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িস� কেপ�ােরশন সংিবিধব� এক� �ানীয় সরকার �িত�ান। নগরীর �মাট �হাি�ং সং�া ৬০,৩৩৬�। 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�। 

১. আয়তন :  

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন এর আয়তন: ৭২.৪৩ বগ � িক:িম:  

২. ওয়াড � সং�া:  

এ িস� কেপােরশেনর �মাট ২৭� ওয়াড � রেয়েছ।  

৩. অ�ল সং�া:  

এ িস� কেপােরশেন ৩� অ�ল রেয়েছ ; (১) িসি�রগ� অ�ল (২) নারায়ণগ� অ�ল ও (৩) কদমর�ল অ�ল । 

৪. জনসং�া :  

এ িস� কেপােরশেন ৩� অ�েলর ২৭� ওয়াড � জনসং�া �ায় ১৪,১৮,৭৮২ জন  (আদম�মাির – ২০১১ অ�যায়ী),  

৫. ি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  
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(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 
   
�� 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।  
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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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৬. �ধান �ধান �সবাস�হ/কায ��ম:     

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  
�মাহা¤§` nvbœvb wgqv 

সহকারী সিচব 
�মাবাইল : ০১৭১২ ১৯০০৬২ 

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  
�মাহা¤§` nvbœvb wgqv 

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  
�মাহা¤§` nvbœvb wgqv 

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 
স�জ ��ণী��=৫০০০/- 
কমলা 

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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করেত হেব 
(�েয়াজনীয় ত� ও 
আ�সাি�ক 
কাগজপ�সহ) 
�াি��ান: নগর 
ভবন। 

��ণী��=৭০০০/- 
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 
 

০৪ ত� সরবরাহ  
(ত� অিধকার আইন)  

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

 
 

২০/- 
নগদ �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, 

 দিলল �ে�র উপর 
০.৫% হাের এবং  
 অ�া� দিলেল 
��নতম ৫০০/- টাকা 
 নগর ভবন �া�ন এ 

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

�ফান: ০১৮১৮৮১৪০২০ 
ই-�মইল-

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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িসি�রগ� ও কদমর�ল 
আ�িলক অিফস  
কর িনধ �ারণ শাখা  

অবি�ত ওয়ান �াংেক    
 রিশেদর মা�েম জমা 
�দান  

revenue@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 

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: সহকারী সিচব 
�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: ০১৭১৪ ৮৮৪০০০ 
 

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 আদায়কারী 

�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 
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 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 

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 * আেবদন ফরম এর ��   =     �েকৗশল িবভাগ cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 
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  িহসাব িবভাগ হেত 
আেবদনপ� সং�হ 
�ব �ক এবং ভ�াট 
�রিজে�শন, আয়কর 
সনদ, �াংক সলেভি� 
সনদ �াি� সােপে� 
  
�াি��ান: নগর ভবন। 

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 । 

জনাব �মাঃ মিফ�র রহমান  
কায �সহকারী  

�মাবাইল: ০১৭১৬১৭০৩১৪  
 
 

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. লাইেসÝ 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 ��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 

আদশ � কর তফিসল ২০১৬ 
�মাতােবক, িস� 

কেপ �ােরশেনর ত� 
বাতায়েন আদশ � কর 

তফিসল সি�েবশ রেয়েছ। 

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 
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�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, 

�াংেক রিশেদর মা�েম 
জমা �দান 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০/- নগদ �দান 
১০/- নগদ �দান 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 

 
    �াি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�ে�   
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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 

03  �াি� ি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 

04  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 

05  ি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 

06  ি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 

০৭  �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 

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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ই-�মইল: 

adminoff1@ncc.gov.bd 
০৮  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 

০৯  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  
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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 মরণ �মার চ�বত� 

পদবী: অিতির� সিচব ( অিতির� সিচেবর অ�িবভাগ ) 

�ানীয় সরকার িবভাগ  

�মাবাইল ন�র : ০১৭১৩২৫৫০২০ 

ই-�মইল: kumar.4585@yahoo.com 

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 

 

৭. �শাসিনক কাঠােমা ও জনবল : 

µwgK Aby‡gvw`Z Rbej Kg©iZ 20২০-২১ A_©eQ‡i c~iYK…Z 
c`msL¨v 

m„ó c` k~Y¨ c` 
 

gšÍe¨ 

1 797 ১৩৮ -- 683 54৫ 
wb‡qvM wewagvjv Aby‡gvw`Z n‡q‡Q এবং তা miKvwi †M‡RU 

AvKv‡i Zv GLbI cvIqv hvqwb weavq Rbej wb‡qvM msµvšÍ 
Kvh©µg MÖnY Kiv m¤¢e n‡”Q bv| 
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৮. ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর রাজ� আ�য়র খাতিভি�ক িববরণ: 

আেয়র খাত ��ত আয় 

�াে�স:   
(ক) �হকর �িমর উপর কর   
      বেকয়া ৪২৬৯৭২০৮.০০ 

      হাল ৫২২৪৯০২৩.০০ 

  ৯৪৯৪৬২৩১.০০ 

(খ) ময়লা িন�াশন �রইট                          

    বেকয়া ৪২৬৯২০৬০.০০ 

    হাল ৫২২৫১২৬৩.০০ 

  ৯৪৯৪৩৩২৩.০০ 

(গ) আেলা �রইট                                  

    বেকয়া ৩০৪৯৭৬৫৩.০০ 

   হাল ৫১৭৫৫৮১৫.০০ 

  ৮২২৫৩৪৬৮.০০ 

(ঘ) পািন �রইট ২৭৪০৪৯৭৫.০০ 

বাদ-িরেবট ১৭৩৩৪৩৪০.০০ 

বাদ-িরিমশন ১১০৮০৬৫৩.০০ 

সারচাজ� ১৭০৮৮৭৪৮.০০ 

�মাট  ২৮৮২২১৭৫২.০০ 

(ঘ) �াবর স�ি� হ�া�র  কর ১৮৩৭৩৯০৩৮.০০ 

(ঙ) �বসায়ী লাইে�স িফ ৬৯৫৩৫৪৩০.০০ 

(চ) িব�াপন কর ১৩৭৮৭৩৫.০০ 

(ছ) িসেনমা কর (�েমাদ) ০.০০ 

(জ) যানবাহন িফ ০.০০ 

�মাট  ২৫৪৬৫৩২০৩.০০ 

িফস :   
(ক) �কাদারী লাইে�স নবায়ন িফ ৬১৫০০০.০০ 

(খ) �দাকান ভাড়া ২২৭৪৩০০২.০০ 

(গ) হক�াস মােক�ট হেত ভাড়া ১৪৫৬৫০.০০ 

(গ) নামজারী িফস ১৩৩২৪১৮৬.০০ 

(ঘ) জ� সনদপ� িফ ৮৬২৮২৫.০০ 

(ঙ) অ�া� সনদপ� িফ ১৩৩৭০০.০০ 

(চ) িনম �ান ও �নঃিনম �ান অ�েমাদন িফ ০.০০ 

(ছ) �রাড �রালার ভাড়া ১২০১৪৪০.০০ 

�মাট  ৩৯০২৫৮০৩.০০ 

ইজারা :   
(ক) বাজার হেত খাস আদায় /ইজারা ২৬৩২২১৯০.০০ 

(খ) িবিভ� ��া� হেত ইজারা/খাস আদায় ৪৩৯৫৮৩০.০০ 
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(গ)  রা¯তা কত�েনর �িত�রণ িফ ৫৬২৫২৯৬.০০ 

(ঘ) গন �শৗচাগার ইজারা ২৪০৮১০.০০ 

(ঙ) প� জবাই িফ/খাস আদায় ২৪০০.০০ 

(চ) রা�ার �িত�রন ইজারা /খাস আদায় ৩৪২৯২০০.০০ 

(ছ) ��র ইজারা     ০.০০ 

(জ) �খয়াঘাট ইজারা     ১৮৬৭৫৩৪.০০ 

(ঝ) অ�ায়ী গ�র হাট ইজারা ৮২২৪৪৫০.০০ 

�মাট ৫০১০৭৭১০.০০ 

অ�া� :   
(ক) মােক�ট / �াট িনম �ান হেত �সলামী ২৯২২১৩২৬১.০০ 

(খ) কম �কত�া/কম �চারী িবিভ� ঋেনর িকি� টাকা আ�েতািষক ফাে� �ানা�র ৬০৪৬২১০.০০ 

(গ) িবিবধ ফরম িব�য় ১৪০৭২৭০.০০ 

(ঘ) িসিডউল িব�য় ১৩৪৫৩০০.০০ 

(ঙ) িবিবধ ৬৬৭২৫৭.০০ 

(চ) জ�রী �ান ১৫০০০০০.০০ 

(ছ) িবিভ� অ�ীম/ঋন �ফরত  ৪৪৮৭৩৭৩.০০ 

(জ) �দাকান পিজশন হ�া�র িফ ১১৩২৩৫০.০০ 

(ঝ) �াংক �দ ৩৯৭০২২১.০০ 

(ঞ) কবর�ান জায়গা িব�য় ৩৭৬৬৫.০০ 

(ট) িনলােম িব�য় ১৬৩৮১২০.০০ 

(ঠ) জিরমানা ৩৫৮৮৪১৫.০০ 

(ড) নগর িমলনায়ন ভাড়া ৩৪৯৫০০.০০ 

(ঢ) �কাদারী কােজর �ট� িফ ২২৩৩২২২.০০ 

(ণ) ই িপ আই  ১৯২২৮০৪.০০ 

�মাট ৩২২৫৩৮৯৬৮.০০ 

UPHCSP ১৩৮০০৮৭৯.০০ 

�মাট আয় ৯৬৮৩৪৮৩১৫.০০ 

 
পািন সরবরাহ 

অথ �বছর : ২০২০-২০২১ 

আেয়র খাত 
চলিত বছেরর সংেশািধত 

২০২০-২০২১ 

১। �রইট (পািন কর) ০.০০ 

হাল ২,৫৬,৯৭,৭১০.৬৩ 

বেকয়া ০.০০ 

িরেবট ২,৫৬,৯৭,৭১০.৬৩ 

২। (ক) পািনর মািসক িবল / পািনর কর : 

 বেকয়া ৪,৫৭,৬১,৯০০.০০ 
চলিত ১০,৬৭,৭৭,৮০০.০০ 

খ) সংেযাগ িফস ১৫,০০,০০০.০০.০০ 
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গ) �নঃসংেযাগ িফস ০.০০ 
ঘ) গভীর/অগভীর নলক‚প �াপন ও বাৎসিরক িফ ৩৫,০০,০০০.০০ 
ঙ) নবায়ন িফ ০.০০ 
চ) সারচাজ� ০.০০ 
ছ) �দ� ঋণ �ফরত ০.০০ 
জ) ফরম িব�য় ১০,০০,০০০.০০ 
ঝ) অ�া� ১,০০,০০০.০০ 
উপ-�মাট ১৮,১৭,৬৭.৬৭.৬৩৯ 
�মাট  ৭,৭৫,৫৪,২৭০.০০ 

 

৯. ২০২০-২০২১ অথ �বছের বােজট ও খাতিভি�ক �য় িববরণী:  

e¨‡qi LvZ cÖK…Z e¨q 
1| mvavib ms ’̄vcb t   
K) †gqi I KvDwÝji‡`i m¤§vbx fvZv 21832881.00 
L) Kg©KZ©v / Kg©Pvix‡`i †eZb fvZv 54805602.00 
   (1) MÖvPzBwU I jvgmvg †ewbwdU 3725230.00 
   (2) Drme fvZv 6014620.00 
   (3) kªvwšÍ we‡bv`b fvZv 930170.00 
   (4) bee©l fvZv 598496.00 
   (5) Ifvi UvBg 1193108.00 
   (6) †cvlvK I QvZv 648450.00 
M) Avby‡ZvwlK Znwe‡j ’̄vbvšZi 20973795.00 
N) †Uwj‡dvb/B›Uvi‡bU wej 148450.00 
O) we`y¨r wej 11643818.00 
P) Iqvmv 0.00 
Q) wcÖw›Us, †ókbvix I AvmevecÎ 2758860.00 
R) RxcMvox, cvwbi UªvK, Mv‡e©R UªvK, cvIqviwUjvi, gUi mvB‡Kj I 
wewfbœ †gwkb µq 0.00 
S) Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwk¶Y / wk¶v mdi 71784.00 

