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অ�ায় ১: �ময়েরর বাত�া 

১.১ িস� কেপ �ােরশেনর �ময়েরর �েভ�া বাত�া : 

মহান �ি�কত�ার কােছ �ত�তা জানাই �য, িতিন আমােক আমার বাবা �য়াত আলী আহা�দ �নকার ���রেণ তথা 
নারায়ণগ�বাসীর �সবার �েযাগ কের িদেয়েছন। গভীর ��ার সােথ �রণ করিছ হাজার বছেরর ��� বা�ালী জািতর জনক 
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমানেক । �রণ করিছ মহান �ি��ে� শহীদ ৩০ ল� �ি�েযা�া এবং ২ ল� সাহসী বীরা�ণােক, 
যােদর অসামা� আ�ত�ােগর িবিনমেয় আমরা �পেয়িছ �াধীন বাংলােদশ। জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর 
�েযা� ক�া মাননীয় �ধানম�ী জনেন�ী �শখ হািসনা িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ �ােচ�র ড�াি��াত িশ�স�� ও 
ব�রনগরী নারায়ণগে�র ��� অ�ধাবন কের ২০১১ সােলর ৫ �ম ঐিতহ�বাহী নারায়ণগ� �পৗরসভা, িসি�রগ� ও কদমর�ল 
�পৗরসভার সম�েয় নারায়ণগ� িস�কেপ �ােরশন গঠন কেরন। বাংলােদেশর উ�য়েনর �রাল মেডল মাননীয় �ধানম�ী �শখ 
হািসনার উ�য়ন পিরক�না বা�বায়েন তথা ২০২১ সােলর মে� ম�ম আেয়র �দশ এবং ২০৪১ সােলর মে� উ�তেদেশ পিরনত 
হওয়ার পথ পির�মায় নারায়ণগ�েক এক� উ�ত ও আ�িনক নগরী িহেসেব গেড় �তালার লে�� িনরলসভােব কাজ কের 
যাি�। 
িস� কেপ �ােরশন এক� �ানীয় সরকার �িত�ান। নগরীর সব ��েরর জনগেণর নাগিরক �সবা িনি�তকরণ এবংঅবকাঠােমাগত 
উ�য়ন িস� কেপ �ােরশেনর �মৗিলক দািয়�। িনরাপদ, পির��, �া��স�ত, যানজট ও জলজট�� এবং িবেনাদেনর �িবধা 
স�িলত বাসেযা� এক� নগর সকেলর �ত�াশা। 

পরপর �ইবার (২০১১, ২০১৬) িস� �ময়র িনব �ািচত হওয়ার পর নগরীর উ�য়ন িচ� �দেখ নগরীর জনগেণর �ত�াশা আর ও 
�বেড়েছ।িবেশষ কের নারায়ণগে�র �লনায় অ��ত কদমর�ল ও িসি�রগ� এলাকার জনগেণর �ত�াশা আরও �বিশ। এই 
�ত�াশার সােথ সাম�� �রেখ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর সাম�� �ণ � �বহােরর মা�েম নাগিরক �সবা িনি�ত কের 
সরকার �ঘািষত �পক� বা�বায়ন তথা অথ �ৈনিতক স��শালী এবং িডিজটাল বাংলােদশ গেড় �লেত সি�য় অংশীদার হেত 
সদাসেচ�। 

এ যাবৎ িস� কেপ �ােরশেনর ৫৪� মািসক সভায় ২৩৮৬� উ�য়ন �ক� অ�েমাদন করা হেয়েছ। ত�ে� ৭৯২ � �হীত �কে�র 
িবপরীেত ১৯০৩ �কা� ৬৯ ল� ২৬ হাজার ১৬২ টাকার দরপ� আহবান করা হেয়েছ। ইেতাঃমে� ১৩১৩ �কা� ৭৭ ল� ৩ 
হাজার ৩১২ টাকার কাজ স�� হেয়েছ। অবিশ� �কে�র কাজ চলমান আেছ। উি�িখত �ক� স�েহর মে� িসি�রগ� অ�েল 
৫১১ �কা� ৯৪ ল� ১৫ হাজার ৮২৬ টাকার, কদমর�ল অ�েল ৪৪৭ �কা� ৩৮ ল� ৭০ হাজার ৫৯৭ টাকার এবং নারায়ণগ� 
অ�েল ৫২৫ �কা� ৩৬ ল� ৩৯ হাজার ৭৩৮ টাকার �ক� �হণ করা হেয়েছ। এছাড়া নারায়ণগ� িস�কেপ �ােরশেনর 
অবকাঠােমা িনম �াণ ও উ�য়ন �কে� ৪৭ �কা�, নারায়নগ� িস� কেপ �ােরশেন ক�ন বজ�� অপসারণ ও �ব�াপনা শীষ �ক 
�কে�র �িম অিধ�হণ ও সীমানা �াচীর িনম �াণ এবং বা� ভরাট করণ কােজ ৩১২ �কা� এবং নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন 
পির��কম� িনবাস িনম �াণ�কে� ৬০ �কা� টাকার কাজ বা�বায়নাধীন আেছ। 

��ু ও �ত বজ���ব�াপনা পির�� ও �া��স�ত নগর গঠেনর �ব �শত�। নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর পির��কম�গণ 
�িতিদন �ায় ৪০০ টন �হ�ালী বজ�� অপসারণ করেছ। এছাড়াও নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ি�জম বাংলােদেশর সহায়তায় 
িবেশষািয়ত গািড় �বহার কের িবিভ� ি�িনক, ডায়াগনি�ক �স�ার এবং অ�া� �া�� �সবা �িত�ান �থেক �িতিদন �ায় 
১০০ �কিজ অথ �াৎ বছের ৩ টন �িতকর বজ�� �া��স�ত উপােয় অপসারণ করেছ এবং আলাদাভােব ডাি�ং করেছ। ২৭� 
ওয়ােড �র মে� �মাট ১৮� ওয়ােড � �হ�ালী বজ��-�ব�াপনা কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

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। ইিতমে� উ� �কে�র িবপরীেত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত ৩০৫ �কা� ১১ল� ৫০ 
হাজার টাকা বরা� পাওয়া �গেছ। উ� বরা��ত অেথ �র মে� নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন �ায়ী ডাি�ং �াউ� িনম �ােণর 
লে�� জাল�িড়র ৯নং ওয়ােড �র দশ পাইপ এলাকায় ২৩.২৯ একর জিম অিধ�হণ কােজ ২৯৯ �কা� ১৩ল� ৪৯ হাজার টাকা 
�জলা �শাসক বরাবর জমা �দান করা হেয়েছ। অবিশ� ৪০ �কা� ৭৯ ল� ৮১ হাজার টাকা �েয় উ� ডাি�ং �স�ােরর �িম 
উ�য়ন, সীমানা �াচীর িনম �াণ, যানবাহন �য় খােত �য় করা হেব। আ�িনক �ািনটাির �া�িফ� এর মা�েম নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন �িতিদন উৎপািদত বজ�� �থেক ৫ �মগাওয়াট িব��ৎ উৎপাদেনর লে�� বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র সােথ 
সমেঝাতা �ি� �া�িরত হেয়েছ। এে�ে� �দিনক �ায় ৫০০ টন বেজ��র �েয়াজন হেব। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ২০১৬ সােল প�ব�েত পিরেবশ অিধদ�র ক��ক কে�া� �া� িনম �াণ কেরেছ । �যখােন 
�িতিদন �ায় ১০ টন বজ�� হেত �জব সার �তির হয়। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন এলাকায় বসবাসরত িন�িব� মা�েষর জ� কম �সং�ান, দাির� িবেমাচন িবেশষ কের নারীর 
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�মতায়েনর লে�� ��ঋণ কায ��ম পিরচালনা করা হে�। এই কম ��িচর আওতায় ২৪৯৩৬� পিরবােরর মে� এ পয �� �মাট ৯ 
�কা� ৯৪ ল� ৭৫ হাজার টাকা �ণ �ায়মান ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। �ঃ� ও িন�আেয়র জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েনর লে�� 
২২ জন সদ�েক �মাট ৩২ ল� ৫০ হাজার টাকা �হঋণ �দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ইউএনিডিপ’র সহায়তায় এ বছর �াি�ক 
জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়ন �ক� �হণ করা হেয়েছ। যার মা�েম �মাট ১১৫ �িসিডিস’র �ায় ২৫০০০ হতদির� পিরবার 
�িবধা �ভাগ করেব। বত�মান অথ �বছের দাির� �রীকরণ ও আথ � সামািজক উ�য়েন ৪ �কা� টাকা বরা� রাখা হেয়েছ। 

এছাড়াও জাইকা’র অথ �ায়েন িস� গভােন �� �কে�র (িসিজিপ) আওতায় এবং ইউএনিডিপ’র অথ �ায়েন ইউিপিপআরিপ �কে�র 
মা�েম নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন এলাকায় ১৭ � বি� / দির� এলাকায় �মাট ১৫৭০৭ িমটার ��ন িনম �াণ কাজ �স�� 
হেয়েছ, ৯০৯িমটার ��েনর িনম �াণ কাজ চলমান রেয়েছ এবং ১৮২৪� �াি�ন, ৩০০� বাথ�েমর কাজ �স�� হেয়েছ। িবিভ� 
��েড ৩০০৫জন নারীেক কম �সং�ান �িশ�ণ �দয়া হয়। ৭১০ জন �ঃ�নারীেক ৫ ল� ৫২ হাজার ২৪৮ টাকা সহায়তা �দান 
করা হেয়েছ। 

এ যাবৎ �ায় ১২০০ জন ঝেড় পড়া িশ�েক িশ�ার �লধারায় সং�� করা হেয়েছ। এে�ে� িশ�াথ�েদর বই, খাতা, কলম, 
�পি�ল, �তা, �মাজা, �ল�াগসহ সকল িশ�া উপকরণ িবণা�ে� �দান করা হেয়েছ। উপর�, ৮২২১ িশ�াথ�েক ২ �কা� ৯০ 
ল� টাকা িশ�া সহায়তা �দান করা হেয়েছ। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন �ণ�ল পয �ােয়র মা�েষর কােছ �া��েসবা �পৗেছ িদেত িবিভ� দির� এলাকায় ৪৪ জন �া��কম� 
িনেয়াগ কেরেছ । �যখােন এ যাবৎ �মাট ৪৮৭৬ জনেক �া��েসবা �দান করা হেয়েছ । 

নগরবাসীর ��াে��র ��� অ�ধাবন কের নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন নগরীর����ণ � �ােনেমাট ১৩� গণেশৗচাগার িনম �াণ 
কেরেছ এবং ৩ �কা� ৬৪ ল� ৮৮ হাজার টাকা �েয় ২০৫৩ �টয়েলট িনম �াণ কেরেছ। নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন �মাট ১ 
ল� ৬৫ হাজার ৬৩৭� পিরবার �া�� স�ত �াি�ন �বহার করেছ। িস� কেপ �ােরশন �া�� �সবা কায ��ম �ণ�ল মা�েষর 
কােছ �পৗেছ �দবার অংশ িহেসেব �মাট ৩৭৮৮৬ জন গভ�বতী মা, ৯১৭৮ জন ডায়িরয়া �রাগী, ২৬৭১৬ জন িকেশারী এবং 
৪৩৩১২ জন িশ�েক �া�� �সবা �দান কেরেছ। িবগত ৫ বছের নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন �থেক ৫০৬৪০ � �কা বীজ �দান 
করা হেয়েছ। নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর উে�ােগ ৪৮৭৬ জনেক �া��েসবা �িশ�ণ, ১ ল� ৩৫ হাজার ৭২১ জনেক 
পিরবার-পিরক�নােসবা এবং ১ ল� ৮১ হাজার ৮৬৯ জনেক কাউি�িলং �সবা �দান করা হেয়েছ। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন �থেক ১১১৬৮৬৯ � জ�িনব�ন এবং ১৫০৬৭১ � ��� িনব�ন সনদ িবতরণ করা হেয়েছ। 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ এবং নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর �যৗথ অথ �ায়েন ৯৯�কা� ৬৬ ল� টাকা �েয় “নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন পির��কম� িনবাস” শীষ �ক �ক� �হণ করা হেয়েছ। এর মা�েম পির�� কম�েদর জীবনমান উ�য়ন এবং 
সমােজর �ল�বােহ তােদর অংশ�হণ িনি�ত করা যােব। বত�মােন �ক��র ৬০ �কা� টাকার কাজ বা�বায়নাধীন আেছ। 

নগরবাসীর সাং�িতক িবকােশর উে�� �রেণ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন নগরীর�েক আলী আহা�দ �নকা পাঠাগার ও 
িমলনায়তন িনম �াণ কেরেছ। এছাড়াও  নগরবাসীর দীঘ �িদেনর �ত�াশা �রেণ ১৫.৯১ একর জিমর উপর �শখ রােসল নগর পােক�র 
িনম �াণ কাজ চলমান রেয়েছ। 

অপয �া� এবং অেকেজা বািত পিরবত�ন কের নারায়ণগ� িস�কেপ �ােরশন িবগত ৫ বছের ৫৬৯৯� এলইিড সড়কবািত এবং৫৬ 
� �সৗ�য �বধ �ন বািত �াপন কেরেছ । এছাড়া নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর সড়ক�েলােত ১৪১৭ �উব লাইটও ৩৩৪� 
�াডলাইট রেয়েছ। 

িস� কেপ �ােরশেনর সকল �য় সং�া� িবষেয় ��তা িনি�তকরেণর লে�� ইেলক�িনক প�িতেত �ট�ার আহবান করা হে�। 

১৮নং ওয়ােড �র �গাগনগের আলী আহা�দ �নকা ��িডয়াম� আ�িনকায়ােনর জ� �ক� �হণ করা হেয়েছ। মিহলা �ীড়া 
উ�য়েন �মীলা �টবল�ম এবং মদনগ� �টবল একােডমীেক মািসক ৫০০০/- টাকা হাের অ�দান �দান করা                                                 
হে�। এছাড়া িজমখানা� আলাউি�ন খান ��িডয়ােম �ালাির িনম �াণ ও আ�িনকায়েনর জ� �ক� �হণ করা হেয়েছ। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর িনজ� www.ncc.gov.bd ওেয়বসাইট� ত�স�� ও National Portal Framework এর 
সােথ সমি�ত করা হেয়েছ। ফেল নগরবাসী অিতসহেজ িস� কেপ �ােরশেনর ত� সহসরকারী সকল ধরেনর ত�সং�হ করেত 
পারেব। িস� কেপ �ােরশেনর ত� বাতায়ন� িনয়িমত হালনাগাদ করা হে�। নগরবাসীেক উ�ততর ও আ�িনক �সবা �দান 
িনি�ত করার লে�� এসএমএস ( �েদবাত�া ) চা� করা হেয়েছ । এেত কের নগরবাসীেক �ততম সমেয় িবিভ� ধরেনর ত� 
�দান করা স�ব হে�। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন অনলাইেন জ� ও ���িনব�ন সনদ �দান করেছ। অিচেরই অনলাইেন ��ড লাইেস� �দান                                            
এবং কর আদায় স�� করার কাজ �ি�য়াধীন আেছ। 

উ�ত নাগিরক পিরেসবা িনি�ত করেণর লে�� নগরভবেন ওয়ান �পসািভ �স �স�ার চা� করা হেয়েছ। অিচেরই িসি�রগ� ও 
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কদমর�ল অ�েল চা� করা হেব। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন �িতবছর িবিভ� জাতীয় িদবস যথাযথ ময �াদার সােথ উদযাপন কের থােক। �যমন জািতর জনক 
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর শাহাদাৎ বািষ �কীেত জািতর িপতার �িত�িতেত ���বক অপ �ণ, িশ�েদর িচ�া�ন ও উপি�ত 
ব�ৃতা �িতেযািগতার আেয়াজন, িবিভ� �ােন �দায়া ও িমলাদ মাহিফেলর আেয়াজন ও তবারক িবতরণ কের থােক। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন বসবাসরত জািতর ��� স�ান বীর�ি� �যা�ােদর �পৗরকর আজীবেনর জ� মও�ফ করা 
হেয়েছ। অ��ল এবং দির� �ি�েযা�ােদর �িতবছর আিথ �ক সহায়তা �দান করা হয়। ২০১৮-১৯অথ �বছের ৪২জন বীর 
�ি�েযা�া পিরবারেক ২ ল� ৯৪ হাজার টাকা অ�দান �দান করা হেয়েছ। 

