


উস্থানায়: 

মভাাম্মদ যফপকুর ইরাভ

প্রধান প্রক ৌরী, গণপূতত অফধদপ্তয



মভাকরহ্ উফিন আাম্মদ

তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ভন্বয়),গণপূতত অফধদপ্তয।





গৃায়ণ  গণপূতত ভন্ত্রণারকয়য অধীনস্থ গণপূতত অফধদপ্তয ফাাংরাকদক পূতত ফনভ তাণ অঙ্গকনয 

ফথকৃত।

► প্রথভতঃ ১৭৮৬ াকর, তৎ ারীন ফিটি ানাভকর এই উভাকদক পূতত  াকজয জন্য

এ টি ফভফরটাযী মফাড ত গঠন  যা য়।

► ১৮৪৯ াকর ইাংকযজগণ  র্তত াঞ্জাকফয জন্য গণপূতত দপ্তয প্রফতষ্ঠা  যা য়।

► এয ধাযাফাফ তায় ১৮৫৪ াকর তদানীন্তন ফাাংরা, ভাদ্রাজ  মফাকেকত গণপূতত দপ্তয 

প্রফতষ্ঠা রাব  কয। ম ভকয় গণপূতত দপ্তয যাস্তা  ফফফডাং ফনভ তাণ, মযররাইন ফনভ তাণ, ফন্যা

ফনয়ন্ত্রণ  মচ ব্যফস্থানা এফাং াভফয পূতত  াজ তথা  র প্র ায ফনভ তাণ  াজ ম্পাদন

 যত।

► ১৯৪৭ াকর ফিটি ান অফাকন বাযত  াফ স্তান ফফবফিয য ম ন্দ্রীয় াফ স্তান

য াকযয পূতত  াকজয জন্য Central PWD এফাং প্রাকদফ য াকযয জন্য

Communication and Building Directorate (C&B) গঠন  যা য়।



►১৯৬২ াকর C&B ম  Buildings Directorate এফাং Road Directorate

এ বাগ  যা য়।

►১৯৭১ াকর ফাাংরাকদ প্রফতষ্ঠায য Central PWD এফাং Buildings

Directorate য াযী বফনমূ ফনভ তাণ  যক্ষণাকফক্ষকনয দাফয়কে ফনকয়াফজত ফছর।

►১৯৭৭ াকর এই দুটি াংস্থা এ ীভূত কয় ফততভাকনয Public Works

Department (PWD) - গণপূতত অফধদপ্তয গঠিত য় এফাং তখন মথক ই এয  াম তক্রভ 

ফযচাফরত কয় আকছ। 



► এই ধাযাফাফ তায়, গণপূতত অফধদপ্তয ফফগত  কয় ত ফছয ধকয মদব্যাী ফফফবন্ন য াফয 

অফপ  প্রফতষ্ঠান এফাং য াফয আফাফ  বফন মূ ফনভ তাণ, যক্ষণাকফক্ষণ  মভযাভত  াজ 

 যকছ। ফততভাকন ভগ্র মদ ব্যাী গণপূতত অফধদপ্তকযয আতাধীন য াফয অফপ বফন  

আফাফ  বফকনয াংখ্যা পঁফচ াজাকযয অফধ । অফপ বফন ব্যফায াযী এফাং আফাফ  

বফকন ফফা াযীয াংখ্যা রক্ষাফধ ।

► গণপূতত অফধদপ্তকযয এ টি দক্ষ  অফবজ্ঞ জনফর (৭২১৮ জন) যকয়কছ, মাকদয ভাকঝ আকছন 

ফফবর, ইকর ফি যার  মভ াফন যার ইফঞ্জফনয়াযগণ (প্রায় ৬৩৫ জন গ্রাজুকয়ট এফাং ১৩৫০ জন 

ফডকলাভা প্রক ৌরী)। অফধদপ্তকযয ফফকলাফয়ত ইউফনকটয ভকে গণপূতত স্বাস্থয উইাং, ফয ল্পনা 

ইউফনট, স্ট্রা চাযার ফডজাইন ইউফনট, ইকরকরা মভ াফন যার ইউফনট, এভআইএ মর, গণপূতত 

প্রফক্ষণ এ াকডফভ এফাং মটফটাং ল্যাফকযটযী, উড য়া ত  আযফফয ারচায ফফবাগ অন্যতভ। 

ফছকযয য ফছয ধকয গকে উঠা মাদাফযে   াকজয সুউচ্চ ভান ফডফিউফডয অফবজ্ঞতাক  

 কযকছ মৃদ্ধ। সুস্পষ্ট ভান/ আদ ত, মস্পফফপক ন, ম াড অপ প্রযা টি, দয-তপফর, ঠি  

ফডজাইন, মূল্য ফনধ তাযণ দ্ধফত, য াফয অকথ তয ঠি  ব্যফায   র  াকজ াফফ ত  

জফাফফদফতা ইতযাফদ ফফলয় গণপূতত অফধদপ্তকযয ঐফতয াংযক্ষকণ ায়  ভূফভ া যাখকছ। তাই 

মমক াকনা ফনভ তাকণ গণপূতত অফধদপ্তয -ই ফায প্রথভ ছন্দ। 



গণপূতত অফধদপ্তকযয  াম তাফরী (রুর অফ ফফজকন অনুমায়ী) 

