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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

“ িডেটইলড এিরয়া ান (২০১৬-২০৩৫) ফর িডএমিডিপ এিরয়া” শীষ ক কের িডেটইলড এিরয়া ান (২০১৬-২০৩৫) ড়া করেণর
লে কের িডিপিপ অযায়ী গণনানী অিত হেয়েছ। গণনানীেত া মতামত পয ােলাচনা ব ক ডাপ ড়াকরেণর িনিমে গেজট
কােশর কায ম চলমান রেয়েছ। বনবাড়ী খালসহ হািতরিঝল সমিত উয়ন শীষ ক কের িত আবািসক ভবন মািলকেদর
নব াসন ও িবেয়র জ যথােম ১৫ তলা িবিশ ০২  ভবেন ১১২  অাপাট েম িনম াণ কের সংিেদর অেল বরা দান করা
হেয়েছ।  মম  ও  উ  মম  আেয়র  জনেগাীর  জ  আবািসক  িবধা  ি  ও  রাজউেকর  িনজ  জিমর    বহােরর  লে  লশান
এলাকার ১০ তলা িবিশ ভবেন ২৭  অাপাট েম িনম াণ করা হেয়েছ। রাজউক িবগত িতন বছের ব াচল নন শহর, উরা ৩য় রাজউক
িবগত িতন বছের ব াচল নন শহর, উরা ৩য় পব  এবং িঝলিমল আবািসক ক এলাকায় ায় ১৫০০০ (পেনর হাজার) আবািসক পট
বরা িহতােদর িনকট হার কেরেছ। উরা ৩য় পব  ১৮নং সেরর এাপাট েম কের ১৬ তলা িবিশ ৭৭ ভবেনর কাঠােমাসহ
সকল কায ম স হেয়েছ। ইেতামে উ কের বরা িহতােদর অেল ৪২৫৮ (চার হাজার ইশ আটা) াট হার করা
হেয়েছ। ব াচল নন শহর কের অেমািদত সংেশািধত িডিপিপ অযায়ী এ যাবৎ ৩৬ ীজ িনম াণ কাজ এবং কের অভের
সারেফস নসহ ায় ৩১৯.২৮ িকঃিমঃ রাার মে ২২৫ িকঃিমঃ িনম াণ কাজ সমা হেয়েছ। ব াচল নন শহর কের লক ও খাল
এবং নদীর তীর (৪৩ িকঃিমঃ+৫.২ িকঃিমঃ) মাট ৪৮.২০ িকঃিমঃ উয়ন ও েটকশন কােজর (৮.০৩+৫.২) মাট ১৩.২৩ িকঃিমঃ কাজ
স হেয়েছ। রাজউেকর সকল জােন অনলাইেন িম বহার ছাড়প ও নকশা অেমাদন িয়া চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

Detailed Area Plan (DAP) এর িবমান আইন ও িবিধমালার আেলােক সংেশাধনী কায ম রািত না হওয়ার কারেণ
পিরকিত নগরায়ন িবিনম ােণ বাধা হে। নগরীর সবা হীতাগণ ইমারত িনম াণ িবিধমালা-২০০৮ এর যথাযথ অসরণ না কের ইমারত
িনম াণ করায় নাগিরক জীবেন াকর পিরেবশ, যানজট িনরসন ও জনজীবন বাধা হে। রাজউক এর বতমান সাংগঠিনক কাঠােমােত
নব পদেলা ায়ী না হওয়ায় নন জনবল িনেয়াগ ও পেদািতর ে সমা তরী হে।

ভিবৎ পিরকনা:

(১) ঢাকা জলার রাগ নদীর তীরবত এলাকায় বা বাহ এলাকােক সংরণ কের পিরকিত নগর গেড় তালার জ ‘বা বাহ এলাকা,
জলাশয়  সংরণ  ও  কমা টাউনিশপ  উয়ন  ক’  হণ।  ঢাকা  জলার  করানীগ  উপেজলায়  িষিভিক নগর  গেড়  তালার  লে
‘করানীগ মেডল টাউন’ আবাসন ক হণ।
(২) িডেটইলড এিরয়া ান (২০১৬-২০৩৫) ফর িডএমিডিপ এিরয়া” শীষ ক কের ািবত পিলিস সহ বাবায়ন এবং অািধকার
িচিত ক সহ হেনর মােম পিরকিত নগর উয়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বনানী, লশান ও বািরধারা লক উয়ন ক এবং উরা লক উয়ন ক সমাের মােম লকসহ ষণ করা, লেকর
পািন ধারণ মতা ি করা, ািতক পিরেবশ উয়েনর মােম মহানগরীর নািনক সৗ ি করা, পিরেবশ উয়ন ও িচ
িবেনাদেনর েযাগ ি। ব াচল নন শহর কে ায় ১০০ একর িম উয়েনর কাজ সমাকরন। িঝলিমল রিসেডনিসয়াল পাক
কে ৮৫  বতল ভবেন ১৩ হাজার ৭২০  াট িনম াণ কায ম এর অগিত সাধন এর মােম অত এলাকােক
পিরকিতভােব উত এলাকায় পার কের নাগিরক েযাগ িবধা ি। “মাদানী এিভিনউ হেত বা নদী পয  (মজর রাড ৫)
শকরণ এবং বা নদী হেত শীতলা নদী পয  (মজর রাড ৫ ক) সড়ক িনম ান (১ম পব )” শীষ ক কের আওতায় ৪.৬৫০
িকঃ িমঃ সড়ক শকরণ (৬ লেন উীতকরণ) এবং মজর রাড-৫ক অংেশর ৩.৭৯ িকঃ িমঃ (৮ লন) নন সড়ক িনম াণ, বাস-
ব, ইউপ িনম াণ ইতািদ কােজর অগিত সাধন। ব াচল, উরা ৩য় পব  ও িঝলিমল কে ায় ৩৫০০ আবািসক ট হার।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, রাজধানী উয়ন কপ

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

রাজউক এর আওতাধীন এলাকার পিরকিত নগরায়ন ি, টকসই উয়ন ও বাসেযা আবাসন িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
 পিরকনা ও গেবষণার মােম Detailed Area Plan (DAP) অযায়ী পিরকিত নগরায়ন িনিতকরণ, ইমারত
িনম াণ িবিধমালা-২০০৮ এর যথাযথ েয়াগ িনিতকে গণসেচতনা ি কের জনবাব নগরী িবিন মাণ এবং জিমর সেব াম
বহার িনিত কের দেশর  ও মম আেয়র মােষর জ বাসেযা টকসই, িনরাপদ, সায়ী আবাসন এবং পিরকিত নগরী
ি।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. টকসই আবাসন িনিত, িনরাপদ ও সায়ী আবাসন এবং বাসেযা নগরীর েযাগ সসারণ
২. পিরকিত নগরায়ন িবিনম াণ
৩. দ জনবল ও ির সেব া বহােরর মােম ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  রাজউক  আওতাধীন  এলাকার  মাার  ান,  াকচার  ান  এবং  িডেটই  এিরয়া  ান  ণয়ন  এবং  তা  ু  বহার
িনিতকরণ।
২. পিরকিত নন শহর িনম াণ।
৩. যানজট িনরসেন সড়ক এবং স, ওভারপাস, াইওভার ইতািদ সড়ক অবকাঠােমা িনম াণ, বতল কার-পািকং িনম াণ
এবং পাক ও লক সংরণ ও উয়ন
৪. িবমান আইন ও িবিধমালা মাতােবক ইমারত িনম াণ, বসরকারী আবাসন ক অেমাদন ও উয়ন িনয়ণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