নগরীর �েয �াগ �াস, সহনশীলতা ও জনসেচতনতা �ি�র লে�� নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন িনরলসভােব কাজ কের 
যাে�।ইিতমে� ১৫০ জনেক নগর কিমউিন� ���ােসবী �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �েয �ােগর �িঁক �মাকােবলা ও �াসকে� 
এসকল ���ােসবীরা ����ণ � �িমকা পালন কের। এছাড়া ১৫ ও ১৬নংওয়ােড �র জ� আরবান ির� এেসস�া� �িতেবদন 
�ণয়ন করা হেয়েছ। যা অ�ািধকার িভি�েত বা�বায়ন করা হেব। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন বত�মােন িবিভ� �েরর �ায় ২০ল� �লাকেক িবিভ� �কােরর �সবা �দান কের আসেছ। 
নারায়ণগ�েক আগামী ২০ বছের এক� পিরকি�ত, পির��, স�জ, পিরেবশবা�ব, �া�� স�ত এবং দাির� �� নগরী িহেসেব 
গেড় �লেত আিম সদা �েচ� থাকব। 

১.২  ২০১৯/২০ অথ �বছের আমােদর অজ�নস�হ : 
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Rb¨ bvbvwea Kg©m~P©x MÖnY Kiv nq| wek¦e¨vcx K‡ivbv fvBivm gnvgvix AvKv‡i Qwo‡q covi ci bvivqYMÄ bMix‡ZI Gi we¯Ívi I 
msµgY cwijwÿZ nq| hvi d‡j Avgv‡`i‡K G fvBivm †gvKv‡ejv I D‡Ëvi‡Yi Rb¨ m‡e©v”P g‡bv‡hvM wbeÜ Ki‡Z n‡q‡Q| Gi 
g‡a¨I gywReel© D`hvc‡b Avjx Avnv¤§` PzbKv bMi cvVvMvi G e½eÜz Kb©vi ¯’vcb, bMixii ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbvmg~‡n we‡kl Av‡jvK 
m¾vKiY, bMixi wewfbœ mo‡Ki AvBj¨v‡Û I †j‡Ki cv‡o e„ÿ‡ivcb Kg©m~wP MÖnY I Zv ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| GKwU Riæix 
cwieZ©xZ cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvi Rb¨ miKvwi wb‡`©kbv †gvZv‡eK ÎvY weZiY, bMixi moK Rxevby gy³KiY I bM` Avw_©K mnvqZv 
cÖ`vb Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| cvkvcvwk wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ Kg©m~Pxi cvkvcvwk †Uwj‡gwWwmb †mev, ‡KvwfW-19 bgybv msMÖn 
Kvh©µg, gv¯‹, n¨vÛ m¨vwbUvBRvi I mvevb weZiY Ges bvbvwea Rb m‡PZbZvg~jK Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 আ�জ�ািতক �ী�িত অজ�নকারী িনম �ানাধীন শীতল�া নদী হেত ধেল�রী নদী পয �� বা�রাইল খাল �ন:খনন কের জলাধার 
সংর�ণ, ওয়াকওেয় িনম �াণ ও �সৗ�য �বধ �ন করণ ; 

 িস� কেপ �ােরশন ক��ক পিরচািলত নগর মা�সদন হাসপাতাল ও নগর �া��েক�স�েহ দির� ও �� আেয়র মা�েষর জ�  
িবেশষ কের নারী, িশ� ও িকেশারীেদর জ� �� খরেচ িচিকৎসা ও উ�তমােনর য�পািত এবং �দ� ডা�ার ও �টকিনিশয়ান 
�ারা �রাগ িনণ �েয়র �ব�া �হণ করা হেয়েছ । কম খরেচ �রাগী পিরবহেণর জ� নারায়ণগ�-ঢাকা-নারায়ণগ� এ অ�া�ুেল� এর 
�ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

 �ততার সােথ ও অিধক পিরমােণ বজ�� অপসারেণর জ� ��িতর গাড়ী ও পযা� পিরমাণ গােভ�জ �াক এর �ব�া করা হেয়েছ। 
 �শখ রােসল নগর পাক� এর উ�য়ণ কাজ �ায় �শষ পয �ােয; এ� জনগেণর জ� আংিশকভােব উ�ু� কের �দয়া হেয়েছ । ফেল 

নগরবাসীর দীঘ �িদেনর এক� দাবী �রণ হেয়েছ। নগরীর মে� জনসাধারেণর জ� অসাধারণ এক� উ�ু� �ােনর �েয়াজন 
িছল; যা �শখ রােসল নগর পাক� এর মা�েম �রণ হেয়েছ। 

 �কািভড-১৯ িবষয়ক কায ��ম : 
 �কািভড-১৯ জিনত উ�ূত পিরি�িত �মাকােবলায় সরকাির িনেদ �শনা �মাতােবক �াণ িবতরণ, দির� মা�ষেক নগদ আিথ �ক 

সহায়তা �দান, দির� জনগণ বাসকের এ�প এলাকায় হাত �ধায়ার জ� পািনর �াংকী �াপন ও সাবান সরবরাহ, নগরীর 
সড়ক�েলােত জীবা� নাশক পািন িছটােনা ও �ধৗতকরণ, িবনা�ে� মা� িবতরণ, �টিলেমিডিসন �সবা �দান, টীম গঠণ কের 
বাড়ী বাড়ী হেত �কািভড-১৯ সনা�করেণ ন�না সং�হ ও �মাবাইল এসএমএসএর মা�েম িরেপাট � �দান, জনগণেক সেচতন 
করার জ� মাইিকং, িলফেলট িবতরণ এবং লকডাউন চলাকালীন �শাসেনর পাশাপািশ কাউি�লরগণ িনজ উে�ােগ তার 
সংি�� এলাকায় লকডাউন কায�ম বা�বায়েণ �ত:�ত�ভােব অংশ�হণ কেরন।  
 

১.৩ অথ �বছর ২০১৯/২০২০ এবং পরবত� বছেরর জ� আমােদর �িত�িত 

(1) নগর এলাকার রা�া, ��ন এবং ি�জ-কালভাট � িনম �াণ, র�ণােব�ণ  
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(2) হাট-বাজার উ�য়ন, র�ণােব�ণ  
(3) জলাধার সং�ার ও সংর�ণ,�� �রাপণ এবং �সৗ�য � বধ �ন 
(4) শহর অ�েল �ািনেটশন, জলাব�তা িনরসন �ব�ার উ�য়ন 
(5) নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর রাজ� �ি�, অথ �ায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন 
(6) জ� ও ��� িনব�ন এবং �া�� �ক� ও  মা�সদেনর মা�েম �সবা 
(7) মশক িনধন 
(8) সড়ক বািত �াপন ও র�ণােব�ণ 
(9) বজ�� সং�হ ও অপসারণ 
(10)  কমেপা� �া� িনম �ান প�বটী 
(11)  �া�িফল িনম �ানাধীন, জাল�িড় 
(১২) ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর জ� ই�� (রা�া ও নদ �মা পির�ার-পির��তা, গণেশৗচাগার িনয়িমত পির�� রাখা, নাগিরক 
স�ৃ�করণ ও সেচতনতা �ি�র লে�� �পৗরকর �ি� িবষয়ক �ল রচনা �িতেযািগতা, বােজট ও কর �ব�াপনা, �িবধান 
ও উপ-আইন �ণয়ন ইত�ািদ ) িভি�ক কম � পিরক�না �হণ । 

অ�ায় ২: একনজের িস� কেপ �ােরশন  

২.১ ঐিতহািসক পট�িম এবং �ল �বিশ��স�হ 

 
িব�� নারায়ণগ� �পৗরসভা উপমহােদেশর এক� ঐিতহ�বাহী �পৗরসভা িছল। ১৭৬৬ সােল ই� ইি�য়া �কা�ানী �থেক িবকন লাল পাে� 
(িযিন �ব� ঠা�র বা ল�ী নারায়ণ ঠা�র পাে� নােম পিরিচত িছেলন ) কেয়ক� �মৗজা িলজ �হণ কেরন। এ জায়গায় পরবত�েত 
নারায়ণগ� নগর গেড় উেঠ। ��শ সরকার ১৮৭৬ সােলর ৮ �সে��র ২৭,৮৭৬ জন জনসং�া অ��িষত ৪.৫ বগ �মাইল এলাকা িনেয় 
নারায়ণগ� �পৗরসভা গঠন কের। ৪ জন মেনানীত এবং ৮ জন িনব �ািচত কিমশনার িনেয় এ �পৗরসভার অিভযা�া  ��  হয় । তৎকালীন 
ব��েদেশ নারায়ণগ� �পৗরসভা এক� “মেডল �পৗরসভা” িহেসেব �ািত লাভ কের। ১৯৩১ সােলর ৩০ �সে��র নারায়ণগ� �পৗরসভা 
িচটাগাং ইেলি�িস� সা�াই �কাং এর সহায়তায় �পৗরএলাকায় িব��ৎ সরবরােহর �ব�া কের। এর �েব � শহেরর বািত �েলা িছল 
�কেরািসন িনভ�র। শীতল��া নদীর তীের অবি�ত নারায়ণগ� �পৗরসভা শতবছেররও �বিশ সময়কাল ধের �বসা বািণেজ� 
�র��ণ �  �িমকা পালন কের আসেছ এবং রাজধানী “ঢাকার �েবশ�ার” িহেসেব পিরিচত। শীতল��া নদীর �� পািন এবং উ�ত 
�যাগােযাগ �ব�ার কারেণ ��শ আমেল নারায়ণগ� এক� ��তম ব�র বািণজ�েক� িহেসেব গেড় উেঠ। এক সময় নারায়ণগ� নদী 
ব�র �থেক ি�মার সািভ �স চা� িছল এবং নারায়ণ� �থেক �দেশর অ�া� অ�েলর সকল ��ন �ছেড় �যত। সড়ক, ��ন ও ি�মার সািভ�স 
স�িলত উ�ত �যাগােযাগ �ব�া নারায়ণগ� নগরেক পাট �বসার জ� িব�াত কের �তােল। এজ� নারায়ণগ� িব�ময় “�ােচ�রডাি�” 
(Dundee of the East) িহেসেব পিরিচত হেয় ওেঠ। ঢাকার পা��বত� ঘনবসিত�ণ � িশ�স�� এ ব�রনগরী এখেনা বািণিজ�ক 
ব�র নগরী িহেসেব �দেশর অথ �নীিতেত �����ণ অবদান �রেখ চেলেছ। 
 
��শ সরকার ১৮৭৬ সােল এইচ�  উইলসন-�ক  নারায়ণগ� �পৗরসভার  �থম �চয়ার�ান িহেসেব িনেয়াগ �দান কের। 
১৯৫১ সােল নারায়ণগ� �পৗরসভার �থম বা�ালী �চয়ার�ান িনব �ািচত হন জনাব �সয়দ �মাহা�দ মােলহ । �দশ �াধীন হবার 
পর ১৯৭৩ সােল অ�ি�ত �পৗরসভার িনব �াচেন আলী আহা�দ �নকা িব�ল �ভােট িনব �ািচত হেয় িতিন নারায়ণগ� �পৗরসভার 
�চয়ার�ান িহেসেব দািয়� �হণ কেরন। ��তপে� �চয়ার�ান িনব �ািচত হেয় ত�র �থম ও �ধান কাজই িছল শহেরর 
অবকাঠােমা উ�য়ন ও উ�ত নাগিরক �সবা �দান। প�চ বছর পর ১৯৭৭ সােল িতিন �নরায় নারায়ণগ� �পৗরসভার �চয়ার�ান 
িনব �ািচত হন। নারায়ণগ� শহেরর উ�য়েন িতিন �য আ�িরকতা ও দায়ব�তার পিরচয় িদেয়িছেলন িবধায় �িতদােন 
নারায়ণগ�বাসী ত�েক ি�তীয়বার �পৗরসভার �চয়ার�ান িহেসেব িনব �ািচত কেরিছল। পরবত�েত জনাব নািজম উি�ন মাহ�দ 
চার বছর নারায়ণগ� �পৗরসভার �চয়ার�ান িহেসেব দািয়� পালন কেরন। এরপর দীঘ � ১৬বছর (১৯৮৮-২০০৩) নারায়ণগ� 
�পৗরসভায় �কান িনব �ািচত জন�িতিনিধ িছলনা । উ� সময় নারায়ণগ� �পৗরসভা �শাসক ক��ক পিরচালনা করা হেয়িছল। 
  
পরবত�েত ২০০৩ সােল �নরায় নারায়ণগ� �পৗরসভার �চয়ার�ান িনব �াচন অ�ি�ত হয়। �পৗরিপতা �য়াত আলী আহা�দ 
�নকার �েযা� ক�া ডা.�সিলনা হায়াৎ আইভী ২০০৩ সােলর �পৗর িনব �াচেন িব�ল �ভােট জয়লাভ কের ২০১১ সাল পয �� 
নারায়ণগ� �পৗরসভার �চয়ার�ান িহেসেব দািয়� পালন কেরন। 
  
৫ �ম ২০১১ তািরেখ এ িতন� �পৗরসভা যথা�েম নারায়ণগ�, িসি�রগ� ও কদমর�লেক একী�ত কের �ানীয় সরকার (িস� 
কেপ �ােরশন) �িত�া িবিধমালা ২০১০ এর িবিধ ৬-এ �দ� �মতা বেল সরকার �ায় ৭২.৪৩ বগ �িকেলািমটার এলাকা িনেয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন �িত�া কের। 
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নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ২০১১ সােল অ�ি�ত �থম িস� িনব �াচেন �নরায় ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী �ময়র িনব �ািচত 
হন। পরবত�েত ২০১৬ সােল অ�ি�ত ২য় িস� িনব �াচেনও �ময়র িনব �ািচত হন। বত�মােন িতিন নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর 
জনি�য় �ময়র িহেসেব দািয়� পালন করেছন। 
 
আ�িলক / জাতীয়  ���াপেট শহেরর �া�িতক স�দ ও পিরেবশ : 
 
নারায়ণগ� এক� �াচীন িশ�স�� ঘণবসিত�ণ � নগরী। ১৮৭৬ সােল শীতল��া নদীর তীের নারায়ণগ� নগরীর �গাড়াপ�ন 
ঘেট। �াচীনকাল হেত পােটর �বসার জ� নারায়ণগ� �ােচ�র ডাি� িহেসেব পিরিচিত লাভ কের। শীতল��া নদীর তীর �ঘেষ 
গেড় উেঠ অসং� �টিমল এবং শীতল��া নদীর তীের গেড় উঠা ব�র হেয় উেঠ �বসা বািণেজ�র �ক�িব�। িক� যথাযথ 
িস�া� ও সমেয়াপেযাগী পদে�েপর অভােব সরকার িমল�েলা ব� কের িদেত বা� হয়। বত�মােন িস� এলাকার মে� অবি�ত 
সরকােরর মািলকানাধীন িচ�র�ন কটনিম�স, ল�ী নারায়ণ কটন িম�স, পাট কেপ �ােরশেনর �রিল �াদাস � ইত�ািদ �িত�ােনর 
�-স�ি� পিরত�� অব�ায় পেড় আেছ। এছাড়া বাংলােদশ �রলওেয়, িবআইডাি�উ�এ, িবআইডাি�উ�িস এর �-স�ি� 
পিতত অব�ায় পেড় আেছ। এসব সরকাির স�ি� সংি�� �িত�ান জনসাধারেণর িনকট �ট আকাের িবি�র জ� �েচ�া 
চালাে� । উি�িখত সরকাির সং�া স�েহর স�ি�র মে� অবি�ত, ��তাি�ক �ান, �খলার মাঠ, উ�ু� �ান, উ�ান, ��র ও 
�া�িতক জলাধার সংর�ণ করা জ�রী। ন�বা িস� এলাকার পিরেবশগত ভারসা� িবন� হেব। 
 