 য াফয বফন  অন্যান্য অফ াঠাকভা ফনভ তাণ  যক্ষণাকফক্ষণ।
*

 য াফয বফন  অন্যান্য অফ াঠাকভায  াঠাকভাগত নক্সা প্রণয়ন।
*

 স্মৃফতকৌধ, জাদুঘয  ঐফতাফ  অফ াঠাকভা পুনঃ ফনভ তাণ/ যক্ষণাকফক্ষণ  াংযক্ষণ  াজ।

 য াফয  ভ ত ততা এফাং  ভ তচাযীকদয জন্য অফপ বফন  আফাফ  বফন ফনভ তাণ  

যক্ষণাকফক্ষণ।

 য াফয া ত  উদ্যানমূকয উন্নয়ন  াংযক্ষণ  াজ।

 আযফফয ারচায াংক্রান্ত  াজ।

 অফপ  ফােীবাো ফনধ তাযণ াংক্রান্ত  াজ।

 য াফয ভন্ত্রী, ফচফ  ঊর্ধ্ততন  ভ ত ততাকদয অফপ  ফাস্থান াংক্রান্ত সুফফধাফদ প্রদান। 

 উত্তযা গণবফন নাকটায মভযাভত  াংযক্ষণ  াজ।

 ফযতযি ম্পফত্ত  অফ াঠাকভা যক্ষণাকফক্ষণ াংক্রান্ত  াজ।

* (টিএন্ডটি, ডা ফফবাগ, ে  জনথ এফাং মযরকয়য  াজ ব্যফতকযক )



বফন  স্থানা মভযাভত  যক্ষণাকফক্ষণ াংক্রান্ত ফফফধ-ফফধান

► াফফর য়া ত ফডাট তকভন্ট ম াড এয ম ন IV-Works-H-

“Special Rules Regarding Repairs”- প্যাযাগ্রাপ ১০২-১০৭

অনুমায়ী মভযাভত  াকজ Ordinary Repair (ফাৎফয ) এফাং

Special Repair এয ফফধান যকয়কছ।

► এই ফফধাকনয আকরাক প্রণীত গণপূতত অফধদপ্তকযয “Book of

Specification & Code of Practice” নীফতভারা এফাং প্রধান

প্রক ৌরী দপ্তয স্মায নাং.-১৩৭৩-া-১, তাফযখ: ২২/০৮/১৯৯৩ ফি.

অনুমায়ী Day to Day Repair/ Maintenance, General Repair

এফাং Special Repair এয ফফলকয় মথামথ ফনকদ তনা প্রদান  যা কয়কছ।



► General Repair প্রফত অথ ত ফৎকয ম্পাদন  যা য় এফাং এয ফযভান 

ফততভান ফফডউর অফ মযইট অনুমায়ী ধাম তকৃত ফনভ তাণ ব্যকয়য ২% ।

► Special Repair প্রফত ফতন ফৎয য য ম্পাদন  যা য় এফাং এয ফযভান

ফততভান ফফডউর অফ মযইট অনুমায়ী ধাম তকৃত ফনভ তাণ ব্যকয়য ১০% এয ৪% ।

► ইকর কিা-মভ াফন যার মন্ত্রাফতয ফযচারন  ফফযফড যার মভইনকটন্যান্স

এ টি Day to Day Repair/ Maintenance এফাং এয ফযভান ফততভান 

ফফডউর অফ মযইট অনুমায়ী ধাম তকৃত ফনভ তাণ ব্যকয়য ৫% ।

► General Repair মূকয ভকে অন্যতভ র:

► ফফবর অাং:

 য াফয আফাফ বফন/ অফপ বফন, ীভানা প্রাচীয  আনুলফঙ্গ স্থানা

যাং যণ, চুন াভ, ফডকটম্পায, লাফট / এনাকভর মইন্ট, মস্দাকভ ইতযাফদ।

 মদয়ার, মভকঝ, ফফে, ীভানা প্রাচীয ইতযাফদয লাটায মভযাভত যণ,

াইকজফন য়া  ডযাভ ফনকযাধ যণ।



 স্যাফনটাযী, লাফোং  গ্যা যফযা ব্যফস্থা চালু যাখা।

 াফনয  র, ট   , ফর   , পু ায়ায, মফফন, াফনয াই, ফনস্কান

াই, কয়র াই, গ্যা াই,  কভাড/প্যান এয ফ্ল্যা দ্ধফত চর যাখা  

টয়করট াফনকযাধ   যণ ।

 দযজা/জানারায  াঁচ, ফটফ ফন/র  ফযফততন ঠি বাকফ মখারা  ফকেয

ব্যফস্থা যণ।

 ছাকদয াফন মথামথ ফনষ্কান, আন্ডায গ্রাউন্ড  বাযকড াফনয ট্াাং 

ফযষ্কায যণ, াংযক্ষণ, ফছদ্র ফে যন  াফনয অচয় মযাধ যণ।

► ই/এভ (ইকর কিা-মভ াফন যার) অাং :

 বফদুযফত  সুইচ, ক ট, মাডায, মযগুকরটয, ব্যারাট, টাট তায, সুইচ মফাড ত,  র 

মফর, ফকঙ্গর মপজ াফ তট মি ায মভযাভত যণ  ফযফততন।

 অবযন্তযীণ বফদুযফত  তায যক্ষণাকফক্ষণ  ফযফততন।



 বফদুযফত  পযান- কয়র, ফফয়াফযাং,  যাাফটয ইতযাফদ মভযাভত যণ  

ফযফততন।  

 বফদুযফত  ফপটিাং/ ফপ চায, রাইট ব্যারাট মভযাভত যণ  ফযফততন। 

 বফদুযফত  িান্সপযভায কয়র ফযফপর যণ।

 াফ-মটন (সুইচ ফগয়ায,এর.টি/এইচ.টি/ফ.এপ.আই প্যাকনর)াফব তফাং যণ।

 বফদুযফত  মজনাকযটয াফব তফাং যণ, ভফফর, ফপল্টায ফযফততন  যণ।

 এ.ফ ফকটভ, ফডফউফভফডপায়ায াফব তফাং  মযফিজাকযন্ট গ্যা ফযচাজত যণ।

 মারায ফকটভ যক্ষণাকফক্ষণ  াফব তফাং যণ।

 ফ.ফ.টি.ফব, ল্যান, অটি যার পাইফায  যাফর যক্ষণাকফক্ষণ  ফযফততন।

 ফরপট ফকটভ যক্ষণাকফক্ষণ।

 াফনয াম্প (াফভাযফফর/মফিফপউগ্যার) যক্ষণাকফক্ষণ  মভযাভত যণ।

 পায়ায এক্সটিাংগুইাকযয গ্যা ফযফততন।

 পায়ায াইকেন্ট ফকটভ (পায়ায াম্প  মজনাকযটয) াফব তফাং যণ।



► Special Repair মূকয ভকে অন্যতভ র:

► ফফবর অাং:

 য াফয আফাফ বফন/ অফপ বফন এয ফফঃ/অবযন্তযীণ মযকনাকবন,

 কক্ষয আ ায/আকৃফত ফযফততন, ফি এয স্থকর নতুন দযজা-জানারা স্থান ।

 বফকনয মদয়ার, মভকঝ, ফফে, ীভানা প্রাচীয ইতযাফদয লাটায ম্পূণ ত মবকঙ্গ

পুনযায়  যা  ডযাভ ফনকযাধ যণ ।

 মভকঝকত টাইর ফাকনা ফা মভাজাই  যণ।

 স্যাফনটাযী  লাফোং ব্যফস্থা চালু যাখকত ম্পূণ তাই  ফপটিাং ফযফততন।

মফফন,  কভাড/প্যান, ফ কচন ফঙ্ক ফযফততন ।

 দযজা-জানারা ম্পূণ ত ফযফততন, থাই অযালুফভফনয়াভ দযজা-জানারা স্থান,

গ্রীর, মযফরাং ফযফততন।

 জর ছাদ মতযী  যা, মেন য়াটায াই স্থান, আন্ডায গ্রাউন্ড  বাযকড

াফনয ট্াাং পুনযায় লাটায যণ।



► ই/এভ (ইকর কিা-মভ াফন যার) অাং:

 বফদুযফত ফয়াকনা সুইচ, ক ট, মযগুকরটয এয স্থকর গ্যাাং সুইচ, ক ট,

মযগুকরটয ফাকনা, ম্পূণ তাফ তট মি ায, ফডফস্ট্রফফউন মফাড ত ফযফততন।

 ম ান স্থানায় ব্যাকটন য়যাফযাং থা কর  নফড য়যাফযাং এ ফযফততন এফাং

ফপউজ এয ফযফকতত াফ তট মি ায স্থান।

 বফদুযফত পযান, এক্সজট পযান ম্পূণ তফযফততন।

 আদৄফন বফদুযফত ফপটিাং/ ফপ চায স্থান।

 এ.ফ ফকটভ াফব তফাং/ বাযকাফরাং  যণ  মযফিজাকযন্ট গ্যা ফযফততন।



মারায ফকটভ এয ইনবাযটায মভযাভত যণ।

 বফকনয আফথ তাং ব্যফস্থা াংযক্ষণ।

 ফ.ফ.টি.ফব ল্যান, অটি যার পাইফায  যাফর াংযক্ষণ  ফযফততন।

 ফরপট াফব তফাং যণ।

 রাইটফনাং অযাকযটয ব্যফস্থা াংযক্ষণ।

 াফনয াম্প (মফিফপউগ্যার) ফযউইফন্ডাং  মভযাভত যণ।

 পায়ায এক্সটিাংগুইায ম্পূণ তফযফততন।



►ফ ন্তু ফনম্নফফণ তত ই/এভ (ইকর কিা-মভ াফন যার) মন্ত্রাফতয ফযচারন 

ফফযফড যার মভইনকটন্যান্স; স্থান ব্যকয়য ২% ফা ৪% অকথ ত াংকুরান না

য়ায় এ  র মন্ত্র ঠি ফনয়কভ াংযক্ষন, ফযচারন  যক্ষণাকফক্ষণ  যা

মাকে না। ফফধায় এগুকরা দ্রুত স্থায়ীবাকফ ফফ র  মভযাভত অকমাগ্য কয়

াভফগ্র বাকফ য াকযয ফফপুর আফথ ত ক্ষফত কে। এখাকত আয অফতফযি

৫% অথ ত ফযাি ফদকর ঠি ফযচারন  ফফযফড যার মভইনকটন্যান্স  যতঃ

য াফয অকথ তয অকন াশ্রয় ম্ভফয কফ  বফকন ফফা াযীকদয মবাগাফন্ত

ফহুরাাংক হ্রা াকফ।

 বফদুযফত মজনাকযটয ফযচারনায জন্য জ্বারানী  লুফিক ন্ট এয জন্য অকথ তয

প্রকয়াজন। দাফয়েপ্রাপ্ত  র্ততক্ষ  র্তত প্রায়ঃই ভাভান্য যাষ্ট্রফত  ভাননীয়

প্রধানভন্ত্রী ভকাদকয়য অনুষ্ঠান মূ ম্পূণ তই মজনাকযটয দ্বাযা যফযাকৃত

ফফদুযকত ফযচারনা  যকত ফনকদ ত মদয়া য়। এখাকত ম ান অথ ত ফযাি না থা ায়

অতযন্ত ভস্যা াংকুর ফযফস্থফতয উদ্ভফ কে।



 ফরপট ফযচারনায় অফশ্যই Vertical Transport Attendant থা া প্রকয়াজন। ফততভান ভকয় ফ ছু

ফ ছু জায়গায়, ফব.আই.ফ ব্যফিফগ ত ফরপকট আট া কেফছকরন, মা গণপূতত অফধদপ্তকযয জন্য অতযন্ত

