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NCC Development Report : 2019-20 

িস� কেপ �ােরশেনর নাম: নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

১. �িমকাঃ 

িস� কেপ �ােরশন সংিবিধব� এক� �ানীয় সরকার �িত�ান। এর আয়তন: ৭২.৪৩ বগ � িক:িম:, ওয়�াড সং�া: ২৭�, অ�ল সং�া: ৩�,  

জনসং�া :  �ায় ১৪,১৮,৭৮২  (আদম�মাির – ২০১১ অ�যায়ী);  নগরীর �মাট �হাি�ং সং�া : ৫৪,৩৯৮�।  নগরীর সব ��েরর জনগেণর 

সকল ধরেনর নাগিরক �সবা িনি�তকরণ ও অবকাঠােমাগত উ�য়ন িস� কেপ �ােরশেনর �মৗিলক দািয়�।  িব�� নারায়ণগ� �পৗরসভা 

বাংলােদেশর এক� �াচীনতম িবেশষ ��ণীর মেডল �পৗরসভা িছল।  ১৮৭৬ সােল এ �পৗরসভা �িতি�ত হয়।  ��শ িবেরাধী আে�ালন 

�থেক �� কের মহান ভাষা আে�ালন এবং মহান �াধীনতা সং�ামসহ জািত গঠেন নারায়ণগ� নগরীর ����ণ � অবদান রেয়েছ। 

ঔপিনেবিশক শাসন আমেল শীতল��া নদীর উভয় পােড় নারায়ণগ� নদী ব�রেক �ক� কের গেড় ওঠা এ নগরী পাট ও পাটজাত পে�র 

�বসার জ� �ােচ�র ডাি� িহেসেব �ািত অজ�ন কের।  কােলর িববত�েন এ িশ� িব�� হেলও বত�মােন র�ানীেযা� নীটওয়�ার এর �ায় 

৮০% নারায়ণগে�ই উৎপাদন হয়।  নগরীর ম� িদেয় �বািহত শীতল��া নদীর �’তীের গেড় ওঠা আেরা িবিভ� ধরেনর িশ� �িত�ােনর 

কারেণ ঢাকার পা��বত� ঘনবসিত�ণ �, িশ� স�� এ ব�র নগরীর ��� কখেনা কেমিন বরং পয �ায়�েম �ি� পাে�।  নারায়ণগ� নগরীর 

��� িবেবচনা কের মাননীয় �ধানম�ী জনেন�ী �শখ হািসনা ২০১১ সােলর ৫ �ম ঐিতহ�বাহী নারায়ণগ� �পৗরসভা, িসি�রগ� ও 

কদমর�ল �পৗরসভার সম�েয় নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন �িত�া কেরন।  এর ধারাবািহকতায় নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশনেক এক� 

আ�িনক নগরী িহেসেব গেড় �তালার লে�� িনরলসভােব কাজ কের যাওয়া হে�। 

২. িভশন ও িমশন: 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর �পক� (Vision) , অিভল� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবিল  

�পক� (Vision) : 
নগরবাসীর �সবা �দােনর মা�েম এক� আ�িনক,�টকসই এবং বাসেযা� নগরী গেড় �তালা। 

      অিভল�� (Mission) :  
উ�ত নাগরীক �সবা �ি�র মা�েম নগেরর পিরেবশ ও নগরবাসীর জীবনযা�ার মান উ�য়ন 

�কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives) 

(1) নগর এলাকার অবকাঠােমা উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন 
(2) পিরকি�ত, িনরাপদন ও �টকসই নগর এলাকার অবকাঠােমা উ�য়ন 
(3) নগর পিরেবশ উ�য়ন 
(4) নাগিরক �িবধার উ�য়ন 
(5)  বজ�� �ব�াপনা প�িত আ�িনকায়ন 
(6) দাির� িবেমাচন কায ��ম  
(7) �া�� �সবা 

 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ: 

১. বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন �জারদারকরণ 

২. কায �প�িত, কম �পিরেবশ ও �সবার মােনা�য়ন 
৩. আিথ �ক  ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন 
৪. জাতীয় ��াচার �কৗশল ও ত� অিধকার বা�বায়ন �জারদারকরণ 

    

কায �াবলী (Functions) 

(1) নগর এলাকার রা�া, ��ন এবং ি�জ-কালভাট � িনম �াণ, র�ণােব�ণ  

(2) হাট-বাজার উ�য়ন, র�ণােব�ণ  

(3) জলাধার সং�ার ও সংর�ণ,�� �রাপণ এবং �সৗ�য � বধ �ন 

(4) শহর অ�েল �ািনেটশন, জলাব�তা িনরসন �ব�ার উ�য়ন 

(5) নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর রাজ� �ি�, অথ �ায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন 

(6) জ� ও ��� িনব�ন এবং �া�� �ক� ও  মা�সদেনর মা�েম �সবা 

(7) মশক িনধন 

(8) সড়ক বািত �াপন ও র�ণােব�ণ 

(9) বজ�� সং�হ ও অপসারণ 
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�� ও দীঘ �েময়াদী পিরক�না 

৫ বছর  �ময়াদী উ�য়ন পিরক�না : 

১. উ�ত �যাগােযাগ �ব�া িনি�তকরণ এবং িতেলা�মা নগরী িহেসেব গেড় �তালার জ� ৫নং ঘাট এলাকায় শীতল��া  
      নদীর উপর �স� িনম �াণ । 
২. স�জ এবং পিরকি�ত নগর গেড় �তালার জে� সমি�ত ��েনজ িসে�ম, জলাধার সংর�ণ এবং সং�ােরর �ব�া �হণ।  
৩. িব�মান �ছাট, বড় ও মাঝাির সড়কস�হ স�সারণ, �নঃিনম �াণ এবং �েয়াজেন বিধ �ত করা হেব এবং �েয়াজনীয় �ীজ  
       ও কালভাট �  িনম �াণ।  
৪. �া��স�ত নগরী গেড় �তালার জে� শতভাগ �ািনেটশন �ব�া িনি�ত করা।  
৫. �েপয় পািন সরবরােহর জে� পািন সরবরাহ �ব�া �াপন করা।  
৬. িস� কেপ �ােরশেনর নাগিরক �িবধা িনি�ত করার জে� ত�-��ি�র উ�য়ন সাধেনর মা�েম সকল কায ��ম  
      অেটােমশন করা।  
৭. দাির� িবেমাচেনর জ� �� ঋণ কম ��চীর পিরিধ স�সারণ করা । 
৮. যানজট িনরসেণ ন�ন বাস টািম �নাল, �াক টািম �নাল িনম �াণ সহ িস� সািভ�স চা� করার উে�াগ �নয়া।  
৯. িস� কেপ �ােরশেনর আয় �ি�র জে� িনজ� �িমেত মােক�ট এবং ��াট িনম �াণ করা এবং ক�চা বাজারস�েহর উ�য়ন  
      করা।  
১০. কবর�ান ও �শান এর উ�য়ন করা।  
১১. কালচারাল এবং �হিরেটজ পাক�সহ িবেনাদেনর জ� িশ� পাক� িনম �াণ করা।  
১২. �া��েসবা িনি�ত করার জ� কিমউিন� ি�িনক, নগর হাসপাতাল এবং এ�া�ুেল� সািভ�স চা� করা ।  
১৩. �াথিমক, মা�িমক ও উ� মা�িমক �িত�ানসহ �মিডেকল কেলজ, �টকিনক�াল কেলজ এবং আট � কেলজ �িত�া করা।  
১৪. ঐিতহািসক �ানস�হ সংর�েণর উে�াগ �নয়া।  
১৫. নারীর �মতায়েনর জ� িশ�া এবং কম �সং�ােনর �ব�া করা।  
১৬. িস� কেপ �ােরশেনর সকল �ের �শাসন িনি�ত করা।  
১৭. জনেসবা িনি�ত করার জে� িতন� অ�েল ওয়ান �প সািভ�স �স�ার �িত�া করা।  
১৮. িস� কেপ �ােরশেনর �িত� শাখা কি�উটারাই�ড করা এবং কম �কত�া/কম �চারীেদরেক কি�উটার িবষেয় সমেয়াপেযাগী  
      �িশ�ণ �দান করা।  
১৯. সকল কম �কত�া/কম �চারীর কাজ মিনটিরংসহ িনরাপ�া িনি�ত করার জ� িব�মান িসিস �িভ ক�ােমরার পিরিধ �ি�     
      করা। 

১০ বছর  �ময়াদী উ�য়ন পিরক�না : 

১. আ�িনক �য়ােরজ িসে�ম �াপন কের ��েনজ িসে�েমর আরও উ�িত সাধন করা  যােত �কান �কার �িষত পািন নদীেত  
      পড়েত না পাের। 
২. ৩-জ ( �াসকরণ, �ন��বহার, �নঃচ�ায়ন ) বজ�� �ব�াপনা িনি�ত কের নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশনেক কাব �ন��,  
      পির�� নগরী িহেসেব গেড় �তালা।  
৩. শীতল��া নদীর �ই পােড় ঢাকা-চ��াম ও ঢাকা-�ি�গ� মহাসড়েকর সােথ সংেযাগ �াপনকারী সা��লার �রাড িনম �াণ  
      করা।  
৪. নারায়ণগ�েক �মে�া �রেলর সােথ সং�� কের �ািফক �ব�ার উ�য়ন সাধন�ব �ক যানজট �� নগরী গেড় �তালা। 
৫. শীতল��া নদীর উপর �রাপওেয় এবং ওয়াটার সা��লার সািভ�স চা� করা। 
৬. িস� কেপ �ােরশেনর এলাকা স�সারণ করা। 

২০ বছর  �ময়াদী উ�য়ন পিরক�না : 
 

১. �েয �ােগর �িঁক �াস করার িনিমে� পানীয় জল িহেসেব �বহােরর জ� �গভ�� পািন �বহার পিরহার কের সােফ�স  
      ওয়াটার �বহােরর জ� আ�িনক পািন �শাধণাগার িনম �াণ করা।  
২. �হ�ালী এবং পয়ঃিন�াশেনর বজ���� পািন শতভাগ পিরেশাধন কের নদীেত িন�াশেনর �ব�া �হণ করা। 
৩. �� িশ� �িত�ােনর জ� সমি�ত ই�িপ �াপন করা এবং এ জ� সমি�ত পিরক�না �নয়ণ করা। 
৪. পয �ায়�েম িব�িব�ালয়, �মিডেকল কেলজ এবং ��ি� িব�িব�ালয় �িত�া করা।  
৫. শতভাগ িশ� এবং �হ�ািল বজ�� পিরেশাধেনর জ� সমি�ত ই�িপ এবং পিরেশাধণাগার �াপন করা। 
৬. �েপয় পািন সরবরাহ িনি�ত করার জে� পািন �শাধনাগার িনম �াণ করা।  
৭. শীতল��া নদীর পািন �ষণ �� রাখা িনি�ত করা । 
৮. িস� কেপ �ােরশেনর িনজ� িব��ৎ �ক� িনম �াণ করা। 
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৩. �িত�ত নাগিরক �সবাস�হ :     

ক.  �শাসন িবভাগ, সাধারণ শাখা : 

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন ফরম 

�াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ শহীদ িমনার বরা� �দান ০৩ কায �িদবস  আেবদনপ�  

�াি��ান: নগর ভবন  
 

২০০/- 
নগদ �দান 

সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v  
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb  
‡dvb:+88-02-7633423  

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

০২ তালাক �নানী সভার নকল ০৪ কায �িদবস  আেবদনপ� 
�াি��ান: নগর ভবন  

 
 

২০০/- 
নগদ �দান  

সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

০৩ িবচােরর আেদেশর সকল ০৪ কায �িদবস   আেবদনপ� 
�াি��ান: নগর ভবন  

 
 

২০০/- 
নগদ �দান  

সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

০৪ ত� সরবরাহ  
(ত� অিধকার আইন)  

০৫ কায �িদবস আেবদনপ� 
�াি��ান: নগর ভবন  

 
 

২০/- 
নগদ �দান 

সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া 
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

খ. নগর পিরক�না শাখা :  

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন ফরম 

�াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ পিরেবশগত অনাপি� প�/ 

অব�ানগত ছাড়প�         
১০ কায �িদবস মাননীয় �ময়র বরাবর 

আেবদন করেত হেব 
স�জ ��ণী��=৫০০০/- 
কমলা ��ণী��=৭০০০/- 

নগর পিরক�না শাখা 
জনাব �মাঃ মঈ�ল ইসলাম 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
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(�েয়াজনীয় ত� ও 
আ�সাি�ক 
কাগজপ�সহ) 
�াি��ান: নগর ভবন। 

লাল ��ণী��=১০,০০০/- 
 

নগর ভবন �া�ন এ 
অবি�ত ওয়ান �াংেক    
রিশেদর মা�েম জমা 
�দান 

নগর পিরক�নািবদ 
�মাবা: ০১৯১৩৯১০৩৯৩ 

ই-�মইল- 
townplanning@ncc.gov.bd 

‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

০২ িব�াপন/সাইনেবাড �/িবলেবাড � 
�াপেনর অ�মিতপ� 

 ১০ কায �িদবস  মাননীয় �ময়র বরাবর 
আেবদন করেত হেব 
(�েয়াজনীয় ত� ও 
আ�সাি�ক কাগজপ� 
সহ) 
�াি��ান: নগর ভবন।  

আদশ � কর তফিসল ২০১৬ 
�মাতােবক, িস� 
কেপ �ােরশেনর ত� 
বাতায়েন আদশ � কর 
তফিসল সি�েবশ রেয়েছ। 

  

নগর ভবন �া�ন এ 
অবি�ত ওয়ান �াংেক    
 রিশেদর মা�েম জমা 
�দান 

নগর পিরক�না শাখা 
জনাব �মাঃ মঈ�ল ইসলাম 

নগর পিরক�নািবদ 
�মাবা: ০১৯১৩৯১০৩৯৩ 

ই-�মইল- 
townplanning@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

গ. কর িনধ �ারণ শাখা  

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন ফরম 

�াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ �তন �হাি�ং ন�র �দান ১৫ কায �িদবস দিলেলর ফেটাকিপ 

খাজনার রিশদ 
পচ �ার কিপ  
িডিসআর কিপ  
�াি��ান: নগর ভবন, 
িসি�রগ� ও কদমর�ল 
আ�িলক অিফস  
কর িনধ �ারণ শাখা  

 দিলল �ে�র উপর 
০.৫% হাের এবং  
 অ�া� দিলেল ��নতম 
৫০০/- টাকা 
 নগর ভবন �া�ন এ 
অবি�ত ওয়ান �াংেক    
 রিশেদর মা�েম জমা 
�দান  

রাজ� শাখা  
নাম: নািদর �হােসন ফিকর 
পদবী: কর িনধ �ারণ কম �কত�া 

�ফান: ০১৮১৮৮১৪০২০ 
ই-�মইল-revenue@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
 

০২ �হাি�ং নাম পিরবত�ন ৪৫ কায �িদবস  দিলেলর ফেটাকিপ 
খাজনার রিশদ 
পচ �ার কিপ  
িডিসআর কিপ  
 
�াি��ান: নগর ভবন, 
িসি�রগ� ও কদমর�ল 
আ�িলক অিফস  
কর িনধ �ারণ শাখা 

দিলল �ে�র উপর 
০.৫% হাের এবং অ�া� 
দিলেল ��নতম ৫০০/- 
টাকা 
নগর ভবন �া�ন এ 
অবি�ত ওয়ান �াংেক    
 রিশেদর মা�েম জমা 
�দান 

রাজ� শাখা  
নাম: পা�া নাহার �ডইজী 

পদবী: কর িনধ �ারক 
�ফান: ০১৯১৬৭৪০০১০ 

ই-�মইল-revenue@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
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০৩ �হাি�ং �থকীকরণ ৪৫ কায �িদবস দিলেলর ফেটাকিপ 
খাজনার রিশদ 
পচ �ার কিপ  
িডিসআর কিপ  
�াি��ান: নগর ভবন, 
িসি�রগ� ও কদমর�ল 
আ�িলক অিফস  
কর িনধ �ারণ শাখা 

