 

তসদেম স্থাপন। 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

% 

(বমাট 

পাম্প 

সংখ্যার 

%) 

১ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

[৪.৩] মমরামত ও সংরক্ষণ 

 াবজর ক্রয় পঞ্জর ল্পনা 

মেরণ 

[৪.৩.১] ২০২২-২৩ 

অর্ তবছদরর বাতষ তক ক্রয় 

পতরকল্পনা জপ্ররদণর সব তদশষ 

তাতরখ 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ২ - - ৩০.০৭.

২২ 

      

[৪.৩.২] ২০২২-২৩ 

অর্ তবছদরর সাংদশাতধত 

বাতষ তক ক্রয় পতরকল্পনা 

জপ্ররদণর সব তদশষ তাতরখ 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ২ - - ২৮.০২.

২৩ 

      

[৫] সরকাতর 

মাতলকানাধীন জতমর 

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা 

তনতিতকরণ। 

৭ [৫.১] জবেখল কৃত সরকাতর 

জতমর পুনরূদ্ধার 

[৫.১.১] তমসদকস মামলার 

সাংখ্যা 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সাংখ্যা ২ - - ৩ ৩ ২ ২ ১ - - 

[৫.২] অতধগ্রহণকৃত 

সম্পতের জগদজে প্রকাশ 

[৫.২.১] প্রকাতশত জগদজে ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

সংখ্যা ২ - - ২ ২ ১ ১ ১ - - 
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কম তসম্পােন জক্ষত্র জক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধতত 

একক কম তসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০20-

২1 

২০২1-

২2 

অসাধারণ অতত 

উেম 

উেম িলতত 

মান 

িলতত 

মাদনর 

তনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৫.৩] সরকারী সম্পতের 

জরকি ত হালনাগাে করন 

[৫.৩.১] এল এ জকদসর 

জগদজে জনাটিতফদকশন কৃত 

সম্পতের জরকি ত হালনাগাে 

করন 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

% ১ - - ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ - - 

 [৫.৪] অববধ েখলোর 

উদেে 

[৫.৪.১] 

উদেেকৃত জতমর পতরমান 

ক্রমপুঞ্জি

ভূত 

একর ২ - - জবেখল 

জতম 

জনই 

- - - - - - 
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আতম, জমাঃ শামছুদদ্দাহা, অতততরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী, ময়মনতসাংহ গণপূতত জজান তহদসদব গণপূতত 

অতধেপ্তদরর োতয়দত্ব তনদয়াতজত প্রধান প্রদকৌশলী এর তনকে অেীকার করতছ জর্ এই চুতক্তদত বতণ তত 

ফলাফল অজতদন সদিষ্ট র্াকব।  

আতম, জমাহাম্মে শামীম আখতার, প্রধান প্রদকৌশলী, গণপূতত অতধেপ্তর তহদসদব অতততরক্ত প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনতসাংহ গণপূতত জজান, ময়মনতসাংহ জমাঃ শামছুদদ্দাহা এর তনকে অেীকার করতছ জর্ 

এই চুতক্তদত বতণ তত ফলাফল অজতদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াতগতা প্রোন করব। 

 

 

                                                                                    জুন, ২০২২ 

           জমাঃ শামছুদদ্দাহা                                                        তাতরখ 

           অতততরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী, 

           ময়মনতসাংহ গণপূতত জজান, ময়মনতসাংহ  

 

     

                                                                                    জুন, ২০২২ 

              জমাহাম্মে শামীম আখতার                                           তাতরখ 

   প্রধান প্রদকৌশলী,  

   গণপূতত অতধেপ্তর, ঢাকা। 
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সাংদর্াজনী-১ শব্দসাংদক্ষপ 

 

 

ক্রতমক নম্বর শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

তববরণ 

 

১ গৃগম গৃহায়ণ ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 

২ মদমকহা ময়মনতসাংহ জমতিদকল কদলজ হাসপাতাল 

৩ KPI Key Point Installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

সাংদর্াজনী- ২: 

কম তসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্রতমক 

নম্বর 

কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, অতধশাখা, 

শাখা 

লক্ষযমাত্রা অজতদনর প্রমাণক 

১ [১.১] প্রজাতদন্ত্রর 

কম তিারীদের বসবাদসর 

জন্য আবাতসক ফ্ল্যাে 

তনম তাণ 

[১.১.১] ফ্ল্যাদের সাংখ্যা    গণপূতত তবিাগ, োোইল ও     

   জামালপুর। 

 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন এনএসআই িবদন-১টি, জবতসক জসন্টাদর-১টি। জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল 

ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ, জামালপুদর-১৭টি। 

[১.১.২] তনতম তত িরতমেতর, 

জহাদষ্টল, অতফস জমস 

ইতযাতে তনম তাণ 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল ও         

জামালপুর। 
 

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ময়মনঞ্জসংহ ম ন্দ্রীয়  ারাগাবর ০.১৪ লক্ষ েগ তফুট, ময়মনঞ্জসংহ নাঞ্জস তং মহাবেবল ০.১৫ লক্ষ েগ তফুট, 

ময়মনঞ্জসংহ মমঞ্জডব বল ইন্টানী ডক্টর মহাবেবল ০.২১ লক্ষ েগ তফুট । 

ঞ্জ ব ারগি গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন নারী ব্যারা  ৩য় ও ৪র্ ত তলা ০.১০ লক্ষ েগ তফুট, োঞ্জজতপুর র্ানা ৩য় ও ৪র্ ত তলা ০.১০১ লক্ষ েগ তফুট । 

 

কৃতষ বাজারজাত উন্নয়ন প্রকল্প, োোইল, ০.০৩ লক্ষ বগ তফুে   

জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ, জামালপুর- ০.৩ লক্ষ বঃফুঃ জগষ্ট হাউজ তনম তাণ করা হদব। 

[১.২] প্রকল্প এলাকায় 

আিযন্তরীণ রাস্তা তনম তাণ 

[১.২.১] তনতম তত রাস্তার সের্ তয গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

   গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

   ও জামালপুর।  

 

ময়মনতসাংহ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন ফুলবাতড়য়া মদিল মসতজদে-০.১০ তকঃতমঃ তত্রশাল মদিল মসতজদে-০.১০ তকঃতমঃ, জধাবাউড়া মদিল 

মসতজদে-০.১০ তকঃতমঃ, নান্দাইল মদিল মসতজদে-০.১০ তকঃতমঃ, ঈিরগঞ্জ মদিল মসতজদে-০.১০ তকঃতমঃ রাস্তা তনম তাণ। তকদশারগঞ্জ গণপূতত তবিাদগর 

আওতাধীন বাতজতপুর র্ানায়-০.০৩৬ তকঃতমঃ, উপদজলা মদিল মসতজে জহাদসনপুদর-০.০৫২ তকঃতমঃ। জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন 

জমাহনগঞ্জ মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকদল্প-০.১০ তকঃতমঃ, মেন মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকদল্প-০.১০ তকঃতমঃ, জকন্দুয়া মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকদল্প 

০.১০ তকঃতমঃ, বারহাট্টা মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকদল্প-০.১০ তকঃতমঃ ও সমাজদসবা িবন তনম তাণ প্রকদল্প-০.২০ তকঃতমঃ, জজলা সের হাসপাতাদল-০.২০ 

তকঃতমঃ, সশলজারঞ্জন সাংস্কৃতত জকদন্দ্র-০.৪০ তকঃতমঃ রাস্তা তনম তাণ করা হদব। 

 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন এনএসআই িবদন-০.০৫ তকঃতম, জবতসক জসন্টাদর-০.০৪ তকঃতম,(জজলা সের মদিল মসতজে ,ধনবাড়ী মদিল 

মসতজে,  বাসাইল মদিল মসতজে)-০.১১ তকঃতম। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন নাতলতাবাতড়x উপদজলা মদিল মসতজদে-০.০৮৩ তকঃতমঃ, 

তশ্রবরতে উপদজলা মদিল মসতজদে-০.০৭৫ তকঃতমঃ, জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ, জামালপুদর-

