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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:

ঢাকার লালমায়া িনউকেলানীেত ১৩০  াট, চাম হািলশহের ২১৬  াট, কবাজার ৪৬৯  াট, চাম হািলশহের ২১৬ 
াট,নায়াখালীর মাইজদীেত ৬৪  াট, যেশার জলায় ১৪৪  াট, িদনাজর হাউিজং এেেট বািণেজক ভবন, চােমর রাউজান ও
িমরসরাইেয় ৬৭৯  ট, নড়াইল ও লনা জলার লতলায় ৩৪১  ট সমা হেয়েছ। ঢাকার িমরর ৯নং সকশেন ২৬০০, বিবাসীেদর
জ ৫৩৩ , ঢাকার মাহাদেরর এফ েক ও লালমায়া হাউিজং এ যথােম ৯০০  ও ২৭৩ , িমরর ১৬নং ধামালেকােট ৮৩২ ,
ধানমিেত ১২৪ , িমরর ১৫ নং সকশেন ৬২০ , চােমর হািলশহর, িফেরাজশাহ এ ৯১৪  আবািসক াট িনম াণ কাজ চলমান
রেয়েছ। শরর, চাম (রাউজনা, িমরসরাই, রািনয়া) নায়াখালী (মাইজদী, সানার), হিবগ, নামগ, িয়া, রাজশাহী, িঝনাইদহ,
পয়াখালী, িপেরাজর, ঝালকা ও মাদারীের ২৫৫৮  ট উয়ন কাজ চলমান রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সকল জলা ও উপেজলােত জাতীয় হায়ন কপের িনজ জিম নাই। জিম অিধহণ করতঃ আবািসক ক হণ করা হয়। িক
জনগেণর জিম দােন অনীহা, মামলা ইতািদ জিনত কারেণ জিম অিধহণ করা কািত সমেয়র মে সব হয় না, ফেল কাজ  করেত
িবল হয়। ইেতামে জিম অিধহেণর িতরণ ১.৫ ণ থেক বািড়েয় ৩ণ করায় এবং িনম াণ সামীর  ির কারেণ ক 
বেড় যায় ফেল বরা হীতাগণ যমন িত হয় জাতীয় হায়ন কপও সময়মত বরা াপকেদর ট ও াট হার করেত সমথ 
হয় না।

ভিবৎ পিরকনা:

জাতীয় হায়ন কপের অবত যায়গায় পয ায়েম িবিভ ণী পশার মােষর জ পিরকিত ভােব বতল িবিশ আবািসক ভবেনর
াট তরী কের ঢাকার আবািসক সমা সমাধােন অবদান রাখা। াম হেব শহরএই ল বাবায়েন জাতীয় হায়ন কপের দীঘ েময়াদী
পিরকনা রেয়েছ। এছাড়াও িনেম া কসহ হেনর কাজ িয়াধীন রেয়েছ।
১)ঢাকার িমরর হাউিজং এেেট জাতীয় হায়ন কপের (৩য় ও ৪থ  নীর) কম চারীেদর জ আবািসক াট িনম াণ ক। ২)ঢাকা
িমরর হাউিজং এেেট বিবাসীেদর জ (৯৪৭৭) ভাড়ািভিক আবািসক াট িনম াণ ক। (সরকারী অথ ায়েন) ৩)ঢাকার িমরর
সকশন -৩ এ মম আেয়র লাকেদর জ আবািসক ও বািনিজক স িনম াণ ক। ৪)ঢাকার মাহাদর জেনভা কাে
বসবাসরত অবাালীেদর বিসলায় নব াসেনর জ আবািসক াট িনম াণ ক । (িজওিব) ৫)ঢাকার লালমায়া হাউিজং এেেটর িনউ
কেলানী খলার মােঠর অবকাঠােমা উয়ন ও নব াসন ক। (সরকাির অথ ায়েন) ৬)ঢাকা মাহাদর হাউিজং এেেটর আসাদ
এিভিনউেত (হায়ন কনকচপা) এবং সাত মসিজদ রােড (হায়ন দালনচপা) আবািসক াট িনম াণ ক। ৭)চাম হািলশহর হাউিজং
এেেটর “আই” েক িশপাক িনম ান ক। (সরকাির অথ ায়েন) ৮)িমা হাউিজং এেেট জাতীয় হায়ন কপের িনজ জিমেত
আবািসক ও বািনিজক াট িনম ান ক। ৯)মাদারীর জলার িশবচর উপেজলায় দাদাভাই উপ-শহর সাইট এ সািভ েসস বািনিজক ট
উয়ন কাম আবািসক ট উয়ন ক (৪থ  পব ) । ১০)ময়মনিসংহ জলা সদের ছর মৗজায়  ও মম আেয়র লাকেদর জ
আবািসক কাম-বািণিজক ভবন িনম াণ ক। ১১)ময়মনিসংহ জলা সদের  ও মম আেয়র লাকেদর জ আবািসক ট উয়ন ক।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। ৪৭৭  ট এবং ৭২৩  াট বরা করণ;
২। ৫৪৩  ট এবং ৯৩৭ াট দখল হারকরণ;
৩। ১২ লাখ বগ ট াট িনম াণ।
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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, জাতীয় হায়ন কপ