দিলল �ে�র উপর ০.৫% 
হাের এবং অ�া� দিলেল 
��নতম ৫০০/- টাকা 
নগর ভবন �া�ন এ 
অবি�ত ওয়ান �াংেক    
 রিশেদর মা�েম জমা 
�দান 

রাজ� শাখা  
নাম: �মাহা�দ হা�ান িময়া 

পদবী: কর িনধ �ারক 
�ফান: ০১৭১২১৯০০৬২ 

ই-�মইল-revenue@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

০৪ �হাি�ং এক�ীকরণ ৪৫ কায �িদবস দিলেলর ফেটাকিপ 
খাজনার রিশদ 
পচ �ার কিপ  
িডিসআর কিপ  
�াি��ান: নগর ভবন, 
িসি�রগ� ও কদমর�ল 
আ�িলক অিফস  
কর িনধ �ারণ শাখা 

দিলল �ে�র উপর ০.৫% 
হাের এবং অ�া� দিলেল 
��নতম ৫০০/- টাকা 
নগর ভবন �া�ন এ 
অবি�ত ওয়ান �াংেক    
রিশেদর মা�েম জমা 
�দান 

নাম: অন� �মার পাল 
পদবী: কর িনধ �ারক 

�ফান: 01921464901 
 

ই-�মইল-revenue@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

০৫ সা� �ফাইড কিপ ০৫ কায �িদবস িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদনপ�  
�াি��ান: নগর ভবন, 
িসি�রগ� ও কদমর�ল 
আ�িলক অিফস  
কর িনধ �ারণ শাখা 

৫০০/- টাকা 
নগদ �দান  

নাম: জািকর �হােসন  
পদবী: সহকারী কর িনধ �ারক 

�ফান: ০১৮১৮৮১৪০২০ 
ই-�মইল-revenue@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

 ঘ. �েকৗশল িবভাগ 

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদন ফরম 

�াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ প�িত শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�া 

(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ �রাড কা�ং ০৭ কায �িদবস িস� কেপ �ােরশন এর 

িহসাব িবভাগ হেত 
আেবদনপ� সং�হ �ব �ক 
এবং �াস অিফস ক��ক 
ন�া ও িডমা� �নাট ও 
িস� �া� পিরেশাধ 
সােপে� আেবদন পে� 
সংি�� ওয়ােড �র 
কাউি�লর এর �পািরশ 
 

 �াি��ান: নগর ভবন। 

ক) কােপ ��ং রা�া(�িত ব:িম)= ৩,১৯০/-   
খ) আরিসিস                     = ২,৬২৫/-   
গ) িসিস                          = ১,৮২৪/-   
ঘ) এইচিবিব                     =  ৯৯০/-   
ঙ) ক�চা রা�া                    = ৯৭/-   
  
িবিবধ রিশেদর মা�েম িহসাব িবভােগ 
ধা���ত িফ জমা �দান করা হয়  

�েকৗশল িবভাগ 
জনাব �মাঃ রােশদ �মা�া 

যাি�ক �েকৗশলী 
�ফানঃ ০১৭১৭১৭৪৪৮৮ 

transport@ncc.gov.bd 
  

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 



6 
 

NCC Development Report : 2019-20 

০২  �রাড �রালার ভাড়া             
 �দান                

০৭ কায �িদবস �কাদার/�াহক ক��ক 
আেবদন �াি� সােপে� 
 
 �াি��ান: নগর ভবন। 
 

* আেবদন ফরম এর ��  = ৫০/-  
ক) ৮-১০ টনী �িতিদন      = ৪,২০০/-   
খ) ৬-৮ টনী �িতিদন       = ৩,৬০০/-   
গ) ৩-৪ টনী �িতিদন        = ৩,০০০/-   
ঘ) ১-৩ টনী �িতিদন         = ২,৫০০/-   
ঙ) ০.৯-৮ টনী হ�া� �রালার  
                      �িতিদন   =  ১,৩৮০/- 
চ) �ইল �লাডার �িতিদন   = ৬,০০০/-   
ছ) পািনর গাড়ী �িতিদন     =৩,০০০/-  
িবিবধ রিশেদর মা�েম িহসাব িবভােগ 
ধা���ত িফ জমা �দান করা হয় । 

�েকৗশল িবভাগ 
 জনাব �মাঃ রােশদ �মা�া 

যাি�ক �েকৗশলী 
�ফানঃ ০১৭১৭১৭৪৪৮৮ 

transport@ncc.gov.bd 
 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

০৩  �কাদারী লাইেস� ৪৫ কায �িদবস 
  

িস� কেপ �ােরশন এর 
িহসাব িবভাগ হেত 
আেবদনপ� সং�হ �ব �ক 
এবং ভ�াট �রিজে�শন, 
আয়কর সনদ, �াংক 
সলেভি� সনদ �াি� 
সােপে� 
  
�াি��ান: নগর ভবন। 

* আেবদন ফরম এর ��   =     ৫০০/-   
ক) ১ম  ��িণর �কাদারী লাইেস� িফ      
= ৭,০০০/- 
ক) ২য়  ��িণর �কাদারী লাইেস� িফ     
 = ৬,০০০/- 
ক) ৩য়  ��িণর �কাদারী লাইেস� িফ      
= ৫,০০০/- 
*িবিবধ রিশেদর মা�েম িহসাব িবভােগ 
ধা���ত িফ জমা �দান করা হয় । 

�েকৗশল িবভাগ 
জনাব �মাঃ মিফ�র রহমান  

কায �সহকারী  
�মাবাইল: ০১৭১৬১৭০৩১৪  

 
 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

ঙ. �া�� িবভাগ 

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন 
ফরম �াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ প�িত শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ জ� ও ��� িনব�ন এবং 

সনদ �দান 
৭ কায �িদবস 

 
নগর ভবন ও আ�িলক অিফস 
স�হ 

 সরকার ক��ক িনধ �ািরত এবং 
�াংেকর মা�েম 
 

ডা: �শখ �মা�ফা আলী 
�মিডেকল অিফসার 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 
�ফান-৭৬৩৪৯৮৮ 

ই-�মইল: health@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

চ. লাইেস� শাখা : 
 

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম 
�াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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০১ ��ড লাইেস� �দান 
ন�ন/নবায়ন 

সেব �া� ৫ কায �িদবস িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
মািলেকর ৩ কিপ সত�ািয়ত ছিব 
িলিমেটড �কাং এর ��ে� -আ� �ৈকল 
অফ �মেমােরনডাম 
�হাি�ং িনেজর হেল- হালনাগাদ 
�হাি�ং �া� পিরেশাধ রিশেদর 
ফেটাকিপ 
ভাড়া�য়ার ��ে�-৩০০ ��াে� ভাড়ার 
�ি�প� 
জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ 
িশ�  কারখানার ��ে�- ফায়ার সািভ�স 
ও িসিভল িডেফ� ক��ক লাইেসে�র 
ফেটাকিপ। 
�িত�ােনর �কানা পিরবত�েনর ��ে� -
ন�ন �কানার �ি�প� ও ৩০০ টাকার 
��াে� �নাটারী পাবিলক ক��ক 
হলফনামা     
�িত�ােনর �কানা মািলকানা 
পিরবত�েনর ��ে� -�েব �র মািলেকর 
৩০০/ টাকার ��াে� �নাটারী পাবিলক 
ক��ক হলফনামা ন�ন ��ড লাইেস� 
আেবদন ফরম- 
সংেশাধনী ফরম- 

�াি��ান: ওয়ান �প সািভ�স �স�ার, 

আদশ � কর তফিসল ২০১৬ 
�মাতােবক, িস� 

কেপ �ােরশেনর ত� বাতায়েন 
আদশ � কর তফিসল সি�েবশ 

রেয়েছ। �াংেক রিশেদর 
মা�েম জমা �দান 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০/- নগদ �দান 
১০/- নগদ �দান 

লাইেস� শাখা 
�মাঃ �মাজাে�ল হক 

�ধান লাইেস� পিরদশ �ক 
�ফানঃ ০১৭১৮০৬৯৪৭৪ 

tradelicense@ncc.gov.bd 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

০২ ির�া লাইেস� নবায়ন 
ভ�ান, �ঠলাগাড়ী লাইেস� 
নবায়ন  

 নগর ভবন ও আ�িলক কায �ালয় ৫০০/-নগদ �দান 
৩২০/-নগদ �দান 

লাইেস� শাখা 
শাহাদাৎ �হােসন �মন 

�া�� সহকারী 
ভাঃ �া� লাইেস� পিরদশ �ক 

�ফানঃ ০১৯১৪-১৩৪১৪৭ 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

 

  



8 
 

NCC Development Report : 2019-20 

�ািত�ািনক �সবা :    

ছ. �শাসন িবভাগ 
 

�ঃনং �সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া� 
সময়সীমা 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন 
ফরম �াি�র �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ প�িত শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম,পদবী, �ফান ও ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�ার পদবী,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলা, �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১  অিজ�ত �� ০৩ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব িবনা�ে�   
০২  �নিমি�ক �� ১০ কায �িদবস িনধ �ািরত ফরেম �নিমি�ক ��র 

জ� আেবদন 
 
�াি��ান: নগর ভবন ও 
আ�িলক কায �ালেয়র সাধারণ 
শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

  �াি� িবেনাদন �� ১০ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত 
হেব 
�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 
কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 
 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

  মা��কালীন �� ১৫ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 
কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

  িচিকৎসা ��  ১০ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত 
হেব 
�মিডেকল সা� �িফেকট সং�� 
করেত হেব 
�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 
কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

  িশ�া ��   ১৫ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 
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  �পনশন  ম�ির ৩০ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

  ভিব�ত তহিবল ম�ির ৩০ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

  আ�েতািষক ম�ির  ৩০ কায �িদবস �ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

�াি��ান: নগর ভবন/আ�িলক 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

িবনা�ে� সাধারণ শাখা  
ইশরাত জািকয়া  
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬ 
ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb 
‡dvb:+88-02-7633423 

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd 

                

সংি�� ম�ণালেয়র িস�েজনস চাট �ােরর ত� বাতায়ন িলংক  :  www.lgd.gov.bd  
 

আপনার (�সবা �হীতার) কােছ আমােদর �সবা �দানকারীর �ত�াশা  
 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১ �য়ংস�ণ � আেবদন জমা �দান  
২ যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা  
৩ �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ই-�মইল এর িনেদ �শনা অ�সরণ করা  
৪ সা�ােতর জ� ধায � তািরেখ িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা   
৫ অনাব�ক �ফান/তদিবর না করা  

 

  

http://www.lgd.gov.bd/
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অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা 

�কান নাগিরক িস� কেপ �ােরশন হেত �কান কাি�ত �সবা না �পেল বা �সবা �াি�েত অস�� হেল পয �ায�েম িতিন �কান কম �কত�ার িনকট এবং িকভােব �যাগােযাগ করেবন তা অিভেযাগ �িতকার 

�ব�পনা (GRS) এ িন��পভােব উে�খ করেত হেব।   
 

 �ঃনং কখন �যাগােযাগ করেবন  কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা   িন�ি�র সময়সীমা   
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
১ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত �থ � হেল  অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) নাম: জনাব �মাঃ মঈ�ল ইসলাম  

পদবী: নগর পিরক�নািবদ  
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন   

ই-�মইল: townplanning@ncc.gov.bd  

ওেয়ব সাইট: www.ncc.gov.bd 

৩০ কায �িদবস 

২ অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত �থ � 
হেল 

আিপল কম �কত�া নাম: জনাব �মা: আ�র রউফ   
পদবী: �� সিচব  
�ানীয় সরকার িবভাগ  
ই-�মইল: rauf11bes@yahoocom 
ওেয়ব সাইট: www.lgd.gov.bd    

২০ কায �িদবস 

৩  আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত �থ � হেল মি�পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ �ব�াপনা �সল   মি�পিরষদ িবভাগ  ৬০ কায �িদবস 

৪. �শাসিনক কাঠােমা ও জনবল 

µwgK Aby‡gvw`Z Rbej Kg©iZ 2018-19 A_©eQ‡i c~iYK…Z c`msL¨v m„ó c` k~Y¨ c` gšÍe¨ 
1 797 140 -- 683 543 wb‡qvM wewagvjv Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Z‡e miKvwi †M‡RU AvKv‡i 

Zv GLbI cvIqv hvq wb weavq Rbej wb‡qvM msµvšÍ Kvh©µg 
MÖnY Kiv m¤¢e n‡”Q bv| 
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৫. নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর রাজ� আয় এর িববরণীঃ 

Av‡qi LvZ cÖK…Z Avq 

U¨v‡·m t   

(K) M„nKi f‚wgi Dci Ki   

      e‡Kqv 20988488.00 

      nvj 45615973.00 

  66604461.00 

(L) gqjv wb®‹vkb Ki                          

    e‡Kqv 17286222.00 

    nvj 45615973.00 

  62902195.00 

(M) Av‡jv Ki                                   

    e‡Kqv 12347351.00 

   nvj 32967373.00 

  45314724.00 

ev`-wi‡eU 9349977.00 

ev`-wiwgkb 4397900.00 

mviPvR© 6046508.00 

‡gvU  167120011.00 

(N) ¯’vei m¤úwË n Í̄všÍi  Ki 138691900.00 

(O) e¨emvqx jvB‡Ým wd 62611825.00 

(P) weÁvcb Ki 960338.00 

(Q) wm‡bgv Ki (cÖ‡gv`) 400000.00 

(R) hvbevnb wd 793050.00 

‡gvU  203457113.00 

wdm t   

(K) wVKv`vix jvB‡Ým bevqb wd 717750.00 

(L) ‡`vKvb fvov 14617244.00 

(M) nKv©m gv‡K©U n‡Z fvov 178322.00 

(N) bvgRvix wdm 7705001.00 

(O) Rb¥ I Ab¨vb¨ mb`cÎ wd 956850.00 

(P) ‡ivW ‡ivjvi fvov 1100100.00 

‡gvU  25275267.00 

Ab¨vb¨ t   

(K) evRvi n‡Z Lvm Av`vq /BRviv 29232441.00 
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(L) gv‡K©U / d¬vU wbg©vb n‡Z ‡mjvgx 115063437.00 

(M) wewfbœ ó¨vÛ n‡Z BRviv/Lvm Av`vq 4052180.00 

(N)  iv¯Zv KZ©‡bi ¶wZc‚iY wd 28235863.00 

(O) wewea dig weµq 1240550.00 

(P) Mb ‡kŠPvMvi BRviv 231000.00 

(Q) iv Í̄vi ¶wZcyib BRviv /Lvm Av`vq 1554636.00 

(R) †LqvNvU BRviv 432613.00 

(S) wmwWDj weµq 798100.00 

(T) wewea 269711.00 

(U) Îvb 11459800.00 

(V) wewfbœ Fb †diZ  7122775.00 

(W) †`vKvb cwRkb n Í̄všÍi wd 1104907.00 

(X) e¨vsK my` 8858163.00 

(Y) wbjv‡g weµq 995980.00 

(Z) Rwigvbv 1817650.00 

(_) A ’̄vqx Miæi nvU BRviv 27755325.00 

(`) bMi wgjbvqZb fvov 525200.00 

(a) wVKv`vix Kv‡Ri †Uó wd 2382452.00 

(b) B wc AvB  1105994.00 

‡gvU 244238777.00 

(K) bMi ï‡éi gÄyix 10000000.00 

(L) Dbœqb mnvqZv gÄyix 141752000.00 

(M) Dbœqb mnvqZv we‡kl gÄyix 82000000.00 

‡gvU 233752000.00 

‡gvU Avq  873843168.00 
 

cvwb mieivn 
A_©eQi : 2020-2021 

Av‡qi LvZ 
PjwZ eQ‡ii ms‡kvwaZ 

2019-2020 

1| †iBU (cvwb Ki) 0.00 

nvj 0.00 

e‡Kqv 0.00 

2| (K) cvwbi gvwmK wej / cvwbi Ki t   

e‡Kqv   

PjwZ 75852050.00 

L) ms‡hvM wdm 883528.00 

M) cybtms‡hvM wdm 0.00 
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N) Mfxi/AMfxi bjK‚c ’̄vcb I evrmwiK wd 818692.00 