১.০ তকঃতমঃ, মদিল মসতজে- (বকতশগঞ্জ ০.২৫ তকঃতমঃ, সতরষাবাতড়-০.২৫ তকঃতমঃ, জেওয়ানগঞ্জ-০.২৫ তকঃতমঃ ও জমলান্দহ-০.২৫ তকঃতমঃ রাস্তা 

তনম তাণ করা হদব।। 

[১.৩] অততঝতকপূণ ত 

সরকাতর িবদনর 

তাতলকা হালনাগােকরন 

[১.৩.১] তাতলকা 

হালনাগােকৃত 
  

২ [২.১] ইদকাপাকত/উনু্মক্ত 

মাঠ 

তনম তাণ/উন্নয়ন/ব্যবহার 

উপদর্াতগ করা 

[২.১.১] তনতম তত পাকত/মাঠ 

এর জক্ষত্রফল 

গণপূতত তবিাগ, োোইল। োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন গণপূতত েক ইয়াি ত (০.১ একর) 



 

20 
 

[২.২] আরবতরকালিার [২.২.১] জরাপনকৃত গাদছর 

সাংখ্যা 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর 

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন র্য়র্নরসং  গণপূতম কজোন ও সোয মল অরিস প্রোঙ্গযণ ৫০ টি  এবং র্য়র্নরসং  গণপূতম রবভোগ ও উপ-রবভোগীয় 

অরিস প্রোঙ্গযন প্রোয়-৬০ টি  বৃক্ষ করোপন  রো  যব। র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন গণপূতত তবিাগীয় অতফস িত্বদর অবতস্থত বাগাদন-৬০টি, 

গণপূত উপ-তবিাগ-১,২ ও ই/এম িত্বদর-২০টি, তনব তাহী প্রদকৌশলীর বাসিবন ও উপ-তবিাগীয় প্রদকৌশলীর বাসিবদন-২০টি, তমঠাতমইন টিটিতসদত-২৮৩টি 

বৃক্ষ জরাপন করা হদব। জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাগ ও উপ-তবিাগীয় অতফস িত্বদর-৩০টি ও তনব তাহী প্রদকৌশলী, উপ-

তবিাগীয় প্রদকৌশলীর বাসিবদন-২০টি গাছ জরাপন করা হদয়দছ। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন োোইল জজলার জকারিবনসমূদহ-২টি, তিতস জকাদে ত-২টি, আোলত িবদন-২টি, পুতলশ লাইন হাসপাতাদল-২টি, 

জশখ হাতসনা জমতিকযাল কদলজ ও হাসপাতাদল-২টি)। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে (নাতলতাবাড়ী-২০টি, শ্রীবরেী-২০ টি), গণপূতত 

তবিাগীয় অতফদস-২০টি, জজ অতফদস-১০টি, এসতপ অতফদস-১০টি। জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে 

মাোরগঞ্জ-৩০টি, জামালপুর এবাং মদিল মসতজে (বকতশগঞ্জ-৩০টি, সতরষাবাতড়-৩০টি, জেওয়ানগঞ্জ-৩০টি ও জমলান্দহ-৩০টি) গাছ জরাপন করা হদয়দছ।। 

[২.২.২] ল্যান্ডদস্কতপাং গণপূতম রবভোগ,  কনত্রয োণো। 

গণপূতত তবিাগ, জশরপুর। 

জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলা প্রশাসদকর বাসিবদন বেবন্ধু িের - ১ টি। 

জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে (নাতলতাবাড়ী-০১ টি, শ্রীবরেী- ০১ টি। 

 [২.৩] 

পুরদনা/পতরতযাক্ত 

স্থাপনা অপসারণ পূব তক 

িবন তনম তাণ 

[২.৩.১] তনতম তত িবদনর 

সাংখ্যা 
গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং  

গণপূতত তবিাগ, জামালপুর। 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন ময়মনতসাংহ জমতিদকল কদলজ হাসপাতাদলর পুরাতন ওয়াি তবতডাং অপসারণ কদর নতুন িবন তনম তাণ। 

জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলা ও োয়রা জজ বাস িবদনর গ্যাদরজ (১), জামালপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতাদলর ল্যাব কাম জষ্টার িবন (১) । 

[২.৪] ক্লাব, কতমউতনটি 

জসন্টার, অতিদোতরয়াম, 

মসতজে ইতযাতে নতুন 

তনম তাণ/ আধুতনকায়ন 

[২.৪.১] তনতম তত ক্লাব, 

কতমউতনটি জসন্টার, 

অতিদোতরয়াদমর সাংখ্যা 

  

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত মজাবনর আওতাধীন ম ান ক্লাে/  ঞ্জমউঞ্জনটি মসন্টার ো অঞ্জডটঞ্জরয়াবমর ঞ্জনম তাণ  াজ ২০২২-২৩ অর্ ত েছবর সম্পন্ন হবেনা। 

 [২.৪.২] তনতম তত 

মসতজদের সাংখ্যা 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 
 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন ফুলবোরিয়ো উপযজলো র্যডল র্সরজদ, রত্রশোল উপযজলো র্যডল র্সরজদ, কিোবোউিো উপযজলো র্যডল র্সরজদ,  

নোন্দোইল উপযজলো র্যডল র্সরজদ, ঈিরগঞ্জ উপযজলো র্যডল র্সরজদ রনর্ মোণ। র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন উপদজলা মদিল মসতজে 

তমঠামইন ও উপদজলা মদিল মসতজে ইেনা। জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জমাহনগঞ্জ মদিল মসতজদে ১টি, মেন মদিল মসতজদে ১টি, 

জকন্দুয়া মদিল মসতজদে ১টি ও বারহাট্টা মদিল মসতজদে ১টি  িবন তনম তাণ করা হদব। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন সদর উপজেলা মজেল মসজেদ (১ টি), ধনবাজর উপজেলা মজেল মসজেদ (১ টি), বাসাইল উপজেলা মজেল 

মসজেদ (১ টি)।শেরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে এর আওতায়ঃ- নাতলতাবাড়ী উপদজলা (০১ টি), শ্রীবরেী উপদজলা ০১ টি। 

জোর্োলপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকল্প ৪ টি-(বকতশগঞ্জ, সতরষাবাতড়, জমলান্দহ ও জেওয়ানগঞ্জ। 

[২.৫] তলফে স্থাপন [২.৫.১] তলফে সাংখ্যা গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

   ও জামালপুর। 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন পুতলশ অতফসাস ত জমদস ০১ টি তলফে এবাং জজলা সমাজদসবা কার্ তালদয় ০১ টি তলফে স্থাপন করা হদব। 

র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন সাতকতে হাউজ এ ০১ টি তলফে স্থাপন করা হদব। জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জনত্রদকাণা জজলা সের 

হাসপাতাদলর ১০০ টু ২৫০ জবদি উন্নীত করণ প্রকদল্প ৪টি তলফে স্থাপন করা হদব। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন এনএসআই িবন  (১টি)। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন সোর মর্  োউজ ০১ টি। জোর্োলপুর গণপূতত তবিাদগর 

আওতাধীন জশখ হাতসনা জমতিকযাল কদলজ একাদিতমক (২),  জশখ হাতসনা নাতস তাং একাদিতমক (২), জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ (১)। 

জজনাদরের, সাব-জষ্টশন, 

পাম্প ইতযাতে ইদলক্ট্র-

জমকাতনকযাল র্ন্ত্রপাতত 

স্থাপন 

[২.৫.১] র্ন্ত্রপাততর সাংখ্যা গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

 

ময়মনতসাংহ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন ফুলবাতড়য়া মদিল মসতজদে ১ টি  ৪০ জকতিএ জজনাদরের ও ১টি ৫.৫০এইিতপ সাবমারতজবল পাম্প এবাং ১টি 