Dc-†gvU 125345264.00 

2| wk¶v e¨q (cvVvMvi)t    

K) cvVvMv‡ii eB cy¯ZK µq   4162.00 
L) we ỳ¨r wej 20160.00 
M) cwÎKvi wej 53473.00 
N) †Uwj‡dvb wej 0.00 
O) feb i¶Yv‡e¶Y 0.00 

Dc-†gvU 77795.00 
3| ¯̂v ’̄¨ I cqt cÖYvjx t   
K) Jla I wPwKrmvi hš¿cvwZ µq 0.00 
L) B.wc.AvB Kg©m~Px 3986446.00 
M) b ©̀gv (†Wªb) cwi¯‹vi 33585668.00 
N) gqjv-AveR©bv cwi¯‹vi (eR ©̈) 0.00 
O) ˆ`bw›`b gqjv-AveR©bv cwi¯‹v‡ii DcKiY µq 3679263.00 
P) gkK wbab / miÄvg µq 25355055.00 
Q) gkK wbab R¦vjvbx 4250129.00 
R) eR¨© Acmvib 45000.00 
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S) hvbevnb †givgZ  4227559.00 
T) KÄvi‡fÝx hvbevnb R¦jvbx 17124827.00 
U) mvavib hvbevnb R¦vjvbx 3379408.00 
V) †eIqvwik jvk `vdb / mrKvi 0.00 
W) KzKzi I wnsmª Rš‘ wbqš¿b Ges miÄvg µq 0.00 
X) Uªjx, f¨vb µq I ‡givgZ 0.00 
b) Avnvh©¨ mvgMÖx we‡kølb I åvg¨gvb Av`vjZ cwiPvjbv 0.00 
c) G.Avi.wf µq 0.00 
d) myBcvi‡`i cvwikªwgK eve` 66540615.00 
e) 100% m¨vwb‡Ukb Kg©m~Px ev¯Zevqb 0.00 
f) Rb¥ wbeÜb Kvh©µg ev¯Íevqb 0.00 
g) ˆe ỳ¨wZK miÄvg µq / †givgZ 7391322.00 

Dc-†gvU 169565292.00 
4| Ki avh© I Ki Av`vq t   
K)  †Rbv‡ij G‡mmg¨v›U I †µvKx c‡ivqvbv 0.00 
5| e„¶ †ivcY I i¶Yv-†e¶Y 0.00 

Dc-†gvU 0.00 
6| mvgvwRK I agx©q cÖwZôv‡b Aby`vb t   
K)  wmwU GjvKvi wewfbœ cÖwZôvb / K¬v‡e Avw_©K Aby`vb  120000.00 
L) wewfbœ agx©q cÖwZôv‡b Avw_©K Aby`vb 456700.00 
M) Amnvq, GwZg I cÖwZewÜ‡`i mnvqZv 367200.00 
N) C`Mvn gvV mvRm¾vKiY 0.00 

Dc-†gvU 943900.00 
7| f~wg Dbœqb Ki 99900.00 
8| gvgjv LiP I ciPv I `vwLjv D‡Ëvjb 2239790.00 
9| RvZxq w`em D`hvcb 8966778.00 
10| †Ljvayjv I mvs¯‹…wZK Abyôvb 0.00 
11| Riæix ÎvY 2877164.00 

Dc-†gvU 14183632.00 
12| wewea t   
K) Kw¤úDUvi mvgMÖx µq I i¶Yv‡e¶Y 888504.00 
L) Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i M„nwbgv©b/gUi mvB‡Kj/Kw¤úDUvi FY 10786250.00 
M) weÁvcb I cÖPvi 2528183.00 
N) hvZvqvZ  145510.00 
O) cwÎKv 62451.00 
P) Avc¨vqb 373330.00 
Q) A‰ea `Lj D‡”Q` 663540.00 
R) e¨vsK Kwgkb 558469.00 
S) we‡bv`b / Avb›` ågb 0.00 
T) mvegviwmej cv¤ú ¯’vcb I †givgZ 413342.00 
U) ¯’vqx Avgvb‡Zi wewb‡qvM 0.00 
V) BRviv/‡UªW jvB‡mÝ/wewea, RvgvbZ, f¨vU I AvqKi  44332097.00 
W) ˆ`wbK gRyix wfwË‡Z cvwikÖwgK  28855050.00 
X) wewea 519402.00 

Dc-†gvU 90126128.00 
13| `vwi ª̀ `~ixKib I Av_© mvgvwRK Dbœqb  (wgW †W wgj) 30915.00 
14| ¶z`ª Fb KwgDwbwU Kgx©‡`i †eZb 200000.00 
15| we Gg wW Gd FY cwi‡kva  2030055.00 

17| UPHCSP   
K) †eZb 12488900.00 
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L) hvZvqvZ 171060.00 
M) Riæix LiP (gvjvgvj µq I wewfbœ †givgZ) 7438908.00 

Dc-†gvU 20098868.00 
18| AeKvVv‡gv wbgv©Y I Dbœqb t   
K) iv¯Zv wbgv©Y I †givgZ 30398075.00 
L) eªxR / KvjfvU© wbgv©Y I †givgZ 0.00 
M) †Wªb wbgv©Y I †givgZ 44896684.00 
N) nvU-evRvi Dbœqb 5191602.00 
O) cvK© / hvÎx QvDbx wbgv©Y /M¨v‡iR/gmwR` wbg©vY 41927674.00 
P) iv¯Zvi bvgdjK wbgv©Y/‡givgZ 0.00 
Q) ¯‹zj wbgv©Y I †givgZ 10102057.00 
R) evm ’̄vb wbgv©Y I †givgZ 0.00 
S) Kei¯’vb / kk¥vbNvU Dbœqb 19534740.00 
T) Mb‡kŠPvMvi / RevBLvbv wbgv©Y I †givgZ 0.00 
U) gv‡K©U Kvg d¬vU / KwgDwbwU †m›Uvi wbg©vY I †givgZ 354886813.00 
V) bMi feb/Awdm feb wbgv©Y I †givgZ 0.00 
W) evm Uvwg©bvj †givgZ I i¶bv‡e¶b 0.00 
V) myBcvi K‡jvbx †givgZ I i¶bv‡e¶b 945046.00 
Y) AvBj¨vÛ/NvUjv/knx` wgbvi wbgv©Y I †givgZ  2784475.00 
Z) ‡Ljvi gvV wbgv©Y/‡givgZ 0.00 
_) bMi †mŠ›`h© e„w×Kib / fv¯‹h© wbgv©Y 8500646.00 
`) wWRvBb GÛ Kbmvj‡Ukb wd 13645888.00 
a) wRgLvbv †jK wbgv©Y 0.00 
b) Avjx Avnv¤§`  PzbKv cvVvMvi I wgjbvqZb c~btwbg©vY 7711407.00 

Dc-†gvU 540525107.00 
‡gvU ivR¯̂ e¨q 963126956.00 

 

১০। ২০২০-২১ অথ �বছের ADP �ারা বা�বািয়ত/�হীত কায ��েমর িববরণ: 

�িমক ২০২০-২১ অথ �বছের �হীত �ক� ২০২০-২১ অথ �বছের 
সমা� �ক� 

ম�� 

�কে�র নাম, �কাড ও �ময়াদকাল অথ �ায়েনর উৎস �া�িলত �য় 

১ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর কদমর�ল 

অ�েল ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� �িম 

অিধ�হণ ও উ�য়ন।  �কাড: ২২৪৩২৯১০০ 

�ময়াদকাল: ০১ জা�য়াির ২০২১ হেত ৩০ 

�ন ২০২৩ি�. 

িজওিব (১০০%) �মাট: ৩০১.৩৫২১ 
িজওিব: ৩০১.৩৫২১ 
 

২০২০-২১ অথ �বছের 
�কান সমা� �ক� 

�নই। 

 

      

 

১১। ২০২০-২১ অথ �বছের িনজ� আয় হেত বা�বািয়ত/�হীত কায ��েমর িববরণ : 

 

�িমক ২০২০-২১ অথ �বছের �হীত �ক� কােজর 
অ�গিত  �া�িলত �� �ি��� 

১ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর নগর ভবন উল� স�সারন (৬� 
তলা হইেত ১০ম তলা পয ��)। 

২৬৩৯৩৩৫৫১.৩৫ ২৭৩১৬০৪৮৩.৩৩ ৪০% 

২ Interior Furnishing works of Nagar Bhaban Level 
01 to 05 in Narayanganj City Corporation. 

১৮৪৩৫৪০৪.৫৪ ১৭৭৬৩৩৩৩.২৪ ৩০% 

৩ Supplying of Furniture for Nagar Bhaban Level 01 ২১৪৪৬১২০.০০ ১৭৬৬২৬৭৭.৪৮ - 
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to 05 in Narayanganj City Corporation. 
৪ ১১নং ওয়ােড � হাজীগ� আই� �েলর স�ুেখ মােক�ট িনম �াণ। ৬৯৬৩৩৫২.০০ ৬৬১৫১৮৪.০০ ৯০% 
৫ ১৩নং ওয়ােড � মাসদাইর কবর�ােন টয়েলট িনম �াণ। ৫২৬৮৬৫৬.৪৮ ৫০০৫২২৩.৬৬ ৭৫% 
৬ ১৭নং ওয়ােড � িশ�ল িস� �াজা-২ (৫ম তলা) উল� স�সারণ। ৪৪৭৮১৮৭.২১ ৪২৫৮৩০৮.০৩৬ ৩০% 
৭ ১০নং ওয়ােড � �গাদনাইল কিমউিন� �স�ার �নঃিনম �াণ। ৪৬৭৫১৬৭৫.৯৮ ৪২০৭৬৫০৮.৩৮  
৮ ১৩নং ওয়ােড � মাধবী িস� �াজা-৪ (৬� তলা) উল� স�সারণ। ৩৮১০৬৫৭.৮৫ ৩৬০০০০০.৮০ ৫০% 
৯ ১৪নং ওয়ােড � ম�য়া িস� �াজা-১ বািণিজ�ক কাম আবািসক ভবন 

িনম �াণ। 
১২৯৫৯৫৬৪৫.৩৬ ১২২৯৮৬২৬৭.৩৮  

১০ ১৫নং ওয়ােড � প�-িস� �াজা-৭ আবািসক ভবন িনম �াণ। ১৪৭৭৫৪৪২৬.৩৯ ১৩৮৮২৫০৮৮.৬৭  
১১ ১৫নং ওয়ােড � প� িস� �াজা-৮ আবািসক ভবন িনম �াণ। ১৫৮২৪৭৬০৫.৩৯ ১৪৮৫৭৫৭৪১.০৪৬  
১২ নগর ভবেনর অিডেটািরয়ােমর অবিশ� কাজ। ৫৬৭৬১০২৬.৬২ ৫৬৬৬০৯২৩.২৩ ১০% 
১৩ ১৭নং ওয়ােড � পাইকপাড়া বড় কবর�ান আদশ � নগেরর �শষ 

সীমানায় ইিলয়াস �দওয়ােনর বািড় হইেত কােদরীয়া নগর অমল 
শাহার বাড়ী পয �� আরিসিস ��ন এবং রা�া িনম �াণ। 

১১৮১৩৬০৩.৮৮ ১০৬৩২২৪৩.৪৯২ ৫% 

১৪ ১৬নং ওয়ােড � নগর মা�সদন ভবন (৪থ � তলা) উল� স�সারণ। ১৩৬৩১৭৪৯.০০ ১২২৬৮৫৭৪.১০ ৫% 
১৫ ১৩নং ওয়ােড � মাইসদাইর কবর ও শ�ােন আরিসিস ঘাটলা 

(��েরর দি�ণ পা��), বাউ�ারী ওয়াল (�ব � ও পি�ম পা��) এবং 
�সৗ��� বধ �ণ ও �ব��িতক বািত �াপন কাজ। 

১৩৪৪৩৩০৪.০০ ১২০৯৮৯৭৩.৮২৫ ১০% 

১৬ ১২নং ওয়ােড � বাই�ল মা�র জােম মসিজদ িনম �াণ। ২৯০৯৫২৬৫.০০ ২৭২০৩৩৭১.৫০৮ ২% 
১৭ ১৫নং ওয়ােড � িস� ত�লতা �াজা-৫ ও ৬ উল� স�সারণ ৬� 

�থেক ৭ম তলা। 
২০৬৫৫৮৪৭.০০ ২১৩৭৮৫৫৭.২৯৩ ২০% 

১৮ Construction of RCC road and drain from 
Pathantoli Stand to Pathantoli Rail Line Mosque 
in ward no-10. 

৪০২৩২২৩.৬১ ৩৮২২০৬২.৪২৯ ৫০% 

১৯ Construction of RCC road and drain from 
Haziganj Bazer Rail Line to Mr. Azmal Hoque 
house in ward no-11. 

৪৯১২৩৮৮.৩৪ ৪৬৬৬৭৬৮.৯২৩ ১০% 

২০ Sand filling in ditch beside Khanpur Sarderpara in 
ward no-11. 

৩৬৫৭৪৭৬.১০ ৩৪৭৪৬০২.২৯৫ ১০% 

২১ (A) Construction of RCC road and drain from Talla 
Mosque road east side Mr. Reyuzuddin & Jahidul 
Islam house in ward no-11. (B) Construction of 
RCC road and drain from Talla Mr. Ratan Fakir 
house to Rustom Molla house in ward no-11. (C) 
Construction of RCC road and drain from Talla 
Rail Line Mr. Raza Miya & Mr. Giousuddin house 
in ward no-11. 

