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্সররেশ িংক্রান্ত কার্ পােসি 

ের্পমান িমিযািমূহ  

১।বিবিএস, ২০২১ অনুযায়ী নারায়নগঞ্জ শহরর ছ াট, িড়, মাঝাবর সি বমবিরয় প্রায় ২৪০০ এর অবিক বশল্প প্রবিষ্ঠান ররয়র । এসি 

বশল্প প্রবিষ্ঠান বিবিন্নিারি িায়ু, পাবন, মাটট সি বপবর পবররিশ দষূণ করর  ।  

২।যানিাহরনর কারিা ছিা োঁয়া িায়ু দষূন করর   

৩। বশল্প কারখানার ির্জবয পদার্ ব সরাসবর ছকান পবররশািন  াড়াই পাবনরি ছেিা হরে। নদী িীরিিী বশল্প কারখানাগুরিা ইটটবপ 

িযািহার না করার কাররন িায়ু, পাবন দবূষি হরে  

৪।নারায়নগঞ্জ নগরীর অিযন্তরর অিবিি ২৫ নং ওয়ার্ব এিং আরশপারশ অিবিি ইট িাটা, ৭ টট বসরমন্ট কারখানা (আবকর্জ, 

িসুন্ধরা, সাির াড়া, বপ্রবময়ার), চুনিাটা নগরীর পবররিরশর র্জনয অনযিম অন্তরায়  

৫।শহররর মরিয গরড় উঠা িারী বশল্প কারখানা, বিি বর ছরাবিং বমি, গারম বন্টস প্রিৃবি নানািারি পবররিশ দষূন করর যারে  

৬। িরি বশল্প ির্জবয (র্াইং, র কযাবমরকি, প্রক্রিয়ার্জাি কযাবমরকি ), িযাটারী কারখানা, র্কইয়ার্ব , িিন এিং সািান কারখানা পাবন 

এিং নদী দষূরণর র্জনয দায়ী  

৭।বসটট করপ বাররশরনর পয়ঃ বনস্কাশরনর পাবন বক ু বক ু ছেরে সরাসবর নদীর সারর্ যুক্ত হওয়ার কাররন পবররিশ দুবষি হরে  

৮। নারায়নগঞ্জ শহরর প্রায় ২০ িে্ ছিারকর িসিাস। র্জীিন ও র্জীবিকার িাবগরদ এখারন িাংিারদরশর প্রবিটট প্রান্ত ছর্রক 

প্রবিবনয়ি বিপুি সংখযক ছিাক আরস। যার কাররন নগরীরি প্রচুর পবরমান কটঠন এিং পচনশীি ির্জবয সৃটি হয়। এ াড়াও 

নগরিাসীর সরচিনিার অিাি এিং বিকল্প না র্াকায় প্রচুর পবরমারন প্লাবিক ির্জবয সৃটি হরে  

৯। নারায়নগঞ্জ নগরীর প্রানরকন্দ্র িিা হয় শীিিেযা নদীরক । এই নদীরক ছকন্দ্র করর গরড় উরঠর  এই শহররর বশল্প, িাবনর্জয এিং 

উন্নয়রনর বিবি। বকন্তু অিযন্ত দুঃরখর িযাপার এই ছয, বিবিন্ন সমরয় প্রিািশািী িযাক্রক্তিরগ বর  ে ায়ার এখারন নদী দখি করর 

বসরমন্ট কারখানা সহ নানাবিি বশল্প কারখানা গরড় উরঠর  এিং পবররিশ দষূণ করর ।  

১০। বেটরনসবিহীন এিং রুট পারবমট  াড়া যানিাহন নগরীর শব্দ এিং িায়ু দষূরণর অনযিম কারন  

১১।নাগবরক সরচিনিার অিাি এিং িযাক্রক্তপয বারয় যর্াযর্ উরদযরগর অিাি পররােিারি পবররিশ দুষরনর র্জনয দায়ী  

১২।পবররিশ রোকারী সংিার িদারবকর অিাি এিং নীবিমািার যর্াযর্ প্ররয়ারগর সবদোর অিারির কাররন নারায়নগরঞ্জর 

পবররিশ বদন বদন বিপয বরয়র বদরক বদন বদন িাবিি হরে  

১৩। পবরকল্পনাহীন যে িে িাপনা গরড় উঠা , দািান তিরীর বনয়ম না মানা, সংবিি উন্নয়ন কিৃপরের উদাসীনিা নগরীর 

পবররিশ ঝুোঁ বক িৃক্রি করর   

১৪। বশল্প কারখানায় পবররিশিান্ধি প্রযুক্রক্তর অপ্রিুিিা এিং িযািহাররর সবদোও পবররিশ দষূরনর কারন  

