
 

                     দপ্তর/সংস্থার                       -         ২০২১-২০২২  

দপ্তর/সংস্থার      বাংলাদদশ সসতু কর্তপৃক্ষ 
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২০২১-

২০২২ 

         

        

              প      , ২০২১-২০২২      
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১ ২ ৩   ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১  

১.               ……………………………….....২২ 

১.১                   

আয় োজন 

সভো 

আয় োজজত 

৪      অজত: পজি: 

(প্র:) 

৪ 

(      

 ) 

        ১ ১ ১ ১    

          

১.২                    

              

         

      

৬ % অজত: পজি: 

(প্র:) 

১০০ 

( ড়) 

        ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

          

১.৩                    

         

(stakeholders) 

             

          ২      অজত: পজি: 

(প্র:) 

২ 

(      

 ) 

         ১ ১     

          

১.৪ শুদ্ধোচোি সংক্রোন্ত প্রজিক্ষণ 

আয় োজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় োজজত 

২ সংখ্যো পজি: (প্র:)   

(      

 ) 

        

 

1 ১ 1 

 

১ 

 

 

 

  

          

১.৫    -প           

(স্বাস্থযবববি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অদকদ া মালামাল ববনষ্টকরণ/ 

পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা বৃবি ইতযাবদ) 

উন্নত কর্ ম-

পজিয়েি 

২      

ও 

      

পজি: (প্র:) ৪টি 

(      

 ) 

১৫-০৯-২১ 

১৫-১২-২১ 

১৫-০৩-২২ 

১৫-০৬-২২ 

 

        

 

১ ও 

১৫-০৯-২১ 

১ ও 

১৫-১২-২১ 

১ ও 

১৫-০৩-২২ 

১ ও 

১৫-০৬-২২ 

  জেেি   

(সংযুজি-

ক)           



                      

    

 

      

    

এ   

 

         

         

   /প  

২০২১-

২০২২ 

         

        

              প      , ২০২১-২০২২      

       

/ 

     

১  

          

২  

        

  

৩  

        

  

    

          

     

   

  

    

  

    

১ ২ ৩   ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১  

১.৬                       -

প      , ২০২১-২২ ও         

প                     

              ও     

ও          প        

 

 

   -

প       ও 

        

        

        ও 

 প       

    ১       অজত: পজি: 

(প্র:) 

৩০.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০ .২২ 

 

        ৩০.০৬.২১ 

 

১৫.১০.

২১ 

 

১৫.০১.২

২ 

১৫.০ .২২    

          

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চজিক/ র্োঠ 

পর্ মোয় ি কোর্ মোি  (প্রয়র্োজয ক্ষক্ষয়ে) 

কর্তমক                      

         -প       ও 

প                  ওপ  

             

(প্রয়র্োজয ন ) 

       

   /        

      

   ৪       - -         - - - -    

          

১.৮ শুদ্ধোচোি পুিস্কোি প্রদোন এেং 

পুিস্কোিপ্রোপ্তয়দি তোজিকো 

ওয় েসোইয়ে প্রকোি 

প্রদত্ত পুিস্কোি     ১ তোজিখ পজি: (প্র:) 15.০৬.২২     15.০৬.২২    

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২             -

প       প       (      

                   

প        ) ও              

  -

প       

ও         

       

২       পজি: 

(জপএন্ডজি) 

৩০.০৭.২১ 

৩০.০৭.২১ 

        ৩০.০৭.২১ 

৩০.০৭.২১ 

     ৩০-০৭-২১ 

(িোজস্ব), 

৩০-০৭-

২১ 

(উন্ন ন) 

          

 

 



২.২ প্রকয়েি PSC ও PIC 

সভো আয় োজন  

সভো আয় োজজত ২ সংখ্যো পজি: 

(জপএন্ডজি) 

১২ 

(      

 ) 

         (PIC)  (PIC) ৬(PIC) ৬(PIC)   জেেি   

(সংযুজি

-খ) 

          

২.৩ েোজষ মক উন্ন ন কর্ মসূজচ 

েোস্তেো ন 

েোজষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূজচ 

েোস্তেোজ ত 

২ % পজি: 

(জপএন্ডজি) 

১০০ 

(      

 ) 

        ১০ ৩০ 60 ১০০    

অজমন      

২.৪                      

    (       ,        , 

     প        )      

                   

          

     

         

        

২ তোজিখ পজি: (প্র:) ৩০.০৬.২২            ৩০.০৬.