৩৫৬৩০৪৬.৯৯ ৩৩৮৪৮৯৪.৬৪ ৫০% 

২২ (A) Construction of RCC road drain starting from 
Water Works road to Muktijodda Samsuddin 
Pradhan house in ward no-11. (B) Construction 
of RCC road drain starting from Mishionpara near 
h/o Mr. Shamol to Join Sec. Nazmul Ahasan 
house in ward no-12. 

৩৭৪৯৯৮৩.৭৫ ৩৫৬২৪৮৪.৫৬৩ ১০% 

২৩ Development of Chashara more partial road by 
RCC in Ward no-12. 

৩৩৩০৮০২.৯৮ ৩১৬৪২৬২.৮৩১ ৫% 

২৪ Construction of RCC road and drain from Isdaier 
Rabeya Hossen High School to Mr. Seraj house in 
ward no-12. 

৩১০৫৭৭৪.৬৫ ২৯৫০৪৮৫.৯১৮ ৬০ 

২৫ A Construction of RCC road Chashara road to 
Missionpara road in ward no-12. B) Construction 

৩১১৯৫৯১.১৭ ২৯৬৩৬১১.৬১২ - 
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of RCC drain and cc road from Don chamber 
Basha Shanik sharak near Mr. Abdul kader house 
to Nasrin Vila in ward no-12. 

২৬ Repairing and Sealcoat of Road Cutting from 
Khanpur Hospital to Via Salimullah Road 
Mandalpara Power Office on Bangabandhu Road. 

১১৩৯৩৭৬৫.৮২ ১০৮২৪০৭৭.৫২৯ ১০০% 

২৭ Repairing of Island from Nitaiganj more to via 
Chashara Khanpur Hospital on Bangabandhu 
Road and Drain Top Slab Maintenance. 

২১০৬৭০৪.৩৭ ২০০১৩৬৯.১৫২ ৫০% 

২৮ Beautification of Masdair Pond in ward no-13 ১৩০৯৩৯৭৯.১৭ ১২৪৩৯২৮০.২১২ ১৫% 

২৯ (A) Construction of RCC drain and road from 
Golachipa College road beside Mr. Humayun 
Kabir house to Boyaliya khal road in ward no-13;  
(B) Construction of RCC road and drain from 
Jamtala T&T Colony Beside Mr. Mamun & Mr. 
Jalil house in ward no-13 

৩৮২০৭২৩.৫৬ ৩৬২৯৬৮৭.৩৮২ ৩৫% 

৩০ Construction of 01 storied residential building for 
the dome or staff of Masdair Crematorium in 
Ward no-13 

৭৫৯৯২৫৬.২৯ ৭২১৯২৯৩.৪৭৬ ৫০% 

৩১ (A) Construction of RCC Road and Drain on 
Bhuiyarbag Nazir Hajis Goli in Ward no-14  (B) 
Construction of RCC road and drain from Alfaz 
Uddin Pradhans house to Mr. Billal Mosharrafs 
house in Ward no-14 

৩১৫১৩০২.৯৯ ২৯৯৩৭৩৭.৮৪১ ৬০% 

৩২ Construction of RCC road and drain from 
Bangabandhu Road to via Bangshal Rabeya Food 
and Bangshal Primary School B Das Road in Ward 
no-15 

৪৭১৯৭৬৪.৭৭ ৪৪৮৩৭৭৬.৫০২ ২০% 

৩৩ (A) Construction of RCC drain and road beside 
the Boro Mosque of Amlapara in Ward no-13;  
(B) Construction of RCC Drain and CC Road from 
Ad. Khorsheds House to Nipus House on Masdair 
Sher-e-Bangla Link Road in Ward no-13;  (C) 
Construction of RCC Drain and CC Road from Mr. 
Sohels house to Lat Mias house on the south side 
of Amlapara Madrasa in Ward no-13 

৩৪৫২৭০৪.২৪ ৩২৮০০৬৯.০২৮ ৪৫% 

৩৪ (A) Construction of RCC drain and CC road in 
Kalibazar Syed Bari Gali in Ward no-13; (B) 
Carpeting of AC Dhar Road in Ward no-13;  (C) 
Construction of toilet at Chashara Hawkers 
Market in Ward no-13;  (D) Carpeting of Mr. 
Mosharrafs house to Samir Market in Ward no-
14 

৪২৪০১৯৩.৭৩ ৪০২৮১৮৪.০৪৪ ৩০% 

৩৫ (A) Carpeting of DN Road from Nandipara to Ali 
Ahammad Chunka Road in Ward no-14;  (B) 
Carpeting of DN Road from Mr. Borhans house to 
Mr. Alamgirs house in Ward no-14;  (C) Carpeting 
of DN Road from Galachipa Mosque to Piar Alis 
House in Ward no-14;  (D) Carpeting of road from 

৪৯৫৪০১০.১৩ ৪৭০৬৩০৯.৬২৪ ১০০% 
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Ali Ahammad Chunka Road to via Bidya Niketan 
School Shani Mandir and Bhuiyarbag Pond in 
Ward no-14;  (E) Carpeting of road from Boalia 
Canal Lichubag to Galachipa more in Ward no-14 

৩৬ (A) Carpeting of road from Old Bank more to Fire 
Ghat more in Ward no-15;  (B) Carpeting of road 
from Chamber Road Ripa Sweet to via Loyal Tank 
Road Narayanganj Police Station Main Gate and 
SM Maleh Road Nayamati in Ward no-15;  (C) 
Construction of Toilet at B Das Road in Ward no-
15 

৮৬৮৬৭৩৪.৪১ ৮২৫২৩৯৭.৬৯ ১৫% 

৩৭ (A) Construction of RCC road and drain from 
Digubabur Bazar Toilet to Sanatan Pal Lane in 
Ward no-15;  (B) Construction of Brick Drain and 
CC Road from Baburail Canal to Tanbazar 
Mosque Goli in Ward no-15;  (C) Construction of 
RCC Road and Drain from B Das Road Dalpatti 
Anwar Bhaban to Old Bank Road in Ward no-15;  
(D) Construction of CC Road and Drain from 
Rabeya Food on Bangshal Road to Razzak 
Khalifas house in Ward no-15;  (E) Construction 
of Boundary Wall and Field Beautification in 
front of Ganabidya Niketan School Rally Bagan in 
Ward no-15 

৪৩৮৩৫১১.৯৯ ৪১৬৪৩৩৬.৩৯১ ২০% 

৩৮ Repairing & Construction of Brick drain & CC 
road beside Aaam Hatta Jallar par Jame mosjid to 
branch road in Ward no-17 

৫০৬২৩৬৬.৭০ ৪৮০৯২৪৮.৩৬৫ ২০% 

৩৯ Construction of RCC road drain starting from 
Paikpara Baro Mosjid to Hazi Sahabuddin House 
in ward no-17 

৪৩১৫১৩১.০৪ ৪০৯৯৩৭৪.৪৮৮ ৩০% 

৪০ Repair of Diara Sukumpatti road to Gognagar big 
Mosque via Gausul Azam Mosque road in Ward 
no-18 

৭৫৪৭৬৫৬.৩৪ ৭১৭০২৭৩.৫২৩ ২০% 

৪১ (A) Construction of RCC road and drain from SG 
road near power house to Mr. Delowar Hossain 
gole in ward no-18. B) Construction of RCC drain 
and road from SG road near Mr.Tajeq Prodhan 
house to Sewyage house in ward no-18. 

৫৭৯০৮৪৬.৬২ ৫৫০১৩০৪.২৮৯ ৪০% 

৪২ (A) Construction of RCC drain and road at Muslim 
Nagar road near Mr.Tamijuddin house to Mr. 
Mohiuddin house in ward no-18  (B) Construction 
of RCC road drain starting from Derar road near 
h/o Mr. Nur Hosain to Mr. Gafur Miya house in 
ward no-18.  (C) Construction of RCC road drain 
starting from Al Amin Nagar Derar road near h/o 
Mr. Jakir to Mr. Akther house in ward no-18 

৫৫৫৬৭১৫.৬৮ ৫২৭৮৮৭৯.৮৯৬ ৩৫% 

৪৩ ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর মিনহারী মালামাল সরবরাহ করণ। ১১৯৫৩১৩.০০ ১১৩৫৫৪৭.৩৫ ১০০% 
৪৪ ১০নং ওয়াড � হইেত ১২নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করণ। ২২২৩৫৬৯.০০ ২১১২৩৯০.৫৫ ১০০% 

৪৫ ১৩নং ওয়াড � হইেত ১৫নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করণ। ৩১৩৭২০৬.০০ ২৯৮০৩৪৭.৭০ ১০০% 
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৪৬ ১৬নং ওয়াড � হইেত ১৮নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করণ। ৩৩৪৪৮৯২.০০ ৩১৭৭৬৪৭.৪১ ১০০% 

৪৭ (A) Construction of RCC road and drain from CI 
Khola Manchester School road to Litons house in 
ward no-01. B) Construction of RCC road and 
drain from CI Khola Manchester School road to 
Akbars house in ward no-01. (ID No. 528090) 

৪৮০০০০০.০৬ ৪৫৬০০০০.০৫৭ ৩০% 

৪৮ (A) Construction of RCC road and drain from CI 
Khola Manchester School road to Litons house in 
ward no-01. B) Construction of RCC road and 
drain from CI Khola Manchester School road to 
Akbars house in ward no-01. (ID No-528091) 

৬৮৪৮০০০.৮২ ৬৫০৫৬০০.৭৭৯ ৫% 

৪৯ Construction of RCC road and drain from Monu 
Mia house to Motaleb house at Painadi Hajinagar 
in ward no-01 (ID No-528092) 

৪৪৮০০০০.০১ ৪২৫৬০০০.০০৯ ১০০% 

৫০ Construction of RCC road and drain from Manik 
Mollas house to Khalils house at Painadi Moddho 
para in ward no-01. (ID No-528093) 

৩৫২০০০০.১১ ৩৩৪৪০০০.১০৫ ১০% 

৫১ (A) Construction of RCC road and drain from 
Hazrat house to Nabis house at Painadi Moddho 
para in ward no-01. B) Construction of RCC road 
and drain from Khabirs house to Hazrat Munshi 
house at Painadi Moddho para in ward no-01. (ID 
No-528094) 

৬৫০০০০০.৪০ ৬১৭৫০০০.৩৮০ ১০০% 

৫২ Repairing by RCC of approach from Dutch Bangla 
Bank to Hirajhil Road adjacent to Dhaka-
Chittagong Highway in Ward no-01 (ID No-
528095) 