 

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্ পাররশন কর্ত পক গতহীর্ ্দরে্ঃ  

নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন নগরীর পবররিশ রোয় ইবিমরিয বিবিন্ন িররনর প্রকল্প িাস্তিায়ন এিং উরদযগ গ্রহন কররর । 

উরযযখরযাগয প্রকরল্পর বিিরন বনরচ উপিাপন করা হিঃ  

ক্রসমক নং ১ প্লাসিক ্সিসিন েযােস্থা্না প্রকল্প  

োস্তোয়নকারী িংস্থা ঃঃ Unilever, UNDP 

উরেরশয ঃঃ নগরীর প্লাবিক ির্জবয সংগ্রহ, পৃর্কীকরন  এিং পুনঃিযািহার এর মািযরম শহর পবরেন্ন রাখা ,  প্লাবিক িরর্জবযর 

অর্ বননবিক গুরুত্ব সম্পরকব নগরিাসীরক সরচিন করা  

মময়াদকাি ঃঃ ২০২১-২০২৩  
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প্রকল্প কার্ পক্রম ঃঃ  

১. প্লাবিক ির্জবয িযািিাপনা সম্পরকব নগরিাসীরক সরচিন করার কার্জ চিমান ররয়র   

২। প্লাবিরকর পৃর্কীকরন, পুনঃিযািহার এিং এর অর্ বননবিক গুরুত্ব সম্পরকব নগরিাসীরক সরচিন করা হরে  

৩। পবররিশ রোয় প্লাবিক ির্জবয িযািিাপনার গুরুত্ব সম্পরকব নগরিাসীরক সরচিন করা হরে 

৪। িিবমারন ২৪২ র্জন ির্জবয সংগ্রহকারী, ১৫ র্জন রাস্তা বিনার এিং ৫৩ র্জন  প্লাবিক ির্জবয পুনরুিারর বনরয়াক্রর্জি ররয়র   

৫। এই পয বন্ত প্লাবিক ির্জবয সংগ্রহ হরয়র  ১১২ ছমটিক টন  

৬। প্রবি ছকক্রর্জ প্লাবিক ৮ টাকা ৪০ পয়সা দরর ৩০৪০ টাকা , ৩১০ র্জন প্লাবিক ির্জবয সংগ্রহকারীরক ছদয়া হরয়র  । সি বরমাট 

প্ররদয় অরর্ বর পবরমান ৯,৪২,৪০০ টাকা যা নগরীর বিবিন্ন িান ছর্রক সংগৃহীি প্লাবিক পুনঃিযািহার মূিয।  

৭। ির্জবয সংগ্রহকারীরদর মরিয ১১৫ র্জরনর ছহির্ ইন্সুররন্স আর  , িাবকরদর করার প্রক্রিয়া চিমান ররয়র   

৮। প্লাবিক ির্জবয িযািিাপনার র্জনয ঢাকা এিং নারায়নগরঞ্জর ৮ র্জন বিরিিার সারর্ সংরযাগ িাবপি হরয়র  

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নামঃ   ছমাঃ মাসুদ রানা  

ছোনঃ 01723532660 

ছমইিঃ esdo.masud@gmail.com  

 

ক্রসমক নং ২ঃঃ মমসিরকি েজপয েযােস্থা্না প্রকল্প 

িাস্তিায়নকারী সংিা ঃঃ Waste Concern  

উরেশয ঃঃ বচবকৎসা ির্জবয সংগ্রহ এিং যর্াযর্ িযািিাপনার মািযরম পবররিশ ঝুোঁ বক হ্রাস করা এিং র্জনসািাররনর মারঝ সরচিনিা 

তিরী করা   

মময়াদকাি ঃঃ ৫ অরটাির ২০২০ – ৩০ র্জনু ২০২২  

স্থানঃ র্জাি্কুবড় র্াম্ম্পং পরয়ন্ট, ৯ নং ওয়ার্ব  

প্রকল্প কার্ পক্রম ঃঃ  

১। নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশরনর ১১৪০ র্জন পবরেন্নকমীরদর প্রবশেন প্রদান করা হরয়র   

২। ছসেটট মাস্ক, িুট, বিন, গ্লািস সহ অনযানয বনরাপিা উপকরণ সরিরাহ করা হরি  

৩। ির্জবয সংরশািন প্লাণ্ট িাপন করার প্রক্রিয়া চিমান ররয়র   

৪। বচবকৎসা ির্জবয বনষ্পবির র্জনয একটট ইনবসনাররশন প্লান্ট িাপন করা হরি  

৫। বিরশষ বচবকৎসা ির্জবয পবরিহন করার র্জনয ২ টট শীিািপ বনয়বিি যানিাহন ছদয়া হরয়র   