মহানগরী, িবভাগীয় শহর ও �জলা শহেরর িস� এলাকাসহ �দেশর সকল �পৗর ও িস� এলাকার মাঠ, উ�ু� �ান, উ�ান, ��র 
ও �া�িতক জলাধার সংর�ণ আইন ২০০০ (২০০০ সেনর ৩৬নং আইন) এর ৫ ধারা �মাতােবক �খলারমাঠ, উ�ু� �ান, 
উ�ান এবং �া�িতক জলাধার িহেসেব িচি�ত জায়গা ��ণী পিরবত�ন করা বা উ��প জায়গা অ� �কানভােব �বহার করা 
যােবনা বা অ��প �বহােরর জ� ভাড়া, ইজারা বা অ� �কান ভােব হ�া�র করা যােবনা। বিণ �ত অব�ায় নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশনেক পিরকি�ত ও বাসেযা� নগরী গেড় �তালার লে�� বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন ও বাংলােদশ �রলওেয়র 
স�ি�র মে� অবি�ত �খলারমাঠ, উ�ু� �ান, উ�ান, ��র ও �া�িতক জলাধার সংর�েণর জ� সংি�� ক��প�েক 
িনেদ �শ �দান করার জ� িস� কেপ �ােরশন সং�ি� ক��প�েক অ�েরাধ জািনেয় িচ� িদেয়েছ।   
 
িস� কেপ �ােরশেনর মে� ও বাইের অবি�ত ইট ভাটা �থেক �িতিনয়ত �ধ�য়া িনঃসিরত হ�� । বত�মােন িস� কেপ �ােরশেনর ২৫ 
নং ওয়ােড � এক� ইট ভাটা চলমান রেয়েছ । িশ� �িত�ান ক��ক িনগ �ত �ধ�য়া মারা�ক �া�� �িঁকর কারণ হ�য় দািড়েয়েছ । 
িস� কেপ �ােরশেনর মে� িবিভ� ধরেনর �ায় ৪০০� িশ� �িত�ান রেয়েছ । এর মে� ৭� িসেম� ফ�া�ির রেয়েছ যা বা� 
�ষেণর মা�া কেয়ক িদেন আরও বািড়েয় �েলেছ । নগরীেত চলমান িবিভ� ধরেনর যানবাহন ক��ক িনগ �ত �ধ�য়া,ভবন িনম �াণ 
সাম�ী �যমন িসেম�, বা�, ইট হেত �লা �ি� হ�� । এসব জেম থাকা বািল ও �লার ফেল বা� �িষত হয় । ময়লা / �াি�ক / 
কাগজ ইত�ািদ �পাড়ােনার ফেলও বা� �িষত হয়। 
 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন এলাকার মে� ব��রা ই�াি�য়াল কমে�� িলঃ, িসয়াম িস� িসেম� বাংলােদশ িলঃ, ই�ান � 
িসেম� ই�াি�জ িলঃ এবং আিকজ িসেম� �কা�ানী িলঃ নােম ০৪ � িসেম� ফ�া�ির রেয়েছ । উ� ০৪ � িসেম� ফ�া�ির 
হেত �� ডা� এর ফেল পা��বত� এলাকার পিরেবশ �িষত হে� । িব�মান ০৪ � িসেম� ফ�া�ির হেত সং�িহত ডা� িরেপাট � 
পয �ােলাচনা কের �দখা যায় আিকজ িসেম� ফ�া�ির এর ডা� মা�া ১০৫৩ মাইে�া�াম/ঘন িমটার, যা পিরেবশ অিধদ�র 
ক��ক িনধ �ািরত ডা� মা�া রেয়েছ ২০০ মাইে�া�াম/ঘন িমটার । এছাড়া অ�া� �িত�ােনর মা�া িনধ �ািরত ঘনমা�ার উে�� 
রেয়েছ । 
 
ইট ভাটা ব� /�ানা�র /�ালানী সা�য় ও পিরেবশ বা�ব ইট ��তকরেণর লে�� (ইট ��ত ও ভাটা �াপন আইন, ২০১৩ 
অ�যায়ী ) পিরেবশ অিধদ�র ও �জলা �শাসন �ক প� ��রণ এবং িশ� �িত�ান ক��ক �� বা�র �ষণ �রােধ িস� কেপ �ােরশন 
ও পিরেবশ অিধদ�র �যৗথ অিভযানসহ �মাবাইল �কাট � পিরচালনা করা �যেত পাের। নগরীর ����ণ � সড়কস�েহ িস� 
কেপ �ােরশন ক��ক পািন িছটােনার মা�েম রা�ায় জেম থাকা বািল ও �লা �াস করা হ�� । ভবন িনম �াণ সাম�ী জাতীয় িবি�ং 
�কাড অ�যায়ী সংর�ণ ও �বহার করার জ� ভবন মািলকগণ ও রাজউক �ক প� �দয়া সহ ময়লা / �াি�ক / কাগজ ইত�ািদ 
�পাড়ােনা �রােধ িস� কেপ �ােরশেনর পির�� শাখা ক��ক ক�াযকর �ব�া �হণ করা জ�রী হেয় পড়েছ । 
 
আ�িলক / জাতীয়  ���াপেট শহেরর আথ �সামািজক  �বিশ�� : 
 
�মাঘল আমেলর �েব � িখিজর�র, কদমর�ল ও মদনগ� বািণিজ�ক অ�ল এবং আ��জািতক নদীব�র িছল । পলাশী �ে� 
ইংেরজ বািহনীর কােছ বাংলার শাসকেদর পরাজেয়র পর পর ইংেরজরা দল �বেধ এ অ�েল আসেত থােক �বসা-বািণেজ�র 
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আশায় । �স সময় এ অ�ল পাট, লবণ ও িবিভ� ধর�নর খাবার মসলার জ� িব��ািপ �ািত অজ�ন ক�রিছল । ই� ইি�য়া 
�কা�ানীর আগমেনর সে� সে� শীতল��া নদীর পি�ম পােড়র ��� বাড়েত থােক। রাজধানী ঢাকা ও স�� ব�র চ��ােমর 
সে� �যাগােযাগ িবি�� থাকায় এবং বত�মান নারায়ণগে�র সে� ( শীতল��ার পি�ম পােড়র ) সড়ক ও জল �যাগােযাগ 
�ব�ার কারেণ �কা�ানীর �লােকরা শীতল��া নদীর পি�ম সড়েক অিধক ��� িদেয় �বসা-বািণজ� �িত�ান গ�ড় �তােল । 
এ�কর পর এক িন� জলা�িম ভরাট কের গেড ়�তােল ঘরবাড়ী। ই�-ইি�য়া �কা�ািন নারায়ণগে� আগম�নর পর পর উ�ত 
�যাগােযাগ �ব�ার পিরক�না অ�যায়ী নদী পেথ নারায়ণগে�র সে� স�� প�থ চ��াম ব�র, কলকাতাসহ িবিভ� নদী পেথ 
�নৗ-পরিবহন �ব�া চা� হয় । তখন কলকাতা ও আসাম �থেক যা�ী এবং মালামাল িনেয় নারায়ণগ� �নৗব�ের ি�মার 
�ভরােতা। এ সময় রাজধানী ঢাকাসহ অ�া� �ান �মেন একমা� পথ িছল নারায়ণগ� নদী ব�র। এ জ� নারায়ণগ�েক 
বাংলা �মেণর �েবশ�ার বলা হেতা । যা�ী সাধারেণর �িবধার িদেক নজর িদেয় ও মালামাল পরিবহন বাড়ােনার উ��ে� 
১৮৮৫ সােল নারায়ণগ�-ঢাকা-ময়মনিসংহ ��ন সািভ�স চা� হয়। সব �মইল ��ন এই নারায়ণগ� �থেকেই �ছেড় �যত । ফেল 
ভারতবেষ �র সে� নারায়ণগ� িশ� ও ব�র নগরীর �যাগােযাগ �ািপত হয় । �লপথ, জলপথ ও �টিলেযাগােযাগ �-�ব�ার 
কারেণ এ নগরী িব� বািণজ� বাজাের �ান কের �নয় । নারায়ণগ� সদের িশ�ার হার ৬২.৭%। সরকারী �াথিমক িব�ালয়, 
�রিজ�াড � �াথিমক িব�ালয়, কিমউিন� �াথমিক িব�ালয়, মা�িমক িব�ালয়, এমপিও�� মা�িমক/িক�ার গােট �ন, 
এমিপও িবহীন দািখল মা�াসা, আিলম মা�াসা, ফািযল মা�াসা, কািমল মা�াসা, এমপিও�� কেলজ এবং এমিপও িবহীন 
কেলজ এখােন অবি�ত। নারায়ণগ� সদের ১৮৮৫ সােল নারায়ণগ� হাই �ল, ১৯০৬ সােল নারায়ণগ� বার একাডেমী এবং 
১৯৩৭ সাল সরকারী �তালারাম ক�লজ �িতি�ত হয়। 
 
এ নগরী গােম�স ও �হািসয়ারী িশে�র জ� �পিরিচত । নীটওয়�ার র�ানী কারকেদর সংগঠন "িবেকএমইএ" ও �হািসয়ারী 
িশ� উে�া�ােদর �ধান ক াযালয় "�হািসয়ারী সিমিত, পাট �বসায়ী র�ানী কারকেদর সংগঠন বাংলাদেশ �ট এেসািসেয়শন বা 
িবেজএমইএ এর �ধান কাযালয় নারায়ণগ� সদের অব�িত । �নামধ� �তরী �পাষাক ��তকারক �িত�ান নীট কনসান � ও 
ফিকর�প সহ অ�নক �পাশাক ��তকারক কারখানা নারায়ণগ� সদের অবি�ত । এছাড়া নারাণগ� সদ�র িনতাইগ�� লবন, গম, 
আটা ও ময়দা পাইকারী বাজার অথ �নীিতেত উ��খেযা� অবদান �রেখেছ । িসি�রগ� বাংলােদেশর অ�তম এক ঐিতহািসক 
িশ�নগরী �ঘল আম�লর �েব � িসি�রগ�, নারায়ণগ� সদর, কদমর�ল বািণিজ�ক অ�ল এবং আ�জ�ািতক নদীব�র িছল । 
নরিসংদীর �টাকবগ� হেত ��ীগে�র �মাহনা পয �� দ�ঘ ৬৫ মাইল শীতল��া নদী নারায়ণগে�র ওপর িদেয় �বািহত। 
 
ি��শ ই�-ইি�য়া �কা�ািন এ অ�লেক আ�িনক িশ� বাণিজ�িক নগরী িহেসেব গেড ় �তালার উ��� ১৮৭৬ সােলর ৮ 
�সে��র শীতল��া নদীর �ব �পাড় কদমর�ল, ব�র ও মদনগ� এবং পি�ম পােড় �মাট ৪.৫ বগ �মাইল এলাকা িনেয়   
নারায়ণগ� �পৗরসভা �ঘাষণা করা হয় । �থম �পৗর �চয়ার�ান িনব �ািচত হন এইচ � উইলসন। 
 

আ�িলক / জাতীয়  ���াপেট শহেরর �ধান �ধান িশ� -বািনজ� 
২০১১ সােলর ৫ই �ম যথা�েম ৩� ( নারায়ণগ�, কদমর�ল এবং িসি�রগ� ) �পৗরসভা িনেয় নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 
গ�ত হয়। িস� কেপ �ােরশন গ�ত হওয়ার পর িনজ� �কান ডাি�ং ইয়াড � না থাকায় জন�াে��র িবষয়� িবেবচনা কের 
সামিয়কভােব ঢাকা-নারায়ণগ� িলংক �রােডর পাে�� বজ�� �ফলা হয়। এখােন উে��, �ব � �থেকই পা��বত� ��ব�র, এনােয়ত 
নগর ও ফ��া ইউিনয়ন ক��ক উ� �ােন ময়লা �ফলা হয়। এছাড়া িবিভ� িশ� �িত�ােনর ময়লাও একই �ােন �ফলা হয়। 
এখােন উে�� �য, িব�� নারায়ণগ� �পৗরসভা প�বটীেত িনজ� ডাি�ং �াউে� দীঘ �িদন যাবত বজ�� �ফলা হত। এক পয �ােয় 
তা ভরাট হেয় যায়। কদমর�ল �পৗরসভা ১৯৯৩ সােল �ািপত হয় এবং ২০০৫ সােল িসি�রগ� �পৗরসভা গ�ত হয়। িক� ২� 
�পৗরসভারই �কান ডাি�ং �াউ� িছলনা। নগরীর পিরেবশ ও জন�াে��র িবষয়� সেব �া� ��ে�র সােথ িবেবচনা কের িস� 
কেপ �ােরশন গ�ত হওয়ার পর �থেক �� ুবজ�� �ব�াপনার লে�� ব��খী পিরক�না �হণ কেরেছ, যা িনে� বিণ �ত হেলা: 
   

১) বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া� ফাে�র অথ �ায়েন পিরেবশ অিধদ�র ক��ক বা�বািয়ত� কে�া� ��া� িনম �ােণর কাজ 
চলমান রেয়েছ। িক� পিরেবশ অিধদ�েরর দীঘ ��ি�তার কারেণ অ�বিধ কে�া� ��াে�র কাজ স�� করা স�ব হয়িন। 
   

২) নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর বজ�� �ব�াপনার লে�� ডাি�ং �াউ� �াপেনর িনিমে� ই�তামে� �ানীয় সরকার িবভাগ 
হেত ��ািবত ৪� �ােনর �শাসিনক অ�েমাদন পাওয়া �গেছ। এছাড়া পিরেবশ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �ােনর উপর পিরেবশগত 
ছাড়প� পাওয়া �গেছ। িক� রাজউক ও নগর উ�য়ন অিধদ�র ক��ক অনাপি�প� না পাওয়ায় �িম অিধ�হণ কায ��ম করা স�ব 
হয়িন।    

   ২.২  ২০১৯-২০২০ : অথ �বছেরর উে�খেযা� অজ�নস�হ 

অবকাঠােমা উ�য়ন   আ�জ�ািতক �ী�িত অজ�নকারী িনম �াণাধীন শীতল��া নদী হেত ধেল�রী নদী পয �� 
বা�রাইল খাল �নঃখনন, জলাধার সংর�ণ, ওয়াকওেয় িনম �াণ ও �সৗ�য �বধ �ন। 

 ১২নং ওয়ােড � উ�র চাষাড়া, িমশনপাড়া বােগ জা�াত মসিজদ ও ইসদাইের আরিসিস ��ন 
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ও রা�া িনম �াণ। 
 ৪নং ওয়ােড � িসি�রগ� হাউিজং আবািসক এলাকায় ৩৩৩৩িম. আরিসিস ��নসহ রা�া 

িনম �াণ। 
 ভা�ার �ল হেত িশমরাইল গলাকাটা ি�জ পয �� িসি�রগ� (ওয়াপদা) খাল �নঃখনন, 

সং�ার, ওয়াকওেয় িনম �াণ ও �সৗ�য �বধ �ন। 
 ওয়াপদা খােলর উপর ৬� আরিসিস ি�জ িনম �াণ। 
 ১৫নং ওয়ােড � অপরািজতা �ল ভবন িনম �াণ। (১ম হেত ৭ম তলা পয ��) 
 ১৬নং ওয়ােড � ৫তলা িবিশ� কলরব �ল ভবন (িডআই� ৪নং গিল) িনম �াণ। 
 ১৯নং ওয়ােড � মদনগ� ঈদগাহ ও মদনগ� ওেয়লেফয়ার মাঠ, ২২নং ওয়ােড � 

িসরাজউে�ৗলা �াব মাঠ, ২৪নং ওয়ােড � নবীগ� �খলার মাঠ, ২৫নং ওয়ােড � ২নং ঢােক�রী 
ঘাট �খলার মাঠ, ২৭নং ওয়ােড � �গা�ল দােসর মাঠ িনম �াণ ও �সৗ�য �বধ �ন। 