O) bevqb wd 0.00 

P) mviPvR© 0.00 

Q) cÖ`Ë FY †diZ 0.00 

R) dig weµq 0.00 

S) Ab¨vb¨ 0.00 

Dc-‡gvU  77554270.00 

cÖviw¤¢K †Ri  0.00 

 †gvU  7,75,54,270.00 

৬. ২০১৯-২০ অথ �বছের িনজ� আয় হেত বা�বািয়ত / �হীত কায ��েমর িববরণ :  

�. 
নং 

�কে�র নাম �া�িলত �য় �ি� �� অেথ �র 
উৎস 

ম�� 

০১ Construction of  drain & road  by  RCC at Painadi new 
moholla  from PM Acadeny to Fulkoli school road upto  
canalpar  in ward no.-01 under NCC (Ch.0+00 to 
0+150.00m), ID NO. 336195, W01 

৩৯,০২,০০১.১৬ ৩৭,০৬,৯০১.১০ িনজ� সমা� 

০২ Re-Construction of road & drain by RCC from TC road to 
north direction Dhaka-Chittagong highway in ward no.-
02(Ch 0+633.50 to 0+826.00m) (Dhonu Hazi Road). 
ID NO. 336196, W02 

২৫,৯২,৮৫১.০০ ২৪,৬৩,২০৮.৪৫ িনজ� সমা� 

০৩ Construction of  RCC Drain  with Road  from Akkel Ali  
house to Mostofa  house near london market  in ward 
no.-03 (Ch. 0+00 to 0+96m) under NCC. 
ID NO. 336197, W03 

২৫,৫৪,৮১৯.০০ ২৪,২৭,০৭৮.০৫ িনজ� সমা� 

০৪ Construction of  RCC Drain  with Road  from  Ataur 
Rahman Master house to Freedom Fighter Shohidul alam 
house at Nemaikashari bazar  in ward no.-03 (Ch. 0+00 
to 0+65m) under NCC. ID NO. 336198, W04 

১৯,৪৮,১১৭.০০ ১৮,৫০,৭১১.১৫ িনজ� সমা� 

০৫ Construction of  RCC Drain  with Road  from Mr. Yar 
hossain house to Mr. Ratan house via Mr. Alomgir house 
at Baganbari road  in ward no.-04 (Ch. 0+00 to 
0+130m)under NCC. ID NO. 336199, W05 

৩০,৯৪,৮০৮.৬৫ ২৯,৪০,০৬৮.৫৫ িনজ� সমা� 

০৬ Construction of  RCC Drain  with Road  from  Sadek-ali 
Bhuyan  house to Abdul-ali Bhuyan  house at Baganbari 
road  in ward no.-04 (Ch. 0+00 to 0+400m)under NCC. ID 
NO. 336200, W06 

৩৭,৯৩,৫৩৮.১৩ ৩৬,০৩,৮৬১.১০ িনজ� সমা� 

০৭ Construction of RCC Drain & Road  kodamtoly Godnaly 
Noyapara Abdul Kasam house to siddik house  in ward 
no:07,  ID NO. 336201, W07 

১৬,৩৯,৯৩২.০০ ১৫,৫৭,৯৩৫.৪০ িনজ� সমা� 

০৮ Construction of RCC Drain & Road  kodamtoly Godnaly 
Noyapara Baytul Falaha Madrasha  to Zahagir advocat  
house  in ward no:07, ID NO. 336202, W08 
 

২৫,৬৬,৭৮৮.০০ ২৪,৩৮,৪৪৮.৬০ িনজ� সমা� 

০৯ (a) Construction of RCC drain with road from Mr. Sobuj 
miah house to Mr.hira house near London market at 
Sanarpar in ward no.03 (ch.0+00 to 0+95m)under ncc (b) 
Construction of RCC drain with road from Mr. Sarker 
house to west direction Mr. Ismail house (north side of 
Koresh garments) at Sanarpar in ward no.03 (ch.0+00 to 
0+60m)under ncc, ID NO. 363978, W-03  

৩৬,৫৮,০৪৫.৩১ ৩২,৯২,২৫৬.০৩ িনজ� সমা� 

১০ ১নং ওয়াড � হেত ৩নং ওয়াড � পয �ম� ��ন পির�ার করন (�ােকজ নং-০১) ৩২,১০,০৯৫.০০ ৩০,৪৯,৫৯০.২৫ িনজ� সমা� 

১১ ৪নং ওয়াড � হেত ৬নং ওয়াড � পয �ম� ��ন পির�ার করন (�ােকজ নং-০২) ১৩,৭৩,১১৬.০০ ১৩,০৪,৪৬০.২০ িনজ� সমা� 

১২ ৭নং ওয়াড � হেত ৯নং ওয়াড � পয �ম� ��ন পির�ার করন (�ােকজ নং-০৩) ১৬,৩১,৮৪৬.০০ ১৫,৫০,২৫৩.৭০ িনজ� চলমান 
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১৩ NCC-OWN-2019-20-LTM-W23 
Construction of RCC drain with link road from 
Madanganj Mor to south side Power Grid office at ward 
no-19 under Narayanganj City Corporation. 

৫১২০০৮২.০০ ৪৮৬৪০৭৭.৯০ িনজ� সমা� 

১৪ NCC-OWN-2019-20-LTM-W24 
Construction of Uniblock road from Islampur Mr. Abdul 
Hoque house to Shitalakhya river at ward no-19 under 
Narayanganj City Corporation. 

৬৫২০১০২.০০ ৬১৯৪০৯৬.৯০ িনজ� চলমান 

১৫ NCC-OWN-2019-20-LTM-W25 
Beautification and Plantation work of  both side of Ali 
Ahmed Chunka road (100' wide road) starting from 
Madanganj Morh to Tribeni bridge in ward no-19-21. 

৩২১৯০৯৯.০০ ৩০৫৮১৪৪.০৫ 

 

িনজ� সমা� 

১৬ NCC-OWN-2019-20-LTM-W26 
Construction of RCC drain with CC road  starting from 
Roman house to Awal house at  East side of Kadam Rasul 
Collage in ward no.-23. 

১৬৩২০০০.০০ ১৫৫০৪০০.০০ িনজ� সমা� 

১৭ NCC-OWN-2019-20-LTM-W27 
Construction of RCC drain with CC road  starting from 
Bagbari road Rima Aktar house to Hasan house in ward 
no.-23. 

৩০০৯১৫৩.০০ ২৮৫৮৬৯৫.৩৫ িনজ� সমা� 

১৮ NCC-OWN-2019-20-LTM-W28 
Construction of RCC drain with RCC road starting from 
Mathpara Alam house to Pabel house via Baitul Mamur 
Jame Mosque in ward no.-23. 

৯৬৯২০৬২.০০ ৯২০৭৪৫৮.৯০ িনজ� সমা� 

১৯ NCC-OWN-2019-20-LTM-W29 
Beautification and Plantation work of  both side of Ali 
Ahmed Chunka road starting from Khanbari Morh to T-
Hossain road in ward no-23-24. 

৪০০৩৮৫২.০০ ৩৮০৩৬৫৯.৪০ িনজ� সমা� 

২০ NCC-OWN-2019-20-LTM-W30 
Construction of Uniblock road  starting from Nobigonj 
RHD road to Shahabuddin house in ward no.-24. 

২৪৪৭৮৬৮.০০ ২৩২৫৪৭৪.৬০ িনজ� সমা� 

২১ NCC-OWN-2019-20-LTM-W32 
Construction of  RCC drain with CC road  starting from 
Rafiq Chairmen house to Mohiuddin house and Idris 
member house to Kaium house  in ward no-27. 

৩৪৮৬৭৪৪.০০ ৩৩১২৪০৬.৮০ িনজ� সমা� 

২২ NCC-OWN-2019-20-LTM-W33 
Sand filling by dredger at west side of Fulhor Govt. 
Primary School embankment low land in ward No-27. 

২৬৮৪২৭২.০০ ২৫৫০০৫৮.৪০ িনজ� সমা� 

২৩ ২৫ নং ওয়ােড � ল�ণেখালা মা�াসা �রােডর দি�ণ পােশ^� িস� 
কেপ �ােরশেনর িনজ� জায়গায় বাউ�ারী ওয়াল িনম �াণ। 

২১৫০০০০.০০ ১৯৫১২৮৬.৮৩ িনজ� চলমান 

২৪ ১৯ নং ওয়াড � হেত ২১ নং ওয়াড � পয �ম� ��ন পির�ার করন। ৬১৪৬১০.০০ ৫৮৩৮৭৯.৫০ িনজ� চলমান 

২৫ ২২ নং ওয়াড � হেত ২৩ নং ওয়াড � পয �ম� ��ন পির�ার করন। ১৯৯৪৩২৮.০০ ১৮৯৪৬১১.৬০ িনজ� চলমান 

২৬ ২৪ নং ওয়াড � হেত ২৭ নং ওয়াড � পয �ম� ��ন পির�ার করন। ১৯৭২৮৭৮.০০ ১৮৭৪২৩৪.১০ িনজ� চলমান 

২৭ Implementation of Beautification work East side of Kabils 
more in ward no-23,  
Package No.NCC/OWN/19-20/OTM/W-02. 

৫৩৫৪১১০.১০০ 

 

 

৫৩০৭১১০.১০০ িনজ� চলমান 

২৮ ২০ নং ওয়ােড � মাহ�দ নগর খােলর �সৗ���বধ �ন ও ��েরাপণ। ২৩২৯৭৫৮.০০ ২৩২৭৪২৮.২৪ িনজ� চলমান 

২৯ NCC-OWN-2019-20-LTM-W09 
Construction of Godnail Park beautification beside 
Godnail Hospital in ward no-10 under Narayanganj City 
Corporation. 

২৬,০০,০১২.০০ ২৪,৭০,০১১.৪০০ িনজ� সমা� 

৩০ NCC-OWN-2019-20-LTM-W10 
A) Constructions of Brick drain & cc road Talla Baro 
Mosque near Mr. Alinur house to Mr. Maran Chand 
house in Ward no-11.  B) Constructions of Brick drain & 
cc road Talla Baro Mosque near Mr.Almas house to Mr. 
Ohide house in Ward no-11. C) Constructions of Brick 
drain & cc road Talla Baro Mosque near Mr. Kamor Ali 

২৭,২১,০৩৬.০০ ২৫,৮৪,৯৮৪.২০০ িনজ� সমা� 
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house to Mr. Majnu house in Ward no-11. under 
Narayanganj City Corporation. 

৩১ NCC-OWN-2019-20-LTM-W11 
Improvement of  low land by earth & Sand filling with 
partly retaining wall  at Masdair Shmosan in ward no:-13 
under NCC. 

৫৫,৬৪,২২৫.০০ ৫২,৮৬,০১৩.৭৫ িনজ� সমা� 

৩২ NCC-OWN-2019-20-LTM-W12 
Construction and beautification work of Bowaliya Khal at 
Golachipa in ward no-13 under Narayanganj City 
Corporation. 

২৯,৮৮,২৩১.০০ ২৮,৩৮,৮১৯.৪০০ িনজ� সমা� 

৩৩ NCC-OWN-2019-20-LTM-W13 
A) Construction of  Brick drain and cc road starting from  
Nondipara DN Road to Mr. Parvaje house in ward no-14. 
B) Constructions of Brick drain rise & cc road starting 
from Nondipara DN Road to Mr. Ali Akkas house in ward 
no-14. C) Constructions of Brick drain rise & cc road 
starting from Nondipara DN Road to Mr. Satter house in 
ward no-14. D) Construction of  Brick drain and cc road 
starting from  Nondipara DN Road to Mr. Parvaje house 
in ward no-14 under Narayanganj City Corporation. 

১৬,২৫,৬২৬.০০ ১৫,৪৪,৩৪৪.৭০০ িনজ� সমা� 

৩৪ NCC-OWN-2019-20-LTM-W14 
Re-Arrangement  Estimate for Construction of Ground 
Floor City  Padda plaza-03 (Civil part) at Mohim Gangoly 
road in ward no-15 under Narayanganj City Corporation. 

২৭,৭০,৪৩৫.০০ ২৬,৩১,৯৩১.২৫০ িনজ� সমা� 

৩৫ NCC-OWN-2019-20-LTM-W15 
A) Construction of  Brick drain and cc road starting from  
Chhoto Bhogobanganj road Mr.Nazir to Doctor house in 
ward no-15. 
B) Constructions of Brick drain & cc road starting from 
Khoyer patty road to RK Das road in ward no-15 under 
Narayanganj City Corporation. 

১৪,০৩,৫৫৭.০০ ১৩,৩৩,৩৭৯.১৫০ িনজ� সমা� 

৩৬ NCC-OWN-2019-20-LTM-W16 
A) Constructions of Brick drain & CC road  Mobaraksha 
road 1no Baburail to Alhaj Saidullha Redoy house in 
Ward no-16. B) Constructions of Brick drain & CC road  
Mobaraksha road 1no Baburail to Alhaj Abdul Gofur 
house goly in Ward no-16. C)  Constructions of Brick 
drain & CC road  Mobaraksha road 1no Baburail to 
Mr.Sale Ahamed house in Ward no-16. D)  Constructions 
of RCC drain & road 1no Baburail Baytul Oyashit Jame 
Mosque to Mr. Hosne Ara house in Ward no-16 under 
Narayanganj City Corporation. 

৪৫,৯৮,০৭৭.০০ ৪৩,৬৮,১৭৩.১৫০ িনজ� সমা� 

৩৭ NCC-OWN-2019-20-LTM-W18 
A) Constructions of Brick drain & CC road beside Bir 
muktyjodda Abdur Rouf sharak Mr. Jahingir Alam house 
in Ward no-16. B) Constructions of Brick drain & CC road 
beside Dewbogh Pacca road near Mr.Badal Choudhary 
house goly in Ward no-16. C)   সমা� Constructions of Brick 

drain & CC road beside Bir muktyjodda Abdur Rouf 
sharak Hazi Nadim house in Ward no-16. D)  
Constructions of Brick drain & CC road beside Bir 
muktyjodda Abdur Rouf sharak Mrs. Korsheda begam 
house in Ward no-16.  E)  Constructions of Brick drain & 
CC road beside Bir muktyjodda Abdur Rouf sharak Mr. 
Feroj Miya house in Ward no-16  under Narayanganj City 
Corporation. 

৩১,৪৪,৭০৭.০০ ২৯,৮৭,৪৭১.৬০০ িনজ� সমা� 

৩৮ NCC-OWN-2019-20-LTM-W17 
A) Constructions of Brick drain beside Dewbogh Pacca 
road Khanka gole Mr. Bolue Miya to Bachu house in 

২৬,১৭,৬০১.০০ ২৪,৮৬,৭২০.৯৫ িনজ� সমা� 
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Ward no-16. B) Constructions of Brick drain beside 
Dewbogh Pacca road near Mr.Torag Hossan to Khoka 
Miya & Seleha Begom house in Ward no-16. C) 
Constructions of Brick drain beside Mobarak shah road 
near Mr. Alinur to Selim house in Ward no-16.under 
Narayanganj City Corporation. 

৩৯ NCC-OWN-2019-20-LTM-W19 
A) Constructions of Brick drain Golam Mohiuddin 
Sahejan Sharak near Mr.Mozzamel Hoque house gole in 
Ward no-16. B) Constructions of Brick drain beside 
Dewbogh Pacca road near Mr.Mosharaf Hossan house 
gole in Ward no-16.  C) Constructions of Brick drain 
beside Dewbogh Pacca road khanka gole near 
Mr.Sahajahan house gole in Ward no-16. D) 
Constructions of Brick drain beside Mobaraksha road 
1no Baburail Mr.Piyer Hossan house gole in Ward no-
16.under Narayanganj City Corporation. 