 

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নামঃ   ছমাঃ রারশদুি হাসান ছচৌিরুী  

ছোনঃ 01723532660 

ছমইিঃ rashedulbupes1@gmail.com  

mailto:esdo.masud@gmail.com
mailto:rashedulbupes1@gmail.com


নারায়নগঞ্জ সিটি কর্ পাররশন 

 

Prepared by Dipak Bhowmick 

ক্রসমক নং ৩ঃঃ ক্লাইরমি একশন প্লান ( জিোয় ুিহনশীি নগর ্সরকল্পনা)   

োস্তোয়নকারী িংস্থা ঃঃ ICLEI - South Asia  

উরেরশয ঃঃ নারায়নগঞ্জ শহরর বিদযমান র্জিিায়ু, পবররিশ,  প্রবিরিশ রোয় এিং বগ্রন হাউর্জ গযাস বনগ বমন ছরারি, নগর সহনশীি 

র্জিিায়ু পবরকল্পনা প্রনয়ন এিং বনম্ন কাি বন বনঃসরণ ছরারি বসটট করপ বাররশনরক সহায়িা করা   

মময়াদকািঃ ২০১৭-২০১৯  

প্রকল্প কার্ পক্রম ঃঃ  

১. বগ্রন হাউর্জ গযাস ইনরিন্টবর বররপাটব করা হরয়র   

২. র্জিিায়ু ঝুবক এিং দুি বিিা মুিযায়ন বররপাটব করা হরয়র   

৩. নগর সহনশীি র্জিিায়ু পবরকল্পনা প্রনয়ন করা হরয়র   

৪. নগরীর চাষাড়া, ২ নং ছরি ছগট এিং চাষাড়ায় ৩ টট িায়ুমান বনন বয় যি িাপন করা হরয়র   

 চাষাড়া ২ নং ছরিরগট  ছশখ রারসি পাকব  

িায়ুর গড় মান (AQI)  ৪৫- ৩৫০+  ৪২- ৩২৭+  ২৩- ৫৭  

মারনর িারিরমযর কারন  নারায়ন গরঞ্জর প্রাণরকন্দ্র , 

অবিক মানুষ এিং যানিাহন , 

গাবড়র কারিা ছিা োঁয়া , িযািসা 

প্রবিষ্ঠান ছর্রক কাি বন 

বনগ বমন, পয বাপ্ত গার র 

অিাি  

অবিক মানুষ এিং যানিাহন , 

গাবড়র কারিা ছিা োঁয়া , িযািসা 

প্রবিষ্ঠান ছর্রক কাি বন 

বনগ বমন, পয বাপ্ত গার র 

অিাি 

প্রচুর পবরমারন িৃে ছরাপন 

এিং িাস্তুসংিান রোয় 

মাননীয় ছময়র মরহাদয় 

কিৃক গৃহীি উরদযগ।  

দষূনররারি করনীয়  নগরিাসীর সরচিনিা, প্রচুর 

িৃে ছরাপন করা , দষূণররারি 

সরচি র্াকা , িযাস্তিম সমরয় 

িড় গাড়ী, িবর শহরর প্ররিশ 

কররি বনরষি করা , বেটরনস 

বিহীন গাড়ী নগররর 

অিযন্তরর না চািারনা  

নগরিাসীর সরচিনিা, প্রচুর 

িৃে ছরাপন করা , দষূণররারি 

সরচি র্াকা , িযাস্তিম সমরয় 

িড় গাড়ী, িবর শহরর প্ররিশ 

কররি বনরষি করা , বেটরনস 

বিহীন গাড়ী নগররর 

অিযন্তরর না চািারনা 

পবররিশ এিং র্জীি তিবচেয 

রোয় সিাইরক এবগরয় আসা 

, নগররক পবরষ্কার পবরেন্ন 

রাখা  

 

৫. ছযরকান িারন িহনরযাগয িায়মুান বনন বয় যি সরিরাহ করা হরয়র   

৬. ২ টট সরকাবর িিরন ১১.৭৬ বকরিাওয়াট েমিা সম্পন্ন ছসািার িাপন করা হরয়র   

৭. র্জিিায়ু ঝুোঁ বক বনরসরন সেমিা িৃক্রিরি প্রবশেণ প্রদান করা হরয়র   

ফিাফি ঃঃ  

১।  িাংিারদরশর প্রর্ম নগরী বহরসরি র্জিিায় ুপবরকল্পনা প্রনয়ন ছযখারন ৯ টট খারি ২৪ িররনর প্রকরল্পর বিশদ বিিরন ররয়র  যা 