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ িনরাপদ, সায়ী ও টকসই আবাসন।

১.২ অিভল (Mission)
ূ পিরকনার মােম আিনক নাগিরক েযাগ িবধাসহ শহর থেক উপেজলা পয  জাতীয় হায়ন কপের িনজ জিমেতও
জিম অিধহণ কের আবািসক ট এবং াট তরী করা এবং িকি িবধায় জনগেণর মে বরা দান কের মােষর আবািসক
সমার সমাধান কের সকেলর জ বাসান সরকােরর য ল তা রেণ অবদান রাখা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. সরকাির ও বসরকাির পয ােয়  ও মম আেয়র মােষর জ আবাসেনর েযাগ সসারণ ও রণােবন
২. পিরকিত নগরায়ন
৩. সরকারী মািলকানাধীন জিমর ু বাপনা িনিত করণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ১.৪.১  জাতীয়  হায়ন  নীিতমালা  ণয়ন  এবং  মনালেয়  অেমাদেনর  জ  উপাপন;  ১.৪.২    য়  ও
আসহায়তালক  নগর  ও  ামীণ  হায়ন  ক  ণয়ন  এবং  মনালেয়র  অেমাদন  সােপে  এর  বাবায়ন;  ১.৪.৩
দ শা মিহলা, অসহায় ও ঃ নাগিরেকর জ হায়ন কায ম হণ; ১.৪.৪ সরকার কক কপের িনকট  বা
কপের মািলকানাধীন জিমর রণােবন এবং উ জিমেত বািড়, এপাট েম, াট এবং ইমারত িনম াণ; ১.৪.৫
হায়ন  ক  বাবায়েন  দিশ  িবেদিশ  উোােদর  আ  করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

সাধারণ জনগেনর আবাসন িবধা ি সাধারণ জনগেনর আবাসন িবধা ি সংা ৩১১ ৬৩০ ৬৬২ ৬৯৩ নাই

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] সরকাির ও
বসরকাির
পয ােয়  ও
মম আেয়র
মােষর জ
আবাসেনর
েযাগ
সসারণ ও
রণােবন

৫৫

[১.১] ট বরা
[১.১.১] বরাত
েটর সংা

সমি সংা ১১ ৫৬ ২৫৮ ২৩২ ২০৬ ১৮১ ১৫৫ ২৭১ ২৮৪

[১.২] াট বরা করণ
[১.২.১] বরাত
ােটর সংা

সমি সংা ১২ ২৫৫ ৩৭২ ৩৩৫ ২৯৮ ২৬০ ২২৩ ৩৯১ ৪০৯

[১.৩] াট িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত
ােটর আয়তেনর
পিরমাণ

সমি
লাখ
বগ ট

১০ ৮ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৩

[১.৪] েটর দখল
হারকরন

[১.৪.১] দখল
হারত েটর
সংা

সমি সংা ৯ ১৬১ ২৭৮ ২৫০ ২২২ ১৯৫ ১৬৭ ২৯২ ৩০৬

[১.৫] ােটর দখল
হারকরন

[১.৫.১] দখল
হারত ােটর
সংা

সমি সংা ৮ ৬৫৬ ৭৮৭ ৭০৮ ৬৩০ ৫৫১ ৪৭২ ৮২৬ ৮৬৬

[১.৬] ক
দিলল/িডিপিপ তকরন

[১.৬.১] িডিপিপ
তকরণ ও
অেমাদন

সমি সংা ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] পিরকিত
নগরায়ন

১২

[২.১] িন আেয়র
(বিবাসী) জনেগাীর
জীবনমান উয়ন

[২.১.১] ভাড়ািভিক
াট িনম াণ কের
কায েমর অগিত

সমি % ৪ ১১ ১০ ১০ ১০ ১০ ১৫

[২.২] িমা, নারায়নগ
িস কেপ ােরশন এবং
িসরাজগ পৗরসভার
দির এবং িসরাজগ
পৗরসভার দির
জনেগাীর আবািসক
এলাকায় অবকাঠােমা
িনম াণ

[২.২.১] িসরাজগে
মাট ১০  ও
িমায় ৫ 
সেটলেম এর ল
আউট ান নয়ন

তািরখ তািরখ ৩ ১১.০৪.২১ ১১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[২.২.২] িসরাজগে
মাট ৬  ও িমায়
২  সেটলেস এর
অবকাঠােমা িনম াণ
স করা