৪৭৩৪৭৩৭.১১ ৪৪৯৮০০০.২৫৫ ৪০% 

৫৩ Construction of drain & road by RCC from Amin 
Miah house to Abdul Mamun house at Mojib Bag 
in ward no-01. (ID No-528096) 

২৬৪৪৮২১.৫৩ ২৫১২৫৮০.৪৫৪ ১০% 

৫৪ Rearrangement of 2nd and 3rd floor community 
centers of Kathalchapa City Plaza-1 in Ward no-
05. (ID No-528097) 

৭৪২৫৮৯৯.০৫ ৭০৫৪৬০৪.০৯৮ ০% 

৫৫ Construction of Pump house and installation of 
new pump in Ward no-08. (ID No-528098) 

৩৫২০০৯০.০০ ৩৩৪৪০৮৫.৫৭৬ ০% 

৫৬ (A) Construction of RCC road & drain from 
Ailpara Mosque road to Mr. Sayed Master & 
Akkas Ali house in ward no-08;  (B) Construction 
of RCC drain from CNB road to Freedom Fighter 
Hazi Shaha Alam & Mr. Masum house in ward 
no-08. (ID No-528100) 

৬৪৭১১৯০.৮৬ ৬১৪৭৬৩১.৩১৭ ৬০% 

৫৭ Construction of 225 & 160mm dia uPVC water 
line from Godnail Dhonokunda to soyed Para 
Canal par road at Ward no-08. (ID No-528139) 

৬১২৭২৩২.৭৬ ৫৮২০৮৭১.১২২ ০% 

৫৮ ১নং ওয়াড � হেত ৩নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করন (�ােকজ 
নং- ০২) 

২৯৬৪৮৩৭.০০ ২৮১৬৫৯৫.১৫ ১০০% 

৫৯ ৪নং ওয়াড � হেত ৬নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করন (�ােকজ 
নং- ০৩) 

১৮৭৩৫২২.০০ ১৭৭৯৮৪৫.৯০ ১০০% 

৬০ ৭নং ওয়াড � হেত ৯নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করন (�ােকজ ২৪০৭৬৯৩.০০ ২২৮৭৩০৮.৩৫ ১০০% 
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নং- ০৪) 
৬১ ২০নং ওয়ােড � মাহ�দ নগর কবর�ােনর িনকট� িস� কেপ �ােরশেনর 

নী� �িম ভরাট করণ। 
৮০৭৫২০৩.০০ ৮০৭৪৩৬৯.০১ ১০০% 

৬২ ১৯ নং ওয়াড � হেত ২১ নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করণ। ২৪১৫৫৫২.০০ ২২৯৪৭৭৪.৪০ ১০০% 

৬৩ ২২ নং ওয়াড � হেত ২৩ নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করণ। ৩০৭১৪৯৯.০০ ২৯১৭৯২৪.০৫ ৯০% 

৬৪ ২৪ নং ওয়াড � হেত ২৬ নং ওয়াড � পয �� ��ন পির�ার করণ। ২৫৩৬৬৯৯.০০ ২৪০৯৮৬৪.০৫ ৯০% 

৬৫ ২৭ নং ওয়াড � এর ��ন পির�ারকরণ ও ইউিন�ক রা�া �মরামত। ২৪৯৭৬৪২.০০ ২৩৭২৭৫৯.৯০ ১০০% 

৬৬ Land filling work in the lower part of the school 
on the west side of Payra Chattar in Ward no-19 

৪৬৮২৬৪২.০০ ৪৪৪৮৫০৯.৯০ ০% 

৬৭ Construction of boundary wall Shaheed Minar 
ground and Unfinished work of Soharawardy 
Club and in Ward no-22 

৫০৩২৭৮০.০০ ৪৭৮১১৪১.০০ ৩৫% 

৬৮ (A) Construction of CC road with RCC drain from 
Bandar HM Sen Road Zakirs house to Freedom 
Fighter Kazi Nasirs house to Shishu Bagh School 
in Ward no-22;  (B) Construction of Mid Island 
from Bandar Ghat to Bandar Bazar in Ward no-
22;  (C) Construction of CC road with RCC drain 
from Altaf Hossains house to Mia Shahids house 
on HM Sen Road in Ward no-22 

৪৮৩৪০৯৫.০০ ৪৫৯২৩৯০.২৫ ২০% 

৬৯ (A) Construction of CC road with RCC drain from 
Bagbari Zamans house to Abus house Ward No. 
23;  (B) Construction of CC road with RCC drain 
from Pancharbagh Ahmed Miahs house to Dadan 
Miahs house Ward No. 23 

৩৮৯৬০০০.০০ ৩৭০১২০০.০০ ৫৫% 

৭০ (A) Establishment of water line Mathpara in 
Ward no-23; (B) Construction of road from Safi 
Ahmeds house to Jamea Gawsia Tayabia Taheria 
Madrasa in ward no-23 

৩৮০০৭৫০.০০ ৩৬১০৭১২.০০ ৭০% 

৭১ Establishment of water lines in Olympia 
residential area in Ward no-24 

৩৩১১০৮১.০০ ৩১৪৫৫২৬.৯৫ ১০০% 

৭২ (A) Construction of CC road with RCC drain from 
Kuripara Idris Members house to Fazal Haques 
house in Ward no-27;  (B) Land Filling in the field 
of Chapatoli Government Primary School in Ward 
no-27 

৩৮৪২৬৫০.০০ ৩৬৫০৫১৭.৫০ ১০০% 

৭৩ (A) Construction of Boundary Wall of Fulhar Field 
in Ward no-27;  (B) Construction of RCC Ghatla in 
the pond near of Gokul Dass bug in Ward no-27. 

৫৩৫১৪৭০.০০ ৫০৮৩৮৯৬.৫০ ৪০% 
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১২। চলমান �ক� সং�া� ত� িববরণী : 

�ম �কে�র নাম/অথ �ায়েনর উৎস/আিথ �ক সংে�ষ/সমাি�কাল �কে�র উে�� ল��মা�া অ�গিত 

�ক� নাম ও �কাড অথ �ায়েনর 
উৎস 

আিথ �ক সংে�ষ 
(�া�িলত �য়/�কা� টাকায়) 

সমাি�কাল বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

১ নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� 

সং�হ এবং অপসারণ 

�ব�াপনা। 

�কাড: ২২৪১৪৬৩০০ 

িজওিব �ল: ১৯১.১৮ 
িজওিব: ১৯১.১৮ 

�ল: ০১ �লাই, 
২০১৭ হেত ৩০ �ন, 
২০১৯ি�. 

 জিম অিধ�হেণর মা�েম �ািনটারী 
�া�িফল িনম �াণ;  

 পিরেবশবা�ব ক�ন বজ�� সং�হ, 
অপসারণ এবং �ি�য়াকরণ; 

 স�দ �ন��ার, সহজ এবং কায �কর 
ক�ন বজ�� সং�হ এবং �ি�য়াকরণ; 

 �ষণ কিমেয় পিরেবেশর উ�য়ন; 

 নগরীর �া��কর পিরেবশ িনি�তকরণ। 

১০% ২.৪৫% ৮% ০.৫% 

সংেশািধত: ৩৪৫.৯১ 

িজওিব: ৩৪৫.৯১ 

সংেশািধত: ০১ 
�লাই, ২০১৭ হেত 
৩১ িডেস�র, 
২০২১ি�. 

২ নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমা 

িনম �াণ ও উ�য়ন। 

�কাড: ২২৪২৬১৩০০ 

িজওিব �মাট: ৪৬১.২৫৮৫ 
িজওিব: ৪৬১.২৫৮৫ 

১ জা�য়াির, ২০১৮ 
হেত ৩০�ন, 
২০২১ি�. 

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

 যানজট �াস কের �মণ সময় সা�য়করণ; 

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

 �টপাত িনম �াণ কের পথচারীেদর 
চলােফরা িনরাপদকরণ; 

 খাল খনন ও পাড় বাধাইেয়র মা�েম 
জলা�িম সংর�ণকরণ; 

 ��েরাপণ কের পিরেবেশর ভারসা� 
র�াকরণ; 

 এলইিড সড়কবািত �াপেনর মা�েম 
রাি�কালীণ িনরাপ�া �দান ও িব��ৎ 
খরচ �াসকরণ; এবং 

 আথ �-সামািজক অব�ার উ�িতকরণ। 

৪০% ৩৫% ৪০% ৩২% 

৩ নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশেন পির�� কম� 

িজওিব ও 
এনিসিস 

�ল: ৯৯.৬৬৪৬ 
িজওিব: ৭৯.৭৩১৬ 
এনিসিস: ১৯.৯৩৩ 

�ল: ০১ �লাই, 
২০১৭ হেত ৩০ �ন, 
২০২১ি�. 

 �সবকেদর উ�ত জীবনযাপেনর 
�ব�াকরণ; 

২০% ১৫% ১৫% ৭% 



24 
 

D:\Imran\Yearly Report\NCC Development Report  2020-21.docx 

িনবাস িনম �াণ। 

�কাড: ২২৪১৪৬২০০ 

  �সবকেদর দাির�তা �রীকরণ; 

 �সবকেদর বাস�ান, পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ব�া িনি�তকরণ; 

 �সবকেদর �মৗিলক অিধকার 
িনি�তকরণসহ ব�না �শিমতকরণ; 

 �সবকেদর িশ�ার হার, সাং�িতক ঐক� 
�্ি� এ সমােজর �ল �বােহ তােদর 
অংশ�হণ িনি�তকরণ। 

সংেশািধত: ১১৪.৪২০৩ 

িজওিব: ৯১.৫৩৬২ 
এনিসিস: ২২.৮৮৪১ 

সংেশািধত: ০১ 

�লাই, ২০১৭ হেত 

৩০ �ন, ২০২২ি�. 

(��ািবত) 

৪ নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশেনর নগর ভবন 

উ���খী স�সারণ। 

�কাড: ২২৪৩০৯৫০০ 

িজওিব ও 
এনিসিস 

�মাট: ৩১.৩৮৭৫ 
িজওিব: ২৫.১১ 
এনিসিস: ৬.২৭৭৫ 

০১ জা�য়ারী, ২০২০ 
হেত ৩১ িডেস�র, 
২০২১ি�. 

 আ�িনক ও পিরেবশবা�ব অিফস ভবন 
িনম �াণ; 

 স�সািরত কম ��ল �তরীকরণ; 

 নাগিরক �সবার মান �ি�করণ; 

 এনিসিস �ক এক� উ�ম �সবা�লক 
�িত�ােন �পা�িরতকরণ। 

৩৫% ৩০% ৩০% ২৭% 

৫ �� �বসায়ীেদর 

�নব �াসনসহ নারায়ণগ� 

িস� কেপ �ােরশন এর 

আওতাধীন এলাকায় 

অপরািজতা নগর িব�ালয় 

িনম �াণ। 

�কাড: ২২৪২৯৭০০০ 

িজওিব ও 
এনিসিস 

�মাট: ৩৬.৩৩৬৩ 
িজওিব: ২৯.০৬৯ 
এনিসিস: ৭.২৬৭৩ 

০১ �লাই, ২০১৯ 
হেত ৩০ �ন, 
২০২২ি�. 

 বত�মােন িব�মাণ �� �বসায়ীেদর 
�ন �বাসন এবং �বসার উ�ত পিরেবশ 
�ি� করা; 

 �মধা ও �বণতা অ�যায়ী �ািনক, 
সামািজক ও অথ �ৈনিতক অব�ান 
িনিব �েশেষ সকেলর জ� িশ�া লােভর 
সমান �েযাগ �ি� করা; 

 �ানীয় িশ�াথ�েদর মে� িশ�ার 
উ�ীপনা �ি� করা; 

 �কল�প এলাকায় িশ�ার হার এবং 
�ণগত মান �ি� করা; এবং 

 �ক� এলাকার িশ�াথ�েদর মে� 
জলবা� পিরবত�নসহ �া�িতক ও 
সামািজক পিরেবশ-সেচতনতা �ি�র 
মা�েম সামািজক ও পিরেবশগত 
উ�য়েনর মা�েম জীবনযা�ার মান উ�ত 
করত: �টকসই উ�য়ন িনি�ত করা। 

৩০% ২৫% ২৮% ২৩% 
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৬ Urban Infrastructure 
Improvement 
Preparatory Facility for 
Narayanganj City 
Corporation. 
�কাড: ২২৩০৩৭৮০০ 

িজওিব ও 
�ক� 
সাহা� 

�মাট: ৭১.৮৮৭১ 
িজওিব: ২৫.২০৫৬ 
�ক� সাহা�: 

৪৬.৬৮১৫ 

০১ �লাই ২০১৯ 
হেত ৩০ �ন 
২০২২ি�. 