২১,৯৮,৭৯৪.০০ ২০,৮৮,৮৫৪.৩০ িনজ� সমা� 

৪০ NCC-OWN-2019-20-LTM-W20 
A) Constructions of Brick drain & cc road beside new 
Jamidary Chashri goli to Mr. Sanower house in Ward no-
18. B) Constructions of Brick drain rise & cc road 
Netaiganj more to Former Mr. Rafiq Commissioner 
house in Ward no-18 under Narayanganj City 
Corporation. 

৩২,০১,১১৯.০০ ৩০,৪১,০৬৩.০৫০ িনজ� সমা� 

৪১ NCC-OWN-2019-20-LTM-W21 
Construction of RCC road drain starting from SG Road 
beside Muslim nagar near Mr. Sadek house in ward no-
18 under Narayanganj City Corporation. 

২২,৪৯,৯২১.০০ ২১,৩৭,৪২৪.৯৫০ িনজ� সমা� 

৪২ NCC-OWN-2019-20-LTM-W22 
Construction of RCC Ghatla BK road Dashpara west side 
of Shitalakshya river in word no-18 under Narayanganj 
City Corporation. 

২৮,৩১,৯৮৮.০০ ২৬,৯০,৩৮৮.৬০ িনজ� সমা� 

৪৩ ১০ নং ওয়াড � হেত ১২ নং ওয়াড � পয �šÍ ��ন পির�ার ১৯,৬০,০০২.০০ ১৮,৬২,০০১.০০ িনজ� চলমান 
৪৪ ১৩ নং ওয়াড � হেত ১৫ নং ওয়াড � পয �šÍ ��ন পির�ার ২০,৪১,৯৯৮.০০ ১৯,৩৯,৮৯৮.১০ িনজ� চলমান 
৪৫ ১৬ নং ওয়াড � হেত ১৮ নং ওয়াড � পয �šÍ ��ন পির�ার ১৫,৮০,৯৩২.০০ ১৫,০১,৮৮৫.৪০ িনজ� চলমান 
৪৬ ১৭ নং ওয়ােড � পাইকপাড়া িমউ�য়�াল �াব ০৩ (িতন) তলা িনম �াণ। ১,৬৩,৭৩,৪৯৯.০০ ১,৫৫,৫৪,৮২৪.০০ িনজ� চলমান 
৪৭ ১৮নং ওয়ােড � পােক�র �সৗ���বধ �ণ ও ��েরাপণ। ৮৪,০৪,৫৮৫.৪৭ ৭৫,৬৪,৩০৬.৯১ িনজ� চলমান 
৪৮ Construction of 15 Storied Commercial cum residential 

Building City Padma Plaza-02 from 04Storied to 15 
Storied vertical extention at Tanbazar in ward no-15 

২৮,৩২,০৭,৯১৩.৫৪ ২৯,৯৫,০১,৯৪৩.৯৩৬ িনজ� চলমান 

৪৯ Construction of 5 Storied Kolorob School Building beside 
Sheikh Russel Nagar Park at DIT 4no goli at ward no-16. 

৪,১৩,৩৬,৫০২.৮৪ ৪,১১,৫১,২০২.০১৪ িনজ� চলমান 

৫০ Construction of 9 Storied Angina Comercial cum 
Apartment Building with Semi Basement at Dewbogh in 
Naryanganj City Corporation 

১২,৪০,৪১,৮৭৯.০০ ১২,৬৭,৫৯,৯১৩.৬৫৯ িনজ� চলমান 

৫১ Construction of RCC Gate by Ram Krishna Misson 
Ashram beside Salimullah road in ward no-12 

১৭,৯৫,৪৮৯.৩১ ১৬,১৫,৯৪০.৩৭৯ িনজ� চলমান 

৫২ Construction and Installation of ground floor to 4
th

 floor 
of Nagar bhaban (Civil works, Sanitary and Plumbing, 

Electrical works, Electromechanical, Fire detection, and 
Protector works, IT works, Access control system) 3

rd
 

phase. 

১৬,৮৪,৭৫,৪৯১.২২০ ১৬,৮৬,২৩,৫০৩.৯৬৮ িনজ� চলমান 
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৭. উ�য়ন কায ��েমর �ক� িভি�ক সংি�� িববরণ: 

�. 
নং 

২০১৯-২০ অথ �বছের �হীত �ক� ২০১৯-২০ অথ �বছের সমা� �ক� ম�� 

১ �কে�র নাম: নারায়ণগ� িস� কেপ�ােরশেনর নগর ভবন উ���খী 

স�সারণ। 

অথ �ায়েনর উৎস: িজওিব ও এনিসিস 

আিথ �ক সংেশ�ষণ (ল� টাকা) 

�মাট-৩১৩৮.৭৫ 

িজওিব-২৯২০.০০ 

এনিসিস-২১৮৭.৫ 

�ময়াদকাল : ০১ জা�য়ারী, ২০২০ হেত ৩০ �ন, ২০২১ ি�. 

�কে�র নাম: নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন 

রাস�া, ��ন, কালভাট � িনম �াণসহ ��েরাপন 

অথ �ায়েনর উৎস: িজওিব ও এনিসিস 

আিথ �ক সংেশ�ষণ (ল� টাকা) 

�মাট 

�ল-১৯১.২৩৮৮ 

সংেশািধত-২০৭.৫০৭২ 

িজওিব 

�ল-১৩৩.৮৬৭২ 

সংেশািধত-১৪৫.২৫৫ 

এনিসিস-৬২.২৫ 

�ময়াদকাল : ০১ �লাই, ২০১৬ হেত  িডেস�র, ২০১৯ ি�. 

 

২ �কে�র নাম: �� �বসায়ীেদর �ন �বাসনসহ নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় অপরািজতা নগর িব�ালয় 

িনম �াণ। 

অথ �ায়েনর উৎস: িজওিব ও এনিসিস 

আিথ �ক সংেশ�ষণ (ল� টাকা) 

�মাট-৩৬৩৩.৬৩ 

িজওিব-২৯০৬.৯০ 

এনিসিস-৭২৬.০০ 

�ময়াদকাল : ০১ �লাই, ২০১৯ হেত  ৩০ �ন, ২০২২ ি�. 

-  

৩ �কে�র নাম : Urban Infrastructure Improvement 

Preparatory Facility for Narayanganj City Corporation.  
অথ �ায়েনর উৎস: িজওিব ও এনিসিস 

আিথ �ক সংেশ�ষণ (ল� টাকা) 

�মাট-৭১৮৮.৭১ 

িজওিব-২৫২০.৫৬ 

এনিসিস-০.০০ 

িপএ-৪৬৬৮.১৫ 

�ময়াদকাল : ০১ �লাই ২০১৯ হেত  ৩০ �ন ২০২২ ি�. 

-  
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৮. �েকৗশল/ �া��/ স�ি�/ রাজ�/ পির��তা/ অিডট/ আইন/ বজ��-�ব�াপনা/ কি�উটার-�সল/ পিরবহন/ নগর পিরক�না/ িশ�া/ �শাসিনক/ িব�� পািন সরবরাহ/ 

সামািজক কায ��ম/ �ািনেটশন কায ��ম/ মানব স�দ উ�য়ন সং�া�/ দাির� িবেমাচন কম ��চীঃ 

�া�� িবভাগ 

�ঃনঃ �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া নাম, 

পদবী,�ফান  ও ইেমইল 

আিপল কম �কত�া 

1 জ� ও ��� িনব�ন এবং 

সনদ �দান 

 

অনলাইেনর মা�েম সনদ �দান নগর ভবন ও আ�িলক 

অিফস স�হ 

সরকার ক��ক 

িনধ �ািরত এবং 

�ংেকর মা�েম 

7(সাত) 

কম �িদবস 

�মিডেকল অিফসার 

নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশন 

�ফান-7648367 

�ধান িনব �াহী কম �কত�া 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

�ফান- +৮৮ ০২ ৭৬৩৩৪২ 

ইেমইল-ceo@ncc.gov.bd 

2 স�সািরত �কাদান কম ��চী �ায়ী ও অ�ায়ী �কাদান �কে�র 

মা�েম 

�ায়ী ও অ�ায়ী �কাদান 

�ক� 

িবনা�ে� �িত কম �িদবস   

3 জাতীয় িভটািমন ‘এ’ �াস 

ক�াে�ইন 

সরকারী, �বসরকারী ও 

���ােসবীর সম�েয়র মা�েম 

নগর ভবন ও আ�িলক 

অিফস স�হ 

িবনা�ে� বছের �ইবার 

4 জাতীয় �িমনাশক িদবস সরকারী, �বসরকারী কম �কত�া ও 

কম �চারীর  মা�েম 

নগর ভবন ও আ�িলক 

অিফস স�হ 

িবনা�ে� বছের �ইবার 

5 �াথিমক �া�েসবা নগর মা�সদন  ও নগর �া�� 

�ক� 

ক��ক 

10,16,21 ও 25 নং 

ওয়াড � এর �সবােক� 

নগর মা�সদন, নগর 

�া�্ �ক� 

ক��ক িনধ �ািরত �� 

�িত কম �িদবেস 

6 মা ও িশ� িবেশষািয়ত �া�� 

�সবা 

নগর মা�সদন  ও নগর �া�� 

�ক� 

ক��ক 

21নং ওয়াড � এর �ায়ী 

�সবােক� 

নগর মা�সদন  ও 

নগর �া�� �ক� 

ক��ক িনধ �ািরত �� 

�িত কম �িদবেস 

7 �বসরকারী িচিকৎসা �িত�ান 

স�হ তদারতিক 

সংি�� কম �কত�া ও কম �চারীর  

মা�েম 

নগর ভবন িবনা�ে� �িত কম �িদবেস 

8 �হােটল �রে�ারা তদারিক সংি�� কম �কত�া ও কম �চারীর  

মা�েম 

নগর ভবন িবনা�ে� �িত কম �িদবেস 

9 কবর�ান ও  �শানঘাট 

তদারিক 

�মা�া/�েরািহত এর  মা�েম �-� �ােন িবনা�ে� �িত কম �িদবেস 

10 �তেদহ সৎকার �মা�া/�েরািহত এর  মা�েম �-� �ােন িবনা�ে� �িত কম �িদবস 
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11 �বওয়ািরশ লাশ দাফন 

কায়��ম 

ঐ �ানীয় থানা ক��ক �া� 

ত� 

�ানীয় থানার 

তও�াবধােন িবনা�ে� 

ঐ   

12 �মিডেকল বজ�� �ব�াপনা 

কায়��ম 

ি�জম বাংলােদশ ফাউে�শন 

ক��ক 

িস� কেপ�ােরশেনর 

তও�াবধােন ি�জম 

বাংলােদশ ফাউে�শন 

িস� কেপ �ােরশন 

ক��ক িনধ �ািরত �ে� 

ঐ   

13 মশক িনধন  কায়��ম এলিডও ও লাভ�াসাইড �� করন �িত ওয়ােড � �� করা 

হে� 

িবনা�ে� ঐ   

14 মাস ডগ �ভকিসেনশন 

কায়��ম 

�া�� অিধদ�েরর সহায়তায় �িত ওয়ােড � িবনা�ে� বছের �ইবার   

15 প�নশীল আব �জনা �থেক �জব 

সার উৎপাদেনর ��া�ােম�ক 

িসিডএম �ক� 

�হ�ালী বজ�� ও প�নশীল বজ�� 

িদেয় �জব সার উৎপাদন 

প�ব� কে�া� �া� 

�মঘা অগ �ািনক িলঃ 

উৎপািদত সার িবি�র 

মা�েম 

�িত কম �িদবেস   

16 পিলিথন �থেক িডেজল 

উৎপাদন cÖKí 

পিলিথন ও �াি�ক নগদ অেথ � 

�েয়র মা�েম 

ঐ উৎপািদত িডেজল 

িবি�র মা�েম 

ঐ   

অিডট (িনরী�া) কায ��ম : 

2014-2015 A_©eQi †_‡K 2017-2018 A_©eQi ch©šÍ wbixÿv Kvh©µg ¯’vbxq I ivR¯^ AwWU Awa`ßi KZ„©K 20.01.2019 wLªt ZvwiL n‡Z 30.04.2019 ch©šÍ m¤úbœ n‡q‡Q| Exit 

meeting  07.08.2019 wLªt Zvwi‡L m¤úbœ n‡q‡Q| D³ wgwUs‡qi wm×všÍ Abyhvqx AvcwË wb®úwËi j‡ÿ¨ BSR Reve cÖ¯‘Zc~e©K ¯’vbxq I ivR¯^ AwWU Awa`ß‡i †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ A_©eQ�রর অিডট wbixÿv Kvh©µg ¯’vbxq I ivR¯^ AwWU Awa`ßi KZ„©K এখনও m¤úbœ হয় িন।
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বজ��-�ব�াপনা িবষয়ক কায ��মঃ 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর নারায়ণগ�, কদমর�ল ও িসি�রগ� ০৩ (িতন) অ�েল:- 

�দিনক উৎপািদত বেজ��র পিরমান (�হ�ালী বজ��সহ)    ৫০০ টন। 

�দিনক অপসািরত বেজ��র পিরমান      ৩০০ টন। 

�হ�ালী বজ�� �দিনক NGO/CDC ক��ক অপসািরত বেজ��র পিরমান   ৪০ টন। 

* অপসািরত বেজ��র শতকরা হার -      ৯৪% (শতাংশ) 

* ময়লা-আবজ�নার অ�ায়ী িনিদ �� �ট     ৮০ �। 

* বত�মােন �মাট গােভ�জ �ােকর সং�া     ২২�। 

* �প –�লাডার : ০৩ �, এে�েভটর : ০৪ �, �ইল �জার ; ০১ �, পািনর গাড়ী : ০৪ �, হ�া� �িল : ৫০০ � এবং ���িতর গাড়ী : ০২ � 

   (০৩ টন ধারন �মতা স�� - ১৪� এবং ০৫ টন ধারন�মতা স�� - ০৮ �)  

* �মাট পির�� কম�র সং�া ১১০০ (এক হাজার একশত) জন। 

* �ত�হ ময়লা-আবজ�না পির�ােরর সময়ঃ- �ভার ০৬.০০ হেত সকাল ১০.০০ পয ��। 

পির��কম�েদর �দিনক �বতন হার 

�ঃ নং পেদর নাম �দিনক �বতন 
০১. ঝা�দার, �ডাম, �াি�ন�ান ১৩৫/- 

০২. ঝা�দার+�িল�ান ১৭৫/- 

০৩. ��ন�ান ১৭৫/- 
০৪. �িল�ান ১৭৫/- 
০৫. �াকেলবার ২৫০/- 

ি�িনেকল/হসিপটাল বজ�� �ব�াপনা 

* �মাট হাসপাতােলর সং�া   - ০২ �। 
* ি�িনক ও ডায়াগিনি�ক �স�ােরর সং�া  - ১২০ �।  
* ি�িনক ও ডায়াগিনি�ক বেজ��র পিরমান (�ত�হ) - ৩৫০ �কিজ। 
 
[ িবঃ �ঃ ি�িনক ও ডায়াগনি�ক �স�ােরর বজ�� - “ি�জম বাংলােদশ”- এর মা�েম অপসািরত হয় এবং এ� আলাদাভােব ডাি�ং করা হয় । �স 
�মাতােবক “ি�জম বাংলােদশ”- এর িবেশষািয়ত গািড় িদেয় ি�িনক ও ডায়াগনি�ক �স�ােরর বজ�� �নয়া হে� । ] 
 