সমি % ৩ ৭০ ৬০ ৪০ ৪০ ৪০

[২.২.৩] িসরাজগ এ
৮  ও িমায় ৩ 
সেটলেম, িডজাইন,
িয়ং ও ইিেমট
নয়ন করা

তািরখ তািরখ ২ ১১.০৪.২১ ১০.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[৩] সরকারী
মািলকানাধীন
জিমর ু
বাপনা
িনিত করণ

৮
[৩.১] অৈবধ দখলদার
উেদ

[৩.১.১] দখল
হণত জিমর
পিরমাণ

সমি একর ৪ ৩৬ ১৪ ১২ ১০ ১০ ১০ ২০ ২৫

[৩.২] লীজ দিলল
সাদন

[৩.২.১] লীজ দিলল
সাদেনর সংা

সমি সংা ৪ ১০৭ ১২৩ ১০০ ৭৫ ৬০ ৬০ ১৪০ ১৭০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

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

ািরত:

চয়ারান
জাতীয় হায়ন কপ

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, আগ ২৯, ২০২০ ১২:৪৭ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা


[১.১] ট বরা [১.১.১] বরাত েটর সংা
রাউজান িপংক িস -১ (২য় পয ায়), মাইজদী লইয়াস  কেলানী,নামগ ট উয়ন
ক, হিবগ ট উয়ন ক, িপেরাজর, িশবচর, আবািসক ৩য় পব  লতলা,
িঝনাইদহ ক,চাপাইনবাবগ, রাজশাহী জলার তরখািদয়া,িদনাজর হাউিজং এেট

চাম সােকল, রাজশাহী
সােকল

[১.২] াট বরা করণ [১.২.১] বরাত ােটর সংা
নগর-২,৫৩৩ াট ক, মাহাদর এফ ক, িমরর হচনা,হািলশহর িজ ক
৩১২ াট,হািলশহর িজ ক ২৬০ াট, িফেরাজশাহ ও হািলশহর িজ ক ৩৪২
াট,শাহজালাল হাউিজং এেট,যেশার াট ক

ঢাকা সােকল, চাম সােকল

[১.৩] াট িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ােটর আয়তেনর পিরমাণ
নগর ২য় ও ৫৩৩ াট, মাহাদর এফ ক, লালমায়া ৮৮ াট,লালমায়া ৫৪
াট, জয়নগর,হচনা াট ক, হািলশহর িজ ক ৩১২ ্যা্ট, িফেরাজশাহ ও
হািলশহর ৩৪২ াট, িসেলট শাহজালাল হাউিজং এেট

ঢাকা সােকল, চাম সােকল

[১.৪] েটর দখল হারকরন [১.৪.১] দখল হারত েটর সংা
য়ারীপাড় সকশন-৮ ক ক ও খ, রাউজান িপংক িস ১, রাউজান িপংক িস ২,
সানাপাহাড় মৗজায় আবািসক ট, মৗলভীবাজার ট উয়ন ক, িশবচর ১ম, ২য়,
৩য়, ৪থ  ও ৫ম,মাড়া যেশার বয়রা লতলা, চাপাইনবাবগ, তরখািদয়া রাজশাহী

ঢাকা সােকল, চাম
সােকল,রাজশাহী সােকল

[১.৫] ােটর দখল হারকরন [১.৫.১] দখল হারত ােটর সংা
নগর ১ম,মাহাদর এফ ক,কবাজার কলাতলী,শাহজালাল হাউিজং এেট
াট িনম াণ ক

ঢাকা সােকল,চাম সােকল,

[১.৬] ক দিলল/িডিপিপ তকরন [১.৬.১] িডিপিপ তকরণ ও অেমাদন

[২.১] িন আেয়র (বিবাসী)
জনেগাীর জীবনমান উয়ন

[২.১.১] ভাড়ািভিক াট িনম াণ কের
কায েমর অগিত

ঢাকার িমরর সকশন ১১ এ বিবাসীেদর জ ভাড়ািভিক ৫৩৩  আবািসক াট
িনম াণ ক (১ম পয ায়)

ঢাকা সােকল

[২.২] িমা, নারায়নগ িস
কেপ ােরশন এবং িসরাজগ পৗরসভার
দির এবং িসরাজগ পৗরসভার দির
জনেগাীর আবািসক এলাকায়
অবকাঠােমা িনম াণ

[২.২.১] িসরাজগে মাট ১০  ও িমায় ৫ 
সেটলেম এর ল আউট ান নয়ন

[২.২.২] িসরাজগে মাট ৬  ও িমায় ২ 
সেটলেস এর অবকাঠােমা িনম াণ স করা

[২.২.৩] িসরাজগ এ ৮  ও িমায় ৩ 
সেটলেম, িডজাইন, িয়ং ও ইিেমট নয়ন
করা

[৩.১] অৈবধ দখলদার উেদ [৩.১.১] দখল হণত জিমর পিরমাণ

[৩.২] লীজ দিলল সাদন [৩.২.১] লীজ দিলল সাদেনর সংা
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