নগরীরক কাি বনমুক্ত এিং র্জিিায় ুসহনশীি করর িুিরি  

২।  নগরীর সম্ভ্যািয িায়ু দষূরনর কারন বনন বয় এিং িা প্রবিকারর িযািিা গ্রহন করা যারি  

৩।  বগ্রন হাউর্জ গযাস বনগ বমন ছরারি কায বপিবি প্রনয়ন করার র্জনয সহায়িা প্রদান কররি  

৪। ছসটরবিবিক ( আিাসন , কমাবশ বয়াি, যানিাহন, বশল্প কারখানা , ির্জবয িযািিা, পাবন পবররশািন) নগরীর পবররিশ, র্জিিায় ু

উন্নয়রনর িরেয  প্রকল্পসমূহ সুবনবদবিিারি উরযখ করা হরয়র  যার আরিারক িবিষযৎ পবরকল্পনা এিং প্রকল্প গ্রহরন সহায়ক হরি  

৫।  নগরীর ঝুবকপূণ ব খািগুরিা শনাক্তকরন এিং িযািিাপে প্রনয়ন করা হরয়র   

৬। ছযরকান িারন িহনরযাগয িায়মুান বনন বয় যরির সাহারযয শহররর মরিয ছযসি বশল্প কারখানা অবিক পবররিশ দষূন করর  িারদর 

সহরর্জ শনাক্ত এিং িযািিা গ্রহন করা যারি 
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৭। পবররিশ রোয় নগরিাসীরক সরচিন করা এিং বনর্জ বনর্জ অিিান ছর্রক যর্াযর্ িযািিা বনরি গাইর্িাইন প্রদান কররি  

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নামঃ   দীপক ছিৌবমক  

ছোনঃ 01832919037 

ছমইিঃ d.bhowmick20@gmail.com   

 

ক্রসমক নং ৪ঃঃ েজপয মিরক সেদযুৎ প্রকল্প   

োস্তোয়নকারী িংস্থা ঃঃ নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন , UD Green Energy Company Ltd , Consortium of UD 

Environmental Equipment Technology Co. Ltd, Everbright Environmental Protection Technical Equipment 

(Changzhou) Limited and SABS Syndicate , DPDC  

মিারকশনঃ জাি্কুসি(৯ নং ওয়ািপ)  

উরেরশয ঃঃ নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশরনর কটঠন ির্জবয সংগ্রহ এিং অপসাররণর র্জনয ১৯১.১৮২৫ ছকাটট টাকা িযয় সংিবিি 

একটট প্রকল্প বিগি ৩১-১০-২০১৭ িাবররখ একরনক সিায় অনরুমাবদি হয় যার সংরশাবিি প্রকল্প িযয় ৩৪৫.৯১ ছকাটট টাকা। 

সমরঝািা স্মারক অনুযায়ী, নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশন ৬ ছমগাওয়াট বিদুযৎ উৎপাদরনর র্জনয প্রবিবদন ৬০০ টন ির্জবয বনর্জস্ব 

িযিিাপনায় প্লারন্ট সরিরাহ কররি।  

মময়াদকািঃ  প্রকল্পটট বনম বাণ কার্জ সম্পন্ন হরি প্রায় ১৮ (আঠার) মাস সময় িাগরি। বপবর্বি ৬ ছমগাওয়াট উৎপাবদি বিদুযৎ 

বনি বাবরি (20.91 USD Cents/Kwh) ম্ূরিয ২০ ি র িরর িয় কররি। 

প্রকল্প কার্ পক্রম ঃঃ  

১। এই প্রকরল্পর আওিায় ছমাট ২৩.২৯ একর িূবম অবিগ্রহণ করা হরয়র   

২। নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশন ৬ ছমগাওয়াট বিদুযৎ উৎপাদরনর র্জনয প্রবিবদন ৬০০ টন ির্জবয বনর্জস্ব িযিিাপনায় প্লারন্ট 

সরিরাহ কররি। 

৩। নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশন এই প্লযান্ট বনম বারণর ছেরে বিবিন্ন দপ্তররর অনাপবি প্রাবপ্তরি বনি বাবচি টঠকাদাররক সহরযাবগিা 

কররি। 

৪। নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশন বনি বাবচি প্রবিষ্ঠারনর সারর্ Land use agreement ও Waste supply agreement সম্পাদন কররি।  