* �হ�ালী বজ�� �ব�াপনা িনেয়ািজত NGO/CDC সং�া   - ১৮ �। 
* �হ িস� কেপ �ােরশেনর ০৩ � অ�েলর ২৭ � ওয়ােড �র মে� ১৮ (আঠার) � ওয়ােড � �হ�ালী বজ�� �ব�াপনা কায ��ম চলমান আেছ। অবিশ� ০৯ 
� ওয়ােড � �হ�ালী বজ�� �ব�াপনা কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ ।  
*** ২০১৬ি�ঃ সােল প�ব� নামক �ােন পিরেবশ অিধদ�র ক��ক Compost Plant িনম �ান করা হেয়েছ । �মগা আগ �ািনক বাংলােদশ িলিমেটড 
নামক �িত�ান Compost Plant -এর দািয়ে� রেয়েছ । �সখােন �ত�হ �জব ১0 টন অবজ�না িদেয় �জব সার ও  �াি�ক, পিলিথন হেত �ালানী 
�তল উৎপািদত হে�।  
*** িস� কেপ �ােরশেনর ০৯নং ওয়ােড �র জাল�িড় দশপাইপ এলাকায় ২৩ (�তইশ) একর জিমর উপর ��ািবত LandFill তথা Waste To 
Energy �ক� বা�বায়ন চলমান রেয়েছ । �যখােন �দিনক ৫ (প�চ) �মগাওয়াট িব��ৎ উৎপ� হেব । এ কায ��েম �ায় ৫০০ টন ময়লা-আবজ�নার 
�েয়াজন হেব ।  

বজ�� �ব�াপনা িবষয়ক �� �ময়াদী ও দীঘ � �ময়াদী পিরক�না : 

�ঃ 
নং 

িবষয় ত�বলী 

০১ বজ�� �ব�াপনায় আগামী ০৩ (িতন) বছেরর ��েময়ািদ কম �পিরক�না 

(�থক �থক কাগেজ ��ত কের কাগেজ সং�� ক�ন) 

* আ�িলক Sanitary Landfill �াপন। 

* 3-R (Reduce, Reuse, Resycle) �কৗশল 

বা�বায়ন। 

* আ�িনক বজ�� পিরবহন �য়। 

* Secondary Transfer Station �াপন। 

* উৎস �থেক বজ�� �থকীকরন �ক� বা�বায়ন। 

০২ বজ�� �ব�াপনায় আগামী ০৩ (িতন) বছেরর দীঘ �েময়ািদ কম �পিরক�না 

(�থক �থক কাগেজ ��ত কের কাগেজ সং�� ক�ন) 

* আ�িলক Sanitary Landfill �াপন। 

* 3-R (Reduce, Reuse, Resycle) �কৗশল 
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বা�বায়ন।  

* আ�িনক বজ�� পিরবহন �য়। 

* Secondary Transfer Station �াপন। 

* উৎস �থেক বজ�� �থিককরন �ক� বা�বায়ন। 

* কারীগির ও পয �া� জনবল িনি�ত করন। 

০৩ বজ�� �ব�াপনা িবষয়ক িবিবধ িবষয়ািদ * িনয়িমত �িশ�ন �দান। 

* �ািত�ািনক ও �পশাগত স�মতা �ি�। 

বজ�� �ব�াপনা িবভােগর ০৫ বৎসর �ময়াদী কম � পিরক�না ( অথ � বৎসর ২০১৮ – ২০২৩ ) :  

�ঃ 
নং 

কম � পিরক�না অথ � বৎসর 
২০১৮-১৯ 

অথ � বৎসর 
২০১৯-২০ 

অথ � বৎসর 
২০২০-২১ 

অথ � বৎসর 
২০২১-২২ 

অথ � বৎসর 
২০২২-২৩ 

ম�� 

০১ কম �রত জনবল ৪৩ জন ৫৫ জন ৭০ জন ৮৫ জন ১০০ জন  
০২ কম �রত পির��কম� ৪৯৭ জন ১১০০ জন ১২০০ জন ১৩৫০ জন ১৪০০ জন  
০৩ গােভ �জ �ােকর সং�া (চলমান) ২০ � ২২ � ৩৫ � ৪৫ � ৫০ � ম�দ ১৩ � 
০৪ �লাডার (চলমান) ০৩ � ০৫ � ০৮ � ১৫ � ১৮ � ম�দ ০২ � 
০৫ হ�া��িল ১৫৩ � ৫০০ � ৫৫০ � ৬০০ � ৭০০ �  
০৬ ভ�ানগািড় ১২ � ২৫ � ৩৫ � ৪২ � ৬০ �  
০৭ পািনরগািড় ০১ � ০৪ � ০৬ � ০৭ � ০৮ �  
০৮ �দিনক উৎপািদত বেজ��র 

পিরমান 
৪০০ টন ৫৫০ টন ৬০০ টন ৬৫০ টন ৭০০ টন  

০৯ �দিনক অপসািরত বেজ��র 
পিরমান (আ�মািনক) 

৩০০ টন 
(�ায়) 

৪৮০ টন 
(�ায়) 

৫০০ টন 
(�ায়) 

৫৫০ টন 
(�ায়) 

৬০০ টন 
(�ায়) 

 

১০ বরা��ত অেথ �র পিরমান ৫.৫০ ল� ৬.১২ ল� ৭.৩৬ ল� ৮.৫৮ ল� ৯.৪৭ ল� অেথ �র উৎসঃ 
িনজ� ও িবিভ� 
�কে�র সম�য়। 

১১ অেথ �র সং�ান িনজ� ও 
িবিভ� 
�কে�র 
সম�য়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ  

১২ বজ�� �থেক ৫ �মগাওয়াট িব��ৎ 
উৎপাদন �ক� (�ি�য়াধীন) 

--- ০৯নং ওয়ােড �র 
জাল�িড় দশ 
পাইপ এলাকা 

--- --- ---  

১৩ ক�ারেভি� কােজর এিরয়া ২৩ � ওয়াড � ২৫ � ওয়াড � ২৭ � ওয়াড � ২৭ � ওয়াড � ২৭ � ওয়াড �  
১৪ �হ�ালী বজ�� �ব�াপনার কােজ 

িনেয়ািজত এন.িজ.ও/িসিডিস 
১৮ � ২৫ � ৩০ � ৩৫ � ৪০ �  

১৬ ওয়াড � িভি�ক পির�� কম�েদর 
হািজরা, কাজ �শেষ ক�ারেভি� 
মালামাল � � ওয়ােড � সংরি�ত 
রাখা এবং সেব �াপির সংি�� 
ওয়অেড �র জনগেনর ক�ারেভি� 
িবষয়ক অিভেযাগ, পিরমশ � 
ইত�ািদ ওয়াড � িভি�ক 
সমাধােনর লে�� �িত ওয়ােড � 
এক� কের ক�ারেভি� 
অিফস/�ম �েয়াজন । 

এক�ও নাই ০২ � ০৩ � ০৬ � ১০ �  

১৭ আ�িনক য�পািতর সাহাে� 
�ইিপং কায ��ম ও গােব �জ 
সং�া� যানবাহন পািন�ারা 
পির�ার করন। 

এক�ও নাই ০৩ � ০৬ � ০৯ � ১২ �  

১৮ বত�মান ডাি�ং ��শন আলািমন 
নগর  

ওয়াড � নং - 
১৮ 

আলািমন 
নগর ওয়াড � 
নং - ১৮ 

জাল�িড় দশ 
পাইপ এলাকা 
ওয়াড � নং - 

০৯ 

জাল�িড় দশ 
পাইপ এলাকা 
ওয়াড � নং - 

০৯ 

জাল�িড় দশ 
পাইপ এলাকা 
ওয়াড � নং - 

০৯ 

অ�ায়ী 
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অবকাঠােমা উ�য়ন , দাির� িবেমাচন ও �া�� সেচতনতায় অবদানঃ 

অবকাঠােমা উ�য়ন 

 ‡Wªb- 15,707 wgUvi m¤úbœ n‡q‡Q Ges 909 wgUv‡ii KvR Pjgvb i‡q‡Q|  
 ‡Wª‡bi XvKbv- 3,527 wgUvi KvR m¤úbœ n‡q‡Q Ges 909 wgUv‡ii KvR Pjgvb i‡q‡Q|  
 dzUcvZ- 7,893 wgUvi| 
 Mfxi bjK~c- 210 wUi KvR m¤úbœ n‡q‡Q Ges eZ©gv‡b 8wU Mfxi bjK~‡ci KvR Pjgvb 

i‡q‡Q|  
 KwgDwbwU j¨vwUªb- 5wU  
 j¨vwUªb- 1824 wU  
 ‡mvK I‡qj- 25 wU  
 ev_iæg- 300 wU0 
 DbœZ Pzjv- 1911 wU 

দাির� িবেমাচনঃ 

 bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ wewfbœ দির ª̀ মহ�ার bvMwiK‡`i সংগ�ত কের ১৩৪৬ � cÖv_wgK `‡ji mgš^‡q 152 wU 
wmwWwm MVb Kiv n‡q‡Q|  hvi AvIZvq †gvU 31,360 cwievi msMwVZ Kiv n‡e|  

 `‡ji m`m‡`i AvZœKg©ms ’̄vb m„wóg~jK Kv‡Ri Rb¨ mnR k‡Z© ¶z ª̀ FY cÖ`vb  Kiv nq|    
 G Kg©m~Pxi AvIZvq 52866 wU cwiev‡ii g‡a¨ G ch©šÍ †gvU 9,32,79,000/- UvKvi NyY©vqgvb ¶z ª̀ FY weZiY Kiv n‡q‡Q|   
 `‡ji m`m¨‡`i cyuwR MV‡bi Rb¨ mvßvwnK ¯-̂wba©viYx c×wZ‡Z †gvU 2,35,,45,865/-UvKv mÂq wnmv‡e Rgv K‡i‡Q|  
 17 Rb m`m¨‡K †gvU 26 jÿ 50 nvRvi UvKv M„n †givg‡Zi Rb¨ FY mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 837 Rb nZ`wi ª̀ QvÎ-QvÎx‡K wkÿv mnvqZv eve` 44,94,420 UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q ; 
 509 Rb nZ`wi ª̀ gwnjv‡K e¨emv-evwYR¨ K‡i RxweKv wbe©vn Kivi j‡ÿ¨ 55,99,000 UvKv g~jab wn‡m‡e †_vK eivÏ cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q| GQvov KwgDwbwU ch©v‡q AvZ¥Kg©ms ’̄vb m„wói j‡ÿ¨ 200 Rb KwgDwbwU d¨vwmwj‡UUi‡K 31,50,000 UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

�া�� সেচতনতা �ি�করণ কম ��িচঃ 

 ¯^v¯’¨ †mev Kvh©µg Z…Yg~j ch©v‡qi gvby‡li Kv‡Q †cuŠ‡Q w`‡Z wewfbœ GjvKv 
44 Rb ¯v̂¯’¨ Kgx© wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|  

 GB Kvh©µ‡gi Ask wnmv‡e Mf©eZx gv, Wvqwiqv †ivMxi wPwKrmv, wK‡kvix 
cÖRbb wk¶v I wkï ¯^v¯’¨ wel‡q m‡PZbZv I civgk© cÖ`vb Kiv nq| 

 ew Í̄ I `wi ª̀ gwnjv‡`i ¯^v¯’¨ m¤ú‡K© m‡PZb Kivi Rb¨ GjvKv wfwËK 
gvwmK mfvi Av‡qvRb Kiv nq| 

 4876 Rb‡K †gŠwjK ¯^v¯’¨ †mev cÖwkÿY;2 jÿ 19 nvRvi UvKv e¨‡q 12 
Rb‡K cÖRbb I ¯^v¯’¨ †mev wel‡q cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q| 

ই-গভােন �� কায ��ম 

E-GP tender notices website-G upload Kiv‡bv n‡q‡Q| Physical and financial progress of all ongoing batch 1 and 

batch 2 website-G upload Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j bMievmx G wel‡q we¯ÍvwiZ Z_¨ Rvb‡Z cvi‡e|  

গণেযাগােযাগ �সবা 

bMievmx‡K wewfbœ wel‡q 8,000wU SMS ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q| 2,500wU Number database Kivi ci Av‡iv 7,500wU Number 

database Kiv n‡q‡Q| GQvovI Av‡iv Number database Kivi cÖwµqv Pj‡Q|  

নগর ত� �সবা �ক� 

B-bw_ e¨e¯’vcbv wel‡qi Dci Gbwmwmi Kg©KZ©v‡`i wW‡m¤̂i 2018 G 04 (cuvP) w`b e¨vwc cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| bMi Z_¨ †mev 

†K‡› ª̀ wewfbœ †mev I dig cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 15 bs Iqv‡W© bMi Z_¨ †K› ª̀ Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

নগর উ�য়ণ সম�য় কিম� (CDCC) 

wbqgvbyhvqx 2019-2020 A_©eQ‡i ‡KvqvU©vi wfwËK 4wU wgwUs m¤úbœ n‡q‡Q I Kvh©weeibx ˆZix Kiv n‡q‡Q Ges †mev cÖ`vbKvix mKj 

cÖwZôv‡b †cÖiY Kiv n‡”Q| Kv‡Ri mgš̂q n‡”Q | 
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�শাসিনক �নিব�াস কিম� (ARC) 

ˆÎgvwmK cÖkvmwbK cybweb¨vm KwgwUi mfv wbqwgZ Kiv n‡”Q|  

�শাসিনক �নিব ��াস �কৗশলপ� (ARSP) বা�বায়ন সং�া� 

15 bs IqvW©‡K g‡Wj IqvW© wnmv‡e wb ©̀viY K‡i 2019-2020 A_©eQ‡i  (1) Wv÷web gwbUwis I Kvh©cÖwµqv DbœxZKiY (2) MY†kŠPvMvi Gi 
Rb¨ Kvh©cÖwµqv DbœxZKiY Ges (3) b ©̀gv gwbUwis Gi Dci Kvh©cÖwµqv DbœxZKiY cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q Ges ev¯ÍevqY Kvh©µg Pjgvb 
Av‡Q| 

�িত� িবভােগর িভশন-িমশন 

cÖwZwU wefv‡Mi wfkb wgkb cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q Ges I‡qemvB‡U Zv cÖKvk Kiv n‡q‡Q|  

দ�তা উ�য়ণ ইউিনট (CDU) 

`ÿZv e„w×i Rb¨ 2019-20 A_© eQ‡i cÖwZwU wefvM/kvLvi cÖwkÿb cwiKíbv Kiv n‡q‡Q Ges 4wU wefvM/kvLvi cÖwkÿY m¤úbœ n‡q‡Q| cÖwZ 
ˆÎgvwmK `ÿZv DbœqY BDwbU Gi mfv Kiv n‡”Q | 

জব �ডসি�পশন 

cÖwZwU wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Kg©e›Ub cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q| Kg©e›Ub Abyhvqx Kvh©µg Pj‡Q| 

কাইেজন কম �কা� 

2019-2020 A_© eQ‡i cÖ‡Z¨KwU wefvM / kvLvq KvB‡Rb w_g wbav©ib K‡i Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|  

সমি�ত পিরক�না ইউিনট (CPU) 

wcwmIi wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK cÖwZ gv‡m GKwU CPU wgwUs Kiv nq Ges cÖKí ïiæ nIqvi ci †_‡K G ch©šÍ avivevwnKfv‡e gvwmK wgwUs I 

Kvh©weeibx ‰Zix n‡q‡Q|  

�ায়ী কিম� কায �কর করা 

bZzb KvDwÝj Abyhvqx 20 wU ¯’vqx KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q Ges wbqwgZ mfv Kiv n‡”Q|  

বািষ �ক �শাসিনক �িতেবদন 

cÖwZ eQi cÖwZwU wefvM/kvLvi Kvh©µ‡gi Dci evwl©K cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv nqGes  ¯’vbxq miKvi wefv‡M I cÖKí cwiPvjK, 
wmwRwc Gi `ß‡i †cÖiY Kiv nq|  

কর িনধ �ারন 

cuvP eQi ci ci wbqwgZfv‡e cÂevwl©K Ki wba©vi‡Yi KvR Pjgvb i‡q‡Q |  

সম� বছর অ�বত�কালীন কর িনধ �ারণ 

wbqwgZfv‡e AšÍeZ©xKvjxb Ki wba©vib KvR m¤úvw`Z nq|  

কেরর উৎস �নঃিচি�তকরণ 

A_© I ms¯’vcb welqK ¯’vqx KwgwU KZ…©K eQ‡i AšÍZ 4 evi G KvR Kiv DwPZ| GLv‡b bZzb K‡ii Drmmg~n cybtwPwýZ Kiv _vK‡e|  