পিরকিত নগরায়ন িবিনম াণ

রাজধানী ঢাকার িবিভ এলাকার লক
উয়ন

িকেলািমটার ৬ ১০ ১০ ১১ ১২ রাজউক
৮ম পবািষ কী পিরকনার
টিবল নং ৯.১৪

নন কের িডিপিপ রণ সংা - - ৪ ৫ ৬ রাজউক
৮ম পবািষ কী পিরকনার
টিবল নং ৯.১৪

টকসই আবাসন িনিত, িনরাপদ
ও সায়ী আবাসন এবং বাসেযা
নগরীর েযাগ সসারণ।

িনধ ািরত সমেয়র মে িম বহার
ছাড়পের আেবদন িনি

সংা ২০০০ ২৫০০ ৮০% ৯০% ১০০% রাজউক
৮ম পবািষ কী পিরকনার
টিবল নং ৯.১৪

িনধ ািরত সমেয়র মে বসরকাির আবািসক
কের ট সেহর NOCআেবদন
িনি

সমি - - ১০০% ১০০% ১০০% রাজউক
৮ম পবািষ কী পিরকনার
টিবল নং ৯.১৪

িনধ ািরত সমেয়র মে ভবেনর নকশা
অেমাদেনর আেবদন িনি

সমি ৩৪০০ ৩৮৮০ ৮০% ৯০% ১০০% রাজউক
৮ম পবািষ কী পিরকনার
টিবল নং ৯.১৪

দ জনবল ও ির সেব া
বহােরর মােম ািতািনক
সমতা ি

কািরগির িশণ ঘা - - ৬০০ ৬৬০ ৭৩০ রাজউক
৮ম পবািষ কী পিরকনার
টিবল নং ৯.১৪

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৭:২০ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] টকসই আবাসন
িনিত, িনরাপদ ও
সায়ী আবাসন
এবং বাসেযা
নগরীর েযাগ
সসারণ

৩৪

[১.১] িনধ ািরত সমেয়র মে িম
বহার ছাড়পের আেবদন িনি

[১.১.১] িনিত
আেবদন

সমি % ৪ ৩০০০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৯০

[১.২] িনধ ািরত সমেয়র মে
বসরকাির আবািসক কের ট
সেহর NOCআেবদন িনি

[১.২.১] িনিত
আেবদন

সমি % ৩ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৯০

[১.৩] িনধ ািরত সমেয়র মে
ভবেনর নকশা অেমাদেনর
আেবদন িনি

[১.৩.১] িনিত
আেবদন

সমি % ৩ ২৭০০ ৩৮৮০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৯০

[১.৪] আবািসক এলাকার
অনেমািদত ও তয়ত ভবেন
মাবাইল কাট  পিরচালনা ও অৈবধ
অংশ অপসারণ

[১.৪.১] অনেমািদত ও
তয়ত ভবন অপসারণ

সমি সংা ২ ১১৮ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৫০

[১.৪.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

সমি সংা ২ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৭৫ ২০০

[১.৫] ভবন পিরদশ ন [১.৫.১] পিরবীন সমি সংা ৩ ৬০০০ ৭০০০ ৬৩০০ ৫৬০০ ৪৯০০ ৪২০০ ৭৭০০ ৮০০০

[১.৬] Occupancy
Certificate বা বহার সনদ
আেবদন িনি

[১.৬.১] িনিত
আেবদন

সমি % ৩ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০

[১.৭] উোা িনবন ও নবায়ন
[১.৭.১] িনিত
আেবদন

সমি % ৩ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৯০

[১.৮] লীজ দিলল সাদন

[১.৮.১] িবিভন
কাটাগরীেত ট বরা
াগেণর লীজ দিলল
আবেদন িনি

সমি % ৪ ৩৫০০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০

[১.৯] েটর দখল হার
[১.৯.১] িবিভন কাটাগরীেত
টের দখল হার
আবেদন িনি

সমি % ৪ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০

[১.১০] ট/ােটর নামজারী
[১.১০.১] ট/ােটর
নামজারী আেবদন িনি

সমি % ৩ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০

[২] পিরকিত
নগরায়ন িবিনম াণ

২৬

[২.১] রাজধানী ঢাকার িবিভ
এলাকার লক উয়ন

[২.১.১] ব াচল নন শহর
ক এলাকায় লক উয়ন

সমি িকিম ৩ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[২.২] রাজধানী ঢাকার িবিভ
এলাকার খাল উয়ন

[২.২.১] ১০০ ট চওড়া
খাল উয়ন

সমি িকিম ৩ ৬ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ০ ০

[২.৩] রাার দঘ 
[২.৩.১] িনিম ত রাার
পিরমাণ

সমি িকিম ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৮ ৩০

[২.৪] াট িনম াণ
[২.৪.১] িনিম ত ােটর
সংা

সমি সংা ৩ ৬০ ৫৪ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৮০ ৯০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৫] াট বরা দান
[২.৫.১] িনিম ত ােটর
বরা দান

সমি সংা ৩ ৩০০ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৮০ ২০০

[২.৬] ক পিরদশ ন িরেপ াট
[২.৬.১] ক পিরদশ ন
িরেপ াট দান

সমি সংা ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫

[২.৭] নন কের িডিপিপ
[২.৭.১] নন কের
িডিপিপ রণ

সমি সংা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.৮] নন কের িফিজিবিল
িরেপ াট