উকদ্বকগয  াযণ।

 াফ-মটন (সুইচ ফগয়ায, ফ.টি/ফ.টি, ফব.ফ.ফফ, এর.টি/এইচ.টি/ ফ.এপ.আই প্যাকনর) এয পফল্ট

ইন্টাযনার াট ত ফযফততন। ফততভাকন পল্ট কর ফাই-া  কয ঝুফ পূণ তবাকফ ফফদুযত যফযা  কয ভাকঝ-

ভকেই ক্ষয়-ক্ষফত কে।

 বফদুযফত িান্সপযভায কয়র ফযফততন  প্রকমাজযকক্ষকে ফযউইফন্ডাং যণ। অন্যথায় ম্পূণ ত

িান্সপযভাযটিই জ্বকর মাকে।

 বফদুযফত মজনাকযটয (ইফঞ্জন  অরটাযকনটয) বাযকাফরাং  যণ। অকটাকভটি িান্সপায সুইচ

(এ.টি.এ) মথামথবাকফ মভযাভত যণ। অন্যথায় ম্পূণ তমজনাকযটযটিই নট কয় মাকে।

 এ.ফ ফকটভ এয ক্রুটিপূণ ত কোয ম্পূন তফযফততন  যকত য়।

 প্রাকৃফত দুকম তাকগ ফা ফফদুযৎ ফফতযণ  র্ততকক্ষয ক্রুটিজফনত  াযকন এইচ.টি, এর.টি, াফব ত ে য়যায

পুকে মগকর তা ম্পূণ তফযফততন  যকত য়।



 মারায ফকটভ প্যাকনর  ব্যাটাযী ফযফততন। এটা না  যাকত ম ান মারায ায়াযই

ায়া মাকে না।

 ফ.ফ.টি.ফব  যাকভযা/ল্যান্স, ভফনটয ফযফততন। অন্যথায় ফনযাত্তাীনতা সৃফষ্ট কে।

 াফনয াম্প (াফভাযফফর/মফিফপউগ্যার) ফযউইফন্ডাং   রাভ াই ফযফততন।

অন্যথায় ম্পূণ তাম্পটিই নট কয় মাকে।

 পায়ায াইকেন্ট ফকটভ (পায়ায াম্প  মজনাকযটয) বাযকাফরাং  যণ 

প্রকমাজযকক্ষকে ফযউইন্ডাং যণ। অন্যথায় ম্পূণ তাইকেন্ট ফকটভই অক কজা কয় মাকছছ এফাং

চালু কে না। একত মমক ান মূহুকতত অফি াকন্ড ব্যা জান-ভাকরয ক্ষফত কত াকয  একত

য াকযয বাফ মূফতত ক্ষূন্ন য়।

 ফফফবন্ন মভযাভত অকমাগ্য ইকর কিা-মভ াফন যার মন্ত্রাাং/াট ত ম্পূণ তবাকফ ফযফততন

 যকত য়। মক্ষেফফককল এফ মন্ত্রাফতয য়াকযফন্ট/গ্যাযাফন্ট আন্তজতাফত বাকফ ০১ মথক 

০৩ ফছয।



► এফপ্রর’২০১৭ ফি. এয তথ্য মভাতাকফ , গণপূতত অফধদপ্তকযয স্থানা

মূকয ফ তকভাট ফলন্থ এফযয়া = ১,৪২,৭১,৫৬৭.০৬ ফগ তফভটায

(এ  ম াটি ফফয়াফি রক্ষ এ াত্তয াজায াঁচত াতলফি দফভ  শূণ্য

ছয়) ফগ তফভটায

► ফততভান ফফডউর অফ মযইট অনুমায়ী ফনভ তাণ ব্যয় = 

৪৬,৭১৩,৩৫.৭৫ রক্ষ টা া ভাে।

(মছচফি াজায াতত মতয ম াটি পঁয়ফে রক্ষ পঁচাত্তয াজায) টা া 

ভাে



০১. ঢা া গণপূতত মজান ৭৪,৮১,৯৩০.৮৪ ফগ তফভটায

০২. চিগ্রাভ গণপূতত মজান ১৮,৯০,৬৩০.০১ ফগ তফভটায

০৩. যাজাী গণপূতত মজান ১২,৬১,৩২৮.৩১ ফগ তফভটায

০৪. খুরনা গণপূতত মজান ১৪,৯৫,০৫১.০৩ ফগ তফভটায

০৫. ফফযার গণপূতত মজান ৯,০৩,৮৭১.৬২ ফগ তফভটায

০৬. ফকরট গণপূতত মজান ৪,৮৫,৬১৭.২৯ ফগ তফভটায

০৭. যাংপুয গণপূতত মজান ৭,৫৩,১৩৭.৯৬ ফগ তফভটায

ফ তকভাট ফলন্থ এফযয়া ১,৪২,৭১,৫৬৭.০৬ ফগ তফভটায 



ফফকলাফয়ত বফদুযফত /মাফন্ত্র  মন্ত্রাফতয ায াংকক্ষ:

► এফপ্রর’২০১৭ ফি. এয তথ্য মভাতাকফ , গণপূতত অফধদপ্তকযয 

ফফকলাফয়ত বফদুযফত /মাফন্ত্র  মন্ত্রাফতয াংখ্যা = ৪৪,৬৫০ টি।

► ফততভান ফফডউর অফ মযইট অনুমায়ী ফনভ তাণ / স্থান ব্যয় = 

৪,৬১৮,৪৬.২৫ রক্ষ টা া ভাে।

(চায াজায ছয়ত আঠাকযা ম াটি মছচফি রক্ষ পঁফচ াজায) টা া 

ভাে

াফ-মটন ফরপট মজনাকযটয মিার এফ 

(ফচরায )