 Support the NCC to prepare 
the ensuing investment 
project ready for ADB board 
consideration and 
implementation by 
completing feasibility study, 
detailed engineering design, 
safeguards planning and 
bidding documents for the 
prioritized infrastructure 
facilities. These facilities are 
important for better 
municipal service delivery and 
improvement of quality of 
urban life; 

 Develop institutional capacity 
of NCC for implementation of 
(a) ensuing investment 
projects and (b) improved 
municipal service delivery and 
its effective management; 

 Improve efficiency and 
transparency of municipal 
financial management of NCC 
through capacity building. 

৪০% ৩৫% ১৫% ১১% 
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৭ নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশেনর কদমর�ল 

অ�েল ক�ন বজ�� 

�ব�াপনার জ� �িম 

অিধ�হণ ও উ�য়ন 

�কাড: ২২৪৩২৯১০০ 

িজওিব �মাট: ৩০১.৩৫২১ 
িজওিব: ৩০১.৩৫২১ 

০১ জা�য়াির ২০২১ 
হেত ৩০ �ন 
২০২৩ি�. 

 জিম অিধ�হেণর মা�েম �ািনটারী 
�া�িফল িনম �াণ ;  

 পিরেবশবা�ব ক�ন বজ�� সং�হ, 
অপসারণ এবং �ি�য়াকরণ; 

 স�দ �ন��ার, সহজ এবং কায �কর 
ক�ন বজ�� সং�হ এবং �ি�য়াকরণ; 

 �ষণ কিমেয় পিরেবেশর উ�য়ন; 

 নগরীর �া��কর পিরেবশ িনি�তকরণ। 

- - - - 

 

১৩. �ে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� 

�িত কম �িদবেস 
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ক��ক িনধ �ািরত �� 

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 

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   

 

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 

ও ২০২০-২০২১ 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 )    ১০০০ টন। 

 �দিনক অপসািরত বেজ��র পিরমান      ৮০০টন। 

* অপসািরত বেজ��র শতকরা হার -      ৮০% (শতাংশ) 

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

* বত�মােন �মাট গােভ�জ �ােকর সং�া     ২৩�। 

* �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�া ১১৪০ (এক হাজার একশত চি�শ) 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 

* আ�িলক Sanitary Landfill �াপন। 

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



29 
 

D:\Imran\Yearly Report\NCC Development Report  2020-21.docx 

সং�� ক�ন) * 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 ১০০০ টন ১২০০ টন ১৫০০ টন  

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

৩০০ টন 
(�ায়) 

৪৮০ টন 
(�ায়) 

৮০০ টন 
(�ায়) 

১০০০ টন 
(�ায়) 

১২০০ টন 
(�ায়) 

 

১০ বরা��ত অেথ �র পিরমান ৭.২৩ ল� ৮.৯৪ ল� ১২.৭৫ ল� ১৪.৫০ ল� ২০.০০ 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 

চলমান অবকাঠােমা 
িনম �ানাধীন --- 

 

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 � ১৮ � ১৮ � ২০ � ২৫ �  

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

--- --- --- ০২ � ০৩ � 

 

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

এক�ও নাই এক�ও নাই ০২ � ০৩ � ০৪ � 
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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 

 

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

wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ wb¤œweË gvby‡li Kg©ms ’̄v‡bi j‡ÿ Ges `vwi ª̀¨ we‡gvPb, we‡kl K‡i bvixi ÿgZvq‡bi Rb¨ 

FCDO, UNDP evsjv‡`k miKv‡ii Avw_©K mn‡hvwMZvq ÿz̀ ªFY Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡”Q| GB Kg©m~wPi AvIZvq cÖvwšÍK 

Rb‡Mvwôi Rxeb gvb Dbœq‡b I `vwi`ª̈  we‡gvP‡b ÿz`ªFY, ÿz`ª AeKvVv‡gv Dbœqb, bvixi ÿgZvqb I ¯^v ’̄¨ m‡PZbZv e„w× welqK 

Kg©m~wP MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

অবকাঠােমা উ�য়ন 

 50.50 jÿ UvKv e¨‡q 1414 wgUvi †Wªb wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges 2021-22 A_©eQ‡i 27.48 jÿ UvKv e¨‡q AviI 735 

wgUvi †Wªb wbg©vY Kiv n‡e; 

 24.10 jÿ UvKv e¨‡q 2300 wgUvi dzUcvZ wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges 2021-22 A_©eQ‡i 17.20 jÿ UvKv e¨‡q AviI 

1500 wgUvi dzUcvZ wbg©vY Kiv n‡e; 

 127.30 jÿ UvKv e¨‡q 30 wU Mfxi bjK‚c I 40wU wWw÷ªweDkb c‡q›U ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Ges 2021-22 A_©eQ‡i 

41.29 jÿ UvKv e¨‡q AviI 9wU Mfxi bjK‚c ¯’vcb Kiv n‡e; 

 3 jÿ UvKv e¨‡q 6wU KwgDwbwU Iqvmiæg wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges 2021-22 A_© eQ‡i 29.68 jÿ UvKv e¨‡q AviI 40wU 

Iqvmiæg wbg©vY Kiv n‡e; 

 4.75 jÿ UvKv e¨‡q 1wU KwgDwbwU j¨vwUªb Ges 2021-22 A_© eQ‡i 4.70 jÿ UvKv e¨‡q AviI 1wU KwgDwbwU j¨vwUªb 

wbg©vY Kiv n‡e(‡mcwUK U¨vsK mn); 

 38.45 jÿ UvKv e¨‡q 76wU UzBb wcU j¨vwUªb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

দাির� িবেমাচন 

 bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ wewfbœ ew¯Í I wbgœ Av‡qi bvMwiK‡`i mgš̂‡q 1636wU  cÖv_wgK `j MVb 

Kiv n‡q‡Q| GQvovI 163wU wmwWwm MVb Kiv n‡q‡Q| hvi AvIZvq †gvU 38557 cwievi‡K msMwVZ Kiv n‡e; 

 `‡ji m`m‡`i AvZœKg©ms¯’vb m„wóg~jK Kv‡Ri Rb¨ mnR k‡Z© ¶z`ª FY cÖ`vb  Kiv n‡”Q; 

 G Kg©m~wPi AvIZvq 4996wU cwiev‡ii g‡a¨ cÖKí Znwej I NyY©vqgvb Zn‡ej n‡Z G ch©šÍ †gvU 7,48,84,038/- UvKv 

¶z ª̀FY weZiY Kiv n‡q‡Q; 

 `‡ji m`m¨‡`i cyuwR MV‡bi Rb¨ mvßvwnK ¯-̂wba©viYx c×wZ‡Z †gvU 2,59,94,557/-UvKv mÂq wnmv‡e Rgv Kiv n‡q‡Q; 

 837 Rb nZ`wi ª̀ QvÎ-QvÎx‡K wkÿv mnvqZv eve` 44 jÿ 94 nvRvi 420 UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 CHDFGi AvIZvq 38 Rb nZ`wi`ª cwievi‡K M„n ms¯‹v‡ii Rb¨ †gvU 53 jÿ UvKv mnR k‡Z© FY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q  

(3 ermi †gqv`x)|2021-2122 A_© eQ‡i Av‡iv 95 jÿ UvKv M„n ms¯‹vi FY cÖ`vb Kiv n‡e| 

 509 Rb nZ`wi ª̀ gwnjvi gv‡S e¨emv-evwYR¨ K‡i RxweKv wbe©vn Kivi j‡ÿ 55 jÿ 99 nvRvi UvKv g~jab wn‡m‡e †_vK 

eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| GQvov KwgDwbwU ch©v‡q AvZ¥Kg©ms ’̄vb m„wói j‡ÿ 216 Rb KwgDwbwU d¨vwmwj‡UUi‡K 34 jÿ 2 

nvRvi UvKv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

�া�� সেচতনতা �ি�করণ কম ��িচঃ 

wmwU ch©v‡q Multi Sectoral Nutrition Cordination Committee MV‡bi gva¨‡g kn‡i mgwÜZfv‡e cywó I¯̂v¯’¨ Kvh©µg 
ev¯Íevq‡bi Rb¨ GKwU evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqY Kiv n‡q‡Q| 

 
 ¯^v¯’¨ †mev Kvh©µg Z…Yg~j ch©v‡qi gvby‡li Kv‡Q †cuŠ‡Q w`‡Z wewfbœ GjvKvq 44 Rb ¯̂v¯’¨Kgx© wb‡qvM Kiv n‡q‡Q; 
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 GB Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e Mf©eZx gv, Wvqwiqv †ivMxi wPwKrmv, wK‡kvix cÖRbb wk¶v I wkï ¯^v ’̄¨ wel‡q m‡PZbZv I 

civgk© cÖ̀ vb Kiv nq; 

 ew¯Í 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 cÖ`vb ; 

 2 jÿ 19 nvRvi UvKv e¨‡q 12 Rb‡K cÖRbb I ¯̂v¯’¨ wkÿv †`Iqv n‡q‡Q| 

নারীর �মতায়ন  

 bvixi ¶gZvq‡b bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ wewfbœ ew Í̄ I wbgœ Av‡qi bvMwiK‡`i mgš̂‡q 1636 wU  

cÖv_wgK `j MVb Kiv n‡q‡Q; 

 wbe©vP‡bi gva¨‡g cÖ‡Z¨K `‡ji †bZv wbe©vPb Kiv n‡q‡Q; 

 UvDb †dWv‡ikb, CHDF, 10wU K¬vóvi Gi wbev©Pb m¤úbœ Kiv n‡q‡Q | 

 bvix cÖavb cwievimn mKj Drmvnx bvix‡`i `¶Zv I gvbweK Dbœqb cÖwk¶Y cª`vb Kivi KvR Pjgvb i‡q‡Q; 

 G Kg©m~wPi AvIZvq 1655 Rb bvix‡K 11.65 jÿ UvKv e¨‡q `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 2021-22 

A_©eQ‡i 11.50 jÿ UvKv e¨‡q AviI 1700  Rb bvix‡K `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e; 

 450 Rb‡K ÿz ª̀ e¨emv‡qi cuywR mnvqZv eve` 45 jÿ UvKv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q Ges 2021-22 A_©eQ‡i AviI 150 Rb‡K 

ÿz ª̀ e¨emv‡qi cuywR mnvqZv eve` 16.50 jÿ UvKv cÖ`vb Kiv n‡e; 

 192 Rb‡K 30 jÿ 40 nvRvi UvKv e¨‡q †mjvB cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q; 

 G ch©šÍ 93 `wi`ª wkÿv_©x‡K wk¶v mnvqZv eve` 8.60 jÿ UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 180 Rb nZ`wi ª̀ cwiev‡ii gv‡S ÿz`ª e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ 12 jÿ UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡h‡Q | 

 bvix I wkgyi cÖwZ mwnmsZv cÖwZ‡iv‡a 10wU Safe Community Committee MVb Kiv n‡q‡Q Ges Zv‡`i  

`ÿZvDbœqbg~jK cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q | 

 450 Rb wK‡kvwii 11 jÿ UvKv e¨‡q cywó I ¯^v¯’¨ m‡PZb I myiÿv welqK ¯̂v¯’¨ wkÿv I DcKiY mieivn Kiv n‡q‡Q| 

 GQvov 1492 Rb Mf©eZx gwnjv I wkï‡`i cywó Lv`¨ mnvqZv eve` 1 ‡KvwU 21 jÿ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q | 

 GQvovI 93 Rb S‡i cov wkï‡K wkÿvi g~j avivq mshy³ Kiv n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î mKj wkÿv DcKiY h_v- eB, LvZv, 

†cwÝj, Kjg, ¯‹zj e¨vM, QvÎ-QvÎx‡`i †cvlvK, RyZv, ‡gvRv Ges Ab¨vb¨ Avbylvw½K DcKiYvw` webvg~‡j¨ weZiY Kiv 

n‡q‡Q|  

 
 