৩.৫০ এইিতপ জসতিফুগাল পাম্প স্থাপন কাজ, তত্রশাল মদিল মসতজদে ১ টি  ৪০ জকতিএ জজনাদরের ও ১টি ৫.৫০এইিতপ সাবমারতজবল পাম্প এবাং ১টি 

৩.৫০ এইিতপ জসতিফুগাল পাম্প স্থাপন কাজ, ঈিরগঞ্জ মদিল মসতজদে ১ টি  ৪০ জকতিএ জজনাদরের ও ১টি ৫.৫০এইিতপ সাবমারতজবল পাম্প এবাং 

১টি ৩.৫০ এইিতপ জসতিফুগাল পাম্প স্থাপন কাজ, জধাবাউড়া মদিল মসতজদে ১ টি  ৪০ জকতিএ জজনাদরের ও ১টি ৫.৫০এইিতপ সাবমারতজবল পাম্প 

এবাং ১টি ৩.৫০ এইিতপ জসতিফুগাল পাম্প স্থাপন কাজ, নান্দাইল মদিল মসতজদে ১ টি  ৪০ জকতিএ জজনাদরের ও ১টি ৫.৫০এইিতপ সাবমারতজবল 
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গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

   ও জামালপুর। 

 

পাম্প এবাং ১টি ৩.৫০এইিতপ জসতিফুগাল পাম্প স্থাপন কাজ। তকদশারগঞ্জ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন সাতকতে হাউজ এ জজনাদরের ১টি,  উপদজলা 

মদিল মসতজে জহাদসনপুর জজনাদরের ১টি, সাব-জেশন ১টি ও পাম্প মের ৩টি । জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মেন মদিল মসতজদে ১টি 

পাম্প, ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের। জমাহনগঞ্জ মদিল মসতজদে ১টি পাম্প, ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের । জকন্দুয়া মদিল মসতজদে ১টি পাম্প, 

১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের। বারহাট্টা মদিল মসতজদে মসতজদে ১টি পাম্প, ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের স্থাপন করা হদব। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন এনএসআই িবন  ১টি জজনাদরের, সের উপদজলা মদিল মসতজে (১টি জজনাদরের, ধনবাতর উপদজলা মদিল 

মসতজে ১টি জজনাদরের, বাসাইল উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি জজনাদরের। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে এর আওতায়ঃ- 

নাতলতাবাড়ী উপদজলা (সাব-জষ্টশন-০১ টি, জজনাদরের-১ টি, পাম্প ৩টি, শ্রীবরেী-(সব-জেশন-০১টি, জজনাদরের-১ টি, পাম্প ৩টি, mvwK©U nvDR এ 

†Rbv‡iUi ১টি। জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ হাতসনা জমতিকযাল কদলজ ও হাসপাতাল প্রকদল্পর আওতায় ২টি সাবদেশন, জশখ রাদসল 

জেক্সোইল মাোরগঞ্জ সাবদেশন ১টি, মদিল মসতজে (বকতশগঞ্জ, সতরষাবাতড়, জমলান্দহ ও জেওয়ানগঞ্জ) ৪ টি সাবদেশন । 

[২.৬] পতরদবশ সম্মত 

উপাদয় পয়-তনস্কাশন 

ব্যবস্থা তনতিত করদনর 

লদক্ষয এসটিতপ তনম তাণ 

[২.৬.১] তনতম তত এসটিতপ 

সাংখ্যা 
গণপূতত তবিাগ, োোইল। োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ হাতসনা জমতিকযাল কদলজ ও হাসপাতাল ০১ টি এসটিতপ তনম তাণ করা হদব। 

[২.৭] বায়ূদূষণ জরাধ 

এবাং কৃতষজ জতম 

রক্ষার উদদ্দদে 

জপাড়াদনা ইদের 

ব্যবহার হ্রাস 

[২.৭.১] নতুন েরপদত্র 

Non fired 

brick/Sand 

Cement block/ 

Concrete block 

এর সংস্থান 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর 

 

২০২২-২০২৩ অর্ ত েছবর অত্র মজাবনর গণপূতত ঞ্জেভাগসমূবহ আহোনব াগ্য স ল দরপবত্র Non fired brick/ Sand cement block/ 

Concrete block এর সাংস্থান রাখা হদব। 

[২.৮] তনম তাণ 

সামগ্রীর গুণগত মান 

তনতিত করণ 

[২.৮.১] জেতোং 

ল্যাবদরেতর স্থাপন 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং  ময়মনঞ্জসংহ সাব তল অঞ্জিস চত্ববর ১ টি জেতোং ল্যাবদরেতর স্থাপন করা হদব 

[২.৯] সরকাতর িবন/ 

কযাম্পাদস জিাংগু 

মশাবাতহত জরাগ 

প্রততদরাধকদল্প গৃহীত 

ব্যাবস্থা 

[২.৯.১] তনয়তমত জেন 

পতরস্কার ও লাি তাসাইে 

জে করণ 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর 

 

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ১.৫ ঞ্জ িঃ ঞ্জমিঃ জেইন পতরস্কার ও লািতাসাইে জে করন। 

ঞ্জ ব ারগি গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ১.২ ঞ্জ িঃ ঞ্জমিঃ জেইন পতরস্কার ও লািতাসাইে জে করন। 

মনত্রব াণা গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ১.০ ঞ্জ িঃ ঞ্জমিঃ জেইন পতরস্কার ও লািতাসাইে জে করন। 

 

োাংগাইল গণপূতত তবিাদগ সরকাতর তবতিন্ন অতফস, আবাতসক এলাকা সাংলগ্ন জেন; জমাে ১.০ তকতম। 

জশরপুর গণপূতত তবিাদগ জজলা পর্ তাদয়র গণপূতত বুকভুক্ত সকল সরকাতর স্থাপনা, জমাে ১.০ তকতম। 

জামালপুর গণপূতত তবিাদগ জজলা সের হাসপাতাল, জজ জকাে ত ইতযাতে তবতিন্ন সরকাতর অতফস; জমাে ৩.০ তকতম। 

 

 [২.৯.২] পতরস্কার 

পতরেন্নতার অতির্ান 

গণপূতত সাব তল ময়মনঞ্জসংহ ও 

টাংগাইল 

অত্র জজাদনর অধীন সাদকতল সমূহ সত্রমাতসক তিতেদত পঞ্জরস্কার পঞ্জরচ্ছন্নতার অঞ্জভ ান  া তক্রম পঞ্জরদ তন  রবে। 
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কার্ তক্রম পতরেশ তন 

[২.১০] বৃতষ্টর পাতন 

পতরদশাধনপূব তক 

পুনঃব্যবহার তনতিত 

করণ 

[২.১০.১] বৃতষ্টর পাতন 

পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

গণপূতত তবিাগ, জশরপুর 

ও জামালপুর। 

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ১টি ভেবন বৃতষ্টর পাতনর পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন  রা হবে। 

ঞ্জ ব ারগি গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ১টি ভেবন বৃতষ্টর পাতনর পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন  রা হবে। 

মনত্রব াণা গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ১টি ভেবন বৃতষ্টর পাতনর পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন  রা হবে। 

জশরপুর মদিল মসতজে এর আওতায় , নাতলতাবাড়ী ০১ টি, শ্রীবরেী-১ টি, ; জমাে ২ টি িবদন বৃতষ্টর পাতনর পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন  রা হবে। 

জামালপুর মদিল মসতজে তনম তাণ প্রকল্প ৩ টি-(সতরষাবাতড়, জমলান্দহ ও জেওয়ানগঞ্জ) জমাে-৩ টি বৃতষ্টর পাতনর পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন  রা হবে। 

জামালপুর জজলখানায় ১ টি বৃতষ্টর পাতনর পতরদশাধন ব্যবস্থা স্থাপন  রা হবে। 

 

৩ 

 

[৩.১] সরকাতর 

েপ্তরসমূদহর জন্য 

অতফস জেস তনম তাণ। 

[৩.১.১] তনতম তত েপ্তরসমূদহর 

জক্ষত্রফল 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ডায়াবগানঞ্জে  মসন্টাবর ০.০৩ লক্ষ েগ তফুট, ময়মনঞ্জসংহ সর াঞ্জর  ম ত ঞ্জম ন আঞ্চঞ্জল   া তালবয় ০.০১৫ 