৫। বপবর্বি নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশন কিৃবক সরিরাহকৃি িরর্জবযর পবরমান পবরিীেণ কররি। 

৬। ছকাম্পানী ির্জবয প্রক্রিয়াকররণ িযর্ ব হরি প্রবি টন িরর্জবযর র্জনয েবিপূরণ িািদ ৫০০ টাকা নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশনরক 

প্রদান কবররি। 

৭। এই িূবম িযিহার চুক্রক্তর ছময়াদ ২০ (বিশ) ি র। 

 

ফিাফি ঃঃ প্রকল্পটট িাস্তিাবয়ি হরি নারায়ণগঞ্জ শহর একটট পবরেন্ন ও পবররিশিান্ধি নগরীরি পবরণি হরি। নগরীরি কটঠন 

িরর্জবযর পবরমান অরনকাংরশই করম আসরি এিং র্জনসরচিনিা িকৃ্রি পারি  

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নামঃ   ছমাঃ আর্জগর ছহারসন , বনি বাহী প্ররকৌশিী , নাবসক  

ছোনঃ ০১৮১৬০১৬৯২৪  

ছমইিঃ mdasgor.babul@gmail.com  

 

mailto:d.bhowmick20@gmail.com
mailto:mdasgor.babul@gmail.com
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ক্রসমক নং ৫ঃঃ মেিার মাঠ, ্ুকুর, োি িংস্করন এেং ্ুন্রুদ্ধার  

োস্তোয়নকারী িংস্থা ঃঃ নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন 

মিারকশনঃ ১-২৭ নং ওয়ার্ব  

উরেরশয ঃঃ নারায়নগঞ্জ নগরীরি নাগবরক সুবিিা িৃক্রি করা, বশশু িান্ধি নগরী গরড় ছিািা, খাি সংস্করন এিং পুন্রুিার করার 

মািযরম পািবিক ছেরসর পবরসর িৃক্রি করা এিং নগরীর পবররিশ, প্রবিরিশ , র্জিিায় ুসহ সামবগ্রক নাগবরক সুবিিা িৃক্রি করা  

মময়াদকািঃ ২০১১ – চিমান  

প্রকল্প কার্ পক্রম ঃঃ  

১। ২৬ টট খাি সংস্কররনর কার্জ চিমান ররয়র  যার মরিয ইবিমরিয ৫ টট খারির সংস্করন এিং পুন্রুিার সম্ভ্ি হরয়র । িািুরাইি 

খাি এিং ছশখ রারসি নগর পাকব র্জািীয় এিং আন্তর্জাবিবক পয বারয় বিবিন্নিারি সম্নাননা এিং পুরস্কার ছপরয়র ।  

২। নগরীর ১০,১৬,১৯,২০,২২,২৪,২৫,২৭ নং ওয়ারর্ব বচিরঞ্জন ছখিার মাঠ, বর্এসএস িাি, মদনগঞ্জ ওরয়িরেয়ার মাঠ, 

মাহমুদনগর ছখিার মাঠ, ছসানাকান্দা র্কইয়ার্ব ছখিার মাঠ, বসরার্জউরদৌিা িাি মাঠ, নিীগঞ্জ ছখিার মাঠ, িেণরখািা ছখিার 

মাঠ, বনম বাণািীন ছগাকূি দারসর ছখিার মাঠ বনম বাণ ও ছসৌন্দয বিি বন কার্জ চিমান ররয়র ।  

৩। ছিদখি্কৃি সকি খাস র্জবম, পুকুর, ছখিার মাঠ উিার, নদী দখি বনরসরন নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন বনরিসিারি কার্জ 

করর যারে  

ফিাফি ঃঃ গনপবরসর িৃক্রি পাওয়া, সকি ছেনীর মানুরষর বচিবিরনাদরনর িযািিা করা, নগরিাসীর নাগবরক সুবিিা বনক্রিি 

এিং িাসরযাগযিা িৃক্রি করা 

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব  

 

ক্রসমক নং ৬ঃঃ শীর্িেযা নদী দেি্মুক্ত করা  

োস্তোয়নকারী িংস্থা ঃঃ নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন 

উরেরশয ঃঃ নারায়নগঞ্জ নগরীর র্জীিনররখা শীিিেযা নদীরক দখি্মুক্ত এিং দুষনমুক্ত করর নগরিাসীর িাসরযাগযিা িৃক্রি করা  

প্রকল্প কার্ পক্রম ঃঃ  

১। র্জািীয় নদী রো কবমশন, BIWTA, BIWTC, সড়ক ও র্জনপর্ বিিাগ সহ নদী সংবিি সকি দপ্তররক অিবহিকরন, ছনাটটশ 