পািন সরবরাহ এবং বজ�� �ব�াপনা �স�ের আিথ �কভােব �াধীন িহসাবর�ণ 

২০১৯ সেনর 1 b‡f¤̂i n‡Z XvKv IqvmvÕi bvivqYMÄ †Rvb bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbKU n¯ÍvšÍwiZ n‡q‡Q| ‡m Kvi‡Y cvwb mieivn 

Kvh©µg G cÖwZôv‡bi gva¨‡g cwiPvwjZ n‡”Q| K‡ib Avi eR©¨ e¨e¯’vcbv‡K Avjv`v K‡i m¤ú~b©fv‡e ¯^vaxb wnmve Kiv n‡q‡Q|  

�বসা পিরচালনার মা�েম িস� কেপ �ােরশেনর ব��খী আেয়র �ব�া করা 

A_© I ms¯’vcb welqK ¯’vqx KwgwU KZ…©K bZzb K‡ii Drm wPwýZ Kiv n‡q‡Q Ges Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q| 



24 
 

NCC Development Report : 2019-20 

সমি�ত কি�উটার প�িত �াপন করা 

Kw¤úDUv‡ii md&UIqvi cÖ‡qvM K‡i wnmv‡ei Z_¨ msiÿY Kiv nq| GQvov Kw¤úDUv‡ii gva¨‡g wbqwgZfv‡e U¨v·wej cÖYqY Kiv n‡”Q | 

Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| 

আিথ �ক িববরণী �তরী করা 

GLv‡b cÖ‡Z¨K gv‡mi Avq-e¨vq ˆZix Kiv nq Ges Avw_©K weeibxI ˆZix Kiv nq Ges gvwmK mfvq cqv©‡jvPbv K‡i Aby‡gv`b ‡bqv nq|  

�িত বছর  অ�ত পে� ��া�ীিতর হাের কর বিহ� �ত িনজ� রাজ� আয় �ি� 

Ki ewnf~©Z wbR¯^ ivR¯^ Drm †_‡K wdm/PvR© gy ª̀vùxwZi nv‡ii mv‡_ msMwZ †i‡L e„w× Kiv DwPZ| 

বাংলােদশ সরকার ও অ�া� �িত�ােনর পাওনা যথাসমেয় স�ন � করা 

GLv‡b BMDF bv‡g †jvb †bqv n‡q‡Q| GUv ˆÎgvwÎK wKw¯Í AvKv‡i cwi‡kvwaZ n‡”Q|  

িব��ৎ এবং �টিলেফান িবলসহ িতন মােসর অিধক �রােনা বেকয়া িবল পিরেশাধ করা  

GLv‡b we ỳ¨r Ges †Uwj‡dvb wej wbqwgZ cwi‡kva Kiv n‡”Q| wZb gvm AšÍi AšÍi Zv cÖwZ‡e`b AvKv‡i cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv nq Ges PCO 

‡Z cvVv‡bv nq|  

িবগত বছেরর বােজট ও ��ত �েয়র ��ািবত বােজেটর �লনা কের িসিস অিফেস �দশ �ন করা 

MZ ev‡RU Abyôv‡b GUv cÖ ©̀wkZ n‡q‡Q| Avi Lmov ev‡RU wmwU K‡c©v‡ik‡bi gvwmK wgwUs Ges CSCC wgwUs G cÖ`k©b Kiv nq| 

অ�েমািদত বােজট এনিসিস’র ওেয়ব সাইেট  �দয়া হয় । 

নাগিরক সমাজ সম�য় কিম� (CSCC)  

MZ A_© eQ‡i †gvU 3wU CSCC wgwUs m¤úbœ n‡q‡Q|  

ওয়াড � পয �ােয় সম�য় কিম� (WLCC)  

MZ A_© eQ‡I 27wU Iq©v‡Wi meKwU‡Z WLCC Gi wgwUs m¤úbœ n‡q‡Q| ( GwcÖj- Ryb, 2020 e¨wZZ ) 

কিমউিন� স��ৃকরণ ও কিমউিন� �প 

15bs Iqv‡W© 1wU wmwR MwVZ n‡q‡Q| Avi ewK wmwR ¸wj avivevwnKfv‡e MwVZ n‡e|  

�জ�ার কম �পিরক�না 

†RÛvi Kg©cwiKíbv ˆZwii Rb¨ GKwU IqvK©mc m¤úbœ n‡q‡Q| Kg©cwiKíbvi Lmov cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| 

দাির�  �াসকরণ কম � পিরক�না (PRAP) 

`vwi`ª n«vmKiY Kg©cwiKíbvi Rb¨ CDC MVb Kiv n‡q‡Q| CDC Gi gva¨‡g `j MVb K‡i wkÿv Kvh©µg I ¯^v¯’¨-m‡PZbZv e„w×‡Z 

mn‡hvwMZv cÖ`vb Pjgvb Av‡Q| `jxq fv‡e mÂq I ÿz ª̀FY cÖ`vb I †fŠZ AeKvVv‡gvi KvRI Pjgvb i‡q‡Q|  

অসে�াষ িনরসন �সল (GRC) 

Am‡šÍvm wbimb †mj Gi MVb Kiv n‡q‡Q Ges Gi Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q|  

মহাপিরক�না �ণয়ন 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi gnvcwiKíbv ˆZix Kiv ivRD‡Ki GLwZqvi| ivRDK B‡Zvg‡a¨ óªvKPvi cø¨vb DAP ˆZix K‡i‡Q|  
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উ�য়ণ িনয়�ণ বা�বায়ন  
 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq DbœqY wbqš¿b ivRD‡Ki GLwZqvi| wmwRwci K‡¤úv‡b›U ivRD‡Ki wewìs Aby‡gv`b cÖwµqv m¤ú‡K© 

GKwU wi‡cvU© ˆZix Kiv n‡q‡Q| m¤úªwZ bvivqYM‡Ä ivRDK Gi GKwU AvÂwjK Kvh©vjq cÖwZwôZ n‡q‡Q| 

িস� কেপ �ােরশন অবকাঠােমা উ�য়ণ পিরক�না 

wcwmIÕi wb‡`k©bv I MvBW jvBb Abyhvqx wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gv Dbœqb cwiKíbv ‰Zix I nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q|  

পিরচালনা ও র�ণােব�ণ (O&M) পিরক�না 

wcwmIÕi wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK wmwU K‡c©v‡ik‡bi O&M ZvwjKv ˆZix Kiv n‡q‡Q| Batch-01 Gi O&M Action plan BwZg‡a¨ ˆZix 
Kiv n‡q‡Q| Kvh©µg ev¯ÍevqY n‡”Q| 

পিরেবশ সংর�ষণ আইন এবং পিরেবশ ��মওয়াক� 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi GjvKvq AeKvVv‡gv ˆZix‡Z cwi‡ek ~̀l‡Yi weiæ‡× e¨e¯’v †bqvi GLwZqvi cwi‡ek gš¿Yvj‡qi/ Awa`ß‡ii| wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi mswkøó wefvM †Kvb AeKvVv‡gvi m¤ú‡K© Awf‡hvM cvIqvi ci Zv cwi‡ek gš¿bvj‡qi/ Awa`ß‡ii Kv‡Q apply K‡i|  
m¨vwbUvix Ae¯’v wmwU K‡c©v‡ik‡bi m¨v‡bUvix wmPz‡qk‡bi Dci GKwU wi‡cvU© ˆZix n‡q‡Q|  

ক�ন বজ�� �ব�াপনা 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi KwVb eR©¨ e¨e ’̄vcbvi Dci GKwU wi‡cvU© ‰Zix Kiv n‡q‡Q|  

আইেনর শাসন �িত�ার জ� সেচতনতা অিভযান 

m‡PZbZvg~jK cÖPvi Awfhvb Kiv n‡”Q cÖwZeQ‡i GKevi|  

আইন �েয়াগকারী ইউিনট (LEU) 

AvBb cÖ‡qvMKvix BDwbU cybtMVb Kiv n‡q‡Q| wbqwgZ ˆÎgvwmK mfv Kiv n‡”Q| †h Abyhvqx Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡”Q|  

আইন �ং�লা িবষয়ক �ায়ী কিম�র দ�তা �ি� কায ��ম বা�বায়ন 

AvBb k„s•Ljv welqK ¯’vqx KwgwUi `ÿZv e„w×i Rb¨ IqvK©kc Kiv n‡q‡Q Ges †Uªwbs Kivi Rb¨ wm×všÍ †bIqv n‡q‡Q| 

৯. ২০১৯-২০২০ অথ �বছের িবিভ� খােত রাজ� আদায় 

µ.bs Av‡qi LvZ cÖK…Z Avq 

01 Kiস�হ ২২,৪৪,৪৫,৬০১.০০ 

02 �রইটস�হ ১০,৮২,১৬,৯২২.০০ 

03 mviPvR© 6046508.00 

০৪ wewfbœ wdm ২৫২৭৫২৬৭.০০ 

০৫ wewfbœ BRviv ৬,৩২,৫৮,১৯৫.০০ 

০৬ Ab¨vb¨ ১৮০৯৮০৫৮২.00 

০৭ bMi `vwi ª̀ ~̀ixKiY I Av_©-mvgvwRK Dbœqb 3262000.00 

০৮ bMi gvZ…m`b I ¯^v¯’¨‡K› ª̀ 10000000.00 

০৯ gv‡K©U wbgv©Y n‡Z †mjvgx 115063437.00 

১০ Dbœqb LvZ e¨wZZ miKvix Aby`vb 10000000.00 

১১ cvwb mieivn 77554270.00 
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১০. �েকৗশল িবভাগ/এে�ট শাখা ক��ক অৈবধ দখলী�ত স�ি� �থেক উে�দ এবং উ�ার�ত খােলর জিম 

†gŠRv wm.Gm  
†RGj bs 

wm.Gm  
LwZqvb নং 

wm.Gm  
`vM নং 

A‰ea `L‡ji cwigvb  
(GKi) 

D‡”Q‡`i cwigvb 
(GKi) 

�মাকরবা ‘ম’ খ�  ০৩ ৪ ১৪৭,১৪৮,১৪৯ ০.২১০০+০.৩২০০+০.১৭০০ ০.৭০০০ 
বড় �দওেভাগ ৩৭ ২ ১৭৭১, ১৭৭৭ ( আংিশক) ০.১১০০ ০.১১০০ 
পাইকপাড়া ০৯ ৩ ৩০২, ৩০৪ ( আংিশক) ১.৫৩০০ ১.৫৩০০ 
বড় �দওেভাগ ৩৭ ২ ১৪২৪ ০.০৩০০ ০.০৩০০ 
নবীগÄ ‘ম’ খ� ৩৬ ৪ ২৯৪ ০.০২০০ ০.০২০০ 
দােশর গা ৩১ ৮১ ১৯১ ০.১৫০০ ০.১৫০০ 

    �মাট = ২.৪৮০০ ( একর) 

we. ª̀. bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi KwVb eR¨© msMÖn, AcmviY I e¨e¯’vcbv kxl©K cÖK‡íi Rb¨ RvjKzwo †gŠRvw ’̄Z 23.29 GKi f~wg 

1/2018-2019 bs Gi G †KB‡mi gva¨‡g AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q| 

১১. অবকাঠােমাগত উ�য়েন সড়ক/�টপাথ/��ইেনর সং�া (�দঘ ��সহ) 

A‡_©i Drm  †gvU cÖKí 
msL¨v 

  †gvU ˆ`N¨© (wK. wg.) 
moK  †Wªb dzUcv_ Ab¨vb¨ 

Dbœqb cÖKí 55 26.00 23.00 8.00  

miKvix 03 - -  2 wU Lvj I 1wU feb 

wbR¯^ 40 10.00 4.00 1.00 - 

GgwRGmwc 08 1.00 1.00 - weªR 1wU 

wmwRwc 04 13.00 15.00 3.00 weªR 6wU 

১২. চলমান �ক� সং�া� ত� িববরণী 

µ. 
bs 

cÖK‡í bvg/A_©vq‡bi Drm/Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg 
  

jÿgvÎv AMÖMwZ 
 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 
01 cÖK‡íi bvg : 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
iv¯Ív, †Wªb wbg©vY I cybtwbg©vY 
Ges e„ÿ‡ivcY| 
 

A_©vq‡bi Drm : wRIwe I 
Gbwmwm| 
 

Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):  
†gvU- 191123.88 
wRIwe- 13386.72 
Gbwmwm- 5737.16 
 

mgvwßKvj: wW‡m¤̂i, 2018wLª. 
 

 নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর 
িবিভ� �ােন রা�া উ�য়ন এবং �শ� 
করেণর মা�েম যাতায়াত �ব�া 
সহজতরকরণ। 

 �টপাত িনম �াণ কের পথচারীেদর  
চলােফরা িনরাপদকরণ। 

 যানজট �াস কের �মন সময় সা�য় 
করণ। 

 ��ন িনম �ােণর মা�েম জলাব�তা 
িনরসণকরণ। 

 ��েরাপণ কের পিরেবেশর ভারসা� 
র�া করণ। 

 আথ �-সামািজক অব�ার   উ�িত 
করণ। 

wewm †ivW t 
9260 wg. 
Aviwmwm 
†ivW t 
58405 wg. 
Aviwmwm 
†Wªb t 
57465 wg. 
dzUcvZ t  
8095 wg. 

95% 93% 95% 92% 

02 cÖK‡íi bvg : 
bvivqYMÄ wmwU K‡cv©‡ik‡b 
cwi”Qbœ Kgx©  wbevm wbg©vY| 
A_©vq‡bi Drm : wRIwe  I 
Gbwmwm| 
 
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):  
†gvU- 9966.46 
wRIwe- 7973.17 
Gbwmwm- 1993.29 
mgvwßKvj: Ryb, 2021 

১)   �সবকেদর উ�ত জীবনযাপেনর     
      �ব�াকরণ; 
২)   �সবকেদর দাির�তা �রীকরণ; 
৩)   �সবকেদর বাস�ান, পািন সরবরাহ     
      ও �ািনেটশন �ব�া িনি�তকরণ; 
4)  �সবকেদর �মৗিলক অিধকার  
      িনি�ত করণসহ ব�না �শিমত  
      করণ; 
5)  �সবকেদর িশ�ার হার, সাং�িতক  
      ঐক� �ি� ও সমােজর �ল �বােহ  
     তােদর অংশ�হণ িনি�তকরণ। 

৫৪৯� ��াট 40% 35% 20% 15% 



 
03 cÖK‡íi bvg : 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡b 
KwVb eR©¨ msMÖn Ges AcmviY 
e¨e¯’vcbv  
 
A_©vq‡bi Drm : wRIwe | 
 
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):  
†gvU- 19118.25 
wRIwe- 19118.25 
Gbwmwm- 0.00 
mgvwßKvj: wW‡m¤̂i, 2019 
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cÖK‡íi bvg : 
bviqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
AeKvVv‡gv wbg©vY I Dbœqb| 
 

A_©vq‡bi Drm : wRIwe| 
 

Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):  
†gvU- 461.2585 
wRIwe- 461.2585 
 

mgvwßKvj: Ryb, 2021 wLª. 
 