নগর মা�সদন ও নগর  �া��েক�: 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর নাগিরকেদর ���ে� �া��েসবা �দােনর লে� নগরীর িবিভ� ওয়ােড � ০৩� নগর �া��েকে� ও ০১� 

নগর মা�সদেন িনয়িমত িচিকৎসা �সবা কায ��ম চলমান আেছ। নগর মা�সদেন মা ও িশ�র সকল ধরেনর িচিকৎসা �সবা �যমন নরমাল 

�ডিলভারী, িসজািরয়ান অপােরশনসহ দ�েরাগ ও চ� �রােগর িচিকৎসা �দান করা হয়। �সবার মান �ি�কে� ও �� খরেচ সকল ধরেনর 

�ােবােরটির পরী�ার জ� ২� অত�া�িনক িডিজটাল এনালাইজার �মিশন, ২� ি�িড আল�াসেনা�াম �মিশন ও ি��ারসহ ৪� 

কি�উটার �দান করা হেয়েছ। 

নগরীর িকডনী জ�লতায় আ�া� �রাগীেদর �� �ে� ডায়ালাইিসস �সবা �দােনর জ� �দওেভাগ� নগর �া��েকে� �সানার বাংলা 

ফাউে�শন ও িস� কেপ �ােরশেনর �যৗথ উে�ােগ িকডনী ডায়ালাইিসস �স�ার �াপন করা হেয়েছ। ১লা �লাই ২০২১ তািরখ এ ফাউে�শন 

এর কায ��ম �� হেব। 

ই-গভােন �� কায ��ম: 

E-GP tender notices website-G upload করােনা হেয়েছ। Physical and financial progress of all ongoing 

batch 1 and batch 2 website-G upload করা হেয়েছ। এর ফেল নগরবাসী এ িবষেয় িব�ািরত ত� জানেত পারেব। 

গণেযাগােযাগ �সবা : 

নগরবাসীেক িবিভ� িবষেয় ২৫০০০ � SMS ��রণ করা হেয়েছ। এছাড়াও আেরা Number database করার �ি�য়া চলেছ। 
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নগর ত� �সবা �ক� : 

ই-নিথ �ব�াপনা িবষেয়র উপর এনিসিসর কম �কত�ােদর িডেস�র ২০২০-২০২১ অথ �বছের এ ০৪ (প�চ) িদন �ািপ �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। নগর ত� �সবা �কে� িবিভ� �সবা ও ফরম �দান করা হেয় থােক। ১৫ নং ওয়ােড � নগর ত� �ক� চা� করা হেয়েছ। 

নগর উ�য়ণ সম�য় কিম� (CDCC) : 

িনয়মা�যায়ী ২০২০-২০২১ অথ �বছের �কায়াট �ার িভি�ক ৪� িম�ং স�� হেয়েছ ও কায �িববরনী �তরী করা হেয়েছ এবং �সবা �দানকারী 

সকল �িত�ােন ��রণ করা হে�। কােজর সম�য় হে� । 

 

�শাসিনক �নিব�াস কিম� (ARC) : 

��মািসক �শাসিনক �নিব�াস কিম�র সভা িনয়িমত করা হে�। 

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

১৫ নং ওয়াড �েক মেডল ওয়াড � িহসােব িনধারণ কের ২০২০-২০২১ অথ �বছের (১) ডা�িবন মিনটিরং ও কায ��ি�য়া উ�ীতকরণ (২) 
গণেশৗচাগার এর জ� কায ��ি�য়া উ�ীতকরণ এবং (৩) নদ �মা মিনটিরং এর উপর কায ��ি�য়া উ�ীতকরণ পিরক�না �হণ করা হেয়েছ 
এবং বা�বায়ণ কায ��ম চলমান আেছ। 

�িত� িবভােগর িভশন-িমশন : 

�িত� িবভােগর িভশন িমশন ��ত করা হেয়েছ এবং ওেয়বসাইেট তা �কাশ করা হেয়েছ। 

দ�তা উ�য়ণ ইউিনট (CDU) : 

দ�তা �ি�র জ� ২০২০-২০২১ অথ �বছের �িত� িবভাগ/শাখার �িশ�ন পিরক�না করা হেয়েছ এবং ৪� িবভাগ/শাখার �িশ�ণ স�� 
হেয়েছ। �িত ��মািসক দ�তা উ�য়ণ ইউিনট এর সভা করা হে� । 

জব �ডসি�পশন : 

�িত� িবভােগর কম �কত�া/কম �চারীেদর কম �ব�ন ��ত করা হেয়েছ। কম �ব�ন অ�যায়ী কায ��ম চলেছ 

কাইেজন কম �কা� : 

২০২০-২০২১ অথ � বছের �েত�ক� িবভাগ / শাখায় কাইেজন িথম িনধ �ারন কের কায ��ম বা�বায়ন করা হেয়েছ। 

সমি�ত পিরক�না ইউিনট (CPU) : 

িপিসওর িনেদ �শনা �মাতােবক �িত মােস এক� CPU িম�ং করা হয় এবং �ক� �� হওয়ার পর �থেক এ পয �� ধারাবািহকভােব মািসক 

িম�ং ও কায �িববরনী �তরী হেয়েছ। 

�ায়ী কিম� কায �কর করা : 

ন�ন কাউি�ল অ�যায়ী ২০ � �ায়ী কিম� গঠন করা হেয়েছ এবং িনয়িমত সভা করা হে�। 

বািষ �ক �শাসিনক �িতেবদন : 

�িত বছর �িত� িবভাগ/শাখার কায ��েমর উপর বািষ �ক �শাসিনক �িতেবদন �তরী করা হয়এবং  �ানীয় সরকার িবভােগ ও �ক� 
পিরচালক, িসিজিপ এর দ�ের ��রণ করা হয়। 

কর িনধ �ারন : 

প�চ বছর পর পর িনয়িমতভােব প�বািষ �ক কর িনধ �ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ । 

সম� বছর অ�বত�কালীন কর িনধ �ারণ : 

িনয়িমতভােব অ�বত�কালীন কর িনধ �ারন কাজ স�ািদত হয়। 
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কেরর উৎস �নঃিচি�তকরণ : 

অথ � ও সং�াপন িবষয়ক �ায়ী কিম� ক��ক বছের অ�ত ৪ বার এ কাজ করা উিচত। এখােন ন�ন কেরর উৎসস�হ �নঃিচি�ত করা 

থাকেব। 

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

২০১৯ সনের ১ নেভ�র হেত ঢাকা ওয়াসা’র নারায়ণগ� �জান নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর িনকট হ�া�িরত হেয়েছ। �স কারেণ পািন 

সরবরাহ কায ��ম এ �িত�ােনর মা�েম পিরচািলত হে�। কেরন আর বজ�� �ব�াপনােক আলাদা কের স�ন �ভােব �াধীন িহসাব করা 

হেয়েছ। 

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

অথ � ও সং�াপন িবষয়ক �ায়ী কিম� ক��ক ন�ন কেরর উৎস িচি�ত করা হেয়েছ এবং কায �কর করা হেয়েছ 

সমি�ত কি�উটার প�িত �াপন করা : 

কি�উটােরর স�ওয়ার �েয়াগ কের িহসােবর ত� সংর�ণ করা হয়। এছাড়া কি�উটােরর মা�েম িনয়িমতভােব �া�িবল �ণয়ণ করা 

হে� । কায ��ম চলমান আেছ। 

আিথ �ক িববরণী �তরী করা : 

এখােন �েত�ক মােসর আয়-�ায় �তরী করা হয় এবং আিথ �ক িববরনীও �তরী করা হয় এবং মািসক সভায় পয়�ােলাচনা কের অ�েমাদন 

�নয়া হয়। 

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

কর বিহ� �ত িনজ� রাজ� উৎস �থেক িফস/চাজ� ��া�ীিতর হােরর সােথ সংগিত �রেখ �ি� করা উিচত। 

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

এখােন BMDF নােম �লান �নয়া হেয়েছ। এটা ��মাি�ক িকি� আকাের পিরেশািধত হে�। 

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

এখােন িব��ৎ এবং �টিলেফান িবল িনয়িমত পিরেশাধ করা হে�। িতন মাস অ�র অ�র তা �িতেবদন আকাের �িতেবদন �তরী করা হয় 

এবং PCO �ত পাঠােনা হয়। 

িবগত বছেরর বােজট ও ��ত �েয়র ��ািবত বােজেটর �লনা কের িসিস অিফেস ��রণ করা : 

গত বােজট অ��ােন এটা �দিশ �ত হেয়েছ। আর খসড়া বােজট িস� কেপ �ােরশেনর মািসক িম�ং এবং CSCC িম�ং এ �দশ �ন করা হয়। 

অ�েমাদিত বাজেট এনিসিসর ওেয়বসাইেট �দয়া হয় । 

নাগিরক সমাজ সম�য় কিম� (CSCC) :  

গত অথ � বছের �মাট ৩� CSCC িম�ং স�� হেয়েছ। 

ওয়াড � পয �ােয় সম�য় কিম� (WLCC) : 

গত অথ � বছেও ২৭� ওয়�ােডর সবক�েত WLCC এর িম�ং স�� হেয়েছ।  

কিমউিন� স�ৃ�করণ ও কিমউিন� �প : 

১৫ নং ওয়ােড � ১� িসিজ গ�ত হেয়েছ। আর বািক িসিজ �িল ধারাবািহকভােব গ�ত হেব। 

�জ�ার কম �পিরক�না : 

�জ�ার কম �পিরক�না �তিরর জ� এক� ওয়াক�সপ স�� হেয়েছ। কম �পিরক�নার খসড়া ��ত করা হেয়েছ। 
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দাির�  �াসকরণ কম � পিরক�না (PRAP) : 

দাির� �াসকরণ কম �পিরক�নার জ� CDC গঠন করা হেয়েছ। CDC এর মা�েম দল গঠন কের িশ�া কায ��ম ও �া��-সেচতনতা 

�ি�েত সহেযািগতা �দান চলমান আেছ। দলীয় ভােব স�য় ও ��ঋণ �দান ও �ভৗত অবকাঠােমার কাজও চলমান রেয়েছ। 

অসে�াষ িনরসন �সল (GRC) : 

অসে�াস িনরসন �সল এর গঠন করা হেয়েছ এবং এর কায ��ম পিরচািলত হে�। 

মহাপিরক�না �ণয়ন : 

িস� কেপ �ােরশেনর মহাপিরক�না �তরী করা রাজউেকর এখিতয়ার। রাজউক ইেতামে� �াকচার ��ান DAP �তরী কেরেছ। 

উ�য়ণ িনয়�ণ বা�বায়ন :  

 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন এলাকায় উ�য়ণ িনয়�ন রাজউেকর এখিতয়ার। িসিজিপর কে�ােন� রাজউেকর িবি�ং অ�েমাদন �ি�য়া 

স�েক� এক� িরেপাট � �তরী করা হেয়েছ। স�িত নারায়ণগে� রাজউক এর এক� আ�িলক কায �ালয় �িতি�ত হেয়েছ। 

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

িপিসও’র িনেদশ �না ও গাইড লাইন অ�যায়ী িস� কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমা উ�য়ন পিরক�না �তরী ও হালনাগাদ করা হেয়েছ। 

পিরচালনা ও র�ণােব�ণ (O&M) পিরক�না : 

িপিসও’র িনেদ �শনা �মাতােবক িস� কেপ �ােরশেনর O&M তািলকা �তরী করা হেয়েছ। Batch-01 এর O & M Action plan 

ইিতমে� �তরী করা হেয়েছ। কায ��ম বা�বায়ণ হে�। 

পিরেবশ সংর�ণ আইন এবং পিরেবশ ��মওয়াক� : 

িস� কেপ �ােরশেনর এলাকায় অবকাঠােমা �তরীেত পিরেবশ �ষেণর িব�ে� �ব�া �নয়ার এখিতয়ার পিরেবশ ম�ণালেয়র/ অিধদ�েরর। 