পাঠারনা, বিবিন্ন পয বারয় আরিাচনা এিং সক্রিবিিিারি সমসযা সমািারনর কার্জ চিমান ররয়র ।  

২। ইবিমরিয নদীর িীরর অিবিি বসরমন্ট এিং িারী বশল্প প্রবিষ্ঠান সমূরহর উিবিন কম বকিবারদর সারর্ নদী দষূণ ছরারি করনীয় 

বনরয় বিশদ আরিাচনা হরয়র  এিং নদীর িীর ছ রষ পাকব, ছখিার মাঠ এিং ওয়াকওরয় বনম বারনর বসিান্ত গ্রহন করা হরয়র   

৩। প্রাকৃবিক সম্পদ রোয় নাগবরকরদর দাবয়ত্ব অিবহিকরন এিং নগরিাসীর সরচিনিা িৃক্রি কররি নারায়নগঞ্জ বসটট 

করপ বাররশন সদা সরচি  

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব 

 

ক্রসমক নং ৭ঃঃ নারায়নগঞ্জ নগরীর জীে বেসিত্র্য রোয় গতহীর্ ্দরে্  

োস্তোয়নকারী িংস্থা ঃঃ নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন 

মিারকশনঃ ১-২৭ নং ওয়ার্ব  
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উরেরশয ঃঃ বশল্প নগরী নারায়নগরঞ্জর র্জীিনিবচরেযর িিবমান অিিা িরর রাখা ও ছটকসই িযিিাপনা বনক্রিি করা , নগরীর 

পবররিশ, প্রবিরিশ ও র্জিিায়ু উন্নয়রন প্রকল্প িাস্তিায়ন করা , পবররিশ ও র্জীিনিবচরেয সংিান্ত র্াটারির্জ তিরী করা  

মময়াদকািঃ ছসরেম্বর ২০২২ – চিমান   

১ম ি ার সিদ্ধান্ত ঃঃ  

১। নারায়ণগঞ্জ বসটট করপ বাররশরনর র্জীিনিবচে¨ বিষয়ক ছরক্রর্জিার প্রস্তুি করার র্জনয উপবিি স্ব স্ব বিিারগর প্রবিবনবিগণ ির্য-

উপাি সরিরাহ কররিন। 

২| বশল্প-কারখানা ছযখারন ছসখারন গরড় ওঠা বনয়িণ করল্প রার্জউক ছর্রক একর্জন প্রবিবনবি মরনানয়রনর িযাপারর সি বসিবি গ্রহন 

কররন | 

৩| ছয সকি বশল্প-কারখানা ির্জবয পাবন বনঃসরণ করর  ছস সকি প্রবিষ্ঠারনর ছির্ িাইরসন্স প্রদান না করা এিং প্রবিষ্ঠানগুরিারক 

িাবিকািুক্ত করা হরি| 

িুসেধার াগী জনরগাষ্ঠঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ব  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নামঃ   ছমাঃ মঈনুি ইসিাম , নগর পবরকল্পনাবিদ , নাবসক  

ছোনঃ ০১৯১৩৯১০৩৯৩   

ছমইিঃ moin_planning@yahoo.com  

 

িম্ভােয করনীয় /  সেষ্যৎ ্সরকল্পনাঃ  

১। ির্জবয ছর্রক বিদুযৎ প্রকল্প সুষ্ঠিারি িাস্তিাবয়ি হরি নগরীরি উৎপাবদি িরর্জবযর অবিকাংশই ইনবসনাররটরর চরি যারি যা ছর্রক 

৬ ছমগাওয়াট বিদুযৎ পাওয়া যারি  

২।সি বে িহনরযাগয িায়ুমান যরির সাহারযয নগরীর িায় ুদষূনকারী প্রিান বশল্প প্রবিষ্ঠানগুরিা শনাক্ত করর যর্াযর্ িযািিা ছনয়া 

সম্ভ্ি হরি। শহররর সাবি বক বদক বিরিচনা করা ৩ টট িায়ুমান বনন বয় যি িাপন করা হরয়র । িবিষযরি এইিররনর যি আররা িাপন 

করার পবরকল্পনা ররয়র   

৩। ছমবর্রকি ির্জবয িযািিাপনা প্রকরল্পর অংশ বহরসরি প্রায় ১১৪০ এর অবিক পবরেন্নকমীরক স্বািয সরচিনিা, হাইক্রর্জন, বনরাপিা 

সম্পরকব প্রবশেন ছদয়া হরয়র । িবিষযরি সু্কি, করিরর্জর বশোর্ী, সািারন র্জনগন এিং কবমউবনটট িিাবন্টয়াররদরও পয বায়িরম 