১৩. ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর িবেশষ 

cuvPwU wmwU K‡c©v‡ik‡b wmwU K‡c©v‡ik‡b wmwU Mfvi‡bÝ cÖKí 
Kvh©µg ev¯Íevq‡b bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb cici ỳB evi cÖ_g ’̄vb AwaKvi K‡i‡Q |

gywReel©  D`hvcb t 

nvRvi eQ‡ii †kÖô ev½vjx ¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥k
bvbvwea Kg©m~P©x MÖnY Kiv nq| wek¦e¨vcx K‡ivbv fvBivm gnvgvix AvKv‡i Qwo‡q covi ci bvivqYMÄ bMix‡ZI Gi we¯Ívi I msµgY 
cwijwÿZ nq| hvi d‡j Avgv‡`i‡K G fvBivm †gvKv‡ejv I D‡Ëvi‡Yi Rb¨ m‡e©v”P g‡bv‡hvM wbeÜ Ki‡Z n‡q‡
D`hvc‡b Avjx Avnv¤§` PzbKv bMi cvVvMvi G e½eÜz Kb©vi ¯’vcb, bMixii ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbvmg~‡n we‡kl Av‡jvKm¾vKiY, bMixi wewfbœ 
mo‡Ki AvBj¨v‡Û I †j‡Ki cv‡o e„ÿ‡ivcb Kg©m~wP MÖnY I Zv ev¯Íevqb
miKvwi wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK ÎvY weZiY, bMixi moK Rxevby
gy³KiY I bM` Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
cvkvcvwk wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ Kg©m~Pxi cvkvcvwk 
†Uwj‡gwWwmb †mev, ‡KvwfW-19 bgybv msMÖn Kvh©µg, gv¯‹, n¨vÛ 
m¨vwbUvBRvi I mvevb weZiY Ges bvbvwea Rbm‡PZbZvg~jK 
Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
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 cwi‡ek evÜe KwVb eR©¨ msMÖn, 
wWm‡cvRvj Ges e¨e¯’cbv ; 

 m¤ú` cybiæØvi wbwðZ Kivi Rb¨ 
mnR Ges Kvh©Kix Dcv‡q eR©¨ 
e¨e¯’vcbv;  

 kn‡ii cwi‡e‡ki ~̀lY 
†iva,cwi‡e‡ki DbœwZKiY Ges 
MÖxb nvDR cÖfve ~̀ixKiY;  

 f~wg AwaMÖn‡Yi  gva¨‡g  
m¨vwbUvwi  j¨vÛwdj wbg©vY|  

জিম 
অিধ�হন -
২৩.২৯ 
একর 

90% 

 AeKvVv‡gv Dbœqb 

 ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

 Rjve×Zv ~̀ix KiY 

 cwi‡ek Dbœqb 

 Av_©-mvgvwRK Dbœq 

 30% 

 সাফ� 

cuvPwU wmwU K‡c©v‡ik‡b wmwU K‡c©v‡ik‡b wmwU Mfvi‡bÝ cÖKí (wmwRwc) Gi AvIZvq Mfvi‡bÝ DbœqY wel‡q Kvh©µg ev¯ÍevqY Pjgvb i‡h‡Q| G 
Kvh©µg ev¯Íevq‡b bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb cici ỳB evi cÖ_g¯’vb AwaKvi K‡i‡Q | 

nvRvi eQ‡ii †kÖô ev½vjx ¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx eQi e¨vcx D`hvc‡bi Rb¨ 
wek¦e¨vcx K‡ivbv fvBivm gnvgvix AvKv‡i Qwo‡q covi ci bvivqYMÄ bMix‡ZI Gi we Í̄vi I msµgY 

cwijwÿZ nq| hvi d‡j Avgv‡`i‡K G fvBivm †gvKv‡ejv I D‡Ëvi‡Yi Rb¨ m‡e©v”P g‡bv‡hvM wbeÜ Ki‡Z n‡q‡
x Avnv¤§` PzbKv bMi cvVvMvi G e½eÜz Kb©vi ¯’vcb, bMixii ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbvmg~‡n we‡kl Av‡jvKm¾vKiY, bMixi wewfbœ 

e„ÿ‡ivcb Kg©m~wP MÖnY I Zv ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| GKwU Riæix cwieZ©xZ cwiw¯’wZ
miKvwi wb‡`©kbv †gvZv‡eK ÎvY weZiY, bMixi moK Rxevby 

KiY I bM` Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
cvkvcvwk wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯ ̂ Kg©m~Pxi cvkvcvwk 

19 bgybv msMÖn Kvh©µg, gv¯‹, n¨vÛ 
ZiY Ges bvbvwea Rbm‡PZbZvg~jK 

 

88% 88% 86% 

20% 25% 11% 

(wmwRwc) Gi AvIZvq Mfvi‡bÝ DbœqY wel‡q Kvh©µg ev¯ÍevqY Pjgvb i‡h‡Q| G 

Zevwl©Kx eQi e¨vcx D`hvc‡bi Rb¨ 
wek¦e¨vcx K‡ivbv fvBivm gnvgvix AvKv‡i Qwo‡q covi ci bvivqYMÄ bMix‡ZI Gi we¯Ívi I msµgY 

cwijwÿZ nq| hvi d‡j Avgv‡`i‡K G fvBivm †gvKv‡ejv I D‡Ëvi‡Yi Rb¨ m‡e©v”P g‡bv‡hvM wbeÜ Ki‡Z n‡q‡Q| Gi g‡a¨I gywReel© 
x Avnv¤§` PzbKv bMi cvVvMvi G e½eÜz Kb©vi ¯’vcb, bMixii ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbvmg~‡n we‡kl Av‡jvKm¾vKiY, bMixi wewfbœ 

GKwU Riæix cwieZ©xZ cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvi Rb¨ 
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�কািভড-১৯ (নেভল কেরানা ভাইরাস) পিরি�িত �মাকােবলা 

†KvwfW-19 (b‡fj K‡ivbv fvBivm) cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq wmwU 
K‡c©v‡ikb KZ©„K M„nxZ Kvh©µg wel‡q Av‡jvKcvZ KiwQ| K‡ivbv 
fvBivm †gvKv‡ejvq Avgiv ïiæ †_‡KB RbM‡Yi cv‡k †_‡K 
Zv‡`i‡K me ai‡bi mnvqZv †`qvi †Póv K‡iwQ| Riæix cwiw¯’wZ 
we‡ePbvq 19 gvP© 2020 gywRee‡l©i Abyôvb ¯’wMZ K‡i K‡ivbv 
fvBivm cÖwZ‡iv‡a cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY Kiv nq| 

29 gvP© n‡Z bvivqYMÄ bMix‡Z ÎvY mvgMÖx weZiY Kvh©µg ïiæ 
nq| cÖavbgš¿xi gvbweK mnvqZv Kg©m~wPi AvIZvq 27wU Iqv‡W© 
KvDwÝji‡`i gva¨‡g 1 jÿ 37 nvRvi 82wU `wi ª̀/nZ`wi`ª 
cwiev‡ii gv‡S †gvU 1370.82 †gwUªK Ub Pvj, 59 jÿ 30 nvRvi 
800 UvKvi Lv`¨ mvgwMÖ Ges 6 jÿ 9 nvRvi UvKvi wkï Lv`¨ 
weZiY Kiv n‡q‡Q| 

kÖwgK Aay¨wlZ bvivqYMÄ bMix‡Z †KvwfW-19 msµgY SzuwK 
AZ¨waK nIqvq 5 GwcÖj Riæix wfwË‡Z wmwU GjvKv jK WvDb ev 
KviwdD Rvix Kivi Rb¨ gvbbxq cÖavbgš¿xmn mswkøó KZ©„cÿ‡K 
we‡klfv‡e Aby‡iva Kiv nq| 

7 GwcÖj ¯^vaxbZv wPwKrmK cwil` Gi mn‡hvwMZvq wmwU 
K‡c©v‡ik‡bi wZbwU AÂ‡j 15 Rb wPwKrmK, 6 Rb j¨ve 
†UK‡bv‡jvwR÷ Ges 15 Rb ¯^v¯’¨Kg©xi mgš^‡q 3wU †gwW‡Kj wUg 
MVb Kiv nq| GB wUg cÖvq 15,000 e¨w³‡K †Uwj ¯^v¯’¨‡mev cÖ`vb 
K‡i| 

GQvovI wmwU K‡c©v‡ik‡bi wU‡gi cvkvcvwk KvDwÝji‡`i 
mn‡hvwMZvq cÖwZwU Iqv‡W© KwgwU MVb K‡i K‡ivbv fvBivm 
msµgb/DcmM© wb‡q g„Z‡`i jvk `vdb-Kvdb/mrKvi KvR Kiv 
n‡q‡Q Ges A`¨vewa G KvR Ae¨vnZ Av‡Q| 

9 GwcÖj n‡Z †KvwfW-19 kbv‡³ evwo evwo wM‡q wM‡q bgybv msMÖn 
KvR ïiæ nq| GQvov 2wU bgybv msMÖ‡ni ey_ ¯’vcb K‡i †gvU 2834 
R‡bi bgybv msMÖn Kiv nq| 

miKvwi eivÏ I wbR¯ ̂A_©vq‡b 19.60 jÿ UvKvi myiÿv mvgMÖx I 
K‡ivbvKvjxb mgq †_‡K †W½y I wPKzb¸wbqv cÖwZ‡iv‡a 130.95 jÿ 
UvKvq gkK wbab Jla I hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q| gvbweK mnvqZv 
Kg©m~wPi AvIZvq miKv‡ii cÿ †_‡K RbcÖwZ 2500 UvKv cÖ`v‡bi 

wbwgË 50000wU QR (Quick Response) KvW© eivÏ †`qv n‡q‡Q| 
GQvov Ôwe‡kl IGgGmÕ Kvh©µ‡gi AvIZvq 27600wU IGgGm KvW© 
weZiY Kiv n‡q‡Q|  

bMixi cwi‡ek cwi”Qbœ ivL‡Z 27wU Iqv‡W© 1100 Rb cwi”Qbœ Kg©xi 
gva¨‡g cwi®‹vi-cwi”Qbœ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q Ges K‡ivbv 
cÖwZ‡iv‡a bMix‡Z cÖvq 55 jÿ wjUvi RxevYybvkK †K¬vwib wgwkÖZ 
cvwb †¯úª Kiv n‡q‡Q| 165 Rb gkK wbab Kg©xi gva¨‡g cÖwZwU 
Iqv‡W© gkK wbab Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q|  

GQvov, BDGbwWwcÕi Avw_©K mnvqZvcyó cÖvwšÍK Rb‡Mvôxi Rxebgvb 
Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq 2521wU cwiev‡ii gv‡S 37,81,500 UvKv, 
1,33,675wU mvevb Ges wmwWwm mg~‡n n¨vÛIqvm mn 115wU cvwbi 
U¨vsK ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

†KvwfW-19 †gvKv‡ejvq miKvwi mn‡hvwMZvi cvkvcvwk wewfbœ e¨w³ I 
cÖwZôv‡bi cÿ †_‡K bM` A_©, ÎvY, Jla I myiÿv mvgwMÖ cÖ`vb 
Kivq mK‡ji cÖwZ AvšÍwiK K…ZÁZv Ávcb KiwQ|  

D‡jøL¨, G Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Z wM‡q wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
KvDwÝji, msiwÿZ Avmb KvDwÝji, Kg©KZ©v-Kg©Pvix, Wv³vi, 
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¯^v¯’¨Kg©x, cwi”Qbœ Kg©xmn A‡b‡KB †KvwfW-19 G AvµvšÍ n‡q‡Qb| 
Avjøvni †g‡nievbx‡Z mK‡jB my¯’ n‡q D‡V‡Qb| 

†KvwfW-19 cÖwZ‡iv‡a wmwU K‡c©v‡ik‡bi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg- 
 

 bMi fe‡b K‡›Uªvj iæg †Lvjv; 

 Rbm‡PZbZvg~jK w÷Kvi I †d÷zb jvMv‡bv Ges wjd‡jU 
weZiY; 

 I‡qemvBU I †dmey‡K cÖPvi/cÖPviYv; 

 wWwRUvj wWm‡cø †ev‡W©i gva¨‡g m‡PZbZv g~jK evZ©v 
cÖ`vb; 

 åvg¨gvb gvBwKs Gi gva¨‡g AÂjwfwËK evZ©v cÖPvi; 

 †gvevBj †dv‡b GmGgGm cÖ`vb; 

 gmwR‡` cuvP Iqv³ bvgvR I Rygvq LyZevq cÖPv‡ii Rb¨ evZ©v †cÖiY; 

 †mevMÖwnZv‡`i wbivcËvi Rb¨ n¨vÛ m¨vwbUvBRvi weZiY; 

 KvDwÝji, Kg©KZ©v-Kg©Pvix I cwi”Qbœ Kg©x‡`i wbivcËvi 
Rb¨ wcwcB, n¨vÛ m¨vwbUvBRvi, gv¯‹, Møvf&m, K¨vc, MvgeyU 
I MMj&m (cÖ‡qvRb Abyhvqx) mieivn; 

 ¯^v¯’¨ wefv‡Mi Kg©KZ©v-Kg©Pvix I cwi”QbœKg©x‡`i wcwcB 
mieivn;

 
 

 wmwU K‡c©v‡ik‡bi cvwbi Mvwo, n¨vÛ †¯úªi mvnv‡h¨ miKvwi 
I †emiKvwi mKj ¸iæZ¡c~Y© cÖwZôvb, moK, jÂNvU, 
evm‡÷k‡b wbqwgZ †K¬vwib cvwb †¯úª Kiv; 

 †nvg †Kvqv‡i›UvBb Kvh©µ‡gi mn‡hvwMZv; 

 wZbwU AÂ‡j 3wU †gwW‡Kj Uxg MVb; 

 evwo evwo wM‡q bgybv msMÖn Ges 2wU m¨v¤új Kv‡jKkb ey_ 
¯’vcb;  

 IqvW©wfwËK g„Z‡`n `vdb-Kvdb/mrKvi Gi KwgwU MVb; 

 ÎvY wn‡m‡e Lv`¨ mvgMÖx, wkï Lv`¨ I bM` A_© cÖ`vb; 

 wewfbœ ’̄v‡b nvZ †auvqvi Rb¨ cvwbi U¨vsK ¯’vcb; 

 K‡ivbv fvBivm cÖwZ‡iva I †W½y †gvKv‡ejvq IqvW© ch©v‡q mgšq̂ KwgwU MVb Ges cÖ‡qvRbxq mgš̂q mvab; 

 e¨vcK cwi®‹vi-cwi”QbœZv I gkK-wbab Kvh©µg; 
 

উ�াবনী কম �পিরক�না 

D™¢vebx D‡`¨v‡Mi gva¨‡g bvMwiK †mev ª̀æZ, mn‡R I Z_¨-cÖhyw³i mnvqZvq cÖ`v‡bi bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K eûgyLx Kvh©µg MÖnY 
Kiv n‡q‡Q hv wb‡¤œ ewY©Z n‡jv: 

িডিজটাল হািজরা 

bvvqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi eR©¨-e¨e¯’vcbv wefvM Gi Kg©Pvix‡`i Rb¨ B‡Zvg‡a¨ wWwRUvj nvwRiv Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q | 
ch©vqµ‡g Ab¨vb¨ wefvM I AvÂwjK Kvh©vjqmn bMife‡b G Kvh©µg ev Í̄evqb Kiv n‡e| 

��ড লাইেস� অেটােমশন 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ A_©vq‡b †UªW jvB‡mÝ A‡Uv‡gkb Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| Lye wkNªB mvwe©K Kvh©µg ïiæ n‡e| we`¨gvb 
cÖvq 27 nvRvi †UªW jvB‡mÝ A‡Uv‡gk‡bi AvIZvq Avbv n‡e Ges bZzb †UªW jvB‡mÝ mivmwi AbjvB‡bi gva¨‡g cÖ`vb Kiv n‡e| G cÖKíwU 
ev¯ÍevwqZ n‡j †UªW jvB‡mÝ †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î k„•Ljv Avbqb m¤¢e n‡e Ges wmwU K‡c©v‡ik‡bi ivR¯^ Avq e„w× cv‡e| eZ©gv‡b 
mdUIq¨v‡i WvUv Gw›Uªi KvR Pjgvb i‡q‡Q| 