ফিট/ উইকন্ডা 

টাই এফ 

মৌয ফফদুযৎ ফফ টিফব অন্যান্য

১,০৩৪ ৫৯৫ ৪৮১ ১২২ ২৩,২৪৭ ৩০৩ ৩,৪৮৩ ১৫,৩৮৫



►গণপূতত অফধদপ্তকযয ফফগত ফছয মূকয ফলন্থ এফযয়া এফাং ৩-৩২৫১-০০০০-৪৯২৩

ম াকড য াফয স্থানা মভযাভত  াংযক্ষণ খাকত ফযাি :

(ফলন্থ এফযয়া ১০৫.১২ রক্ষ ফঃফভঃ ফককফ) (টা ায অাং মূ রক্ষ টা ায়)

আফথ ত  ার

ফাফল ত  ক্রয় 

ফয ল্পনা 

(এফফ)

মথা অপ্রতযাফত খাত 

কত / অফতফযি 

প্রাপ্ত অথ ত

মভাট

২০১৭-২০১৮ মূর ফাকজট ৪২৫২৩.০১  - - ৪২৫২৩.০১ 

২০১৬-২০১৭
মূর ফাকজট 37511.00 2500.00 - 40011.00

াংকাফধত ফাকজট 37511.00 2500.00 5208.91 45219.91

২০১৫-২০১৬
মূর ফাকজট 36304.00 2655.70 - 38959.70

াংকাফধত ফাকজট 36304.00 2655.70 8851.73 47811.43

২০১৪-২০১৫
মূর ফাকজট 35585.00 2015.00 - 37600.00

াংকাফধত ফাকজট 35688.00 2015.00 386.15 38089.15



ারনাগাদ ফলন্থ এফযয়া অনুমায়ী ৩-৩২৫১-০০০০-৪৯২৩ ম াকড য াফয স্থানা মভযাভত 

 াংযক্ষণ খাকত চাফদা :

► এফপ্রর’২০১৭ ফি. এয তথ্য মভাতাকফ : (টা ায অাং মূ রক্ষ টা ায়)

মভাট ফলন্থ এফযয়া

(ফগ ত ফভটায)

ফততভান ফফডউর অফ মযকটয ফবফত্তকত

 ফনভ তাণ ব্যয় (রক্ষ টা ায়)

প্রফত ফছয াধাযণ 

মভযাভত ফককফ 

ফযাি প্রকয়াজন (২% 

াকয)

প্রফত ফতন ফছয য 

য ফফকল 

মভযাভত ফককফ 

ফযাি প্রকয়াজন

(১০% এয  

৪% াকয)

ফফকলাফয়ত 

বফদুযফত  মন্ত্রাফতয 

ফযচারন  

ফফযফড যার 

াফব তফাং  াকজয 

জন্য ফযাি 

প্রকয়াজন (ফনভ তাণ 

ব্যকয়য  ৫% াকয)

প্রফত ফছয 

‘৪৯২৩’ 

ম াকড মভাট 

ফযাি 

প্রকয়াজন

গণপূতত 

ফফবাগ-

য়াযী 

ফফস্তাফযত 

ফযভা 

াংমৄি

১,৪২,৭১,৫৬৭.০৬ 

ফগ তফভটায 

(এ  ম াটি ফফয়াফি 

রক্ষ এ াত্তয াজায 

াঁচত াতলফি 

দফভ  শূণ্য ছয়) 

ফগ তফভটায

ফফবর ৪২০৯৪৮৯.৫০ ৮৪১৮৯.৭৯ ১৬৮৩৭.৯৬ -- ১০১০২৭.৭৫
াংরিী-

‘ ’

ফফকলাফয়ত 

বফদুযফত  

মন্ত্রাফত

৪৬১৮৪৬.২৫ ৯২৩৬.৯৩ ১৮৪৭.৩৯ ২৩০৯২.৩১ ৩৪১৭৬.৬৩
াংরিী-

‘খ’

মভাট ৪৬৭১৩৩৫.৭৫ ৯৩৪২৬.৭২ ১৮৬৮৫.৩৫ ২৩০৯২.৩১ ১৩৫২০৪.৩৮ -



মভযাভত  াংযক্ষণ  াম তাধীন বফনমূকয নমুনা ফচে:

ফঙ্গবফন:

ফনভ তাণ ার: ১৯৬১ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: আয.ফ.ফ / ইকটয গাথুফন

মূরবফকনয ফলন্থ এফযয়া: ৯,৯৬২ ফগ তফভটায

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ৪৮,৩২৮ ফগ তফভটায





গণবফন:

ফনভ তাণ ার : ১৯৭২ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: ফি স্ট্রা চায

মূরবফকনয ফলন্থ এফযয়া: ৩,৬০০ ফগ তফভটায

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ২৩,৯০০ ফগ তফভটায



াংদ বফন:

ফনভ তাণ ার: ১৯৮২ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: আয.ফ.ফ মিভ স্ট্রা চায

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ৫৬,০১০ ফগ তফভটায



ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  াম তারয় :

ফনভ তাণ ার : ১৯৬২ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: আয.ফ.ফ

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ৩৮,০৫১ ফগ তফভটায



জাতীয় স্মৃফতকৌধ:

ফনভ তাণ ার : ১৯৭৪ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: আয.ফ.ফ/ া া

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ১১,৬৬১ ফগ তফভটায

প্রফতফছয ফফজয় ফদফ, স্বাধীনতা  জাতীয় ফদফক ফফকল

যাং যন, াংস্কায, মভযাভত  ফযষ্কায  যণ  াজ  যা য়।

এছাো প্রফতফছয চায ফায ফফকল ফযষ্কায-ফযেন্নতা 

ফফফবন্ন ফফকদী অফতফথ  ভান্য-গণ্য ব্যফিফকগ তয আগভন

উরকক্ষ ফফকল াংস্কায  যণ  াজ  যা য়।





মুফজফনগয স্মৃফতকৌধ:

ফনভ তাণ ার : ১৯৮৮ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত:

ফি স্ট্রা চায

ফলন্থ এফযয়া: 

২,১৩১ ফগ তফভটায





ফাাংরাকদ সুপ্রীভ ম াট ত:

ফনভ তাণ ার : ১৯০৫/১৯৬৭/১৯৭৪/২০০৩ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: মিভ স্ট্রা চায

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ২৮,৭৮৮ ফগ তফভটায



উত্তযা গণবফন (নাকটায):

ফনভ তাণ ার : ১৯৬৭ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: া া স্থায়ী বফন

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ৪,৪৩৮ ফগ তফভটায



ফাাংরাকদ ফচফারয়:

ফনভ তাণ ার : ১৯৩৯/১৯৪৭/১৯৬৩/১৯৮১/২০০৭ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: আয.ফ.ফ মিভ/ ইকটয গাথুফন

াভফগ্র ফলন্থ এফযয়া: ২,২৯,০০৪ ফগ তফভটায



আফাফ বফনমূ (ঢা া):

ন্যাভ গাকড তন/ ম ায়াট তায মূ:



ভফতফঝর  করানী: আফজভপুয  করানী:

১৮৯ টি বফন- ২২৪৬ টি ফ্ল্াট ১৫৪ টি বফন- ১৮৬৯ টি ফ্ল্াট

ফলন্থ এফযয়া: ২,৩৫,১১৯ ফগ তফভটায ফলন্থ এফযয়া: ১,৯৩,০৩৬ ফগ তফভটায



মকযফাাংরানগয  করানী: ইস্কাটন-মফইরী মযাড এরা া

৭২ টি বফন- ১৬২৩ টি ফ্ল্াট ৯১ টি বফন- ১১৭১ টি ফ্ল্াট

ফলন্থ এফযয়া: ১,৪৫,০৬৯ ফগ তফভটায



 আগ্রাফাদ য াফয  করানী (চিগ্রাভ):



মভফড যার  করজ  াাতারমূ:

 ঢা া মভফড যার  করজ:             স্যায ফরমুযিা মভফড যার  করজ: 

 প্রফতষ্ঠা ার: ১৯১১/১৯৪৭ ফি. প্রফতষ্ঠা ার: ১৯২৫ ফি.

ফলন্থ এফযয়া: ২,৮৯,৪৫৭ ফগ তফভটায ফলন্থ এফযয়া: ৬৮,৩৮৮ ফগ তফভটায



মুগদা ৫০০ য্যাফফফট

মজনাকযর াাতার:

ফনভ তাণ ার : ২০১২ ফি.

ইভাযকতয প্রকৃফত: 

আয.ফ.ফ মিভ স্ট্রা চায

াভফগ্র  ফলন্থ এফযয়া: 

৫২,৫১০ ফগ তফভটায



 মজরা ম ায  ভকলক্স বফনমূকয নমুনা ফচে:







া তমূ  ফফকনাদনক ন্দ্র:

যভনা া ত



মাযায়াদী উদ্যান  গ্লা টায়ায:



ফভরনায়তন  ক্লাফ:

ভানী স্মৃফত ফভরনায়তন অফপা ত ক্লাফ



ফাাংরাকদ পুফর এ াকডভী (াযদা,যাজাী):











 পুফর টায়ায:



মজরা জজ আদারত বফন:



মজরা চীপ জুফডফয়ার ম্যাফজকস্ট্রট ম াট তবফন:



মট ফন যার মিফনাং মন্টায বফন:



মজরা াব তায মটন বফন:



 ফফকল মভযাভত  াংযক্ষণ  াম তাধীন বফনমূকয নমুনা ফচে:

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  াম তারয় - ফব.আই.ফ রাউঞ্জ :

(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  াম তারয় - ফব.আই.ফ রাউঞ্জ :

(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  াম তারয় - ব্যানক াকয়ট র:

(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  াম তারয় -  যাকপকটফযয়া:

(ফততভান অফস্থা)



(প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



(ফততভান অফস্থা)                                (প্রস্তাফফত ফনভ তান যফতী

ফেভাফে দৃশ্য )



(ফততভান অফস্থা)                                   (প্রস্তাফফত ফনভ তান

যফতী ফেভাফে দৃশ্য )



 যাঙাভাটি াফ তট াউজ াংরি ভূফভ ধ  গণপূতত অফধদপ্তয  র্তত গৃফত  াম তক্রভ :



 যাঙাভাটি াফ তট াউজ াংরি ভূফভ ধ  গণপূতত অফধদপ্তয  র্তত গৃফত  াম তক্রভ :



 যাঙাভাটি াফ তট াউজ াংরি ভূফভ ধ  গণপূতত অফধদপ্তয  র্তত গৃফত  াম তক্রভ :



 যাঙাভাটি ফফ.টি.ফব ম ন্দ্র াংরি ভূফভ ধ :



 যাঙাভাটি মজরা এন.এ.আই. বফন াংরি ভূফভ ধ :



 যাঙাভাটি ফফবর াজতকনয ফাাংকরা াংরি ভূফভ ধ :



 যাঙাভাটি মজরা প্রাক য ফাাংকরা াংরি ভূফভ ধ :



 যাঙাভাটি পুফর সুাকযয ফাাংকরা াংরি ভূফভ ধ :



 যাঙাভাটি পুফর সুাকযয ফাাংকরা াংরি ভূফভ ধ :



 ফফকল মভযাভত  াংযক্ষণ  াম তাধীন বফনমূকয নমুনা ফচে:

জজ ম াট তবফন, চিগ্রাভ :