লক্ষ েগ তফুট, ময়মনঞ্জসংহ েীজঞ্জেপনন  া তালবয় ০.০০৫ লক্ষ েগ তফুট, ফুলবাতড়য়া মদিল মসতজদে ০.০২০ লক্ষ েগ তফুট, তত্রশাল মদিল মসতজদে ০.০২০ 

লক্ষ েগ তফুট, ঈিরগঞ্জ মদিল মসতজদে ০.০২০ লক্ষ েগ তফুট, জধাবাউড়া  মদিল মসতজদে ০.০২০ লক্ষ েগ তফুট, নান্দাইল  মদিল মসতজদে ০.০২০ লক্ষ 

েগ তফুট। ঞ্জ ব ারগি গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন োঞ্জজতপুর র্ানা ১ম ও ২য় তলা ০.১০১ লক্ষ েগ তফুট, মহাবসনপুর উপবজলা মবডল মসঞ্জজদ ০.০৩৫ লক্ষ 

েগ তফুট।বনত্রব াণা গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন মমাহনগি মবডল মসঞ্জজবদ ইসলাঞ্জম  িাউবে বনর জন্য ০.০২ লক্ষ েগ তফুট, মদন মবডল মসঞ্জজবদ 

ইসলাঞ্জম  িাউবে বনর জন্য ০.০২ লক্ষ েগ তফুট, ম ন্দুয়া মবডল মসঞ্জজবদ ইসলাঞ্জম  িাউবে বনর জন্য ০.০২ লক্ষ েগ তফুট, োরহাট্টা মবডল মসঞ্জজবদ 

ইসলাঞ্জম  িাউবে বনর জন্য ০.০২ লক্ষ েগ তফুট অঞ্জিস মেস ঞ্জনম তাণ  রা হবে।  

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন NSI Building ০.০৫ লক্ষ বগ তফুে, জবতসক জসন্টার ০.০৫ লক্ষ বগ তফুে। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন 

মদিল মসতজে এর আওতায়ঃ- নাতলতাবাড়ী উপদজলা ০.২৭৮ লক্ষ বগ তফুে, শ্রীবরেী উপদজলা ০.২৭৮ লক্ষ বগ তফুে। জামালপুর গণপূতত তবিাদগর 

আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ - ০.৩ লক্ষ বঃফুঃ। 

[৩.২] পাতকতাং সম্বতলত 

সুতবধাতে প্রোন 
[৩.২.১] পাতকতাং এর সাংখ্যা গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর। 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন  যোন্সোর  োসপোতোযল ০৪টি, র্য়র্নরসং  ডোয়োযগোনরি  কসন্টোযর ০২ টি, র্য়র্নরসং  সর োরর  র্ ম রর্শন 

আঞ্চরল   ো মোলযয় ০২ টি, র্য়র্নরসং  কর্রডয ল  যলযজর ওয়োড ম রবরডং এ ০২ টি, ফুলবোরিয়ো উপদজলা মদিল মসতজে  ২টি, রত্রশোল উপদজলা 

মদিল মসতজে  ২টি, ঈিরগঞ্জ উপদজলা মদিল মসতজে  ২টি, কিোবোউিো উপদজলা মদিল মসতজে  ২টি, নোন্দোইল উপদজলা মদিল মসতজে  ২টি পাতকতাং 

স্থাপন । র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন জহাদসনপুর উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি । জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জমাহনগঞ্জ মদিল 

মসতজদে ১টি, মেন মদিল মসতজদে ১টি, জকন্দুয়া মদিল মসতজদে ১টি, বারহাট্টা মদিল মসতজদে ১টি, জমাহনগঞ্জ উপজদলায় সশলজারঞ্জন সাংস্কৃতত 

জকদন্দ্র ১টি ও োমগঞ্জ হাইওদয় আউে জপাষ্ট ১টি কদর পাতকতাং সম্বতলত সুতবধাতে প্রোন করা হদব। 
 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন সের উপদজলা মদিল মসতজে ৪টি জজনাদরের, ধনবাতড় উপদজলা মদিল মসতজে ৪টি জজনাদরের, বাসাইল 

উপদজলা মদিল মসতজে ৪টি জজনাদরের। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে এর আওতায় , নাতলতাবাড়ী ০৯ টি, শ্রীবরেী-১৩ টি। 

[৩.৩] তনরাপে, সুদপয় 

পাতন সরবরাদহর লদক্ষয 

তিপ টিউবওদয়ল স্থাপন 

[৩.৩.১] স্থাতপত 

তিপটিউবওদয়দলর সাংখ্যা 
গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর। 

   ও জামালপুর  

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন ডোয়োযগোনরি  কসন্টোযর ০১ টি, র্য়র্নরসং  সর োরর  র্ ম রর্শন আঞ্চরল   ো মোলযয় ০১ টি, ফুলবোরিয়ো 

উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, রত্রশোল উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, ঈিরগঞ্জ উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, কিোবোউিো উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, 

নোন্দোইল উপদজলা মদিল মসতজে ১টি তিপ টিউবওদয়ল  স্থাপন  ।র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন জহাদসনপুর উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি । 

জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মেন মদিল মসতজদে ১টি, জমাহনগঞ্জ মদিল মসতজদে ১টি, জকন্দুয়া মদিল মসতজদে ১টি, বারহাট্টা মদিল মসতজদে 

১টি, জমাহনগঞ্জ উপজদলায় সশলজারঞ্জন সাংস্কৃতত জকদন্দ্র ১টি, জজলা প্রশাসদকর কার্ তালদয় ১টি, পুতলশ লাইদন্স ১টি, জজলা জজ আোলদত ১টি, নাগড়া 

জগদজদেি জকায়াে তাদর ১টি, পুতলশ সুপাদরর কার্ তালদয় ১টি কদর তিপটিউবওদয়ল স্থাপন করা হদব।  

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন NSI Building-১টি, সের উপদজলা মদিল মসতজদে ১টি জজনাদরের, ধনবাতড় উপদজলা মদিল মসতজদে ১টি 

জজনাদরের, বাসাইল উপদজলা মদিল মসতজদে ১টি জজনাদরের। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন  মদিল মসতজে এর আওতায়ঃ, নাতলতাবাড়ী (১ 

টি), শ্রীবরেী-((১ টি)। জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ ১ টি এবাং ৩ টি মদিল মসতজে ( বকতশগঞ্জ, 

সতরষাবাতড়, জেওয়ানগঞ্জ) । 
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[৩.৪] জসালার প্যাদনল 

স্থাপন 

[৩.৪.১] জসৌর তবদুযৎ স্থাতপত 

িবদনর সাংখ্যা 
গণপূতত তবিাগ, ময়মনতসাংহ, 

তকদশারগঞ্জ ও জনত্রদকাণা। 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

   ও জামালপুর।  

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন ফুলবোরিয়ো উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, রত্রশোল উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, ঈিরগঞ্জ উপদজলা মদিল 

মসতজে  ১টি, কিোবোউিো উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি, নোন্দোইল উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি জসালার প্যাদনল স্থাপন। র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর 

আওতোিীন জহাদসনপুর উপদজলা মদিল মসতজে  ১টি । জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জমাহনগঞ্জ মদিল মসতজদে ১টি, মেন মদিল মসতজদে 

১টি, জকন্দুয়া মদিল মসতজদে ১টি ও বারহাট্টা মদিল মসতজদে ১টি  জসালার প্যাদনল স্থাপন করা হদব। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন NSI Building-১টি, সের উপদজলা মদিল মসতজদে-১টি, ধনবাতড় উপদজলা মদিল মসতজদে-১টি, বাসাইল  