 ইসদাইর, ঋিষপাড়া ও এস এম মােলহ �রােড পির�� কম� িনবাস িনম �াণ। 
 ২নং ওয়ােড � িমজিমিজ দি�ণপাড়া হােজরা মােক�ট, আন�েলাক �ল, কা�াপাড়া বাই�ল 

সালাহ জােম মসিজদ, িমজিমিজ মা�াসা সংল� �ােন আরিসিস ��নসহ রা�া িনম �াণ। 
 ৮নং ওয়ােড � ধন��া �রললাইন হেত বিশর িময়ার বািড় এবং বাম �া ��া� হেত পাঠান�িল 

পয �� আরিসিস রা�া ও ��ন িনম �াণ। 
 ৯নং ওয়ােড � জাল�িড় �িস �রাড হেত ওয়াপদা খাল এবং জাল�িড় �টপি� হেত সামাদ 

�ম�ার ডাইং পয �� আরিসিস রা�া ও ��ন িনম �াণ। 
বজ�� �ব�াপনা  ৩� ওয়ােড �র লি�ত সকল রা�া ও নদ �মা স�হ িনধ �ািরত �চক- ৩ (�হণ �যা� মা�া) এর 

অিধক �চক- ৪. (পির�ার) ল��মা�া অজ�ন কেরেছ । 
 লি�ত ৩� গণেশৗচাগার িনধ �ািরত �চক-৩. (�হণেযা� মা�া) এর অিধক অথ �াৎ �চক- 

৪.(পির�ার পির��) অজ�ন কেরেছ। 
 �াত�িহক শতভাগ পির�ার-পির��তা িনি�ত করেনর লে�� সম� ওয়ােড � পির��কম�র 

সং�া �ি�। 
 বজ�� �ব�াপনা কােজ িনেয়ািজত আ�িনক ��ি�র যানবাহন �ি� �যমন: জীবা� নাশক 

�� করার জ� আ�িনক পািনর গাড়ী, ময়লা-আবজ�না �ততম সমেয় অপসারেনর জ� 
�প-�লাডার, একে�েবটর, �ইল �ডাজার, িলফট িবডবার, গােভ�জ �ািক ইতািদ। 

 পির��কম� সহ বজ�� �ব�াপনা িবভােগ কম �রত কম�েদর সাবান, িপিপই, �রইনেকাট �, 
গাম�ট, �াবস ইত�ািদ �দােনর মা�েম �া�� �র�া িনি�ত করণ। 

জন�া��  িনয়িমত ইিপআই �কাদান কম ��িচর আেয়াজন করা 
 জনসেচতনতা �ি��লক �চার �চারণা কায ��ম চালােনা । 
 িনয়িমতভােব ইিপআই কায ��ম, িভটািমন এ ক�াপ�ল খাওয়ােনা, �িম নাশক �াবেলট 

খাওয়ােনা / �দান অ�াহত রেয়েছ।  
 নগর �া�� �ক� স�েহ িচিকৎসা �সবা �দান িবেশষ কের গভ�বতী নারী, িশ� ও িকেশার 

িকেশারীেদর �া�� �সবা �দানসহ উ�ত �ব�াপনায় ���ে� িবিভ� �রাগ িনণ �েয়র জ� 
পরী�া-িনরী�ার �ব�া করা হেয়েছ। 

 এছাড়া কেরানাকালীন �কািভড-১৯ পরী�ার জ� �থ �াপেনর মা�েম ন�না সং�হ, বাড়ী 
বাড়ী িগেয়ন�না সং�হ ও িরেপাট � �দান, �মিডেকল টীম গঠন, �টিলেমিডিসন �সবা �দান, 
অ�� �রাগীর পিরবহেন অ�া�ুেল� �সবা �দােনর �ব�া �হণ করা হেয়েছ।    

সমাজ ক�াণ, িশ�া ও 
সং�িত 

 কেপ �ােরশেনর িনজ খরেচ নগরীেত �:� এবং পিরচয়হীন �ত �ি�েদর �তেদহ দাফন ও দােহর 
�ব�া করা; 

 িবিভ� জাতীয় িদবস �যমন �াধীনতা িদবস, িবজয় িদবস, �িজববষ � উপলে�� িচ�াংকন 
�িতেযািগতা, িনরাপদ খা� িবষয়ক রচনা �িতেযািগতা, �ানীয়ভােব �টবল, ি�েকট 
এবং িবিভ� �ন �ােম� এর আেয়াজন করা।  

 নারীর �মতায়ন, দির� জনেগাি�র জীবনমান উ�য়েণ �ি�গত পয �ােয় দ�তার উ�য়েণর 
পাশাপািশ অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও তােদরেক সহজ শেত� িবিভ� �ময়ােদ ঋণ �দান ।  

 �েয়াজনীয় ��ে� �িশ�ণ �দােনর মা�েম তােদরেক আ�কম �সং�ােন উ�ু�করণ । 
 নারী িন �যাতন ও বা�-িববাহ �িতেরােধ সামািজক সেচতনতা�লক কায ��ম �হণ । 
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 বয়� ভাতা, ��ভাতা, �িতব�ী ভাতা �দানসহ সমােজর িপিছেয় পড়া মা�েষর জীবনমান 
উ�য়েণ আিথ �ক �িবধা �দান। 

 িশ�া ও সং�িত িবকােশর জ� নানা�প �ল পযােয় �িতেযািগতার আেয়াজন ও সং�িত 
চচ �ার আেয়াজন। 

�শাসিনক উ�িতকরণ  মেডল �িবধােনর িভি�েত �ায়ী কিম� এবং অিভেযাগ �হণ ও িনরসন িবষয়ক �’� 
�িবধান �ণয়ণ করা হেয়েছ। 

 কম �কত�া / কম �চারীেদর �পশাগত দ�তা উ�য়েণ বছর �াপী �দেশ / িবেদেশ �িশ�েণর 
আেয়াজন। 

 ই-নিথর �বহাের কম �কত�া / কম �চারীেদরেক উ�ু�করণ ও কম �শালার আেয়াজন। 
 অিফস ও নিথ �ব�াপনা ও সীিমত স�েদর �� ু�বহাের কম �কত�া / কম �চারীেদর দ�তা 

উ�য়েণ কায ��ম �হণ। 
 উ�াবনী �কৗশল ও উ�মচচ �ার মা�েম কম �কত�া / কম �চারীেদর �সবার মান ও মানিসকতার 

ইিতবাচক পিরবত�ন এবং অ�াহত উ�য়ন �কৗশল র�করেণর জ� অিভ�তা িবিনমেয়র 
আেয়াজন।  

 এ �িত�ােনর সাংগঠিনক কাঠােমা এবং িনেয়াগ িবিধমালা �ড়া� হওয়ায় অিত শী�ই 
জনবল িনেয়ােগর জ� িব�ি� �কাশ করা হেব। 
িস� কেপ �ােরশন সংল� কেয়ক� ইউিনয়ন পিরষদ রেয়েছ �যখানকার জনগণ িস� 
কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও �সবার আওতায় আসেত ই�ক �স সকল 
ইউিনয়ন পিরষদেক িস� কেপ �ােরশেনর অিধ�� করার জ� ম�ণায়লয় বরাবের ��াব 
��রণ করা হেব। 

নাগিরক স�ৃ�করণ  লি�ত ৪� �ল �যমন িব�ািনেকতন হাই�ল, ম��ান উ� িব�ালয় ও কেলজ, িবএসইিস 
ডকইয়াড � উ� িব�ালয় এবং ব�র বািলকা উ� িব�ালেয় ‘সকেলর জ� িনরাপদ খা� ও 
ছা� সমােজর �িমকা’ িবষয়ক রজনা �িতেযািগতার আেয়াজন করা। �িতেযািগতায় ৩৭২ 
জন িশ�াথ� অংশ�হণ কের । 

 ওয়াড � কাউি�লেরর �ন�ে� িনয়িমত ওয়াড � কিম�র সভার আেয়াজন করা এবং �ানীয় 
সম�ার আেলােক চািহদা িনণ �য় করা এবং কম �-পিরক�না অ�যায়ী তা বা�বায়ন করা । 

 �িত বৎসর মাননীয় �ময়র মেহাদয় ও স�ানীত কাউি�লরগেণর উপি�িতেত জনস�ুেখ 
উ�ু� মে� বােজট �ঘাষনা । 

 মাননীয় �ময়র মেহাদয় ও স�ানীত কাউি�লরগেণর উপি�িতেত বছের ০২ বার জনতার 
�েখা�িখ অ��ােনর আেয়াজন। 

 নানা আেয়াজেনর ম� িদেয় িবিভ� জাতীয় িদবস উদযাপন ও পালন। 
 �পৗরকর �দােন জনগণেক উ�ু�করেণর জ� �েয়াজেন �পৗরকর �মলার আেয়াজন। 
 এছাড়া িস� কেপ �ােরশেনর িনজ� ওেয়বসাইেট িস� কেপ �ােরশন ক��ক �েদয় �সবার   

িবষেয় আপেডট ত� �দান এবং সরাসির এেস �সবা �হেণর �ব�া। 
 

অ�ায় ৩ : িভশন এবং িমশন  

 ৩.১  িভশন 
নগরবাসীর �েয়াজনীয় �সবা �দােনর মা�েম এক� পিরেবশ বা�ব, পির��, ���, িনরাপদ ও দাির��� পিরকি�ত 
নগরী গেড়েতালা। 

 

 ৩.২  িমশন 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর �যাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন এবংজলাব�তা িনরসেনর  লে�� পিরকি�ত অবকাঠােমা 
িনম �াণ,  �� ুবজ���ব�াপনার মা�েম পিরেবশ র�া ও নগরীর পির��তা িনি�তকরণ, �া��েসবা িনি�তকরণ এবং 
িস� কেপ �ােরশেনর সকল পয �ােয় �শাসন িনি�তকরা। 

 
  �কৗশলগত উে�� স�হ (Strategic Objectives) 
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     নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর �কৗশলগত উে�� স�হ 

o নগর এলাকার অবকাঠােমাগত উ�য়ন 
o পিরকি�ত নগর উ�য়ন 
o নাগিরক �িবধার উ�য়ন 
o পির�� নগরী 
o দাির� িবেমাচন কায ��ম 
o �া�� �সবা 

আবি�কেকৗশলগত উে�� স�হ 
o দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি�বা�বায়ন 
o দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন 
o ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন 
o কায � প�িত ওেসবার মােনা�য়ন 
o কম � পিরেবশ উ�য়ন 
o আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন 

  
কায �াবলী (Functions) 

o নগর এলাকার রা�া, ��ন এবং ি�জ-কালভাট � িনম �াণ, র�ণােব�ণ। 
o হাট-বাজার উ�য়ন, র�ণােব�ণ। 
o জলাধার সং�ার ও সংর�ণ ওেসৗ�য �বধ �ন। 
o শহর অ�েল �ািনেটশন, জলাব�তা িনরসন �ব�ার উ�য়ন 

 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর রাজ� �ি�, অথ �ায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন। 

 

অ�ায় ৪ : সাংগঠিনক কাঠােমা এবং মানবস�দ  

   ৪.১  িবভাগ ও জনবল :  

                                                               ৩০ �ন ২০২০ পয �� 

 
িবভাগ 

কম �কত�া-কম �চারী ও �ি�িভি�ক জনবেলর সং�া 
�থম ��িণ ি�তীয় ��িণ �তীয় ��িণ চ�থ � ��িণ দ��িমক 

�ধান িনব �াহী কম �কত�ার দ�র ০১ --- ০৩ ০১ --- 

সিচেবর দ�র ০০ ০১ ০২ ১০ ১৮০ 
রাজ� -- --- ২০ -- --- 
িহসাব ০১ --- ০৬ ০১ -- 
�েকৗশল ০৩ ০৮ ২৩ ১৬ --- 
জন�া�� ০১  ১৩ ১৪ ১৪৮ 
বজ�� �ব�াপনা --- --- ০৮ ০১ ৯২৭ 
সমাজক�াণ ০১ -- --- --- -- 
�মাট ০৭ ০৯ ৮৫ ৪১ ১২৮২ 
সব �েমাট �ায়ী ও ��ষেণ : ১৪২ জন + দ� �িমক : ১২৮৫ জন = ১৪২৭ জন  

 

    ৪.২  কাউি�লর   
                                                                 ৩০ �ন ২০২০ পয �� 

ওয়াড � নং কাউি�লরেদর নাম 
১ জনাব ওমর ফা�ক 

২ জনাব �মাঃ ইকবাল �হােসন 

৩ জনাব শাহজালাল বাদল 

৪ জনাব �মাঃ আির�ল হক হাসান 

৫ জনাব �গালাম �হা�দ সাদিরল 
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৬ জনাব �মাঃ মিতউর রহমান ( �ােনল �ময়র-২ ) 

৭ জনাব আলী �হােসন আলা 

৮ জনাব ��ল আিমন �মা�া 

৯ জনাব ই�ািফল �ধান 

১০ জনাব ইফেতখার আলম �খাকন 

১১ জনাব �মাঃ জমেশর আলী (ঝ�) 

১২ জনাব �মাহা�দ শওকত হােসম  

১৩ জনাব মাক��ল আলম খ�কার �খারেশদ 

১৪ জনাব �মাঃ শিফউ�ীন �ধান 

১৫ জনাব অিসত বরন িব�াস 

১৬ জনাব �মাঃ নাজ�ল আলম 

১৭ জনাব �মাঃ আ�ল কিরম  

১৮ জনাব �মাঃ কিবর �হাসাইন 

১৯ জনাব ফয়সাল �মাঃ সাগর 

২০ জনাব �গালাম নবী �রাদ 

২১ জনাব �মাঃ হা�ান সরকার 

২২ জনাব �লতান আহে�দ �ইয়া 

২৩ জনাব সাই�ি�ন আহেমদ 

২৪ জনাব আফজাল �হােসন 

২৫ জনাব �মাঃ এনােয়ত �হােসন 

২৬ জনাব �মাঃ সাম�ে�াহা 

২৭ জনাব �মাঃ কাম��ামান বা�ল 

  
সংরি�ত (নারী) কাউি�লর 

১,২,৩ জনাব মাক�দা �মাজাফফর 

৪,৫,৬ জনাব মেনায়ারা �বগম 

৭,৮,৯ জনাব �মাসা�াৎ আয়শা আ�ার  

১০,১১,১২ জনাব িমেনায়ারা �বগম ( �ােনল �ময়র-৩ ) 

১৩,১৪,১৫ জনাব শারিমন  

১৬,১৭,১৮ জনাব আফসানা আফেরাজ ( �ােনল �ময়র-১ )  

১৯,২০,২১ জনাব িশউলী নওশাদ 

২২,২৩,২৪ জনাব শাওন অংকন 

২৫,২৬,২৭ জনাব মাক�দা �মাজাফফর 
 

 
 
 

  অ�ায় ৫ : বােজট ও অথ �  

   ৫.১     সংি�� আিথ �ক িববরণী      

    (১ ) �াি� / আয় 

                                                                                                                            (ইউিনট: টাকা হাজাের)  

 

অথ �বছর ২০১৯/২০ 
�া�িলত বােজট 

(খ)  
��ত 

(আ�মািনক) 
(ক) 

��ত �াি�র হার 
(আ�মািনক) (ক/খ x১০০) 

��ত 
(আ�মািনক) 

অংেশর শতকরা 
হার  



নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন  বািষ �ক �িতেবদন অথ �বছর ২০১৯/২০  

11 

রাজ� (�নরা��) খােত �াি�  
<পািনসহ> 

১৩৪৯৯১৫.৩২ ১০৯৫৬৯০.২ ৮১.১৬ % 

উ�য়ন খােত �াি� 
<পািনসহ> 

৭৩৫৪০৬০.৭৫ ৪৭৭৯০৫৮.৫ ৬৪.৯৮  

�মাট �াি� ৮৭০৩৯৭৬.০৭ ৫৮৭৪৭৪৮.৭৪ ৬৭.৪৯ ১০০.০০% 

 
 

 (২) পিরেশাধ (�য়) : 