২২ 

  জেেি   

(সংযুজি

-গ) 
অজমন      

 

৩.              এ                                   …………….২০ (অগ্রোজধকোি জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কোর্ মক্রর্) 

৩.১ বববিন্ন প্রবশক্ষদণ অংশগ্রহণকারী 

প্রবশক্ষণার্থীগদণর দক্ষতামান পবরবীক্ষন  

ত্রৈমাবসক 

মূল্যায়ন 

৪ সংখ্যা অজত: পজি: 

(প্র:) 

৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অ নৃ      

৩.২ আউটদসাবসংৃ সসবাদানকারীদদর  সসবা 

মূল্য ব্াংক বহসাদব ইএফটি এর মাধ্যদম 

পবরদশাি 

সসবামূল্য 

পবরদশাবিত 

৪ মাস পবর: (অর্থ ৃ

ও বহসাব) 

১২ লক্ষযমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অ নৃ      

৩.৩ কর ববহভূত ৃরা স্ব (যর্থা: ই ারা আদায়, 

কদট  িাড়া, সরল ট্যাবরফ, ববদুৎ ট্যাবরফ, গ্যাস 

ট্যাবরফ, অপটিকযাল ফাইবার িাড়া ইতযাবদ) 

আদায় কাযকৃ্রদমর দূবলৃতা বিবিতকরণ এবং 

আদায় বনবিতকরণ  

নবর্থ বনরীক্ষা 

ও প্রমাণক 

৪ সংখ্যা পজি: (প্র:) ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অ নৃ      

৩.৪ ক্রয় সংক্রান্ত সকল আরএফবকউ ববজ্ঞবপ্ত 

ওদয়ব সাইদট প্রকাশ 

আরএফবকউ 

ববজ্ঞবপ্ত 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাবশত 

৪ % অজত: পজি: 

(প্র:) 

১০০ লক্ষযমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অ নৃ      

৩.৫ িলমান প্রকল্পসমূহ বনিাৃবরত সমদয়র মদধ্য 

বাস্তবায়ন এবং ববলদের সক্ষদৈ দূবলৃতার 

বদকসমূহ বিবিতকরণ 

প্রকল্প 

পবরবীক্ষণ 

৪ সংখ্যা পজি: 

(জপএন্ডজি) 

৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অ নৃ      

 

 



 

জেেি   (সংযুজি-ক) 

   -প                  

কাযকৃ্রদমর নাম বাস্তবায়নকাল বাস্তবায়ন প্রবক্রয়া প্রমাণক মন্তব্ 

১। অবফস প্রাঙ্গন এবং কবরদ াদর সসৌন্দয ৃবিনৃ। ১৫-০৯-২০২১ বনিাৃবরত বদদন অবফস প্রাঙ্গন এবং কবরদ াদর গাছ 

লাগাদনা এবং বাগান করার মাধ্যদম সসৌন্দয ৃ বিনৃ 

করা।  

সসৌন্দয ৃবিনৃ কাযকৃ্রম পবরিালনার ছবব  

২। সকল কমকৃতাৃ/কমিৃারীদদর সমন্বদয় স্বাস্থয বববি 

ববষয়ক সদিতনতা সৃবষ্টর লদক্ষয মাস্ক ও স্যাবনটাই ার 

ববতরণ। 

১৫-১২-২০২২ কমকৃতাৃ/কমিৃারীদদর মদধ্য মাস্ক ও স্যাবনটাই ার 

ববতরণ। 

মাস্ক ও স্যাবনটাই ার ববতরণ 

কাযকৃ্রদমর ছবব 

৩। টিওএন্ডইভুক্ত মালামাল অদকদ া স াষনাকরণ 

সংক্রান্ত কবমটির সিা। 

১৫-০৩-২০২২ সিা আদয়া ন। সিার সনাটিশ, হাব রা,কাযবৃববরণী 

৪। অবফদসর বপছদন এবং ছাদদ  পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা 

অবিযান। 

১৫-০৬-২০২২ বনিাৃবরত বদদন  পবরচ্ছন্ন কমীদদর দ্বারা সসতু িবদনর 

বপছদন এবং ছাদসহ অবফস প্রাঙ্গদন পবরস্কার 

পবরচ্ছন্নতা অবিযান পবরিালনা করা। 

পবরস্কার পবরচ্ছনতা কাযকৃ্রম 

পবরিালনার ছবব 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

জেেি   (সংযুজি-খ) 