উপদজলা মদিল মসতজদে-১টি। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন  মদিল মসতজে এর আওতায় নাতলতাবাড়ী-১টি, শ্রীবরেী-১টি । জামালপুর গণপূতত 

তবিাদগর আওতাধীন জশখ রাদসল জেক্সোইল ইন্সটিটিউে মাোরগঞ্জ ১টি এবাং ৪টি মদিল মসতজে (বকতশগঞ্জ, সতরষাবাতড়, জেওয়ানগঞ্জ ও জমলান্দহ) 

জসালার প্যাদনল স্থাপন করা হদব। 

[৩.৫] জরইন ওয়াোর 

হাদি ততষ্টাং সুতবধাতে 

তনম তাণ 

[৩.৫.১] তনতম তত স্থাপনার 

সাংখ্যা 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং । 

 
 

গণপূতত তবিাগ, জশরপুর। 

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতাধীন ফুলবাতড়য়া উপবজলা মবডল মসঞ্জজদ ১টি, তত্রশাল উপবজলা মবডল মসঞ্জজদ ১টি, ঈিরগঞ্জ উপবজলা মবডল 

মসঞ্জজদ ১টি, জধাবাউড়া উপবজলা মবডল মসঞ্জজদ ১টি, নান্দাইল উপবজলা মবডল মসঞ্জজদ ১টি জরইন ওয়াোর হাদি ততষ্টাং সুতবধাতে তনম তাণ। 
 

জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন মদিল মসতজে এর আওতায় নাতলতাবাড়ী-১টি, শ্রীবরেী-১টি জরইন ওয়াোর হাদি ততোং স্থাপন করা হদব। 

[৩.৬] জকাতিি ১৯ 

জমাকাতবলায় তপতসআর 

ল্যাব, আইদসাদলশন 

ইউতনে, আইতসইউ 

স্থাপন। 

[৩.৬.১] তপতসআর ল্যাব গণপূতম রবভোগ, কনত্রয োণো। 

গণপূতত তবিাগ, জশরপুর। 

জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলা সের হাসপাতদল- ১টি এবাং জনত্রদকাণা জমতিদকল কদলদজ ১টি তপতসআর ল্যাব স্থাপন কাজ। 

জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশরপুর সের হাসপাতাদল-১টি তপতসআর ল্যাব স্থাপন কাজ। 

[৩.৬.২] আইদসাদলশন 

ইউতনে/ আইতসইউ জবি 

স্থাপন 

গণপূতম রবভোগ, কনত্রয োণো। 

 

 

জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলা সের হাসপাতদল- ১টি আইদসাদলশন ইউতনে স্থাপন কাজ। 

৪ [৪.১] উন্নত প্রযুতক্ত 

ব্যবহার কদর 

জরদরাতফটিাং এর 

মােদম পুরাতন/ 

জরাজীণ ত স্থাপনার 

আয়ুস্কাল বৃতদ্ধ 

[৪.১.১] পুরাতন স্থাপনা 

জরাংদেতনাং 

- জোংদেতনাং এর জন্য জকান স্থাপনা জনই। 

[৪.২] সরকারী িবন 

ও স্থাপনার 

রক্ষণাদবক্ষণ 

[৪.২.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

সরকাতর স্থাপনা  

গণপূতত তবিাগ, ময়মনতসাংহ, 

তকদশারগঞ্জ ও জনত্রদকাণা। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 
 

ময়মনতসাংহ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন গণপূতত বতহঃভূক্ত ১২০টি িবদনর জমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদব।  

তকদশারগঞ্জ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন গণপূতত বতহঃভূক্ত ৮৫টি িবদনর জমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদব। জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর 

আওতাধীন জনত্রদকাণা জজলায় ৮০ টি তবতিন্ন সরকাতর িবন ও স্থাপনার রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদব। । 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন োোইল জজলার জকারিবনসমূহ-৫টি, আোলত িবন-৩টি, পুতলশ লাইন- ২টি, জকায়াে তার- ২৪টি, োোইল গণপূতত 

অতফস-১টি, উপ. তব. প্র. অতফস োোইল, জগাপালপুর এবাং ই/এম অতফস-৩টি, পুতলশ সুপার, তিতস, তসতিল সাজতন, তন. প্র. গণপূতত, জজলা জজ এবাং জজল 

সুপাদরর বাসিবন-১টি কদর ০৬টি, জজলাদরর বাসিবন- ০১টি । জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলার জকারিবনসমূহ-৬টি,  জকায়াে তার-৫টি, 

কারাগার-২টি, সাতকতে হাউজ-১টি, পুতলশ লাইন-৩টি, পুতলশ লাইন ও কারাগাদর তবতিন্ন ব্যারাদক- ৪টি, জজলা ও উপদজলার তবতিন্ন সরকাতর অতফস-৯টি। 

জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলার জকার িবন সহ আনুষতেক স্থাপনা-১০টি, তিতস জকাে ত-২টি, আোলত িবন-৮টি, পুতলশ লাইন-১০টি, 

স্বাস্থয-১০টি িবদনর জমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদব।  

[৪.২.২] KPI রক্ষণাদবক্ষণ গণপূতত তবিাগ, ময়মনতসাংহ ও 

তকদশারগঞ্জ। 

গণপূতত তবিাগ, োোইল। 

ময়মনতসাংহ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন আঞ্চতলক জেতলতিশন জসন্টার রক্ষণাদবক্ষণ। তকদশারগঞ্জ গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জজলা সেদর অবতস্থত 

মহামান্য রারপততর বাসিবদনর ১টি িবন ও তকদশারগঞ্জ জজলার তমঠামইন উপদজলায় অবতস্থত মহামান্য রারপততর বাসিবদনর ২টি িবন। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন োোইল জজলা কারাগার-১টি িবন। 

[৪.২.৩] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

পাকত/ গ্রীণ জেস । 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং  ও 

র যশোরগঞ্জ। 

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন গণপূতম রবভোগীয় অরিযস ১টি, সোয মল ও কজোন অরিযস ১ টি, কজলো প্রশোসয র  ো মোলযয় ১টি, র্য়র্নরসং  

কর্রডয ল  যলজ  োসপোতোযল ১টি, র্য়র্নরসং  কর্রডয ল  যলযজ ১টি, পুরলশ সুপোযরর  ো মোলযয় ১টি পো ম/গ্রীণ কেস রক্ষণোযবক্ষণ  োজ। র যশোরগঞ্জ 

গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন গণপূতত তবিাগীয় অতফস িত্বদর অবতস্থত বাগাদন  গ্রীন জেস রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব। জনত্রদকাণা গণপূতত তবিাদগর 
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 আওতাধীন তনব তাহী প্রদকৌশলীর কার্ তালয়, উপ-তবিাগীয় প্রদকৌশলীর কার্ তালয়, তনব তাহী  প্রদকৌশলীর বাসিবন, উপ-তবিাগীয় প্রদকৌশলীর বাসিবন গ্রীন 

জেস রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব।  

[৪.২.৪] তবতিন্ন সরকাতর 

িবদনর তলফে রক্ষণাদবক্ষণ  

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং  ও 

র যশোরগঞ্জ। 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন কর্রডয ল  যলজ ও  োসপোতোযলর ১৭টি রলির্, পুরলশ লোইন  োসপোতোযল ২টি রলির্, চীি জুরডরশয়োল 

ম্যোরজযের্ ও জজম ক োযর্ ম ৬টি রলির্ রক্ষণোযবক্ষণ  োজ। র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন ২৫০ শয্যা তবতশষ্ট আধুতনক সের হাসপাতাদল ২টি, 

শহীে সসয়ে নজরুল ইসলাম জমতিদকল কদলজ ও হাসপাতাল, তকদশারগঞ্জ ১৩টি ও িীফ জুতিতসয়াল ম্যোরজযের্ ক োর্ ম ৩টি রলির্ রক্ষণোযবক্ষণ  রো 

 যব। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জশখ হাতসনা জমতিকযাল কদলজ ও হাসপাতাল-১৫টি, তসতজএম জকাে ত- ১টি, পুতলশ লাইন-১টি। কশরপুর গণপূতত 