িস� কেপ �ােরশেনর সংি�� িবভাগ �কান অবকাঠােমার স�েক� অিভেযাগ পাওয়ার পর তা পিরেবশ ম�নালেয়র/অিধদ�েরর কােছ 

apply কের।  �ািনটারী অব�া িস� কেপ �ােরশেনর �ােনটারী িস�েয়শেনর উপর এক� িরেপাট � �তরী হেয়েছ। 

ক�ন বজ�� �ব�াপনা : 

িস� কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� �ব�াপনার উপর এক� িরেপাট � �তরী করা হেয়েছ। 

আইেনর শাসন �িত�ার জ� সেচতনতা অিভযান : 

সেচতনতা�লক �চার অিভযান করা হে� �িতবছের একবার। 

আইন �েয়াগকারী ইউিনট (LEU) : 

আইন �েয়াগকারী ইউিনট �নঃগঠন করা হেয়েছ। িনয়িমত ��মািসক সভা করা হে�। �য অ�যায়ী কায ��ম বা�বায়ন করা হে�। 

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

আইন �ং�লা িবষয়ক �ায়ী কিম�র দ�তা �ি�র জ� ওয়াক�শপ করা হেয়েছ এবং ��িনং করার জ� িস�া� �নওয়া হেয়েছ। 

�েকৗশল িবভাগ / এে�ট শাখা ক��ক অৈবধ দখলী�ত স�ি� �থেক উে�দ এবং উ�ার�ত খােলর জিম 

†gŠRv  আর.Gm  
†R Gj bs 

আর.Gm 
LwZqvb নং 

আর.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 
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দােশর গা ৩১ ৮১ ১৯১ ০.১০০০ ০.১০০০ 
�গাদনাইল ০৮ ৬ ৩৭০৬,৩৭৮২ ০.৪০০০ ০.১০০০ 
গ�া�ল e›`i, bv:MÄ ৫৬ ১৩ ৪৮৬, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২ ০.০৮১৮ ০.০৮১৮ 

    �মাট = ২.৫৭১৮ ( একর ) 

১৪. ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর িবেশষ সাফ� 

প�চ� িস� কেপ �ােরশেন িস� গভারেন� �ক� (িসিজিপ) এর আওতায় গভারেন� উ�য়ণ িবষেয় কায ��ম বা�বায়ণ চলমান রেযেছ। এ কায ��ম 
বা�বায়েন নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন পরপর �ই বার �থম�ান অিধকার কেরেছ । 
 

�িজববষ �  উদযাপন 

হাজার বছেরর ��� বা�ালী �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর জ�শতবািষ �কী বছর �াপী উদযাপেনর জ� 
নানািবধ কম ��চ� �হণ করা হয়। িব��াপী কেরানা ভাইরাস মহামারী আকাের ছিড়েয় পড়ার পর নারায়ণগ� নগরীেতও এর িব�ার ও সং�মণ 
পিরলি�ত হয়। যার ফেল আমােদরেক এ ভাইরাস �মাকােবলা ও উে�ারেণর জ� সেব �া� মেনােযাগ িনব� করেত হেয়েছ। এর মে�ও �িজববষ � 
উদযাপেন আলী আহা�দ �নকা নগর পাঠাগার এ ব�ব� কন �ার �াপন, নগরীরর ����ণ � �াপনাস�েহ িবেশষ আেলাকস�াকরণ, নগরীর িবিভ� 
সড়েকর আই�াে� ও �লেকর পােড় ��েরাপন কম ��িচ �হণ ও তা বা�বায়ন করা হেয়েছ। এক� জ�রী পিরবত�ত পিরি�িত �মাকােবলার জ� 
সরকাির িনেদ �শনা �মাতােবক �াণ িবতরণ, নগরীর সড়ক জীবা� ��করণ ও নগদ আিথ �ক সহায়তা �দান কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ িস� 
কেপ �ােরশেনর িনজ� কম ��চীর পাশাপািশ �টিলেমিডিসন �সবা, �কািভড-১৯ ন�না সং�হ কায ��ম, মা�, হ�া� �ািনটাইজার ও সাবান িবতরণ এবং 
নানািবধ জনসেচতনতা�লক কায ��ম �হণ করা হেয়েছ।  

 
�কািভড-১৯ (নেভল কেরানা ভাইরাস) পিরি�িত �মাকােবলা 

�কািভড-১৯ (নেভল কেরানা ভাইরাস) পিরি�িত �মাকােবলায় িস� কেপ �ােরশন ক��ক �হীত কায ��ম িবষেয় আেলাকপাত করিছ। 
কেরানা ভাইরাস �মাকােবলায় আমরা �� �থেকই জনগেণর পােশ �থেক তােদরেক সব ধরেনর সহায়তা �দয়ার �চ�া কেরিছ। জ�রী 
পিরি�িত িবেবচনায় �িজববেষ �র অ��ান �িগত কের কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা হয়। 

 

�কািভড-১৯ এর ি�তীয় �ঢউ �মাকােবলায় িবগত বছেরর �ায় নগরীর িতন� অ�েল ২০জন িচিকৎসেকর সম�েয় ৩� �টিল �মিডিসন 

�সবা �মসহ গত ৮ই মাচ � ২০২১ তািরেখ �কািভড-১৯ ন�না সং�েহর �থ �াপন করা হয়। যা অ�াবিধ চলমান আেছ। পাশাপািশ নগরীর 

সকল ওয়ােড � �কািভড-১৯ সেচতনতা িবষয়ক �াপক �চারণা চলমান আেছ। িবেশষ কের িবলেবাড �, �ফ�ন, �িভ �ল, িডিজটাল িডসে� 

�বাড � ও মাইিকং কায ��ম চলমান আেছ। আপাতত নগরীর প�চ� মসিজদ, চার� মি�র ও গীজ�ায় �কািভড-১৯ �র�া সাম�ী িবতরণ ও 

�াথ �নাকালীন �া�� �র�া �িতপালন িবষয়ক সেচতনতা কায ��ম চলমান আেছ যা; পরবত�েত নগরীর সকল ওয়ােড � পয �ায়�েম 

স�সািরত হেব। 

�ধানম�ীর মানিবক সহায়তা কম ��িচর আওতায় �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালেয়র বরা� িহেসেব নগরীর ২৭� ওয়ােড � 

কাউি�লরেদর মা�েম ২৫ ল� টাকা �েয় ২১৯০� দির�/হতদির� পিরবােরর মােঝ িশ� খা� িবতরণ করা হেয়েছ। 

এছাড়াও িস� কেপ �ােরশেনর �েমর পাশাপািশ কাউি�লরেদর সহেযািগতায় �িত� ওয়ােড � কিম� গঠন কের কেরানা ভাইরাস 

সং�মন/উপসগ � িনেয় �তেদর লাশ দাফন-কাফন/সৎকার কাজ করা হেয়েছ এবং অ�াবিধ এ কাজ অ�াহত আেছ। 

সরকাির বরা� ও িনজ� অথ �ায়েন ১৯.৬০ ল� টাকার �র�া সাম�ী ও কেরানাকালীন �ড� ও িচ�ন�িনয়া �িতেরােধ ২৩৬.২৬ ল� 

টাকায় মশক িনধন ঔষধ ও য�পািত �য় করা হেয়েছ।  

নগরীর পিরেবশ পির�� রাখেত ২৭� ওয়ােড � ১১০০ জন পির�� কম�র মা�েম পির��তা কায ��ম পিরচালনা করা হেয়েছ এবং 

কেরানা �িতেরােধ নগরীেত �ায় ৩০ ল� িলটার জীবা�নাশক ��ািরন িমি�ত পািন �� করা হেয়েছ। ১৬৫ জন মশক িনধন কম�র 

মা�েম �িত� ওয়ােড � মশক িনধন কায ��ম অ�াহত আেছ। 

�কািভড-১৯ �মাকােবলায় সরকাির সহেযািগতার পাশাপািশ িবিভ� �ি� ও �িত�ােনর প� �থেক নগদ অথ �, �াণ, ঔষধ ও �র�া সামি� 

�দান করায় সকেলর �িত আ�িরক �ত�তা �াপন করিছ। 

উে��, এ কায ��ম পিরচালনা করেত িগেয় িস� কেপ �ােরশেনর কাউি�লর, কম �কত�া-কম �চারী, ডা�ার, �া��কম�, পির�� কম�সহ 

অেনেকই �কািভড-১৯ এ আ�া� হেয়েছন। আ�াহর �মেহরবানীেত সকেলই �� হেয় উেঠেছন। এ জ� মহান আ�াহ  তায়ালার �িত 

�ত�তা ও �কিরয়া �াপন করিছ। 
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�কািভড-১৯ এর ি�তীয় �ঢউ �িতেরােধ িস� কেপ �ােরশেনর উে�খেযা� কায ��ম - 

 িবলেবাড �, �ফ�ন, �িভ �ল, িডিজটাল িডসে� �বােড � জনসেচতনতা�লক �চারণা; 

 ওেয়বসাইট ও �ফস�েক �চার/�চারণা; 

 মসিজদ, মি�র ও গীজ�ায় �র�া সাম�ী িবতরণ ও �াথ �নাকালীন �া��িবিধ �িতপালন িবষয়ক সেচতনতা কায ��ম; 

 �সবা�িহতােদর িনরাপ�ার জ� হ�া� �ািনটাইজার িবতরণ; 

 কাউি�লর, কম �কত�া-কম �চারী ও পির�� কম�েদর িনরাপ�ার জ� িপিপই, হ�া� �ািনটাইজার, মা�, গø◌া�স, ক�াপ, গাম�ট 

ও গগ�স (�েয়াজন অ�যায়ী) সরবরাহ; 

 নগর মা�সদন ও নগর �া��েক� স�েহর িচিকৎসক ও কম �চারীেদর মােঝ �র�া সাম�ী সরবরাহ; 

 িস� কেপ �ােরশেনর পািনর গািড়, হ�া� ��র সাহাে� সরকাির ও �বসরকাির সকল ����ণ � �িত�ান, সড়ক, ল�ঘাট, 

বাসে�শেন িনয়িমত ��ািরন পািন �� করা; 

 িবেদশ �ফরত �ি�েদর �হাম �কায়াের�াইন কায ��েম �জলা �া�� িবভাগেক সহেযািগতা; 

 ২০জন িচিকৎসেকর সম�েয় িতন অ�েল ৩� টীম গঠন কের �টিল �মিডিসন �সবা �দান; 

 ওয়াড �িভি�ক �তেদহ দাফন-কাফন/সৎকার কিম�র কায ��ম অ�াহত রাখা; 

 কেরানা ভাইরাস �িতেরাধ ও �ড� �মাকােবলায় ওয়াড � পয �ােয় সম�য় কিম� গঠন কের �াপক পির�ার-পির��তা ও মশক-

িনধন কায ��ম; 

 

উ�াবনী কম �পিরক�না 

উ�াবনী উে�ােগর মা�েম নাগিরক �সবা �ত, সহেজ ও ত�-��ি�র সহায়তায় �দােনর নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ক��ক ব��খী 
কায ��ম �হণ করা হেয়েছ যা িনে� বিণ �ত হেলা: 

িডিজটাল হািজরা 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর বজ��-�ব�াপনা িবভাগ এর কম �চারীেদর জ� ইেতামে� িডিজটাল হািজরা কায ��ম চা� করা হেয়েছ । 
পয �ায়�েম অ�া� িবভাগ ও আ�িলক কায �ালয়সহ নগরভবেন এ কায ��ম বা�বায়ন করা হেব। 

��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| 
 

ই-নিথর মা�েম দা�িরক কায ��ম বা�বায়ন 

ই-গভােন �� কায ��েমর অংশ িহেসেব নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর �িত� িবভাগ/শাখায় ই-নিথর মা�েম দা�িরক কায ��ম পিরচালনা 
করা হে� । অিচেরই ১০০% দা�িরক কাজ ই-নিথর মা�েম বা�বায়ন করা স�ব হেব। 