                                             (ইউিনট: টাকা হাজাের)  

 

অথ �বছর ২০১৯/২০ 
�া�িলত বােজট (খ) ��ত-(আ�মািনক) 

(ক) 
��ত পিরেশােধর হার 

(আ�মািনক)  
(ক/খ x১০০ ) 

��ত 
(আ�মািনক) 

অংেশর 
শতকরা হার 

(%) 
রাজ�(�নরা��) খােত 
পিরেশাধ/�য় <পািনসহ> 

১১৩৫৯৪৬.২৫ ৯৯৫৯৩৩.০৭ ৮৭.৬৭ ৮৭.৬৭ % 

উ�য়নখােত �য়  
<পািনসহ> 

৭১৬৭৫৬৬.০০ ২৯৪৩৭৬৭.৮১ ৪১.০৭ ৪১.০৭ % 

�মাট পিরেশাধ/�য়  ৮৩০৩৫১২.২৫ ৩৯৩৯৭০০.৮৮ ৫৪.৯৬ ১০০.০০% 

 
 

 অথ �বছর ২০১৮/১৯ (�ব �বত� বছর) 

�া�িলত বােজট (খ) ��ত (ক) ��ত পিরেশােধর হার 
(ক/খ x১০০ ) 

��ত অংেশর শতকরা 
হার (%) 

রাজ� (�নরা��) 
খােত  
পিরেশাধ/�য় 
<পািনসহ> 

১৫৯০৫৯৩.১৬ ৫৫০৯৫০.৪৮ ৩৪.৬৩ % 

উ�য়ন খােত �য়  
<পািনসহ> 

৫৪৭৪৬৭১.৮২ ৩৬১৭০৯৮.১৬ ৬৬.০৬ % 

�মাট পিরেশাধ ৭০৬৫২৬৪.৯৮ ৪১৬৮০৪৮.৬৪ ৫০.৩৪ ১০০% 
 
 

৫.২  রাজ� আদায় 

     ১) �হাি�ং �া� 

                                                                                                        (ইউিনট: টাকা হাজাের)  

 অথ �বছর ২০১৮/১৯ (�ব �বত� বছর) 

�া�িলত বােজট (খ) ��ত (ক) ��ত �াি�র হার  
(ক/খ x ১০০) 

��ত (আ�মািনক) 
অংেশর শতকরা হার 

(%) 
রাজ�(�নরা��) �াি� 
<পািনসহ> 

১১৩৫৯৪৬.২৫ ৯৯৫৯৩৩.০৭ ১১৪.০৫ ১১৪.০৫% 

উ�য়ন খােত �াি� 
<পািনসহ> 

৭১৬৭৫৬৬.০০ ২৯৪৩৭৬৭.৮১ ৪১.০৭ ৪১.০৭ % 

�মাট �াি�   ৮৩০৩৫১২.২৫ ৩৯৩৯৭০০.৮৮ ৪৭.৪৪ ১০০ % 
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অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 
��ত বােজট 

(চািহদা) (খ) 
��ত (ক) সং�েহর হার ক/খ x 

১০০ (%) 
�িম ও ইমারেতর  উপর কর  (৭% ) ৬৭৪৯২.০৬ ৭৪১১২.১২ ৬১৩৭২.২৬ ৮২.৮১% 

কনজারেভ�ী �রইট (৭%) ৬৭৪৯২.০৬ ৭৪১১২.১২ ৬১৩৭২.২৬ ৮২.৮১% 

বািতর �রইট (৫%) ৪৮২১২.৬২ ৫৭৩৩৭.২১ ৪৩৮৩৭.৩২ ৭৬.৪৫% 

পািনর �রইট (৩%) ০ ০ ০ ০% 

�মাট �হাি�ং �া�  (১৯%) ১৮৩১৯৬.৭৪ ২০৫৫৬১.৪৫ ১৬৬৫৮১.৮৪ ৮১.০৩% 

 
     (২) ওয়াড � িভি�ক �হাি�ং �া� আদায়                                                               (ইউিনট: টাকা হাজাের)  

ওয়াড � 
অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 

অথ �বছর ২০১৯-২০ 

এর �শেষ বেকয়া ��ত 
বােজট (চািহদা) 

(খ) 
��ত (ক) দ�তা 

ক/খ x ১০০ (%) 

ওয়াড � ১ ১২৯২৭৩১৬.০০ ৩৭৭১১৯৩৮.০০ ১০১০২৬৯০.০০ ২৬.৭৯% ২৭৬০৯২৪৮.০০ 

ওয়াড � ২ ৯৭৫৭৭৬১.০০ ৩৩৩৯৫০৩৯.০০ ৮৫০৬৯৩৭.০০ ২৫.৪৭% ২৪৮৮৮১০২.০০ 

ওয়াড � ৩ ১১০৫২৬৯৯.০০ ৩৩৮৫৯৫৭১.০০ ৮১১৯৩৪৮.০০ ২৩.৯৮% ২৫৭৪০২২৩.০০ 

ওয়াড � ৪ ৮১৭৭৩৮০.০০ ২৪২০০১৫২.০০ ৭০১৫২৫৫.০০ ২৮.৯৯% ১৭১৮৪৮৯৭.০০ 

ওয়াড � ৫ ২০৭২০৯৭.০০ ১৭০৮৮০৭৮.০০ ১০৭৩৯৫০.০০ ৬.২৮% ১৬০১৪১২৮.০০ 

ওয়াড � ৬ ৫৮১৭৮৭৪.০০ ১২৩৮৭২৯১.০০ ২৮০০৫৬৬.০০ ২২.৬১% ৯৫৮৬৭২৫.০০ 

ওয়াড � ৭ ২৭০৯২৮২.০০ ৭৬৮৮৩৩২.০০ ২৩৮৩২৭৭.০০ ৩১.০০% ৫৩০৫০৫৫.০০ 

ওয়াড � ৮ ৮১৪৭১৯১.০০ ২৮০৪৫০১৪.০০ ৮৯১০৩৪৯.০০ ৩১.৭৭% ১৯১৩৪৬৬৫.০০ 

ওয়াড � ৯ ৩৮৫৭৫৭১.০০ ২১৭৩২৮৪২.০০ ১৩২৫৭১৩.০০ ৬.১০% ২০৪০৭১২৯.০০ 
সরকারী ১১৯৮৩৩৪৪.০০ ১৭৫২৪৬৭৩.০০ ১৪৩৯৪৯৯৮.০০ ৮২.১৪% ৩১২৯৬৭৫.০০ 

ওয়াড � ১০ ৫৫৮৬৫৩১.০০ ১১৮২১৩২৪.০০ ৩৬০৮২৫৫.০০ ৩০.৫২% ৮২১৩০৬৯.০০ 

ওয়াড � ১১ ৬৬২১৩৮০.০০ ১২৩৩৩৮৪৮.০০ ৪৫১৫১৫৪.০০ ৩৬.৬১% ৭৮১৮৬৯৪.০০ 

ওয়াড � ১২ ৫৪০৩৩৭৩.০০ ১৫৭২৩৯২৩.০০ ৪৫৪৭৪৫৪.০০ ২৮.৯২% ১১১৭৬৪৬৯.০০ 

ওয়াড � ১৩ ১২৬৫৫৫৯৫.০০ ৩৭২১৯৪২৯.০০ ১১০৭৪৮০৪.০০ ২৯.৭৬% ২৬১৪৪৬২৫.০০ 

ওয়াড � ১৪ ৫২৭৭২৭৮.০০ ১৩৮৯২৯০৩.০০ ৪০৫৪৬০০.০০ ২৯.১৮% ৯৮৩৮৩০৩.০০ 

ওয়াড � ১৫ ১৪৮৯৫৪৫৩.০০ ৩৩৬৩২৮৭৪.০০ ১২৯৩৯২৮৬.০০ ৩৮.৪৭% ২০৬৯৩৫৮৮.০০ 

ওয়াড � ১৬ ৩৫২৫৬৩৪.০০ ১৩০২১৬৪৬.০০ ৩৭১২০৮১.০০ ২৮.৫১% ৯৩০৯৫৬৫.০০ 

ওয়াড � ১৭ ৩৩৯৮৯৩৬.০০ ৪৬৫৬৩২১.০০ ৩০৯২৩৭২.০০ ৬৬.৪১% ১৫৬৩৯৪৯.০০ 

ওয়াড � ১৮ ৬৬১১৪২৭.০০ ১৪৩৭৫৯৬৪.০০ ৪৫৯৯৮৮৫.০০ ৩২.০০% ৯৭৭৬০৭৯.০০ 
সরকারী ৬৫৪৩৪৫৯.০০ ৪৭২১১৯৩৫.০০ ১১৯৪৮৪৫৩.০০ ২৫.৩১% ৩৫২৬৩৪৮২.০০ 

ওয়াড � ১৯ ৩১৩১৭১৪.০০ ৭৪৯২১৪১.০০ ৫৮৬৪৯০৮.০০ ৭৮.২৮% ১৬২৭২৩৩.০০ 

ওয়াড � ২০ ২৩৮৬২২০.০০ ৬৯৭৫৬৬৫.০০ ৩২০১২৪৩.০০ ৪৫.৮৯% ৩৭৭৪৪২২.০০ 

ওয়াড � ২১ ২৫২৩২৫০.০০ ৩৫১১৮৯৩.০০ ১৫২৫৬৩১.০০ ৪৩.৪৪% ১৯৮৬২৬২.০০ 

ওয়াড � ২২ ৫২৭৩৭৬০.০০ ১২৮৭৬৯৭২.০০ ৫১৫৯০৮৯.০০ ৪০.০৬% ৭৭১৭৮৮৩.০০ 

ওয়াড � ২৩ ৫৪৯৯৭১১.০০ ১৪৩৭৮৫০২.০০ ৮০৭৯৯২৮.০০ ৫৬.১৯% ৬২৯৮৫৭৪.০০ 

ওয়াড � ২৪ ২৬৬৪৬১১.০০ ৬৪৫০১৬৩.০০ ২৯০৮৬২৪.০০ ৪৫.০৯% ৩৫৪১৫৩৯.০০ 

ওয়াড � ২৫ ২৫২৩৪৯১.০০ ৬৭৪৭৩৭৩.০০ ৫৩৫২৬৩৫.০০ ৭৯.৩৩% ১৩৯৪৭৩৮.০০ 

ওয়াড � ২৬ ৭১১৮৯৭.০০ ১৫৯১৫৮৪.০০ ৪৬৬৮০১.০০ ২৯.৩৩% ১১২৪৭৮৩.০০ 

ওয়াড � ২৭ ৪১৫৬১২৭.০০ ৪৯৬০৮৮০.০০ ৫১৩৮০০৪.০০ ১০৩.৫৭% -১৭৭১২৪.০০ 

সরকারী ৭৩০০৩৮৮.০০ ১১২৭৭৪২২.০০ ৯৯০১৮৬৪.০০ ৮৭.৮০% ১৩৭৫৫৫৮.০০ 

�মাট ১৮৩১৯২৭৫০.০০ ৫১৩৭৮৫৬৯১.০০ ১৭৬৩২৪১৫৪.০০ ৩৪.৩২% ৩৩৭৪৬১৫৩৮.০০ 
 

    (৩) সময়মত �হাি�ং �া� আদায় �ি�র জ� উে�খেযা� পদে�পস�হ : 

১. কর �মলা/অিভযান পিরচালনা করা। 



নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন  বািষ �ক �িতেবদন অথ �বছর ২০১৯/২০  

13 

২. �পৗর কর আদােয় গনসেচতনতা �ি�র লে�� র �ািল,�পা�ািরং সাইেকল �রাড �শা করা। 
৩. বড় বড় �খলাপীেদর িনেয় চা চে�র আেয়াজন করা। 
৪. লাল কািলেত �খলািপেদর নাম পি�কায় �কাশ করা। 
৫. কর পিরেশাধ সহজী করেনর জ� �মাবাইল �াংিকং �সবা চা� করা। 
৬. অন লাইন ও অফ লাইন �হ� �ড�◌্র চা� করন(ত� পাি� সহজীকরন এর লে��) 
৭. িস� কেপ �ােরশেনর আওতায় িবেনাদন �লক ও উ�য়ন�লক কােজর তািলকাসহ িলফেলট িবতরন করা। 

৮. 
এলাকািভি�ক উ�য়েনর লে�� �াথিমক ও উ�মা�িমক ছা�-ছা�ীেদর িনকট �থেক রচনা �েতােযািগতার ��াবনা 
চাওয়া ও �র�ার �ঘাষনা করা । 

৯. মসিজেদর ইমাম সােহবেদর মা�েম কর আদােয় সেচতনতা �ি�েত �তবায় আেলাচনার �ব�া করা। 
 

     (৪) িনজ� রাজ� আেয়র  অ�া� উৎস : 

(ইউিনট: টাকা হাজাের)  

 

অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 
��ত বােজট (আ�মািনক) 

(খ) 
��ত (ক) পাথ �ক� 

ক/খ x ১০০ (%) 
��ড লাইেস� ৬৭৯৮২.১২ ৭৫০০০.০০ ৬২৬১১.৮২৫ ৮৩.৪৮% 
িব�াপন কর ৬৩৩.২১ ১৫০০.০০ ৯৬০.৩৩৮ ৬৪.০২% 
�াবর স�ি� হ�া�র কর ১৮৫৮৪৯.১৯ ২২০০০০.০০ ১৩৮৬৯১.৯ ৬৩.০৪% 
িবিভ� িফস ৩৭৮৭৯.৫৬ ৩৯৮০০.০০ ২৫২৭৫.২৬৭ ৬৩.৫১% 
ইজারা ৫৯৫০৩.৬৮ ৭২২০০.০০ ৯১০৬১.৪৪৫ ১২৬.১২% 
অ�া� ২৪৮৯৪১.৪৮ ২০৫৮৭০.০০ ১৮৭৪০৫.০৫৮ ৯১.০৩% 
  ৬০০৭৮৯.২৬ ৬১৪৩৭০.০০ ৫০৬০০৫.৮৩৩ ৮২.৩৬% 

 

     (৫) িনজ� রাজ� আয় �ি� করার জ� অ�া� উে�খেযা� পদে�প : 

১. িস� কেপ �ােরশেনর আয়তন �ি�র �াপাের পদে�প �নয়া হেয়েছ। 

২. িস� কেপ �ােরশেনর পিতত �িমেত মােক�ট কাম এপাট �েম� িনম �াণ কের রাজ� আয় �ি� করা হে�। 
৩. ত�-��ি� �েয়ােগর মা�েম রাজ� আদায় �ি�র পদ��প �নয়া হে�। 
৪. �শাসিনক �য় দ� জনবল �ি�র মা�েম �মা�েয় �াস কের আয় �ি� করা হেব। 

 

অ�ায় ৬ : অবকাঠােমা উ�য়ন 

  ৬.১   �িতেবদেনর এবং �ব �বত� বছেরর উ�য়ন �ক� এবং উে�খেযা� �মরামতসং�া� কাজস�হ  

         (১)  ২০১৯/২০২০ অথ �বছের �হীত উ�য়ন �ক�স�হ এবং উে�খেযা� �মরামত কায ��ম  

  (ইউিনট: টাকা হাজাের) 

�
. 
নং 

�কে�র নাম 

আই
িডিপ 
�থেক 
�হীত 
*(হ�া
/না) 

�া�িলত 
�য় 

��ত �য় অেথ �র উৎস 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �শষ 
নাগাদ অ�গিত (% স��) 

   

�ভৗত আিথ �ক 

উ�য়ন �ক� 

 

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

না ২৬০০.০১২ ২৪৭০.০১১ িনজ� তহিবল ৫০% % 

২ NCC-OWN-2019-20-LTM-W10 
A) Constructions of Brick drain & cc 

না ২৭২১.০৩৬ ২৫৮৪.৯৮৪ িনজ� তহিবল ১০০% % 
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road Talla Baro Mosque near Mr. 
Alinur house to Mr. Maran Chand 
house in Ward no-11. B) 
Constructions of Brick drain & cc 
road Talla Baro Mosque near 
Mr.Almas house to Mr. Ohide house 
in Ward no-11. C) Constructions of 
Brick drain & cc road Talla Baro 
Mosque near Mr. Kamor Ali house to 
Mr. Majnu house in Ward no-11. 
under Narayanganj City Corporation. 