[২.৮.১] নন কের
িফিজিবিল িরেপ াট রণ

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬

[৩] দ জনবল ও
ির সেব া
বহােরর মােম
ািতািনক
সমতা ি

১০
[৩.১] পাবিলক াইেভট
পাট নারিসপ (িপিপিপ)

[৩.১.১] সমতা ির
িশণ

সমি ঘা ৪ ২৫ ৬০ ৫৬ ৫২ ৫০ ৪৮ ৮০ ১০০

[৩.১.২] অিভতা বিনিময়
সভা

সমি সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬

[৩.২] কািরগির িশণ [৩.২.১] কািরগির িশণ সমি ঘা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২৫০ ৩০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, রাজধানী উয়ন কপ, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয় িহসােব চয়ারান, রাজধানী উয়ন কপ-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
রাজধানী উয়ন কপ

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৭:২০ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৭, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ DAP Detailed Area Plan

২ অিনক অিভেযাগ িনি কম কতা

৩ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমসন িসেম

৪ ওিস ওেপি সা িফেকট

৫ গম হায়ন ও গণত মণালয়

৬ িজআরএস িেভ িরেস িসেম

৭ িপআইিস েজ ইিেমশন কিম

৮ িপএসিস েজ য়ািরং কিম

৯ িপিপিপ পাবিলক াইেভট পাট নারিসপ

১০ রাজউক রাজধানী উয়ন কপ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] িনধ ািরত সমেয়র মে িম বহার ছাড়পের আেবদন িনি [১.১.১] িনিত আেবদন

[১.২] িনধ ািরত সমেয়র মে বসরকাির আবািসক কের ট সেহর NOCআেবদন িনি [১.২.১] িনিত আেবদন

[১.৩] িনধ ািরত সমেয়র মে ভবেনর নকশা অেমাদেনর আেবদন িনি [১.৩.১] িনিত আেবদন

[১.৪] আবািসক এলাকার অনেমািদত ও তয়ত ভবেন মাবাইল কাট  পিরচালনা ও অৈবধ অংশ অপসারণ
[১.৪.১] অনেমািদত ও তয়ত ভবন অপসারণ

[১.৪.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা

[১.৫] ভবন পিরদশ ন [১.৫.১] পিরবীন

[১.৬] Occupancy Certificate বা বহার সনদ আেবদন িনি [১.৬.১] িনিত আেবদন

[১.৭] উোা িনবন ও নবায়ন [১.৭.১] িনিত আেবদন

[১.৮] লীজ দিলল সাদন [১.৮.১] িবিভন কাটাগরীেত ট বরা াগেণর লীজ দিলল আবেদন িনি

[১.৯] েটর দখল হার [১.৯.১] িবিভন কাটাগরীেত টের দখল হার আবেদন িনি

[১.১০] ট/ােটর নামজারী [১.১০.১] ট/ােটর নামজারী আেবদন িনি

[২.১] রাজধানী ঢাকার িবিভ এলাকার লক উয়ন [২.১.১] ব াচল নন শহর ক এলাকায় লক উয়ন

[২.২] রাজধানী ঢাকার িবিভ এলাকার খাল উয়ন [২.২.১] ১০০ ট চওড়া খাল উয়ন

[২.৩] রাার দঘ  [২.৩.১] িনিম ত রাার পিরমাণ

[২.৪] াট িনম াণ [২.৪.১] িনিম ত ােটর সংা

[২.৫] াট বরা দান [২.৫.১] িনিম ত ােটর বরা দান

[২.৬] ক পিরদশ ন িরেপ াট [২.৬.১] ক পিরদশ ন িরেপ াট দান

[২.৭] নন কের িডিপিপ [২.৭.১] নন কের িডিপিপ রণ

[২.৮] নন কের িফিজিবিল িরেপ াট [২.৮.১] নন কের িফিজিবিল িরেপ াট রণ

[৩.১] পাবিলক াইেভট পাট নারিসপ (িপিপিপ)
[৩.১.১] সমতা ির িশণ

[৩.১.২] অিভতা বিনিময় সভা

[৩.২] কািরগির িশণ [৩.২.১] কািরগির িশণ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