তবিাদগর আওতাধীন জশরপুর জজলা সের হাসপাতাদল তলফে-২টি। জামালপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন জামালপুর জজলা সের হাসপাতাদল তলফে-

২টি, তসতজএম জকাে ত-৩টি তলফে রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব । 

[৪.২.৫] তবতিন্ন সরকাতর 

িবদনর জজনাদরের, সাব-

জষ্টশন, পাম্প ইতযাতে 

ইদলদক্ট্রা/দমকাতনকযাল 

র্ন্ত্রপাততর রক্ষণাদবক্ষণ 

 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল,জশরপুর ও 

জামালপুর। 

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন কর্রডয ল  যলজ  োসপোতোযল ৩টি কজনোযরর্র ও ৭টি পোম্প, র্য়র্নরসং  পুরলশ লোইন ব্যোরো  ভবযন ১টি 

পোম্প, ২ এরপরবএন, মুক্তোগোছো  ব্যোরো  ভবযন ১টি পোম্প, র্য়র্নরসং  পুরলশ লোইন  োসপোতোযল ১টি পোম্প, র্য়র্নরসং  র যোব প্রযজযে ২টি পোম্প,  চীি 

জুরডরশয়োল ম্যোরজযের্ আদোলযত ১টি কজনোযরর্র ও ১টি পোম্প, সোর মর্  োউযজ ১টি পোম্প, পুরলশ সুপোর  ো মোলযয় ১টি পোম্প, কজলো প্রশোসয র 

 ো মোলযয় ১টি পোম্প,  দ্যদ   ো মোলযয় ১টি পোম্প,  কজলো জজম ক োযর্ ম ১টি পোম্প, র্য়র্নরসং  গণপূতম কজোন ও সোয মল অরিযস ২টি পোম্প, র্য়র্নরসং  

গণপূতম অরিযস ১টি পোম্প, র্য়র্নরসং  রবভোগীয়  রর্শনোযরর  োয়মোলযয় ১টি পোম্প, গিরগাঁও র্যডল র্সরজযদ ১টি জজনাদরের, ১টি সাব-জষ্টশন, ১টি 

পাম্প, তোরো োন্দো র্যডল র্সরজযদ-০১টি জজনাদরের, ১টি সাব-জষ্টশন, ১টি পাম্প, জজলা সমাজদসবা কার্ তালদয় ১টি সাব-জষ্টশন, ১টি পাম্প, তসতিল সাজতন 

অতফদস ১টি পাম্প রক্ষণোযবক্ষণ  োজ। র যশোরগঞ্জ গণপূতম রবভোযগর আওতোিীন সাতকতে হাউজ, তকদশারগঞ্জ ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের ও ২টি 

পাম্প মের, িীফ জুতিতসয়াল ম্যোরজযের্ ক োর্ ম, র যশোরগঞ্জ ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের ও ৩টি পাম্প মের, জজলা কারাগার, তকদশারগঞ্জ ১টি সাব-

জেশন, ১টি জজনাদরের ও ২টি পাম্প মের, শহীে সসয়ে নজরুল ইসলাম জমতিদকল কদলজ ও হাসপাতাল, তকদশারগঞ্জ ৪টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের 

ও ৩টি পাম্প মের, তকদশারগঞ্জ ২৫০ শয্যা তবতশষ্ট আধুতনক সের হাসপাতাদল ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের ও ৫টি পাম্প মের, উপদজলা মদিল 

মসতজে পাকুতন্দয়া ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের ও ৩টি পাম্প মের ও উপদজলা মদিল মসতজে কুতলয়ারির ১টি সাব-জেশন, ১টি জজনাদরের ও ৩টি 

পাম্প মের, জজলা প্রশাসক কার্ তালদয় সাব-জষ্টশন ১টি, জজনাদরের ১টি, জজলা প্রশাসক এর বাসিবদন  জজনাদরের ১টি, পাম্প মের ১টি। জনত্রদকাণা 

গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন সাতকতে হাউদজ ১টি জজনাদরের, ২টি পাম্প। জজলা জজ আোলত িবদন ১টি জজনাদরের, ২টি পাম্প। পুতলশ সুপাদরর 

কার্ তালদয় ১টি পাম্প। পুতলশ সুপাদরর অতফদস ১টি পাম্প, হাসপাতাদল ২টি জজনাদরের, ২টি পাম্প, জমতিদকল কদলদজ ১টি পাম্প। তনব তাহী  প্রদকৌশলীর 

কার্ তালদয় ১টি ও তনব তাহী  প্রদকৌশলীর বাসিবদন ১টি পাম্প রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব। 

োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন োোইল গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন CJM †KvU© এ পাম্প-২টি, জজনাদরের-২ টি। জশখ হাতসনা জমতিকযাল 

কদলজ ও হাসপাতাল এ ‡Rbv‡iUi-৭টি, mve-‡ókb-৭টি। cywjk Awdmvm© †gm এ ‡Rbv‡iUi-২টি। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন  জজলা সের 

হাসপাতাদল সাব-জষ্টশন-২টি, জজনাদরের-১টি, পাম্প মের-৪ টি, নাতস তাং ইনতেটিউদে-পাম্প মের-২টি, তিতস অতফদস-সাব-জষ্টশন-১টি, পাম্প জমাের-১টি, 

এসতপ অতফদস-পাম্প জমাের-১টি, সাতকতে হাউজ-(সাব-জষ্টশন-১টি, জজনাদরের-১টি, পাম্প মের-১টি। জশরপুর গণপূতত তবিাদগর আওতাধীন সের 

হাসপাতাদল-সাবদেশন ও জজনাদরের-২টি, তসতজএম জকাে ত-সাবদেশন ও জজনাদরের-২টি, গণপূতত অতফস-পাম্প-২টি, সের হাসপাতাল-পাম্প-১টি, পুতলশ 

পাম্প-১টি, আোলাত িবন-পাম্প-২টি, ফায়ার সাতি তস-পাম্প-১টি, সাতকতে হাউস পাম্প-১টি, জজলাখানা পাম্প-২টি, তিতস অতফদস পাম্প-১টি রক্ষণাদবক্ষণ 

করা হদব। । 

[৪.২.৬] পাম্প 

অদোদমশন তসদেম 

স্থাপন। 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 

 

অত্র মজাবনর গণপূতত ঞ্জেভাগসমূবহ ইবতামবেই ৬০% স্থাপনায় পাম্প অদোদমশন তসদেম স্থাপন করা হদয়দছ। অেঞ্জ ষ্ট স ল স্থাপনায় পাম্প অদোদমশন 

তসদেম স্থাপন  রা হবে। 
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[৪.৩] মমরামত ও 

সংরক্ষণ  াবজর ক্রয় 

পঞ্জর ল্পনা মেরণ 

[৪.৩.১] ২০২২-২৩ 

অর্ তবছদরর বাতষ তক ক্রয় 

পতরকল্পনা জপ্ররদণর 

সব তদশষ তাতরখ 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 

৩০-০৭-২০২২ তাঞ্জরখ এর মবে অর্ তবছদরর বাতষ তক ক্রয় পতরকল্পনা জপ্ররণ করা হদব। 

[৪.৩.২] ২০২২-২৩ 

অর্ তবছদরর সাংদশাতধত 

বাতষ তক ক্রয় পতরকল্পনা 

জপ্ররদণর সব তদশষ তাতরখ 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল, জশরপুর 

ও জামালপুর। 

২৮-০২-২০২৩ তাঞ্জরখ এর মবে অর্ তবছদরর সাংদশাতধত বাতষ তক ক্রয় পতরকল্পনা জপ্ররণ করা হদব। 

৫ [৫.১] জবেখল কৃত 

সরকাতর জতমর 

পুনরূদ্ধার 

[৫.১.১] তমসদকস 

মামলার সাংখ্যা 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং  ও 

র যশোরগঞ্জ। 

ময়মনঞ্জসংহ গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতায় ১টি তমসদকস মামলা রদয়দছ এেং ঞ্জ ব ারগি গণপূতত ঞ্জেভাবগর আওতায় ২টি তমসদকস মামলা রদয়দছ। 