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

না ৫৫৬৪.২২৫ ৫২৮৬.০১৩ িনজ� তহিবল ৯০% % 

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

না ২৯৮৮.২৩১ ২৮৩৮.৮১৯ িনজ� তহিবল ৩০% % 

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

না ১৬২৫.৬২৬ ১৫৪৪.৩৪৪ িনজ� তহিবল ৫০% % 

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

না ২৭৭০.৪৩৫ ২৬৩১.৯৩১ িনজ� তহিবল ৮৫% % 

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

না ১৪০৩.৫৫৭ ১৩৩৩.৩৭৯ িনজ� তহিবল ১০০% % 

৮ NCC-OWN-2019-20-LTM-W16 
A) Constructions of Brick drain & 
CC road Mobaraksha road 1no 
Baburail to Alhaj Saidullha Redoy 
house in Ward no-16. B) 
Constructions of Brick drain & CC 
road Mobaraksha road 1no Baburail 

না ৪৫৯৮.০৭৭ ৪৩৬৮.১৭৩ িনজ� তহিবল ১০০% % 
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to Alhaj Abdul Gofur house goly in 
Ward no-16. C)  Constructions of 
Brick drain & CC road Mobaraksha 
road 1no Baburail to Mr.Sale 
Ahamed house in Ward no-16. D)  
Constructions of RCC drain & road 
1no Baburail Baytul Oyashit Jame 
Mosque to Mr. Hosne Ara house in 
Ward no-16 under Narayanganj City 
Corporation. 

৯ NCC-OWN-2019-20-LTM-W18 
A) Constructions of Brick drain & 
CC road beside Bir muktyjodda 
Abdur Rouf sharak Mr. Jahingir 
Alam house in Ward no-16. B) 
Constructions of Brick drain & CC 
road beside Dewbogh Pacca road 
near Mr.Badal Choudhary house goly 
in Ward no-16. C) Constructions of 
Brick drain & CC road beside Bir 
muktyjodda Abdur Rouf sharak Hazi 
Nadim house in Ward no-16. D)  
Constructions of Brick drain & CC 
road beside Bir muktyjodda Abdur 
Rouf sharak Mrs. Korsheda begam 
house in Ward no-16.  E)  
Constructions of Brick drain & CC 
road beside Bir muktyjodda Abdur 
Rouf sharak Mr. Feroj Miya house in 
Ward no-16 under Narayanganj City 
Corporation. 

না ৩১৪৪.৭০৭ ২৯৮৭.৪৭১ িনজ� তহিবল ১০০% % 

১
০ 

NCC-OWN-2019-20-LTM-W17 
A) Constructions of Brick drain 
beside Dewbogh Pacca road Khanka 
gole Mr. Bolue Miya to Bachu house 
in Ward no-16. B) Constructions of 
Brick drain beside Dewbogh Pacca 
road near Mr.Torag Hossan to Khoka 
Miya & Seleha Begom house in 
Ward no-16. C) Constructions of 
Brick drain beside Mobarak shah 
road near Mr. Alinur to Selim house 
in Ward no-16.under Narayanganj 
City Corporation. 

না ২৬১৭.৬০১ ২৪৮৬.৭২০ িনজ� তহিবল ১০০% % 

১
১ 

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

না ২১৯৮.৭৯৪ ২০৮৮.৮৫৪ িনজ� তহিবল ১০০% % 
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১
২ 

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

না ৩২০১.১১৯ ৩০৪১.০৬৩ িনজ� তহিবল ১০০% % 

১
৩ 

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

না ২২৪৯.৯২১ ২১৩৭.৪২৪ িনজ� তহিবল ১০০% % 

১
৪ 

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

না ২৮৩১.৯৮৮ ২৬৯০.৩৮৮ িনজ� তহিবল ৬০% % 

১
৫ 

১৭নং ওয়ােড � পাইকপাড়া িমউ�েয়ল �াব (০৩ 
তলা) িনম �াণ। 

না ১৬৩৭৩.৪৯৯ ১৫৫৫৪.৮২৪ িনজ� তহিবল ২% -- 

১
৬ 

১৮নং ওয়ােড � পােক�র �সৗ��� বধ �ন ও ��েরাপণ। না ৮৪০৪.৫৮৫ ৭৫৬৪.৩০৬ িনজ� তহিবল -- -- 

১
৭ 

Construction of 15 Storied 
Commercial cum residential Building 
City Padma Plaza-02 from 04Storied 
to 15 Storied vertical extention at 
Tanbazar in ward no-15 

না ২৮৩২০৭.৯১
৩ 

২৯৯৫০১.৯৪৩ িনজ� তহিবল ১০% % 

১
৮ 

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

না ৪১৩৩৬.৫০২ ৪১১৫১.২০২ িনজ� তহিবল -- -- 

১
৯ 

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

না ১২৪০৪১.৮৭৯ ১২৬৭৫৯.৯১৩ িনজ� তহিবল -- -- 

২
০ 

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

না ১৭৯৫.৪৮৯ ১৬১৫.৯৪০ িনজ� তহিবল ৮০% % 

২
১ 

Construction of Services Building at 
Masdair Crematoriun in ward no-13 

না ৯৮৯১.৭৪৬ ৮৯০২.৫৭২ িনজ� তহিবল -- -- 

২
২ 

Construction and Installation of 
ground floor to 4th floor of Nagar 
bhaban (Civil works, Sanitary and 
Plumbing, Electrical works, 
Electromechanical, Fire detection, 
and Protector works, IT works, 
Access control system) 3rd phase. 

না ১৬৮৪৭৫.৪৯১ ১৬৮৬২৩.৫০৩ িনজ� তহিবল ১০% % 

২
৩ 

১৫নং ওয়ােড � অপরািজতা �ল ভবন িনম �াণ। (১ম 
হেত ৭ম তলা পয ��) 

না ২৯৮৬০৮.১২
২ 

২৯৪০৮০.৬৫৫ িডিপিপ -- -- 

২
৪ 

Construction of Pre-fabricated shed 
for office building & land 
development in ward no-09. 

না ৪০০০০.০০০ ৩৭৪৯৮.৮৭২ িডিপিপ -- -- 

২
৫ 

Electrical Installation of 
Pre-fabricated Shed for office 
building in ward no-09 

না ৭৫০০.০০০ ৬৯৯৬.০০০ িডিপিপ -- -- 

২
৬ 

Construction of drain at solid waste 
Collection & Disposal management 

না ১৩৪৬৩.০২১ ১২৬২৮.৮৭৮ িডিপিপ -- -- 
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project in ward no-09 
২
৭ 

Electrical Installation (solid waste 
collection & disposal management in 
ncc) in ward no-09 

না ২৪৯৯.৯৮৬ ২৩৫৬.৯৮৫ িডিপিপ -- -- 

২
৮ 

Construction of Drain & RCC culvert 
at solid waste collection & Disposal 
management in ward-09 

না ১৩৫৩০.৩৮০ ১২৬৬৪.২৬১ িডিপিপ -- -- 

২
৯ 

Plantation (solid waste collection & 
disposal management in ncc) in ward 
no-09 

না ৩৮৭৮.৭৫০ ৩৪৯০.৮৭৭ িডিপিপ -- -- 

৩
০ 

NCC-OWN-2019-20-LTM-W23 
Constructions of RCC drain with link 
road from Madanganj Mor to south 
side Power Grid office at ward no-19 
under Narayanganj City Corporation. 

না ৫১২০.০৮২ ৪৮৬৪.০৭৭ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
১ 

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

না ৬৫২০.১০২ ৬১৯৪.০৯৬ িনজ� তহিবল ১০০% ৭০% 

৩
২ 

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

না ৩২১৯.০৯৯ ৩০৫৮.১৪৪ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৩ 

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

না ০ ০ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৪ 

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

না ১৬৩২.০০০ ১৫৫০.৪০০ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৫ 

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

না ৩০০৯.১৫৩ ২৮৫৮.৬৯৫ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৬ 

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

না ৯৬৯২.০৬২ ৯২০৭.৪৫৮ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৭ 

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

না ৪০০৩.৮৫২ ৩৮০৩.৬৫৯ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৮ 

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

না ২৪৪৭.৮৬৮ ২৩২৫.৪৭৪ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৩
৯ 

NCC-OWN-2019-20-LTM-W33 
Sand filling by dredger at west side 
of Fulhor Govt. Primary School 
embankment low land in ward 

না ৩৪৮৬.৭৪৪ ৩৩১২.৪০৬ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 
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No-27. 
৪
০ 

২৫নং ওয়ােড � ল�ণেখালা মা�াসা �রােডর দি�ণ 
পাে�� িস� কেপ �ােরশেনর িনজ� জায়গায় বাউ�াির 
ওয়াল িনম �াণ। 

না ২৬৮৪.২৭২ ২৫৫০.০৫৮ িনজ� তহিবল ১০০% ৭৫% 

৪
১ 

২০নং ওয়ােড � মাহ�দ নগর খােলর �সৗ���বধ �ন ও 
��েরাপণ। 

না ১৯৭২.৮৭৮ ১৮৭৪.২৩৪ িনজ� তহিবল ১০০% ৮০% 

৪
২ 

NCC-17-18- Pkg - W-37 
(a) Construction of RCC road and 
RCC drain starting from Shonakanda 
Garveyard to Madanpur-Madanganj 
road in ward no - 21. b) Construction 
of RCC road with RCC drain at 
Rupali recidential area link road in 
ward no - 21. c) Construction of CC 
road and RCC drain starting from 
HM Shen road Azhar Uddin house to 
younus house  in ward no - 22. (d) 
Construction of BC road starting 
from bagbari Muktar miya house to 
bagbari Mosque in ward no - 23. (e) 
Construction of CC road and RCC 
drain at side link road of  Akrampur 
Govt. Primary School recidential 
area in ward no - 23.  (f) 
Construction of Nobiganj Graveyard 
in ward no - 23. 

না ২৩২৯.৭৫৮ ২৩২৭.৪২৮ সরকারী ও 
িনজ� তহিবল 

১০০% ৬৫% 

৪
৩ 

NCC-17-18- Pkg - W-39 
(a) Construction of RCC road and 
RCC drain starting from Shonachara 
main road to Dhakeshshori Mosque 
via Dhakeshshori Bazar in ward no - 
26. (b) Construction of CC road and 
RCC drain at branch road of 
Islambag recidential area in ward no 
- 24. c) Construction of RCC road 
and RCC drain starting from 
Kuripara Bat tola to Motiur Rahman 
house  in ward no - 27. (d) 
Construction of RCC road and RCC 
drain starting from Horipur paca road 
to Bangashashon road via Karim 
matbar house in ward no - 27. (e) 
Construction of RCC road and RCC 
drain starting from Horipur road 
Jahangir house to Shah Jalal house in 
ward no - 27.       

না ৪৬০৯৪.২৭২ ৪৪৮৫৬.৫৩৭ সরকারী ও 
িনজ� তহিবল 

১০০% ৫৫% 

৪
৪ 

NCC-17-18-Pkg-W-40 
(a) Construction of RCC road and 
RCC drain starting from 
Bangoshashon PDB road (Partex new 
factory) to Shitalakkhya River via  
Bangoshashon Graveyard in ward no 
- 27.  (b) Construction of RCC road 
and RCC drain starting from R.H.D. 
road to Fulhor road in ward no-27.  
c) Construction of Dewli Chowrapara 
Graveyard in ward no-24. (d) 
Construction of Kuripara Graveyard 
in ward no - 27.   

না ৫২১০১.৩৮৪ ৪৮৪৪১.২০২ সরকারী ও 
িনজ� তহিবল 

১০০% ৬০% 

৪ NCC-18-19-PKG-W 42 না ৬৮৬৯৮.৪১২ ৬৮৫১৬.১৩৪ সরকারী ও ১০০% ১০০% 
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৫ (a) Construction and Beautification 
of Madanganj Eid-gah in ward 
No-19. (b) Landscaping and 
Beautification work of Shirajuddula 
Club math in ward No-22. c) 
Landscaping and Beautification work 
of Gokol dasher math  in ward 
No-27. (d) Landscaping and 
Beautification work of Madanganj 
welfair field in ward No-19. (e) 
Landscaping and Beautification work 
of Play ground at Nobigonj in ward 
No-24. (f) Landscaping and 
Beautification work of Play ground 
at 2 no Dhakesshori ghat in ward 
No-25. 

িনজ� তহিবল 

৪
৬ 

NCC-CC-1-2-A 
Construction of Scavenger's Colony 
(Part-A) at Tanbazar under 
Narayanganj City Corporation. 

না ১৮১২১৯.৩১১ ১৬৩০৯৭.৩৮০ সরকারী ও 
িনজ� তহিবল 

২৫% ১০% 

৪
৭ 

NCC-CC-1-2-B 
Construction of Scavenger's Colony 
(Part-B) at Tanbazar under 
Narayanganj City Corporation 

না ১৮৪১৬৭.৭৪৯ ১৬৫৭৫০.৯৭৪ সরকারী ও 
িনজ� তহিবল 

২০% ১০% 

৪
৮ 

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

না ৩৯০২.০০১ ৩৭০৬.৯০১ িনজ� তহিবল ১০০% ৯৫% 

৪
৯ 

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

না ২৫৯২.৮৫১ ২৪৬৩.২০৮ িনজ� তহিবল ১০০% ৯৫% 

৫
০ 

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

না ২৫৫৪.৮১৯ ২৪২৭.০৭৮ িনজ� তহিবল ১০০% ৯৫% 

৫
১ 

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

না ১৯৪৮.১১৭ ১৮৫০.৭১১ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৫
২ 

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

না ৩০৯৪.৮০৮ ২৯৪০.০৬৮ িনজ� তহিবল ১০০% ৯০% 

৫
৩ 

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

না ৩৭৯৩.৫৩৮ ৩৬০৩.৮৬১ িনজ� তহিবল ১০০% ৯৫% 
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NO. 336200, W06 
৫
৪ 

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

না ১৬৩৯.৯৩২ ১৫৫৭.৯৩৫ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৫
৫ 

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

না ২৫৬৬.৭৮৮ ২৪৩৮.৪৪৮ িনজ� তহিবল ১০০% ১০০% 

৫
৬ 

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

না ৩৬৫৮.০৪৫ ৩২৯২.২৫৬ িনজ� তহিবল ১০০% ৯০% 

৫
৭ 

NCC-20-21-Pkg-W57_461 
Construction of RCC Road & RCC 
Drain Canalpar Khirath Ali road to 
Mr.Abdur malak master house in 
ward no 09 ch 00-1300.m. (ID No. 
347409) 

না ৪৩৪৪৬.০০২ ৪১৫৬৫.৮৮৯ িজওিব ৪৫% ২০% 

৫
৮ 

NCC-20-21-Pkg-W45_461 
1) Construction of RCC Road & 
RCC Drain from Kadamtaly West 
para to west didection Mr.Halal 
house in ward no-07 .ch 000 to 
0-650.m 2) Construction of RCC 
Drain & Road from Kadamtaly 
College para DND canal to Siddique 
house in ward no-07. ch 000 to 
0-650.0m. 3) Construction of RCC 
Drain & Road from Kadamtaly 
Samsul Haq house to Freedom 
Fighter mosque in ward no- 07. ch 
000 to 0-300.0m 4) Construction of 
RCC Drain & Road from Godnail 
Nayapara Habur house to Baitul 
salam jame mosque in ward no-07. 
ch 000 to 0280.0m.5) Construction of 
RCC Drain & Road from Godnai 
Nayapara Sattar house to safor ali 
Bhuyan house in ward no-07 ch 000 
to 0240.0m. (ID No-347407) 

না ৬৩০৫৮.৪৮৮ ৬১০৪০.৮২৮ িজওিব ৫০% ২০% 

৫
৯ 

NCC-18-19-Pkg-W27_461 
1) Construction of RCC Drain and 
Road from mizmizi southpara Hajera 
market to Mr. Kuddus house in ward 
no.-02 2) Construction of RCC Drain 
and Road from Anondalok school to 
south direction City CorporationNCC 
End point in ward no. - 02. 
3)  Construction of RCC Drain and 
Road from Kandapara Baitul Salah 
Jame Mosjid to southeast direction 