প্রকদল্পর PIC সিা আদয়া ন বববরণী 

 

প্রকদল্পর PSC এবং PIC সংক্রান্ত তথ্যাবদ (সংলাগ-খ) 

প্রকদল্পর নাম প্রকদল্পর 

সময়াদ 

DPP/TAPP অনুযায়ী PSC 

সিার সংখ্যা ও সিাপবত 

DPP/TAPP অনুযায়ী PIC সিার 

সংখ্যা ও সিাপবত 

সম্পদদর বববরণ 

পদ্মা বহুমুখী সসতু বনমাৃণ 

প্রকল্প 

 

 ানুয়াবর 

২০০৯-জুন 

২০২৩ 

প্রদয়া ন অনুযায়ী সিা ও সবিব, 

সসতু ববিাগ 

    ০    

 

প্রদয়া ন অনুযায়ী সিা ও পবরিালক, 

পবরকল্পনা ও উন্নয়ন 

    ০    

 

পরবতীদত সপ্ররণ করা হদব। 

সাদপাট ৃটু ঢাকা এবলদিদট  

এক্সদপ্রসওদয় বপবপবপ প্রকল্প 

অদটাবর 

২০১১- জুন 

২০২৪  

প্রদয়া ন অনুযায়ী সিা ও সবিব, 

সসতু ববিাগ 

    ০    

প্রদয়া ন অনুযায়ী সিা ও পবরিালক, 

পবরকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদদশ সসতু 

কর্তপৃক্ষ  

    ০    

 

গাবড় ৪টি, মাইদক্রাবাস ২টি, মটরসাইদকল ৯টি, 

কবম্পউটার ২০টি, ল্যাপটপ ৯টি, বপ্রন্টার ৮টি, স্কযনার 

৮টি, ইউবপএস ২০টি, ফদটাকবপ সমবশন ২টি, এবস 

২টি, সরবি াদরটর ১ট, টিবি ১টি, মাইদক্রাওদিন ১টি, 

কযালকুদলটর ১০টি, ফযান ১০টি, সাইট অবফস ও 

আসবাবপৈ 



প্রকদল্পর নাম প্রকদল্পর 

সময়াদ 

DPP/TAPP অনুযায়ী PSC 

সিার সংখ্যা ও সিাপবত 

DPP/TAPP অনুযায়ী PIC সিার 

সংখ্যা ও সিাপবত 

সম্পদদর বববরণ 

কণফৃুলী নদীর তলদদদশ 

বহুদলন সড়ক টাদনল 

বনমাৃণ প্রকল্প 

নদিের 

২০১৫-

ব দসের 

২০২২ 

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি 

সিা/ প্রদয়া দন সযদকান সময় 

ও সবিব, সসতু ববিাগ  

    ০    

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি সিা/ 

প্রদয়া দন সযদকান সময় ও পবরিালক, 

পবরকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদদশ সসতু 

কর্তপৃক্ষ  

    ০    

 

গাবড় ৭টি, মটরসাইদকল ৮টি, কবম্পউটার ১৬টি, 

ল্যাপটপ ৬টি, বপ্রন্টার ১৩টি, স্কযনার ৩টি, ফদটাকবপ 

সমবশন ২টি, িবন ২টি 

ঢাকা আশুবলয়া এবলদিদট  

এক্সদপ্রসওদয় বনমাৃণ প্রকল্প 

সসদেের 

২০১৭-জুন 

২০২২ 

প্রদয়া ন অনুযায়ী সিা ও সবিব, 

সসতু ববিাগ 

    ০    

প্রদয়া ন অনুযায়ী সিা ও বনবাৃহী 

পবরিালক, বাংলাদদশ সসতু কর্তপৃক্ষ 

    ০    

 

গাবড় ৫টি, মটরসাইদকল ৯টি, কবম্পউটার ১৪টি, 

ল্যাপটপ ৫টি, বপ্রন্টার ৯টি, ফদটাকবপ সমবশন ২টি, 

এবস ২টি, সরবি াদরটর ১ট, টিবি ৩টি, স্টান্ড ফযান 

৬টি, সটবলদফান সসট ২২টি 

Greater Dhaka 

Sustainable 

Urban 

Transport 

Corridor (BRT 

Gazipur-Airport 

)সসতু কর্তপৃদক্ষর অংশ 

 