[৫.২] অতধগ্রহণকৃত 

সম্পতের জগদজে 

প্রকাশ 

[৫.২.১] প্রকাতশত জগদজে গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং  ও 

র যশোরগঞ্জ। 

ময়মনঞ্জসংহ ও ঞ্জ ব ারগি গণপূতত ঞ্জেভাবগ মমাট ২ টি মগবজট ে া   রা হবে। 

[৫.৩] সরকারী 

সম্পতের জরকি ত 

হালনাগাে করন 

[৫.৩.১] এল এ জকদসর 

জগদজে জনাটিতফদকশন 

কৃত সম্পতের জরকি ত 

হালনাগাে করন 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

এল এ জকদসর মােদম জগদজে জনাটিতফদকশন কৃত সম্পতের ৩০ িাগ জরকি ত হালনাগাে করা হদব। 

[৫.৪] অববধ 

েখলোর উদেে 

[৫.৪.১] 

উদেেকৃত জতমর 

পতরমান 

গণপূতম রবভোগ, র্য়র্নরসং , 

র যশোরগঞ্জ ও কনত্রয োণো। 

 

গণপূতত তবিাগ, োোইল,জশরপুর ও 

জামালপুর। 

 

ময়মনতসাংহ গণপূতম কজোযনর আওতোিীন জকান জবেখল জতম জনই। 
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সংয োজনী ৩ :    (স ল অরিযসর জর্ন্ প্রয োজয)  

অর্ন্ অরিযসর সযঙ্গ সংরিে  র্ মসম্পোদন সূচ সমূ  

  ো মক্রর্   র্ মসম্পোদন সূচ  ক স ল অরিযসর সযঙ্গ সংরিে সাংতিষ্ট অতফদসর সদে কার্ তক্রম সমন্বদয়র জকৌশল 
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                     সংয োজনী ৫ : আঞ্চতলক/মাঠ পর্ তাদয়র কার্ তালদয়র শুদ্ধািার জকৌশল কম ত-পতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

আঞ্চতলক/মাঠ পর্ তাদয়র কার্ তালদয়র নাম : অতততরক্ত প্রধান প্রদকৌশলীর কার্ তালয়, ময়মনতসাংহ গণপূতত জজান, ময়মনতসাংহ। 

কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরন 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতক্ত/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

জকায়াে তার 

২য় 

জকায়াে তার 

৩য় 

জকায়াে তার 

৪র্ ত 

জকায়াে তার 

জমাে 

অজতন 

অতজতত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ সনততকতা কতমটির সিা 

আদয়াজন 

সিা আদয়াতজত ২ সাংখ্যা অঃপ্রঃপ্রঃ  ২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১  

 

  

অজতন      

 

১.২ সনততকতা কতমটির সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত 

তসদ্ধান্ত 

৪ % অঃপ্রঃপ্রঃ , ত্বঃপ্রঃ , 

তনঃপ্রঃ 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

১.৩ সুশাসন প্রততষ্ঠার তনতমে 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  

সিা 

অনুতষ্ঠত সিা ৪ সাংখ্যা ঐ ২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১  

 

  

অজতন      

 

১.৪ শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্রতশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রতশক্ষণ 

আদয়াজতত 

২ সাংখ্যা ঐ ১ লক্ষযমাত্রা 

 

   ১    

অজতন      

১.৫ কম ত-পতরদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযতবতধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অদকদজা মালামাল 

তবনষ্টকরণ/পতরষ্কার-পতরেন্নতা 

বৃতদ্ধ,মতহলাদের জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাতে ) 

উন্নত কম ত-

পতরদবশ 

৩ সাংখ্যা 

ও 

তাতরখ 

ঐ ২ টি 

৩১.১২.২২ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষযমাত্রা  ১ 

৩১.১২.২২ 

 ১ 

৩০.০৬.২৩ 

   

অজতন      

 

২.   ক্রদয়র জক্ষদত্র শুদ্ধািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ত বছদরর ক্রয়- ক্রয়-পতরকল্পনা ৩ তাতরখ জফাকাল পদয়ন্ট, ৩০.১১.২২ লক্ষযমাত্রা ৩০.১১.২২       
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পতরকল্পনা  ওদয়বসাইদে প্রকাশ ওদয়বসাইদে 

প্রকাতশত 

গণপূতত অতধেপ্তর অজতন      

৩. শুদ্ধািার সাংতিষ্ট এবাং দুনীতত প্রততদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ তক্রম…………….. (অগ্রাতধকার তিতেদত ১নাংসহ নুযনতম ৪টি কার্ তক্রম)  

৩.১ জসবা প্রোদনর জক্ষদত্র 

জরতজোদর প্রদেয় জসবার তববরণ ও 

জসবাগ্রহীতার মতামত সাংরক্ষণ 

জরতজোর 

হালনাগােকৃত 

৮ % সাংতিষ্ট তনব তাহী 

প্রদকৌশলী 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজতন      

৩.২ ই-জেন্ডাদরর মােদম ক্রয়কার্ ত 

সম্পােন। 

ই-জেন্ডাদর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৮ % সাংতিষ্ট তনব তাহী 

প্রদকৌশলী 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজতন      

৩.৩ শুদ্ধািার তবষয়ক সত্রমাতসক 

আদলািনা। 

সিা আদয়াতজত ৮ সাংখ্যা অঃপ্রঃপ্রঃ , ত্বঃপ্রঃ , 

তনঃপ্রঃ 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজতন      

৩.৪ শাখা/অতধশাখা ও আওতাধীন/ 

অধস্তন কার্ তালয় ও এর কার্ তাবতল 

পতরেশ তন। 

পতরেশ তণ সম্পন্ন ৮ সাংখ্যা অঃপ্রঃপ্রঃ , ত্বঃপ্রঃ , 

তনঃপ্রঃ 

১৫ লক্ষযমাত্রা  ৫ ৫ ৫    

অজতন      

 

       তব:দ্র:- জকান ক্রতমদকর কার্ তক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 
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সংয োজনী ৬ :    ই-গিন্যতান্স ও উদ্ভাবন কম তপতরকল্পনা ২০২২-২০২৩ (র্োঠ প মোযয়র অরিযসর জর্ন্) 

 

 

ক্রর্   ো মক্রর্ 

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

এ   

 

 র্ মসম্পোদন সূচয র 

র্োন 

লক্ষযর্োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোরণ উত্তর্ চলরত র্োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এ টি উদ্ভোবনী িোরণো/যসবো 

স রজ রণ/রডরজর্োইযজশন বোস্তবোয়ন   

[১.১.১]এ টি উদ্ভোবনী িোরণো/যসবো স রজ রণ/রডরজর্োইযজশন 

বোস্তবোরয়ত   
তোররখ 10 16/3/2023 30/3/2023 13/4/2023 

০২ [২.১] ই-নরির ব্যব োর বৃরদ্ধ [২.১.১] ই-িোইযল কনোর্ রনষ্পরত্তকৃত % ১০ 80 70 60 

০৩ [৩.১] তথ্যবোতোয়ন  োলনোগোদ  রণ  [৩.১.১]তথ্যবোতোয়ন  োলনোগোদকৃত  সংখ্যো 15 ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ি ম রশল্পরবপ্লযবর চযোযলঞ্জ কর্ো োযবলোয় 

 রণীয় রবষযয় অবর ত রণ সভো/ র্ মশোলো 

আযয়োজন  

[৪.১.১]৪ি ম রশল্পরবপ্লযবর কচযলঞ্জ কর্ো োযবলোয়  রণীয় রবষযয় 

অবর ত রণ সভো/ র্ মশোলো আযয়োরজত 
 সংখ্যো ৫ 2 1 - 

05 [5.১] ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

[5.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ আযয়োরজত  সংখ্যো 6 4 3 2 