না ৭৫৯৮৮.৭৬১ ৭২৬৭৫.৮৬৫ িজওিব ৬০% ২৫% 
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upto Haji Salauddin house in ward 
no.-02 4)  Construction of RCC 
Drain and Road from Mizmizi 
madrasha road Mr. Bacchu miahs 
house to Mr. Kazi Anowars house via 
Graveyard & High school in ward 
no.-02 (ID No-347405) 

৬
০ 

NCC-19-20-pkg-W31_461 
1. Construction of RCC Drain & 
Road from Dhanakunda Rail line to 
mr. Bosir mia house in ward no-08.. 
ch 00-420m 2. Construction of RCC 
Drain from east site of Barma stand 
to Pathantoly road in ward no-08 ch 
00-2950.0m (ID No-347404) 

না ৭৬৮০৫.৮৮৬ ৭১৩০৮.০২২ িজওিব ১৫% % 

৬
১ 

NCC-18-19-Pkg-W11_461 
Construction of RCC Road with 
Drain from Dhonuhaji road to west 
direction upto DND canal in ward 
no.-02 (ID No-347403) 

না ৩২৬০০.০০০ ৩০৩৯৭.২৭৪ িজওিব ৬০% ৩৫% 

৬
২ 

NCC-18-19-Pkg-W10_461 
1. Construction of RCC Drain with 
Road from mizmizi southpara 
khalpar bridge to south direction 
wapda khal via kofil tea shop in ward 
no.-02 .2.b Construction of RCC 
Drain with Road from mizmizi 
Booksgarden to east direction Mr 
Mojibor house in ward no.-02. 
3.Construction of RCC Drain with 
Road from Mizmizi southpara high 
school to DND Khalpar Mr. Afjal 
house in ward no.-02 .4Construction 
of RCC Drain with Road from 
Mizmizi southpara Rahamatullah 
house to east direction near DND 
Khalpar Boro Minar Mosjidward 
no.-02  (ID No-347401) 

না ৫৭৫৩৬.৫৬৩ ৫৬৯৪৬.২৯৭ 

সংেশািধত 
�ি��� 

৫৬৯৪৫.৭৬৭ 

িজওিব ১০০% ৭০% 

৬
৩ 

NCC-18-19-Pkg-W03_461 
1 Construction of Drain with Road 
by RCC from Abdul Ali Poll to south 
direction Mr. Fazal house via Malek 
member house in ward no-2. 2 
Construction of Drain with Road by 
RCC from Muktinagar Haque super 
market to freedom fighter Mr. Zafor 
road in ward no.-03 (ID No-347398) 

না ৫২১৩৩.৯৯৯ ৫১৫৯৮.৯২৯ িজওিব ৭০% ৪০% 

৬
৪ 

NCC-18-19-Pkg-W16_461 
1. Construction of RCC Drain cum 
footpath & Road from Julkuri TC 
Road Shiraz member house to 
WAPDA canal in ward no-09. 2. 
Construction of RCC Road & RCC 
Drain from Julkuri Jut porty more to 
Mr.Samath Membar daying in ward 
no-09. (ID No-347397) 

না ৬৯২৩৯.৮১৭ ৬৫৯৯৫.১৯১ িজওিব ৪৫% % 

৬
৫ 

NCC-20-21-Pkg-W50_461 
Construction of BC Road & RCC 
Drain Jalkuri Uttarpara firoz school 
to Maowlana abdul hannan house in 

না ৪৯৮৬২.৭১৮ ৪৪৮৭৬.৪৪৭ িজওিব ৫০% ২০% 
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ward no-09 ch 00-1650.m. (ID 
No-347396) 

৬
৬ 

NCC-20-21-Pkg-W52_461 
Construction of RCC Drain & BC 
Road Julkuri Amtola more to Julkuri 
Khola Market in ward no-09. (ID 
No-394603)  

না ৫৬৪১৪.২০৯ ৫০৭৭২.৭৮৮ িজওিব ২৫% % 

৬
৭ 

NCC-20-21-Pkg-W51_461 
Construction of BC Road & RCC 
Drain Jalkuri Naytarpara more to 
South direction khal and East 
direction RK Greenland park in ward 
no-09. ch 00-2250m. (ID 
No-403864) 

না ৪০৮৯৯.৫১৯ ৩৮২৯৭.৯৬০ িজওিব - - 

৬
৮ 

NCC-20-21-Pkg-W48_461. 
Construction of RCC Drain & Road 
from Part-1.Dhanakunda Modina bag 
to Mannan Molla house in ward 
no-08. Part-2. Anayath Nagar school 
to Jalapara Lacky Bazar in ward 
no-08.Part-3 South Anayathnagar 
Mehadi house to WAPDA khal in 
ward no-08. (ID No-403861) 

না ৭৫৪২৫.২৭৮ ৬৭৮৮২.৭৫০ িজওিব ৩০% % 

৬
৯ 

NCC-17-18-Pkg-W4_461 
Construction of RCC Drain With 
RCC Road from Ati Gudhuli Hall 
road to North direction upto 
Mazumdar house Canal in ward 
no.-04.Chainage 000 to 1800m. (ID 
No-403853) 

না ৭২৬০৪.৮৬৪ ৬৬৩২৮.৮৪৪ িজওিব ৪০% ২৭% 

৭
০ 

NCC-19-20-Pkg-W28_461 
Construction of RCC Drain with 
RCC Road from Part-1. Rasulbag 
Adarshanagar Mr.Mizanur Rahaman 
house to North direction upto Mr. 
Anu member house via Mr. Golam 
Mostofa house in ward 
no.-03.Chainage 0.0 to 750m.Part-2. 
Rasulbag Shapla chottor to Tula 
factory via Mr. Romjan house in 
ward no.-03.Chainage 0.0 to 490m. 
Part-3. Rasulbag Tula factory to East 
direction upto Khankah mosjid via 
Rasulbag mosjid in ward no.-03. 
Chainage 0.00 to 400m. (ID 
No-403856) 

না ৫১৫১৯.৮৮২ ৪৬৩৬৭.৮৯৪ িজওিব ৩৫% % 

৭
১ 

NCC-20-21-Pkg-W56_461 
Construction of RCC Road & Drain 
from Jalkuri Bisti dhara Road Nurul 
Amin house to Rashid Mia house in 
ward no. 09(ID No-403867)  

 ৪১২৯১.২৭৮ ৩৮২০৯.৪৪০ িজওিব - - 

৭
২ 

NCC-20-21-Pkg-W55_461 
Construction of RCC Road & Drain 
Jalkuri from Mathbor Bazar Road 
Mr.Kafu Mia house to Allama Jame 
Mosque in ward no09. .Part-2. 
Jalkuri Ambia Garments to Mr.Akbor 
in ward no 09. (ID No-403865) 

না ৫৭৪০৩.৫৫৫ ৫১৬৬৩.২০০ িজওিব - - 

৭
৩ 

NCC-19-20-Pkg-W32_461. 
Construction of RCC Drain & Road 

না ২৭৪৯২.৪৭৬ ২৪৭৪৩.২২৮ িজওিব - - 
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from Part-1.South site Dhanakunda 
Zohirul house to Aftab house in ward 
no-08. Part-2.Buayapara CNB Road 
to Rahman house in ward no-08. 
Part-3. Sayedepara Habibulla 
Prodhan house to Pir Mohammath 
house in ward no-08. Part-4. 
Buyanuapara Padan house to Saydur 
Rahman Gazi house in ward no-08. 
(ID No-403859) 

 
যানবাহন 
        
        
নদ �মা 
        
        
পািন সরবরাহ 
        
        
বজ�� �ব�াপনা 

 

পির��কম�েদর জ� বাস�ান িনম �ান 
চলমান না   

সরকারী 
অথ �ায়েন   

 

বজ�� �থেক িব��ৎ উৎপাদন �ি�য়াধীন 

না   

িব��ৎ 
ম�নালেয়
র অথ �ায়েন   

�ািনেটশন 
        
        
অ�া� অবকাঠােমা 
        
        
উে�খেযা� �মরামত কাজ (পয �ায়�িমক র�ণােব�ণ বা �নব �াসন)  
যানবাহন 
        
        
নদ �মা 
        
        
পািন সরবরাহ 
        
        
বজ�� �ব�াপনা 

 

পির�� কােজ �ব�ত হ�া� �লী, �া�মান 
ডা�িবন (ইেলি�ক �াটারী চািলত ��িতর 
গািড়), ব�� অপসারেন �ব�ত গােব �জ �াক, 
�লাডার ��িত যানবাহন �মরামত ও 
র�ণা-�র�েনর মা�েম �ণ: �ণ: �বহার 
করা হেয় থােক। না   

এনিসিস’র 
িনজ� 
অথ �ায়েন   

�ািনেটশন 
        
        
অ�া� অবকাঠােমা 
        
        

 
* আইিডিপ: নাগিরক অংশ�হণ ও কািরগির পয �ােলাচনার মা�েম ��ত�ত বা হালনাগাদ�ত িস� কেপ �ােরশেনর প�বািষ �কী অবকাঠােমাগত উ�য়ন 

পিরক�না অথবা অ��প ম�-�ময়ািদ �য �কান পিরক�না। 

 



নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন  বািষ �ক �িতেবদন অথ �বছর ২০১৯/২০  

24 

(২) �ব �বত� বছেরর �হীত উ�য়ন �ক� এবং উে�খেযা� �মরামত কায ��ম  

                                                                                                                    (ইউিনট: টাকা হাজাের)  
�. 
নং 

�কে�র নাম আইিড
িপ �থেক 
�হীত * 
(হ�া/না) 

�া�িলত �য় ��ত �য় অেথ �র 
উ ৎস 

২০১৮/১৯ অথ �বছেরর 
�শেষ অ�গিত (কাজ 
স�াদেনর % হার) 
�ভৗত আিথ �ক 

২০১৮/১৯ অথ �বছের �হীত উ�য়ন �ক� এবং উে�খেযা� �মরামত কায ��ম 
উ�য়ন �ক� 

১ Repairing of road by CC & BC from 
Lakmi Narayan Cotton mill to 
Tathkhana Bau Bazer in ward no-8 &10. 
(ID No-236193, Package No-04) 

না ৪৬৪৬.০৯৯ ৪৪১৩.৭৯৪ িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

২ Construction of road & drain from 
Chowdhury bari road to Jalal house in 
ward no-8, (ID No-236191, Package 
No-05) 

না ৫০৭৩.৩৪৫ ৪৮১৯.৬৭৭ িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

৩ Construction of RCC Ghatla and road at 
Char Simulpara bank of Shitalakyha 
River in ward no-06. (ID No-257373, 
Package No-W18) 

না ৪২৭৫.৯৫২ ৪২৭৪.৯৯৩ 
িরকা� �ি��� 

৪২৬১.২৭৬ 

িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

৪ Re-construction of road and drain by 
RCC from Rajmohol cinema hall to 
Ghoramara Nur Mosjid with links in 
ward no.-09. (ID No-235498, Package 
No-W65 

না ১৯৬৬৬.০৭৮ ১৯৬৪৫.৩৮০ 
িরকা� �ি��� 

১৮৮২৪.৮৬৯ 

িজওিব 
ও 

িনজ� 
তহিবল 

১০০% ৭৫% 

৫ Construction of RCC road and drain 
from (a) WAPDA canal (Moktijodda 
Sangsad) to Gawsalam Jamey Mosque. 
(b) Dipjar dying to DND Khal via 
Gawsalam Jamey Mosque at Jalkuri  in 
ward no.-09. (ID No-235534, Package 
No-W66) 

না ৭০৩৪.৯৮০ ৭০২৪.১১৬ িজওিব 
ও 

িনজ� 
তহিবল 

১০০% ৬০% 

৬ Construction of footpath from Lal Dalan 
to Luckyu Bazar in ward no.-8. 
(Ch.00+00-4+400m). (ID No-235598, 
Package No-W86) 

না ১০৫৬২.৫৪৪ 
 

১০৫৬২.৫৫৭ 
িরকা� �ি��� 

১০৫৬১.২৪০ 

িজওিব 
ও 

িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

৭ Re-Construction  of   road &  drain 
by RCC  from  TC road to north 
direction Dhaka-Chittagong highway in 
ward no.-02 ( Ch 0+00 to 1+170m). 
(Dhonu Hazi Road) (ID No-235603, 
Package No-W08) 

না ২৭৯৫০.০০৮ ২৭৯৪১.১৫৩ 
িরকা� �ি��� 

২৭৯৩৮.৬৬০ 

িজওিব 
ও 

িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

৮ Re-Construction of road & drain by 
RCC from siddhirgonj pool to Abdul Ali 
pool in ward no-01 & 02 (Ch 0+00 to 
1+400m). (ID No-235608, Package 
No-W41) 

না ৪১৮৪৬.০০০ ৪১৮২০.৯৬৬ 
িরকা� �ি��� 

৪১৮১৭.৫৩৩ 

িজওিব 
ও 

িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

৯ NCC-17-18-Pkg-W5 
(a) Construction of  RCC Road with  
Drain  from beside Ati RM Oil mill  
in ward no.-04 under NCC. (b) 
Construction of  RCC Road with  
Drain  from Siddhirganj Amtola to east 
direction upto sailo main gate in ward 
no.-05 under NCC. (c) Construction of 
BC Road Sonamia Market shahi Mosque 
to shadhur ghatla in ward no:06.ch 

না ৭২৬০৩.৫২১ ৭২৪০৮.৮১৭ িজওিব % % 
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00-750m and RCC ghatla in ward no:06. 
(d) Construction of BC Road Sumilpara 
Behariporty Rail gate to sonamia market 
in ward no:06. (ID No-273921) 

১০ NCC-18-19-Pkg-W13 
(a) Construction of  RCC Road with  
Drain  from Siddhirganj Bow bazar to 
south direction upto canal with 
connecting road in ward no: 04 
(Drain=1374.15m Road= 1568.60m)  
(b-1) Construction of  RCC Road with  
Drain  from Omarpur Mr. Bodi house 
to south direction at siddhirganj in ward 
no.-05 (drain = 1059m Road = 739.40m) 
(b-2) Construction of  RCC Road with  
Drain  from Mr. Ripon house to 
Siddirganj Bazar mosjid via rail line at 
south Ajibpur in ward no.-05 (drain & 
Road = 131m) (b-3) Construction of  
RCC Drain  from sailo road Haider 
shop to Amtola mohr in ward no.-05 
(drain = 275.50m) (c-1) Construction of  
RCC Road with  Drain  from College 
road Simsim shop to west direction upto 
Mr. Nur hossain house via Mr. Ali 
Mahmud house in ward no.-05 
(L=259.42m) (c-2) Construction of  
RCC Road with  Drain  from Ali 
Akbar to Ali Asgor house & Beparipara 
with sailo road in ward no.-05 
(L=44.80m) (c-3) Construction of RCC 
Road with Drain from Mr. Abdul Halim 
to Mr. Alauddin house of kolabug east 
Madrasha road in ward no.-05 
(L=36.58m) (c-4) Construction of RCC 
Road from Mr. Abul Kashem mia to 
Abdul Haque member house at weat 
kolabug in ward no.-05 (L=113.60m) 
(d-1) Construction of  RCC Road with  
Drain  from Omarpur Mr. Motaleb 
house south direction sailo road with 
connecting in ward no.05 (L=214.50m) 
(d-2) Construction of  RCC Road with  
Drain  from Shahjahan mia house to 
Jafor prodhan house at Siddhirganj natun 
moholla in ward no.05 (L=90. 40m). 
(d-3) Construction of  RCC Road with  
Drain  from Mojibor house to Rashid 
Mohajon house at Siddhirganj natun 
moholla in ward no.05 (L=86.20m). 
(d-4) Construction of Road by HBB with 
sand filling from Abdul Haque member 
house to south direction upto sailo road 
at Siddhirganj natun moholla in ward 
no.05 (L= 115.50m). (d-5) Construction 
of RCC Road with drain from sailo road 
to south koumi madrasha in ward no.05 
(L=47.70m). (d-6) Construction of RCC 
Road with drain from Chanmia to west 
konapara more at south Azibpur in ward 