প্রবশেন ছদয়া হরি  

৪।বশল্প প্রবিষ্ঠান সমুহরক ছির্ িাইরসন্স ছদয়ার ছেরে আররা অবিক সিকবিা অিিম্বন কররি হরি। নারায়নগঞ্জ নগরীর 

অিযন্তরর ছকানিারিই নিুন করর টযানাবর, ছর্ইবর, বসরমন্ট, বর ছরাবিং বমি সহ প্রমুখ ছরর্ কযাটাগবরিুক্ত বশল্প কারখানার 

অনুরমাদন ছদয়া যারি না এিং িিবমারন ছযগুরিার অনুরমাদন ররয়র  িারদর বনয়বমি মবনটর কররি হরি 

৫। নদী ছিদখি ও দষূণ ছরারি িানীয়, র্জািীয় পয বারয় সিাইরক সরচি হরি হরি এিং িানীয় প্রশাসনরক করঠার হরস্ত দষূণকারীরদর 

বিরুরি পদরেপ বনরি হরি   

৬। ছযসি বশল্প প্রবিষ্ঠান সরাসবর িারদর দবূষি ির্জবয নদীরি ছেির  িারদর িািযিামূিক িারি ইটটবপ কররি হরি 

৭। নগরীরক সিুর্জ ,বনম বি এিং িাসরযাগয করার িরেয ছিবশ করর িৃে ছরাপন কররি হরি। ছযরকান খাবি র্জায়গায় গা  িাগারি 

হরি এিং পবরচয বা কররি হরি। িিন মাবিরকরা িযাক্রক্তগি উরদযরগ  াদিাগান কররি পাররন। নারায়নগঞ্জ বসটট করপ বাররশন  াদ 

িাগান প্রসাররর র্জনয ১৫% ছহাক্রডং টযাক্স মওকুে করার ছ াষণা বদরয়র ।  

৮।বশল্প কারখানাগুরিারক মবনটবরংরয়র আওিায় আনার র্জনয ছর্জানবিবিক নগর পবরকল্পনা অিীি প্ররয়ার্জনীয়। ছসরেরে 

নারায়নগঞ্জ নগরীর র্জনয একটট “বিশদ নগর পবরকল্পনা” প্রনয়ন করা ছযরি পারর   

৯। মনি সমিাসরং িহ ছারদ মিৌর সেদযুৎ ্যারনি  স্থা্রন িহায়র্া করা , প্রক্রক্রয়া িহজ করা এেং প্রিার করা ঃঃ ৫% উচ্চ 

আরয়র এিং উচ্চ-মিযম আরয়র িাবড়র প্রবিটটরি 5 বকরিাওয়াট এিং 20টট িহুিি িিরনর প্রবিটটরি 10 বকরিাওয়াট ছসািার 

পযারনি িাপন করা ছযরি পারর। প্রার্বমকিারি 01, 02,  03, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 23, 24 নং ওয়ার্ব এিং  ছযমন চাষাড়া, 

খানপুর,ইসদাইর, মাসদাইর, আমিাপাড়া,টানিার্জার ও র্জামিিা এিাকা বনি বারন করা ছযরি পারর। এনবসবস িন্দররর নগর 
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নারায়নগঞ্জ সিটি কর্ পাররশন 

 

Prepared by Dipak Bhowmick 

মািৃসদন এিং আিী আহারম্নদ চুনকা পাঠাগারর দুটট ছসািার রুেটপ বসরিম পাইিট কররর  । এই িররনর কায বিম  বিবশি িড় 

সরকাবর দপ্তর ছযমন এনবসবস নিুন িিন, ওসমান টাওয়ার, র যাি, BIWTA, ছর্জিা হাই ছকাটব , ছর্জিা িাইরেবর , হাইসু্কি, ছগাদনাইি 

হাই সু্কি, মগ বযান িাবিকা উচ্চ বিদযািয়, গনবিদযা বনরকিন, বিরটাবরয়া হাসপািাি, ৩০০ শযযা বিবশি হাসপািাি সহ বিবিন্ন িারন 

অনুসরন করা ছযরি পারর  
১০। প্রিসির্ আরিাক উৎরির ্সরেরর্প শক্রক্ত িাশ্রয়ী আরিাক উৎি েযােহার করা ঃঃ ১০% বিদযমান CFL িাবি, LED িাবি 

বদরয় এিং T-8 টটউি িাইরটর ৩৫% T5 এিং LED টটউি িাইট বদরয়প্রবিিাবপি করা ছযরি পারর।  

 