[5.১.2]  র্ মপরর ল্পনোর অি ম-বোরষ ম  স্ব-ম্যল্যোয়ন প্ররতযবদন 

উর্ধ্মতন  তমপযক্ষর রন র্ কপ্রররত  
তোররখ 4 

15/1/2023 31/1/2023 09/1/2023 
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সংয োজনী ৭ : র্ন্ত্রণোলয়/রবভোগ/রোেীয় প্ররতষ্ঠোন/দপ্তর/সংস্থো/ র্োঠ প মোযয়র দপ্তর এর অরভয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 ো মক্রযর্র 

কক্ষত্র 

 

র্োন 
 ো মক্রর্ 

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

এ   

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচয র র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযর্োত্রো ২০২2-২০২3 

অসোিোরণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্োন 

চলরত র্োযনর 

রনযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোরতষ্ঠোরন  
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[১.১] অরভয োগ রনষ্পরত্ত  র্ ম তমো (অরন ) ও 

আরপল  র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযর্ ও 

রজআরএস সির্ওয়যোযর (প্রয োজয কক্ষযত্র) 

ত্রত্রর্োরস  রভরত্তযত  োলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরন  ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য  োলনোগোদকৃত 

এবং ওযয়বসোইযর্ 

আপযলোডকৃত 

সংখ্যো 

 
4 - - ৪ ৩ - - - 

[1.2] রনরদ মে সর্যয় অনলোইযন/ অিলোইযন প্রোপ্ত 

অরভয োগ রনষ্পরত্ত  
[1.2.১] অরভয োগ রনষ্পরত্তকৃত  % 7 - - 90 80 70 60 - 

[1.3] অরভয োগ রনষ্পরত্ত সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ 
[1.3.১] প্ররতযবদন কপ্রররত % 

3 

 
- - 90 80 70 60 - 

সক্ষর্তো অজমন  

11 

[২.1]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরভয োগ প্ররত োর 

ব্যবস্থো এবং রজআরএস সির্ওয়যোর রবষয়  

প্ররশক্ষণ আযয়োজন 

[২.1.১] প্ররশক্ষণ আযয়োরজত সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

 

[২.২] ত্রত্রর্োরস  রভরত্তযত পররবীক্ষণ এবং 

ত্রত্রর্োরস  পররবীক্ষণ প্ররতযবদন উর্ধ্মতন 

 র্তমপযক্ষর রন র্ কপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রর্োরস  প্ররতযবদন 

কপ্রররত 
  সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

[২.৩] অরভয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কি য োডোরগযণর সর্ন্বযয় অবর ত রণ সভো 

আযয়োজন 

[২.৩.১] সভো আযয়োরজত সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮ : র্ন্ত্রণোলয়/রবভোগ/রোেীয় প্ররতষ্ঠোন/দপ্তর/সংস্থো/ র্োঠ প মোযয়র দপ্তর এর কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 ো মক্রযর্র 

কক্ষত্র 

 

র্োন 
 ো মক্রর্ 

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

এ   

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচয র র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযর্োত্রো ২০২2-২০২3 

অসোিোরণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্োন 
চলরত র্োযনর রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

প্রোরতষ্ঠোরন  

 

 

18 

[১.১] ত্রত্রর্োরস  রভরত্তযত কসবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত পররবীক্ষণ  রর্টি 

পূন মগঠণ 

[১.১.১] রর্টি 

পূন মগঠিত 

সংখ্যো 

 
3 - - 4 3 2 1 - 

[১.২] ত্রত্রর্োরস  রভরত্তযত কসবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত পররবীক্ষণ  রর্টির সভোর 

রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

[১.২.১] রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোরয়ত এবং 

প্ররতযবদন কপ্রররত 

% 

 

4 

 
- - 90 80 70 60 - 

[১.3] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযয়র 

আওতোিীন দপ্তর/সংস্থোর সর্ন্বযয় ত্রত্রর্োরস  

রভরত্তযত সভো আযয়োজন 

[১.3.১] সভো 

আযয়োরজত 

সংখ্যো 

 
2 - - 4 3 2 1 - 

[১.4] ত্রত্রর্োরস  রভরত্তযত কসবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত  োলনোগোদ রণ (আওতোিীন 

দপ্তর/সংস্থোস ) 

[১.4.১] 

 োলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 

 
9 - - 4 3 2 1 - 

সক্ষর্তো 

অজমন  
7 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়  

 র্ মশোলো/প্ররশক্ষণ/কসরর্নোর আযয়োজন  

 

[2.১.১] প্ররশক্ষণ 

/ র্ মশোলো 

আযয়োরজত 

সংখ্যো 

 
3 - - ২ ১ - - - 

[২.২]  কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযয়  

কি য োডোরগযণর সর্ন্বযয় অবর ত রণ 

সভো আযয়োজন 

[2.2.১]  

অবর ত রণ সভো 

আযয়োরজত 

 সংখ্যো 4 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৯ : তথ্য অতধকার তবষদয় ২০২২-২৩ অর্ তবছদরর বাতষ তক কম তপতরকল্পনা (সকল সরকাতর অতফদসর জন্য প্রদর্াজয) 

 র্ মসম্পোদযনর 

কক্ষত্র 

 

র্োন 
 ো মক্রর্ 

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

এ   

 

 র্ মসম্পোদন 

সূচয র র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযর্োত্রো ২০২2-২০২3 

অসোিোরণ অরত উত্তর্ উত্তর্  চলরত র্োন 
চলরত 

র্োযনর রনযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোরতষ্ঠোরন  6 

[১.১] তথ্য অরি োর আইন অনু োয়ী 

রনি মোররত সর্যয়র র্যে তথ্য প্রোরপ্তর 

আযবদন রনষ্পরত্ত 

 

[১.১.১] রনি মোররত সর্যয়র 

র্যে তথ্য প্রোরপ্তর 

আযবদন রনষ্পরত্ত 

% 06 

 

 

 

 100 90 80 - - 

 

সক্ষর্তো বৃরদ্ধ 

১9 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতভোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য  োলনোগোদ  যর ওযয়বসোইযর্ 

প্র োশ 

[১.2.১]  োলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযর্ প্র োরশত 

তোররখ 

 
০4   

31-১২-

২০২২ 
১5-০১-২০২৩ 

3১-০১-

২০২৩ 
- - 

30-06-

2023 
    

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] রনি মোররত সর্যয় 

বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   ১5-১০-২০২২ 3১-১0-২০২২ 30-১1-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অরি োর আইন, ২০০৯ 

এর ৫ িোরো অনুসোযর  োবতীয় 

তযথ্যর  যোর্োলগ  ও  ইনযডক্স 

ত্রতরর/  োলনোগোদ রণ 

[১.4.১]  তযথ্যর 

 যোর্োলগ  ও  ইনযডক্স 

প্রস্তুতকৃত/ োলনোগোদকৃত 

তোররখ ০৩   
31-১২-

২০২২ 
১5-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- 

[১.৫] তথ্য অরি োর আইন ও 

রবরিরবিোন সম্পয ম জনসযচতনতো 

বৃরদ্ধ রণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 
তোররখ ০4   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর 2009 ও এর 

রবরির্োলো, প্ররবিোনর্োলো, 

স্বতঃপ্রযণোরদত তথ্য প্র োশ 

রনযদ মরশ োস  সংরিে রবষযয় 

 র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর প্ররশক্ষণ 

আযয়োজন    

[১.6.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 
তোররখ ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.7] তথ্য অরি োর সংক্রোন্ত 

প্রয য টি ত্রত্রর্োরস  অগ্রগরত প্ররতযবদন 

রনি মোররত সর্যয় ওযয়বসোইযর্র তথ্য 

অরি োর কসবো  কসবোবযক্স প্র োশ    

[১.7.১] ত্রত্রর্োরস  অগ্রগরত 

প্ররতযবদন ওযয়বসোইযর্র 

তথ্য অরি োর কসবোবযক্স 

প্র োরশত    

তোররখ 02   4 3 2 1  
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