(মভযাভকতয পূকফ ত)



(মভযাভত  াম ত চরা ারীন)



(মভযাভত যফতী)



 ফফকল মভযাভত  াংযক্ষণ  াম তাধীন বফনমূকয নমুনা ফচে:

(মভযাভকতয পূকফ ত)



(মভযাভত  াম ত চরা ারীন)



(মভযাভত যফতী)



য াফয ১২-তরা

অফপ বফন, মগুনফাফগচা

(পূকফ তয ফচে)



(ফততভান ফচে)



য াফয  াম তবফন-১, আগ্রাফাদ, চিগ্রাভ

(পূকফ তয ফচে) (ফততভান ফচে)



ফফকল মভযাভত  াম তাধীন এ টি বফন:



ফফকলাফয়ত বফদুযফত  মন্ত্রাফতয ফযচারন  ফফযফড যার াফব তফাং:

 এ টি ফরপট ফফযফড যার

াফব তফাং  যা কে।

 একত Vertical Transport

Attendant ফনকয়াগ

 যকত কয়কছ।



 ফরপট



 বফদুযফত াফ-মটন: িান্সপযভায



 বফদুযফত াফ-মটন:

সুইচ ফগয়ায, এর.টি/এইচ.টি/

ফ.এপ.আই প্যাকনর





 বফদুযফত ফডফস্ট্রফফউন প্যাকনর মফাড ত:



 বফদুযফত মজনাকযটয:



 বফদুযফত মজনাকযটয (ম কনাফ):



 এইচ.টি, এর.টি বফদুযফত রাইন:



 এইচ.টি, এর.টি

বফদুযফত রাইন

মভযাভত যণ:



 পায়ায পাইটিাং ফকটভ:



 মারায প্যাকনর:



 এয়ায  ফন্ডনায:



 মিার এয়ায  ফন্ডফনাং ফকটভ:



 মিার এয়ায  ফন্ডফনাং ফকটভ (ফচরায):



 মিার এয়ায  ফন্ডফনাং ফকটভ ( কিার প্যাকনর):



 ফ.ফ.টি.ফব ফকটভ:



 বফদুযফত িান্সপযভায মভযাভত যণ:



 াফভাযফফর াফনয াকম্পয  রাভ াই ফযফততন:



 বফদুযফত  কিার রুভ:



নফফনফভ তত আদৄফন সুফফধাম্পন্ন বফনমূ:

েফত গণপূতত অফধদপ্তয  র্তত আদৄফন অফ াঠাকভা, ন া,

ফপটিাং-ফপ চায  ইকর কিা-মভ াফন যার মন্ত্রাফত েফরত ফ ছু

াংখ্য বফন  স্থানা ফনফভ তত কয়কছ এফাং মফ  কয় টি ফনভ তাণ  াজ

ভাফপ্তয কথ। এ র আদৄফন  সুফফধাম্পন্ন বফন যক্ষনাকফক্ষণ,

মভযাভত  ফযচারনায জন্য ফফণ তত অফতফযি াকয ফযাকিয প্রকয়াজন।



জাতীয় সংসদ সচিবালয়য়র কর্ মকতমা-কর্ মিারীয়দর জন্য চিচর্ মত ৪৪৮ টি ফ্লাট:



কাকরাইলস্থ জাচিস টাওয়ার:



কাকরাইলস্থ জাচিস টাওয়ার (ইিয়টচরয়র):









স্থানা ফনয়ফভত যক্ষণাকফক্ষন  মভযাভকতয পরাপর:

 মথামথ যক্ষণাকফক্ষন, ফযচারনা  মভযাভত - ফফকলতঃ Special Repair

এয ভােকভ বফন/স্থানায আয়ুস্কার ২৫ ফছয ম তন্ত ফােকনা মায়।

 ই/এভ (ইকর কিা-মভ াফন যার) মন্ত্রাফতয মথামথ ফযচারন  ফফযফড যার 

মভইনকটন্যাকন্সয ভােকভ মন্ত্রমূফ ম্পূণ ত ফফ র/নট য়া কত যক্ষা  কয,

দীঘ তকভয়াকদ ফফপুর ফযভান য াফয অকথ তয াশ্রয়  যা মায়।

 বফন ব্যফায াযী/ ফফা াযীকদয ফনযাকদ  স্বােকন্দ ফফাকয ফযকফ

ফনফিত য়।

 য াকযয বাফমূফতত উজ্জ্বর য়।



অনরাইন ফফফডাং ডাটা-মফইজ:

 গণপূতত অফধদপ্তকযয কয়ফাইকটয www.pwd.gov.bd/

buildingdatabase ফরকঙ্ক ফক্ল  কয য াফয বফনমূকয অনরাইন 

ফফফডাং ডাটা-মফইজ ায়া মাকফ। এখাকন এ টি বফকন/স্থানায় ফফগত অথ ত

ফৎয মূক ফ ফ মভযাভত  াজ ম্পাফদত কয়কছ এফাং একত  ত টা া ব্যয়

কয়কছ তায ময ড ত কজই জানা মাকফ। একত এ ই  াকজয পুনযাবৃফত্ত মযাধ

 যা ম্ভফ   ভ তকক্ষকে স্বেতা ফনফিত কফ।

 এবাকফ ঠি ভকয় মথামথ মভযাভত  াজ ম্পাদন  কয বফকন

ফফা াযীকদয সুফফধা ফনফিত কফ এফাং দীঘ তকভয়াকদ য াকযয ফফপুর

ফযভান অকথ তয াশ্রয় কফ।



 অনরাইন ফফফডাং 

ডাটা-মফইজ এয

স্ক্রীনট



বফন মভযাভত  যক্ষণাকফক্ষণ মফা অনরাইকনয ভােকভ জী যন

 ফততভান য ায রূ ল্প’২০২১ ফাস্তফায়কনয উকিকশ্য ২০২১ াকরয ভকে ফডফজটার ফাাংরাকদ 

গকে মতারায রকক্ষয গণপূতত অফধদপ্তকযয উদ্ভাফকন  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  াম তারকয়য এটুআই 