কদমর�ল �স� 
নারায়ণগ�বাসীর ব�ল �িতি�ত শীতল��া নদীর উপর িনিম �ত� কদমর�ল �স� গত ৯ অে�াবর, ২০১৮ি�ঃ একেনক সভায় অ�েমািদত 
হেয়েছ। ৫৯০ �কা� ৭৫ ল� টাকা �েয় বাংলােদশ সরকােরর অথ �ায়েন ১৩৮৫ িমটার �দঘ �� এবং ১২.৫ িমটার ��িবিশ� �স�� িনিম �ত 
হেব যা নগরীর �’�া�েক সং�ি�র মা�েম �পােড়র পারাপােরর দীঘ �িদেনর আকা�া �রণ করেব এবং জনজীবেন �াপক �ি� ও 

�িনভ �রতা বেয় আনেব।। �স��র নকশা অ�যায়ী িনম �াণ কােজর পরামশ �ক িনেয়াগ করা হেয়েছ। বত�মােন কনসাি�ং �িত�ান Joint 

Venture of Dong-Sung Engineering (South-Korea), DM Engineering & Management (South-Korea), 
EPC (Bangladesh), S&F (Bangladesh) �ক সমী�ার জ� িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ। �িত�ানস�হ Soil Test স�� 

কেরেছন এবং �স�র �াথিমক িডজাইন পরী�ার জ� LGED Design Unit-এ দািখল কেরেছন। বত�মােন ভ‚িম অিধ�হণ 
িরেসেটল�া� ��ান ইত�ািদ ��তকরণ কাজ চলেছ। অচীেরই �কে�র দরপ� আহবান করা হেব। 
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�শখ রােসল নগর পাক� 

�শখ রােসল নগর পাক�� নারায়ণগ� নগরীর �াণেকে� অবি�ত। যার আয়তন ১৫.৯১ একর। বত�মােন এ পাক��র কাজ চলমান রেয়েছ। �ক�� 
বা�বািয়ত হেল নগরীর পিরেবশ উ�য়নসহ নগরবাসীেদর দীঘ �িদেনর গণপিরসেরর চািহদা �রণ হেব। এছাড়া �লক� অিতির� �ি�র পািন ধারেণর 
জ� সংরি�ত জলাধার (িরেটনশন ��র) িহেসেব কাজ করেব। অপরিদেক, অি�কা� িনব �াপেনর জ� পািন সরবরােহর একমা� �ধান উৎস িহেসেব 
�� �িমকা পালন করেব। নগরবাসীর একেঘেয়িম জীবন যাপন পিরবত�ন ও �ােণা�ল করেত সহায়ক �িমকা পালন করেব �শখ রােসল নগর পাক�। 
বত�মােন পাক��র �ায় ৮০-৮৫% কাজ স�� হেয়েছ। 

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

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর বজ�� �ব�াপনা আ�িনকায়ন এবং �া��স�ত উপােয় িন�াশেনর জ� বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর আওতায় ৩৪৫ �কা� 
৯১ ল� ৩১ হাজার টাকা �েয় “নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� সং�হ ও অপসারণ �ব�াপনা” শীষ �ক �ক� �হণ করা হেয়েছ। 
ইেতামে� উ� �কে�র িবপরীেত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত ৩৩০ �কা� ৭৩ ল� টাকা বরা� পাওয়া �গেছ। উ� বরা��ত অেথ �র মে� নারায়ণগ� 
িস� কেপ �ােরশেন �ায়ী ডাি�ং �াউ� িনম �ােণর লে� জাল�িড়েত ২৩.২৮ একর জিম অিধ�হণ করা হেয়েছ যার �য় ২৯৯ �কা� ১৩ ল� টাকা। 
অবিশ� ৩১ �কা� ৬০ ল� টাকা �েয় উ� ডাি�ং �স�ােরর ভ‚িম উ�য়ন, সীমানা �াচীর িনম �াণ, যানবাহন ও য�পািত �য় কােজ �য় হেব। এছাড়া 
�দিনক ৬০০ টন বজ�� হেত ৬ �মগাওয়াট িব��ৎ উৎপাদেনর লে� বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র সােথ সমেঝাতা �ি� �া�িরত হেয়েছ যার 

আওতায় ইেতামে� এক� চাইিনজ �িত�ান (UD Environmental Equipment Technology Co. Ltd) হেত দািখল�ত ��াব িপিডিব’র 
অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন আেছ। এ �ক� বা�বািয়ত হেল নারায়ণগ� নগরীেক পির��, পিরেবশবা�ব নগরীেত �পা�র করা স�ব হেব। 

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

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর িনজ� ভ‚িমেত ৪� �ােন ৬০০� পিরবােরর �ায় ২৭৬০ জন হিরজন স�দােয়র �লাক বসবাস কের। এেদর মে� 

নারায়ণগ� নগরীেত ৬০০� পিরবােরর �ায় ২৭৬০ জন হিরজন স�দােয়র �লাক বসবাস কের। এেদর মে� ১১৩৮ জন পির�� কম� নারায়ণগ� 

িস� কেপ �ােরশেনর পির�� কােজ িনেয়ািজত। িক� �সবক নগরীর অ�া� অিফস, আদালত, গােম ��স ফ�া�রী ও �ি�গত ভবেন পির�� কােজ 

িনেয়ািজত। তােদরেক ��নতম বাস�ান, িশ�া, �ািনেটশন ও �েপয় পািন সরবরাহ করা িস� কেপ �ােরশেনর দািয়�। এই দািয়�েবাধ �থেক মানিবক 

িদক িবেবচনা কের নারায়ণগ� িস� কেপ�ােরশেনর িনজ� ভ‚িমেত ১৭নং ওয়াড �� ঋিষপাড়ায় ৩�, ১৫নং ওয়াড �� টানবাজাের ২� এবং ১৩নং 

ওয়াড �� ইসদাইের ২� �মাট ৭� ১০তলা িবিশ� ভবন িনম �ােণর কাজ চলমান আেছ। সরকাির সহায়তা এবং নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর �যৗথ 

অথ �ায়েন ৫৪৯ � পিরবােরর জ� ১১৪ �কা� ৩৫ ল� টাকা �েয় ৫৪৯� ��াট িনম �াণ কাজ চলমান আেছ। ইেতামে� ৩� ভবেন ২৬১� ��াট িনম �াণ 

কাজ �শষ হেয়েছ এবং ৪� ভবেনর পাইিলং কাজ চলমান আেছ। অ� পয �� বিণ �ত �কে�র িবপরীেত ৪০ �কা� টাকার কাজ স�� হেয়েছ, অবিশ� 

কাজ ২০২১-২২ অথ �বছেরর মে� সমা� হেব। এ �ক� বা�বািয়ত হেল পির�� কম�েদর আবাসন সম�া লাঘেবর পাশাপািশ তােদর জীবনযা�ার 

মােনর �াপক উ�য়ন ঘটেব। 

পািন সরবরাহ ও এ সং�া� িবল অেটােমশন সফটওয়�ার �ণয়ন : 

নারায়ণগ�বাসীর দীঘ � িদেনর দাবীর ��ি�েত ২০১৯ সােলর ৩১ অে�াবর ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগ� অ�েলর পািন সরবরাহ কায ��ম নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশন �হণ কের। নারায়ণগ� অ�েলর পািন সরবরােহর লাইনস�হ অিত �রাতন, যার ফেল �ায়সই পািন সরবরাহ লাইেন ফাটল �ি� কের 

ময়লা �েবশ কের পািন �িষত হয়। তাছাড়া অৈবধ সংেযাগ আর িসে�ম লেসর কারেণ সরবরাহ�ত পািনর পিরমান চািহদার �লনায় অপয �া�। 

পািন সরবরাহ কায ��ম হ�া�েরর সময় নারায়ণগ� ম�স এর মািসক রাজ� আয় িছল ১২০.০ ল� টাকা(�ায়) এবং �য় িছল ১৮৫.০০ ল� টাকা 

(�ায়)। মািসক �মাট ভ��িকর পিরমান িছল �ায় ৬৫ ল� টাকা। 

নারায়ণগ�বাসীর দীঘ � িদেনর দাবীর �িত স�ান �দিখেয় ভ��িক সে�¡ও নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন পািন সরবরােহর দািয়� �হণ কেরেছ। দািয়� 

�হণ কেরই পািন সরবরাহ �ব�ার উ�য়েনর �িত নজর �দয়া হয়। ইেতামে� পািন সরবরাহ লাইেনর সং�ার, ন�ন লাইন �াপন ও পািনর উৎপাদন 

�ি�র জ� এিডিব ও বাংলােদশ সরকােরর �যৗথ অথ �ায়েন ৭১.৮৮ �কা� টাকা �েয় এক� কািরগরী �ক� �হণ করা হেয়েছ। ইেতামে� িনেয়াগ�ত 

পরামশ �ক ক��ক �কে�র স�া�তা যাচাইেয়র �াথিমক �িতেবদন (Inception Report) দািখল কেরেছন। �কে�র কাজ �শষ হেলই পািন 

সরবরাহ কায ��েমর জ� পািন �শাধানাগার সং�ার/িনম �াণ, ন�ন �উবেয়ল �াপেনর কাজ �� হেব। এ �কে�র মা�েম পিরেবেশর ভারসা� র�ায় 

ভ‚গভ�� পািন উে�ালন �াস কের �-উপির� পািনর �বহার �ি�র উপর ���ােরাপ করা হেব। ইেতামে� পািনর জ�ির সংকট �মাকােবলায় িনজ� 

অথ �ায়েন ১৩ �কা� ৩৫ ল� টাকা �েয় ১০� গভীর নলক‚প �াপেনর জ� দরপ� �হণ�ব �ক কায �ােদশ �দান করা হেয়েছ। এছাড়া ই-ওয়াটার িবিলং 

সফটওয়�ােরর কাজ �শষ পয �ােয় রেয়েছ। অিচেরই ই-ওয়াটার িবিলং চা� করা হেব। 
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১৫। ২০২০-২১ অথ �বছেরর কায ��ম সংি�� উে�খেযা� ছিব: 

 

নগর ভবন (িনম �াণাধীন) 

 

 

�িজববষ � উদযাপন উপলে�� জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর সমািধেসৗধেত ��া�িল ও ���বক অপ �ণ 



 

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর 

�াধীনতার �বণ � জয়�ী উদযাপন উপলে� মাননীয় �ময়র ডা

39 

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর ১০১তম জ�বািষ �কী উদযাপন 

 

 

 

 উদযাপন উপলে� মাননীয় �ময়র ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী’র �ন�ে� বণ �াঢ� র �া

 

 

 

�ন�ে� বণ �াঢ� র �ািল 



40 
 

D:\Imran\Yearly Report\NCC Development Report  2020-21.docx 

 

�াধীনতার �বণ � জয়�ী উদযাপন উপলে� মাননীয় �ময়র ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী’র �ন�ে� বণ �াঢ� র �ািল 

 

 

 

 

�শখ রােসল পাক� 
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নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন পির�� কম� িনবাস িনম �াণ শীষ �ক �ক� 
 
 

 

বা�রাইল খাল �ন��ারসহ �া�িতক �সৗ�য � ও �শাভাবধ �ন ও আেলািকতকরণ শীষ �ক �ক� 
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নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� সং�হ ও অপসারণ �ব�াপনা শীষ �ক �কে�র আওতায় িনম �াণাধীন কে�া� �া� 
 
 

 

কলরব �ল (িনম �াণাধীন) 



 

িসি�রগ� খাল (

িসি�রগ� খাল (িশমরাইল হেত ভা�ার�ল পয ��

43 

(িশমরাইল হেত ভা�ার�ল পয ��) �নঃখনন ও �সৗ�য �বধ �ন �ক�

 

 

 

িশমরাইল হেত ভা�ার�ল পয ��) �নঃখনন ও �সৗ�য �বধ �ন �কে� ��েরাপণ

 

 

�নঃখনন ও �সৗ�য �বধ �ন �ক� 

 

ে� ��েরাপণ 
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আলী আহা�দ �নকা সড়ক (ব�র) 

 

 

 

নারায়ণগ�, কদমর�ল ও িসি�রগ� অ�েল এলইিড �ীট লাইট �াপন শীষ �ক �ক� 
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িডএসএস �াব মাঠ (িনম �াণাধীন) 

 

 

পাক-পা�াতন িস� জােম মসিজদ (িনম �াণাধীন) 
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আ�জ�ািতক নারী িদবস উদযাপন উপলে�� নারী উে�া�া �মলার উে�াধন অ��ান 

 

 