ব দসের 

২০১২-জুন 

২০২২ 

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি 

সিা/ প্রদয়া দন সযদকান সময় 

ও সবিব, সড়ক পবরবহন ও 

মহাসড়ক ববিাগ 

    ০    

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি সিা/ 

প্রদয়া দন সযদকান সময় ও বনবাৃহী 

পবরিালক, বাংলাদদশ সসতু কর্তপৃক্ষ 

    ০    

ব প ১টি, বপকআপ ১টি, মটরসাইদকল ২টি, 

কবম্পউটার ৪টি, ল্যাপটপ ৪টি, বপ্রন্টার ৯টি, ফদটাকবপ 

সমবশন ১টি, প্রদ টর ১টি 

কচুয়া-সবতাগী-পটুয়াখালী 

সড়দক পায়রা নদীর উপর 

মাি ৃ২০২০-

ব দসের 

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি 

সিা/ প্রদয়া দন সযদকান সময় 

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি সিা/ 

প্রদয়া দন সযদকান সময় ও পবরিালক, 

বপকআপ ১টি (পদ্মা প্রকল্প হদত প্রাপ্ত), কবম্পউটার 



প্রকদল্পর নাম প্রকদল্পর 

সময়াদ 

DPP/TAPP অনুযায়ী PSC 

সিার সংখ্যা ও সিাপবত 

DPP/TAPP অনুযায়ী PIC সিার 

সংখ্যা ও সিাপবত 

সম্পদদর বববরণ 

সসতু বনমাৃণ প্রকল্প  ২০২৫ ও সবিব, সসতু ববিাগ 

 

    ০    

 

পবরকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদদশ সসতু 

কর্তপৃক্ষ 

    ০    

 

৩টি, ল্যাপটপ ২টি, বপ্রন্টার ৩টি, স্কযানার ৩টি 

পঞ্চবটি-মুক্তারপুর  ড়  

     ণ ও সদাতলা রাস্তা 

বনমাৃণ প্রকল্প 

 ানুয়াবর 

২০২১-জুন 

২০২৫ 

সিার সংখ্যা ০  টি ও ও সবিব, 

সসতু ববিাগ 

 

 

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি সিা/ 

প্রদয়া দন সযদকান সময় ও পবরিালক, 

পবরকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদদশ সসতু 

কর্তপৃক্ষ 

    ০    

কবম্পউটার ২টি, ল্যাপটপ ১টি, বপ্রন্টার ২টি 

ঢাকা শহদর সাবওদয় 

বনমাৃদণর সম্ভাব্তা সমীক্ষা 

পবরিালনা প্রকল্প। 

আগস্ট 

২০১৮-

ব দসের 

২০২১  

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি 

সিা/ প্রদয়া দন সযদকান সময় 

ও সবিব, সসতু ববিাগ 

 

    ০    

প্রবত বতন মাদস নুন্যতম ১টি সিা/ 

প্রদয়া দন সযদকান সময় ও পবরিালক, 

পবরকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদদশ সসতু 

কর্তপৃক্ষ 

    ০    

ব প ১টি ও মাইদক্রাবাস ১টি (বাংলাদদশ সসতু 

কর্তপৃক্ষ হদত প্রাপ্ত), কবম্পউটার ৪টি, ল্যাপটপ ২টি, 

বপ্রন্টার ৪টি, ফদটাকবপ সমবশন ১টি,  

           ২০            ২০   

 

 



 

 

 

 

 

 

জেেি   (সংযুজি- ) 

                                     

 

 

প্রকদল্পর নাম বাস্তবায়নকাল বাস্তবায়ন প্রবক্রয়া প্রমাণক মন্তব্ 

 ঢোকো সোেওয়  জনর্ মোয়ণি 

সম্ভোব্যতো সর্ীক্ষো প্রকে  

৩০ জুন ২০২২ Inventory ততিী এেং ক্ষস ক্ষর্োতোয়েক প্রকয়েি সম্পদ 

(র্োনেোহন,কজম্পউেোি,আসেোেপে ইতযোজদ) হস্তোন্তি।  

প্রকে দপ্তি হয়ত ক্ষপ্রজিত 

সম্পদ হস্তোন্তি সংক্রোন্ত পে 

 

 