িশ� পিরচয �া ও ��� িফিডং কণ �ার �াপন 

gvZ…Z¡Kvjxb †mev I wUKv cÖ`v‡bi Rb¨ cÖwZwbqZ wkï Ges gwnjviv wmwU K‡c©v‡ik‡b hvZvqvZ K‡i| GB wkï Ges bvix‡`i‡K h_vh_fv‡e 
DbœZ †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ bMi feb cÖv½‡Y wkï cwiPh©v I †eª÷ wdwWs Gi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| cieZ©x‡Z wmwU K‡c©v‡ik‡bi 3wU bMi 
¯^v¯’¨ †K‡› ª̀ G †mev Kvh©µg m¤úªmviY Kiv n‡e| 
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কদমর�ল �স� 

bvivqYMÄevmxi eûj cÖwZwÿZ kxZjÿ¨v b`xi Dci wbwg©Ze¨ K`gimyj †mZz MZ 9 A‡±vei, 2018 wLªt GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| 
590 †KvwU 75 jÿ UvKv e¨‡q evsjv‡`k miKv‡ii A_©vq‡b ˆ`N ©̈ 1385 wgUvi Ges cÖ ’̄ 12.5 wgUvi wewkó †mZzwU bMixi 5bs Nv‡U wbwg©Z 
n‡e& †mZzwUi bKkv Abyhvqx wbg©vY Kv‡Ri civgk©K wb‡qvM Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b Kbmvwës cÖwZôvb : Joint Venture of Dong-Sung 

Engineering (South-Korea), DM Engineering & Management ( South-Korea ), EPC (Bangladesh) , S & F (Bangladesh) 
‡K mgxÿvi Rb¨ wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖwZôvbmg~n Soil Test m¤úbœ K‡i‡Qb Ges eªx‡Ri cÖv_wgK  Design cixÿvi Rb¨ LGED 

Design Unit G  `vwLj K‡i‡Qb| eZ©gv‡b f~wg AwaMÖnY wi‡m‡Uj‡g›U cø¨vb BZ¨vw` cÖ ‘̄ZKiY KvR Pj‡Q| AwP‡iB cÖK‡íi `icÎ Avnevb 
Kiv n‡e| 

�শখ রােসল নগর পাক� 

†kL iv‡mj bMi cvK©wU bvivqYMÄ bMixi cÖvY‡K‡› ª̀ Aew ’̄Z| hvi AvqZb 
15.91 GKi| eZ©gv‡b G cvK©wUi KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 
bMixi cwi‡ek Dbœqbmn bMievmx‡`i `xN©w`‡bi MYcwim‡ii Pvwn`v c~iY 
n‡e| GQvov †jKwU AwZwi³ e„wói cvwb avi‡Yi Rb¨ msiwÿZ Rjvavi 
(wi‡Ubkb cyKzi) wn‡m‡e KvR Ki‡e| Aciw`‡K, AwMœKvÛ wbev©c‡bi Rb¨ 
cvwb mieiv‡ni GKgvÎ cÖavb Drm wn‡m‡e g~L¨ f~wgKv cvjb Ki‡e| 
bMievmxi GK‡N‡qwg Rxeb hvcb cwieZ©b I cÖv‡Yv¾j Ki‡Z mnvqK f~wgKv 
cvjb Ki‡e †kL iv‡mj bMi cvK©| eZ©gv‡b cvK©wUi cÖvq 75-80% KvR 
m¤úbœ n‡q‡Q| 
 

িনম �াণ �িমক িনরাপ�া িনি�তকরণ কায ��ম 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gv Dbœq‡bi †ÿ‡Î wbg©vY kÖwgK‡`i mvwe©K wbivcËv wbwðZKi‡Y j‡ÿ¨ h_vh_ Kvh©µg MÖnY Kiv 
n‡q‡Q| wbivcËvB cÖ_g GB † ø̄vMvb‡K mvg‡b †i‡L wbg©vY kÖwgK‡`i‡K wbg©vY¯’‡j †nj‡gU, eyU cwiavb welqwU wbwðZ Kiv n‡”Q| d‡j wbg©vY 
Kv‡R MwZkxjZvi cvkvcvwk wbivcËv wbwðZ Kiv m¤¢e n‡”Q| 

�জব বজ�� হেত কে�া� সার �তিরর �া� 

eR©¨ e¨e ’̄vcbvi j‡ÿ¨ Rjevqy Uªv‡÷i AvIZvq 2 †KvwU 30 jÿ UvKv e¨‡q 
eR ©̈ †_‡K K‡¤úv÷ mvi ˆZixi cÖK‡íi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| GwU K‡¤úv÷ 
cøv‡›U cÖwZw`b cÖvq ১0 টন eR©¨ cÖwµqvRvZ K‡i K‡¤úvó mvi cÖ ‘̄Z Kiv m¤¢e 
n‡e| cwi‡ek evÜe Ava~wbK eR©¨ cÖwµqvKiY cøv›U wbg©v‡Yi Rb¨ miKv‡ii 
wbKU n‡Z 191 †KvwUi UvKvi eivÏ cvIqv hv‡e| d‡j bMixi eR©¨ e¨e¯’vcbv 
AvaywbKvqb Kiv m¤¢e n‡e Ges bMixi cwi‡ek DbœZ n‡e| 

�াি�ক বজ�� হেত �ালানী �তল উৎপাদন �া� 

cwjw_b ev cøvw÷K n‡”Q nvB‡WªvKve©b| cwjw_b eR©¨, cøvw÷K, wcwfwm ev Uvqvi‡K g~j¨evb R¦vjvwb wW‡Rj Ges Kv‡jv Kve©‡b iƒcvšÍ‡ii gva¨‡g 

cybe©¨envi (Recycling) Kiv n‡”Q| 

cybe©¨envi (Recycling) †hvM¨ cÖwµqv : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cwjw_b eR©¨ ev cøvw÷K cÖvK-cwi”Qbœ Kiv 

wiA¨v±‡i †jvW K‡i Pzwjø eÜ Kiv 

12 N›Uv ch©šÍ 5500 †m. ZvcgvÎvq DËß Kiv 

K‡qK N›Uv ci cwjw_b eR©¨ iƒcvšÍi ïiæ nq 

Acwi‡kvwaZ †Zj 

িডেজল Kve©b 
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ি�ন অিফস �ব�াপনা 

cwi‡e‡ki welqwU we‡ePbv K‡i wM«b Awdm e¨e¯’vcbvi Kg©cwiKíbv M«nY I ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| wM«b Awdm e¨e¯’vcbvi AvIZvq wb‡gœv³ 
Kvh©µg M«nY Kiv n‡q‡Q| 
1| `vßwiK KvM‡Ri e¨envi n«vmKiY; 
2| KvM‡Ri Dfq c…ôvi m‡e©vËg e¨envi;  
3| e¨eüZ Lvg cybe¨©envi; 
4| Awdm K‡¶i AvqZb Abymv‡i evwZi c«‡qvRbxq jy‡gb wba©viY K‡i c…_K myBP ¯’vcb; 
5| Awdm K‡¶i AvqZb Abymv‡i c«‡qvRbxq msL¨K d¨vb I Gwm ¯’vcb; 
6| c«vK…wZK Av‡jvi Kvh©KvwiZv wbwðZ Kivi Rb¨ we`¨gvb Rvbvjv I Qv‡` ¯^”Q Møvm ’̄vcb| 

ছাদ বাগান কায ��ম 

evm‡hvM¨ cwi‡ek wbwðZ Kivi j‡¶¨ bMix‡Z we`¨gvb wewfbœ 
fe‡bi Qv‡` evMvb ¯’vc‡bi Rb¨ Z_¨ msM«n K‡i WvUv‡eR c«Yqb 
Kiv n‡”Q| cvkvcvwk wmwU K‡c©v‡ikb KZ©…K ˆRe mvi e¨envi K‡i 
Qv` evMvb m¤ú«mviY Kivi Rb¨ Drmvn †`qv n‡”Q Ges †nvwìs U¨v· 
†iqvZ c«`v‡bi my‡hvM ivLv n‡q‡Q| BwZg‡a¨ bMi fe‡bi Qv‡` Qv` 
evMvb Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| cieZ©x‡Z wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
AvÂwjK Kvh©vjq mn mKj fe‡b Qv` evMvb Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv 
n‡e| GQvovI bMixi GKwU ¯‹y‡ji QvÎ-QvÎx‡`i m¤ú…³ K‡i Qv` 
evMvb Kvh©µ‡gi cvBjwUs Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 
 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন ক�ন বজ�� অপসারণ ও �ব�াপনা শী�ষক �ক� 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi eR©¨ e¨e¯’vcbv AvaywbKvqb Ges ¯^v¯’¨m¤§Z Dcv‡q wb¯‹vk‡bi Rb¨ evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq 345 †KvwU 
91 jÿ 31 nvRvi UvKv e¨‡q ÒbvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi KwVb eR©¨ msMÖn I AcmviY e¨e¯’vcbvÓ kxl©K cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
B‡Zvg‡a¨ D³ cÖK‡íi wecix‡Z evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z 330 †KvwU 73 jÿ UvKv eivÏ cvIqv †M‡Q| D³ eivÏK…Z A‡_©i g‡a¨ bvivqYMÄ 
wmwU K‡c©v‡ik‡b ¯’vqx Wvw¤ús MÖvDÛ wbg©v‡Yi j‡ÿ RvjKzwo‡Z 23.28 GKi Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q hvi e¨q 299 †KvwU 13 jÿ UvKv| 
Aewkó 31 †KvwU 60 jÿ UvKv e¨‡q D³ Wvw¤ús †m›Uv‡ii f‚wg Dbœqb, mxgvbv cÖvPxi wbg©vY, hvbevnb I hš¿cvwZ µq Kv‡R e¨q n‡e| GQvov 
ˆ`wbK 600 Ub eR¨© n‡Z 6 †gMvIqvU we ỳ¨r Drcv`‡bi j‡ÿ evsjv‡`k we ỳ¨r Dbœqb †ev‡W©i mv‡_ mg‡SvZv Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q hvi 

AvIZvq B‡Zvg‡a¨ GKwU PvBwbR cÖwZôvb (UD Environmental Equipment Technology Co. Ltd) n‡Z `vwLjK…Z cÖ¯Íve wcwWweÕi 
Aby‡gv`‡bi cÖwµqvaxb Av‡Q| G cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡j bvivqYMÄ bMix‡K cwi”Qbœ, cwi‡ekevÜe bMix‡Z iƒcvšÍi Kiv m¤¢e n‡e| 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন পির�� কম� িনবাস শীষ �ক �ক� 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ f‚wg‡Z 4wU ¯’v‡b 600wU cwiev‡ii cÖvq 2760 Rb nwiRb m¤úª`v‡qi †jvK emevm K‡i| G‡`i g‡a¨ 
1098 Rb myBcvi bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi cwi”Qbœ Kv‡R wb‡qvwRZ| wKQz †meK bMixi Ab¨vb¨ Awdm, Av`vjZ, Mv‡g©›Um d¨v±ix I 
e¨w³MZ fe‡b cwi”Qbœ Kv‡R wb‡qvwRZ| Zv‡`i‡K by¨bZg evm¯’vb, wkÿv, m¨vwb‡Ukb I my‡cq cvwb mieivn Kiv wmwU K‡c©v‡ik‡bi `vwqZ¡| 
GB `vwqZ¡‡eva †_‡K gvbweK w`K we‡ePbv K‡i miKvwi mnvqZv Ges bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi †hŠ_ A_©vq‡b 549 wU cwiev‡ii Rb¨ 
114 †KvwU 35 jÿ UvKv e¨‡q 549wU d¬¨vU wbg©vY KvR Pjgvb Av‡Q| G cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡j cwi”Qbœ Kg©x‡`i Avevmb mgm¨v A‡bKvs‡k 
jvNe n‡e| 

wek¦ e¨vsK I wmwU K‡c©v‡ik‡bi A_©vq‡b MGSP (wgDwbwmc¨vj Mfv‡b©Ý mvwf©‡mm cÖKí) Gi Aax‡b AeKvVv‡gv †givgZ I iÿYv‡eÿY 
Lv‡Z G hver 66 †KvwU 18 jÿ UvKv e¨‡q iv¯Ív-NvU, †Wªb, †Ljvi gvV, Rjvavi msiÿY I †givgZ KvR Kiv n‡q‡Q| 171 †KvwU 69 jÿ 
e¨‡q 7wU c¨v‡K‡R kxZjÿ¨v-a‡jk̂ix ms‡hvM Lvj cybtLbb, †mŠ›`h©ea©b, Av‡jvwKZKiY I †Wªbmn IqvKI‡q wbg©v‡Yi KvR Pjgvb i‡q‡Q| 
Zrg‡a¨ 53 †KvwU 47 jÿ UvKvi KvR ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| Aewkó 118 †KvwU 21 jÿ UvKvi KvR Pjgvb Av‡Q | 

পািন সরবরাহ িবল অেটােমশন সফটওয়�ার �ণয়ন 

bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ A_©vq‡b cvwb mieivn wej A‡Uv‡gkb mdUIq¨vi cÖYq‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| we`¨gvb cÖvq 28 
nvRvi MÖvnK I bZzb MÖvnK‡`i GB A‡Uv‡gk‡bi AvIZvq Avbv n‡e Ges mivmwi AbjvB‡bi gva¨‡g MÖvnKiv †mev MÖnY Ki‡Z cvi‡e| G 
cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j cvwb mieivn †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î k„•Ljv Avbqb m¤¢e n‡e Ges wmwU K‡c©v‡ik‡bi ivR¯ ̂Avq e„w× cv‡e| 

bMixi ỳ‡hv©M n«vm, mnbkxjZv I Rbm‡PZbZv e„w× Ges Avc`Kvjxb SuywK †gvKv‡ejvi j‡ÿ bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ Znwe‡j GB  
A_©eQ‡i 50 jÿ UvKv eivÏ ivLv n‡q‡Q| hv AMÖvwaKvi wfwË‡Z cÖ‡qvR‡bi wbix‡L ch©vqµ‡g e¨q Kiv n‡e| 
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জাপােনর না�েতা নগরীর সােথ ব���ণ � স�ক� �াপন 

MZ 29 Rvbyqvwi 2020Bs ZvwiL ¯’vbxq miKvi gš¿Yvj‡qi mfvK‡ÿ 
Rvcv‡bi bviæ‡Zv bMixi mv‡_ bvivqYMÄ wmwUi ÔeÜzZ¡c~Y© m¤úK© ¯’vcbÕ 
wel‡q GKwU mg‡SvZv Pzw³ ¯^vÿwiZ nq| bMixi mv‡_ G ai‡bi eÜzZ¡c~Y© 
m¤úK© ¯’vcb evsjv‡`‡k GB cÖ_g| GB Pzw³i AvIZvq Dfq bMixi g‡a¨ 
mvs¯‹…wZK, wkÿv, A_©bxwZ I gvbem¤ú` wewbgq m¤úK© M‡o DV‡e| d‡j 
Dfq bMix G‡ÿ‡Î mg„× n‡Z cvi‡e Ges evsjv‡`k I Rvcv‡bi g‡a¨ 
m¤úK© Av‡iv my „̀p n‡e| 

 

  



 

িবেশষ �ক� স�হ  

SL 

No. 

Project Name Contract 

Cost (Crore)

1 Construction of 

Ali Ahammed 

Chunka Laibrary 

& Auditorium. 

26.51 

2 Construction of 

NCC Adventure 

Land Park in 

NCC Own Land 

at Panchaboti 

(PPP) 

20.00 
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Contract 

ore) 

Static image of the project

 

 

 

Static image of the project 

 

 



 
3 Development 

and 

Beautification 

of Sheikh Russel 

Park in Ward 

no-16. 

54.00 

4 Restoration of 

Baburail Khal 

with 

Enhancement of 

natural beauty 

(Shitlakhya river 

to Dhaleswary 

river). 

195.00 

5 Construction of 

Scavenger's 

colony in NCC. 

114.42 

34 

 

 

 

 

 



 
6 Solid west 

collection and 

Disposal 

management in 

NCC. 

345.91 

7 Construction of 

10 (ten) Storied 

Nagar Bhaban. 

94.50 

8 Installation of 

LED Street light 

in NCC. 

50.00 

9 Development of 

Siddirganj main 

canal with west 

side Road, 

Drain, Walkway, 

Bridge, Land 

scaping and 

Beautification. 

99.33 
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10 Waste to Energy 

Generation 

Project at 

Jalkuri under 

NCC. 

238.00 

 

11 Urban Primary  

Health Care 

Centre under 

NCC. 

17.50 
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	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প
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