মপ্রাগ্রাকভয কমাফগতায়, য াফয বফন মভযাভত  যক্ষণাকফক্ষণ মফা অনরাইকনয ভােকভ 

ফজ যকণয উকদ্যাগ গৃফত কয়কছ। 

 গণপূতত অফধদপ্তকযয কয়ফাইকট http://cms.pwd.gov.bd ফরকঙ্ক ফক্ল  কয

য াফয বফনমূকয মভযাভত  যক্ষনাকফক্ষণ  াকজয আকফদন মমক ান স্থান মথক  মমক ান 

ভকয়, অনরাইকন  স্বল্পতভ ভকয় ঠি  বাকফ  যা মাকফ। মভাফাইর অযাস্ ীঘ্রই প্রস্তুত কফ।

 এটি এ টি অনরাইন ফবফত্ত  ইউজায ইন্টাযকপ। মমখাকন ম ান ফফা াযী তায বফন  ফ্ল্াট 

ফকরক্ট  কয াংফিষ্ট ভস্যায ফফফযন ফরখকত াযকফন  তা াফফভট  যকর যাফয াংফিষ্ট 

প্রক ৌরীয ফন ট মভাফাইর এ.এভ.এ আ াকয অফবকমাগটি মপ্রফযত কয় মাকফ এফাং 

আকফদন াযী মনাটিফপক ন এ.এভ.এ াকফন। একত বফকন ফফা াযীকদয মভযাভত

াংক্রান্ত অফবকমাগ তাৎক্ষফণ বাকফ গৃফত  ময ড তভুি কফ।



আকফদনটি অনরাইকন প্রাফপ্তয াকথ াকথই তা ডাটাকফইকজ ফরফফদ্ধ কয় মাকফ  এয 

মপ্রফক্ষকত াংফিষ্ট  ভ ত ততা  র্তত  গৃফত ব্যফস্থায আকডট মথামথ ভকয় উদ্ধতন  ভ ত ততায 

 াকছ মপ্রফযত কফ।

আকফদন াযী ফপযফত এ.এভ.এ এয ভােকভ আকফদকনয অগ্রগফত ম্পক ত অফফত কফন 

  াজ ম্পন্ন কর প্রতযয়ন ফদকফন ।

অনরাইন ইন্টাযকপ এয প্রাফন  ব্যফায প্রান্ত মথক  আকফদনাংফিষ্ট  র তথ্য মূ 

াবতায ডাটাকফইকজ ফা ফপ্রন্ট  কয াংযক্ষণ  যা ম্ভফ কফ।

এবাকফ মূল্যফান য াফয দাপ্তফয  ভয় ব্যয়, অথ ত  শ্রভ ব্যয়, ফফফবন্ন দাপ্তফয  প্রফক্রয়া  

মক্ষেফফককল াংফিট গণপূতত অফপক স্বযীকয উফস্থত য়া, ঠি  আকফদকনয প্রফক্রয়া, 

ঠি ানা এফাং ম্পিৃ জনফর, টাকপয উয ফনবতযীরতা   াকজয ধা  ভাকনা ম্ভফ কফ।

ঠি ভকয় ঠি মভযাভত/যক্ষণাকফক্ষণ  াজটি মথামথবাকফ ম্পাদন  যা ফনফিত কফ।

ময ড ত ডাটাকফজ থা ায় এ ই  াকজয পুনযাবৃফত্ত মযাধ  যা ম্ভফ এফাং য াফয  াকজ

স্বেতা  জফাফফদফতা ব্যা বৃফদ্ধ াকফ।



 অনরাইন মফায স্ক্রীনট:



 অনরাইন মফায স্ক্রীনট:



 অনরাইন মফায স্ক্রীনট:



 এডফভন প্যাকনর (http://cms.pwd.gov.bd/admin):



 এডফভন প্যাকনর (http://cms.pwd.gov.bd/admin):



 ২০১৭-২০১৮ অথ তফছকযয ফাকজকট মভযাভত  াংযক্ষণ খাকত প্রাপ্ত ফযাি = ৪২৫.২৩০১ 

ম াটি টা া।

সুষ্ঠ ুযক্ষণাকফক্ষকণয জন্য প্রকয়াজনীয় চাফদা = ১৩৫২.০৪৩৮ ম াটি টা া।

 মমৌফি তাঃ

 ফফধ তত ফলন্থ এফযয়া।

 অন্যান্য য াফয দপ্তয/অফধদপ্তকযয প্রাপ্ত ফযাকিয তুরনামূর অফস্থান।

(উদাযণ: পুফর এ ফযাি = ৪৮৫ ম াটি এফাং

স্বাস্থয প্রক ৌর অফধদপ্তয এ ফযাি = ১২০ ম াটি )

 গণপূতত অফধদপ্তয  র্তত মভযাভত  াংযক্ষণ  াম তাধীন V.V.I. P স্থানা, KPI স্থানা, 

দূকম তাগ ারীন যক্ষণাকফক্ষণ, অপ্রতযাফত যক্ষণাকফক্ষণ  াম ত মথাভকয় সুষ্ঠবুাকফ ম্পন্ন  যকত

য়।

 সুষ্ঠু যক্ষণাকফক্ষণ  াম ত ফনফিত কর য াফয মূল্যফান স্থানামূকয আয়ুষ্কার বৃফদ্ধ াকফ 

ফফপুর ফযভান য াফয অকথ তয াশ্রয়  যা মাকফ।