১১। ের্পমান ফযারনর ্সরেরর্প শক্রক্ত িাশ্রয়ী ফযারনর েযােহার করাঃ ২৫% িাবড়রি প্রচবিি বসবিং েযান প্রবিিাপন করা এিং 
অল্টাররনটটং কাররন্ট (এবস)টাইপ এিং শক্রক্ত সােয়ী োশবিহীন বর্বস েযান িাগারনা ছযরি পারর।  

 
১২। িেুজ/ইরকা-সেক্রডং নকশা প্রনয়রন ্াইিি প্রকল্প গ্রহন করাঃ নিুন িড় আিাবসক িিন তিরীর ছেরে  SREDA এর 
বিক্রডং এনাক্রর্জব কমপ্লাইরয়ন্স  এিং পবররিশ ছরটটং (BEEER) িযান্ডার্ব অনুযায়ী সিুর্জ/ইরকা-বিক্রডং পাইিট প্রকল্প গ্রহন করা ছযরি 
পারর  

 

১৩। ্াসন সনরীো, সিক েুরজ মের করা, মনিওয়াকপ উন্নর্ করার মাধযরম ্াসনর অ্িয় এেং রাজস্বসেহীন ্াসনর উৎি 

হ্রাি করা ঃঃ পাবন বনরীো, বিক খুরর্জ ছির করা, নমনীয় ছিাহার পাইপ বদরয় ছনটওয়াকব উন্নি করার মািযরম ২০% অপচয় ছরাি 

করা ছযরি পারর। িিবমারন এবর্বিঅর্ বায়রন ( UIIPF-Phase 1 and 2) প্রকল্প চিমান ররয়র   , 

  
১৪। আিাবসক,সি বর্জনীন/প্রাবিষ্ঠাবনক এিং বশল্প এিাকায় িৃটির পাবন িরর রাখার ছকৌশি (RWH) সম্পরকব সিাইরক অিগি করার 

িযাপারর গুরুত্ব ছদয়া ছযরি পারর। ছযসি এিাকায় িৃটির পাবন িরর রাখার পয বাপ্ত সক্ষ্মিা আর  ছসগুরিা প্রযুক্রক্তগি অিযয়রনর 

মািযরম খুরর্জ ছির কররি হরি। নিুন িড় আিাবসক িিন এিং িবিষযরি ছযখারন ১০০ র অবিক ( ২০০০ িগ ব েুরটর ছিবশ)  নিুন 

এপযাট্বরমন্ট করার সুরযাগ ররয়র  ছসখারন পাবন িরর রাখার ছকৌশি (RWH) সম্পরকব সিাইরক অিগি কররি হরি।   

 

১৫। নগরীর জনয জি িংরেন নীসর্ প্রনয়ন করা ঃঃ নীবিমািা প্রনয়ন করার মািযরম পৃরষ্ঠর এিং িূগিবি র্জি িযিহার এিং 

দষূণ বনয়িন করা,পাবনর অপচয় ছরাি করা এিং বমটাররর িযািহার বনক্রিি করা যারি।  

 
১৬। নারায়নগঞ্জ শহররর র্জনয  “বনম্ন কাে পন ট্রান্সর্ািপ প্লান” তিরী কররি হরি। ছসটরবিবিক িরর্যর বিবিরি ইরিকটিক বরকশা, 

নন ছমারটারাইর্জর্ যানিাহন, বসএনক্রর্জ বমবন িাস অন্তিুবক্ত করা ছযরি পারর। নগরীর ১,২ নং ছরি ছগইট, চাষাড়া, কািীর িার্জার 

সংিগ্ন এিাকার বদরক হাল্কা যানিাহন অনুরমাদন ছদয়া ছযরি পারর।  

 

১৭। নগরীর র্জিাশয়, পুকুর, খাি, নদী সংরেন কররি হরি এিং নদী িীরিিী এিাকায় িারী ছকান বশল্প কারখানা িাপন কররি 

ছদয়া যারি না। পািবিক ছেরসর সংখযা িাড়ারি হরি এিং ছিবশ করর ছখিার মাঠ, পাকব এিং বচিবিরনাদরনর িান তিরী কররি 

হরি 

 

১৮। প্রকৃবি বিবিক উন্নয়রনর বদরক ছর্জার বদরি হরি। িানীয় প্রশাসন এিং সুিীর্জনরদর নগরীর পবররিশ, প্রবিরিশ রোয় মুখয 

িূবমকা পািন কররি হরি। নাগবরকরদর িারদর দাবয়ত্ব এিং কিবিয সম্পরকব আররা সরচিন হরি হরি।  

 

 

 
 