না ৯৯১৭০.৯৪৪ ১০১৮৭৫.১০৬ 
সংেশািধত 

�ি��� 
১০১৮৭৪.৫৮৭ 

িজওিব ১০০% ১০০% 
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no.05 (L=91.40m). (d-7) Construction of 
RCC Road with drain from sailo road 
Mohorchan house to Barabari Babul mia 
house in ward no.05 (L=166.40m). 
under NCC. (ID No-273923) 

১১ NCC-17-18-Pkg-W2 
Construction of  RCC drain & BC road 
from Mouchak bus stand to (west 
direction) Sahebpara City Corporation 
end point via canalpar  in ward no.-02 
(Ch.0+00 to 2+500m). (ID No-285132) 

না ১০৪৩৯১.৭২৩ ১০৪১৯২.৯০৮ 
সংেশািধত �ি��� 

১০৪১৮৫.৬৬৫ 

িজওিব ১০% % 

১২ NCC-17-18-Pkg-W6 
a) Construction of RCC road with RCC 
drain from Tatkhana Sayedpara to 
WAPDA Canal in ward no. 08 (Ch. 0+00 
to 1+500m). b) Construction of RCC 
road with RCC drain from Madhugar 
link road to WAPDA Canal in ward no. 
08 (Ch. 0+00 to 1+850m). c) 
Construction and beautification of 
Pathantoli Eidgah Madth in ward no.08. 
d) Construction and beautification of 
Jalkuri Madhapara Playground in ward 
no.09. (ID No-285134) 

না ৮৯০৮৪.৯৩৩ ৮৫৭৮৪.৫৫৫ িজওিব % % 

১৩ NCC-17-18-Pkg-W7 
Construction RCC drain and BC road 
from Jalkuri to Dosh Pipe in ward no.-09 
(Ch. 0+00 to 2+100m). (ID No-285136) 

না ৯৮০৮৩.৭৮৪ ৯৩২০৬.২০৩ িজওিব % % 

১৪ NCC-18-19-Pkg-W9 
a) Construction of  RCC road with  
drain  from Painadi Tera market road to 
Mr. Sirazul Islam house  in ward no.-01 
(Ch.0+00 to 0+120m). b) Construction 
of  RCC road with  drain  from 
Mizmizi to south direction upto canal at 
Kalu Hazi  road  in ward no.-01 (Ch. 
0+00 to 0+450m). c) Construction of  
RCC road with  drain  from Mizmizi 
west para Hajera market to (west  
direction) upto Baitul mamur jame 
mosjid via Abdul Malek mosjid  in 
ward no.-02 (Ch.0+00 to 0+800m). d) 
Construction of  RCC road with  drain  
from Mr. Hasmot house to east direction 
upto canal at Mizmizi  in ward no.-02 
(Ch. 0+00 to 0+250m). e) Construction 
of  RCC road with  drain  from 
Mizmizi west para Graveyard moor to 
(south-east  direction) upto Maolana 
Mr. Yunus house  in ward no.-02 (Ch. 
0+00 to 0+950m). f) Construction of 
graveyard at South para and West para in 
ward n.-02. (ID No-285137) 

না ৮৭১১৪.৯৯৪ ৮৯৪৬০.৪১৪ 
সংেশািধত �ি��� 

৮৯৪৫৮.৫৮৭ 

িজওিব ১০০% ১০০% 

১৫ NCC-18-19-Pkg-W12 
a) Construction of  RCC road with  
drain  from Modina Mosjid to east 
direction upto TC road  in ward no.-02 
(Ch. 0+00 to 0+900m). b) Construction 
of  RCC road with  rrain  from south 
Sahebpara Mr. Jahangir house to Baitul 

না ৮৪৮৫০.৯৭২ ৮৪৭১২.০৪৩ িজওিব ৫% % 
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Mokaddas Jame mosjid  in ward no.-02 
(Ch. 0+00 to 0+120m). c) 
Reconstruction of RCC road & drain 
From Mr. Mortuja Ali house to Mr. 
Enamul Haque House in ward no-03 
(0+00 to 0+320m).  d) Reconstruction 
of RCC road & drain From Purbo 
Bagmara Mr. Ruhul Amin house to Mr 
Milon Talukder House via Baitur 
Rahman Mosque in Ward 3 (Ch.0+00 to 
0+400m)  e) Reconstruction of RCC 
road & drain from Mr. Abdur Rob House 
to north direction Nippon Packaging in 
Ward No 03 (Ch. 0+00 to 0+200m). f) 
Reconstruction of RCC road & Drain 
from Dr. Anwar house to north direction 
Mr. Adam Ali house situated at 
Rosulbag in ward no.-03(Ch. 0+00 to 
0+210m). g) Construction of  RCC 
road with  Drain  from Rail line to 
Chapakhana via konapara ,kosaipara  in 
ward no.-04 (Ch. 0+00 to 0+600m). (ID 
No-285139 

১৬ NCC-18-19-Pkg-W14 
a) Construction of  RCC road from 
Siddhirganj Rail-line to Shitalakhya 
river via Shosan Ghat  in ward no.-05 
(Ch. 0+00 to 0+300m). b) Construction 
(Improvement) of Graveyard at Sailo 
road  in ward no.:05. c) Construction of 
RCC road and drain from Kodamtoly 
North to west para Sultan Fokir Mazar to 
Biplop house  in ward no:07 (Ch. 0+00 
to 0+500m). d) Construction of RCC 
road & drain from Kodamtoly North to 
West para Khalpar Billal house to 
Sonamia pond in ward no:07 (Ch. 0+00 
to 350m). (ID No-285140) 

না ৩৯৮৭৫.০০৬ ৩৮৪০৮.০০৯ িজওিব % % 

১৭ NCC-17-18-Pkg-W1 
Construction of  RCC Drain (cum 
Footpath) & BC road from Mizmizi 
southpara to Dosh pipe in ward no.-01 
under NCC. (ID No-308076) 

না ১০৭৮৩৩.৬৫১ ১০৫০২৪.৬৬০ িজওিব % % 

১৮ Construction of Toilet & Azukhana at 
Gousia Taiyabi Taharia Madrasha in 
ward no-23 

না ৫১১১.৮৮৩ ৪৭৮২.১৯৭ িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

১৯ Construction of RCC ghatla beside 
Kaitakhali Madrasha in ward no-24. 

না ১২১৪.৮২৬ ১১৯০.১৯৮ িনজ� 
তহিবল 

১০০% ১০০% 

২০ Construction of RCC road and drain 
from H.M.Sen road to Shalperchak with 
link road in ward no-22. 

না ৩৪৪৭৮.৩০৩ ৩৩৪৫২.৭৭২ সরকাির 
ও 

িনজ� 

১০০% ১০০% 

২১ Construction of RCC road and drain in 
Ispahani residential area in ward no-23. 

না ২৬৩৪২.১০৯ ২৬২০৬.১৭১ সরকাির 
ও 

িনজ� 

১০০% ১০০% 

২২ Construction of RCC road and drain 
from CLK road (Maksud chairman 
office) to Chapatoli Khalpar road via 
house of Mr. Joyel in ward no-27. 

না ১০৬২৬.৪৯৮ ১০৬২৩.৮৪০ সরকাির 
ও 

িনজ� 

১০০% ১০০% 

২৩ Construction of RCC road and drain 
from Dhaka-Chittagonj Highway 

না ৬৪৩৫৯.৫২২ ৬৪০৩৬.৭২৯ সরকাির 
ও 

১০০% ১০০% 
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(Bandar Steel Mills) to Horipur Power 
pland in ward no-27 

িনজ� 

২৪ Construction of RCC road and drain 
from Muradpur kath Bagan to house of 
Freedom Fighter Mr. Abdul Mannan in 
ward no-27. 

না ১৫৯৫৮.৯৮৬ ১৫৯৪৬.১২৯ সরকাির 
ও 

িনজ� 

১০০% ১০০% 

২৫ Construction of RCC road and drain 
from Fulhar primary School to North 
side pucca road via house of Mr. Nuro 
Mia with link in ward no-27. 

না ১৯৪১৩.১০২ ১৯৪১৩.২৯৪ সরকাির 
ও 

িনজ� 

১০০% ১০০% 

২৬ Construction of three storied Hazi jalal 
Uddin Mosque at Nabiganj Purbopara in 
ward no-23. (NCC Hazi jalal Uddin 
Mosque) 

না ১১০১১.৩৭৯ ১১৪৮১.২৬৬ িনজ� 
তহিবল 

% % 

২৭ Construction of three storied Mosque 
with five storied foundation at the North 
side of Kadamrasul College in ward 
no-23. (Pak Panjatan City Jame Mosque) 

না ২৮৪৬৫.৫৩৮ ২৯৬৮২.৯৭৫ িনজ� 
তহিবল 

% % 

২৮ Construction of five storied Community 
Center in ward no-19. 

না ৫২৭৩২.০৬৪ ৫৫২৪০.৩৬৬ িনজ� 
তহিবল 

% % 

২৯ Improvement of Lakhankhola Mosque in 
ward no-25. (Ahale Bayat City Jame 
Mosjid) 

না ৬৭৪৯.১৬২ ৬৫৮৫.৮৪ িনজ� 
তহিবল 

% % 

৩০ Earth & Sand filling at Moradpur 
Graveyard in ward no-27. 

না ৫১০১.৪৩৮ ৫২৭৪.২৫৬ িনজ� 
তহিবল 

% % 

৩১ Construction of Scavengers Colony 
Part-A at Rishipara under Narayanganj 
City Corporation 

না ১৯১৬২৮.২৯১ ১৮৩৮৬৫.৯১৬ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩২ NCC_Scavenger-18-19-Rishipara-Part-
B 
Construction of Scavengers Colony 
Part-B at Rishipara under Narayanganj 
City Corporation 

না ১৮৯৩৪৯.৫৯৩ ১৮৩৩৭৯.৪৬৪ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩৩ NCC_Scavenger-18-19-Rishipara-Part-
C 
Construction of Scavengers Colony 
Part-C at Rishipara under Narayanganj 
City Corporation 

না ১৯৬৭৬৮.৭৪২ ১৯০১৯৪.০৬৯ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩৪ (a) Construction of RCC Drain and Road 
(With Branch road) From Ahad Ali 
mosque Road to H/o Gias Uddin at Dory 
Sona kanda in ward no-20. (b) 
Landscaping and Beautification work of 
Play ground Near Mahmun Nagar 
Graveyard in ward No-20. (c) 
Construction of RCC road and RCC 
drain starting from Lakhkhonkhola road 
(Roza Bekari) to Kazi Nazrul Islam 
Road via Mr. Sattar house and Chowrapa 
road in ward no - 24. (d) Construction of 
RCC road and RCC drain starting from 
Lakhkhonkhola road to Tara Miya house 
in ward no - 24. (e) Construction of 
Shonachara Graveyard in ward no-26. 

না ৮৭৩৭১.৯৯৮ ৮৯৪৪০.৮৮৭ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩৫ Package No: NCC-18-19-PKG-W20 
(a) Construction of RCC drain and road 
(Branch road) from santi naar Mosque to 
Asrayon Project at santi nagar in ward 
no-19, (b) Rehabilitatin and 

না ১০৭৪৯৮.৩৬৯ ১০৪৪৩৪.৮০০ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 
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Maintanance of Madanganj Graveyard at 
Madanganj in ward no-19, (c) 
Landscaping and beautification of 
Madanganj khat in ward no-19 

৩৬ Package No: NCC-18-19-PKG-W21 
(a-i) Construction of RCC drain and 
road from KN Shen road to Hazi Badsha 
Mia Dockyard in ward no-20, (a-ii) 
Construction of RCC ghatla river bank 
of Sonakanda Hatt in ward no-20, 
(b) Construction of RCC drain and road 
from Madanganj road to Bandar Rail 
line via H/O Kazimuddin in ward no-20, 
(c) Landscaping and beautification work 
of Mahmud nagar Graveyard in ward 
no-20, (d) Construction of RCC drain 
and road at Salenagar branch road with 
link road in ward no-21, (e) Landscaping 
and beautification work of Sonakanda 
Graveyard in ward no-21. 

না ৬৭৪২১.০৯৭ ৬৩৩৬৪.০৩৯ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩৭ Package No: NCC-18-19-PKG-W-22 
(a) Construction of RCC road and RCC 
drain starting from Bandar Girls school 
to Sarwar house in ward no-22, (b) 
Construction of RCC road and RCC 
drain starting from H.M Sen road 
Miyapara Mosque to Ripon house in 
ward no-22, (c) Construction of Bandar 
Graveyard &  Crimetri in ward no-23, 
(d) Construction of RCC road and RCC 
drain starting from Bandar Graveyard 
road to Mathpara Baitul Mamur Jame 
Mosque road with link road in ward 
no-22, (b-part) Construction of RCC 
ghatla at B.M school ghat (Shitalakhya 
River Bank) in ward no-22. (d-part) 
Construction of RCC ghatla at 5 no ghat 
(Shitalakhya River Bank) in ward no-23. 

না ৪৮৮৬১.৫৪৮ ৪৮৮০০.০৪০ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩৮ Package No: NCC-18-19-PKG-W58 
(a) Construction of Madanganj Laange 
ghat road by RCC with RCC ghatla in 
ward no-19, (b) Construction of RCC 
road and drain from Sonakanda Anayet 
Nagar Kamal Master house to H/O 
Shamsul Haque in ward no-21, (c) 
Construction of RCC drain and road 
from Shahi Mosque road H/O Aminul 
Islam to RHD road in ward no-21, (d) 
Re-excavation and beautification work 
of Tribeny khal in ward no-21, (e) 
Construction of RCC drain and road 
from KN Shed road (East side of 
Sonakanda Hatt)  to Shitalakhya river 
in ward no-20, (f) Construction of RCC 
drain and road from Mahmud nagar KN 
shen road to H/O Khorshed Miah in 
ward no-20, 

না ১১৯৪৯৪.৪৪১ ১১৬২০৭.৯২৬ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 

৩৯ NCC-461_18-19-Pkg-W23 
a) Construction of RCC road and drain 
from Taltola road to South side of Mr. 

না ১৪৮২৩৮.০৭৫ ১৫১২২৮.৭৮৯ সরকাির 
ও 

িনজ� 

% % 
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Dadon house in ward no-25, b) 
Construction of RCC road and drain 
from Sonachara school ghat to 
Ramnagar Sajar house in ward no-26, c) 
Construction RCC road with drain from 
Dhaka-Chittagonj road Haji Motaleb 
house to Moradpur Graveyard in ward 
no-27, d) Re digging and beautification 
Sanakanda canal in ward no-20 Ch.000 
to 1600m, e) Construction of Bandar 
Dhakeshari Crematory Shosshan gate in 
ward no-26. 

 
 

যাবনাহন 
        
        
নদ �মা 
        
        
পািন সরবরাহ 
        
        
বজ���ব�াপনা 

 

কেরানাকালীন সমেয় শহেরর �ধান �ধান 
রা�া/সড়ক সহ শহেরর অিল-গিল জীবা� 
�� করেনর লে�� িবেশষািয়ত আ�িনক 
পািণর গািড় ��ত করা হেয়েছ। না ০৬ (ছয় ল�) ০৬ (ছয় ল�) 

এনিসিস’র 
িনজ� 
অথ �ায়েন  ১০০% ভাগ 

 
০২� �রাড �ইিপং গািড় (LGED ম�নালেয়র �সৗজ� 
বরা�) না      

�ািনেটশন 
        
        
অ�া� অবকাঠােমা 
        
        
উে�খেযা� �মরামত কায ��ম (পয �ায়�িমক র�ণােব�ণ বা �ন:�মরামত)  
যানবাহন 
        
        
নদ �মা 
        
        
পািনসরবরাহ 
        
বজ���ব�াপনা 
        
�ািনেটশন 
        
অ�া� অবকাঠােমা 
        
২০--/-- অথ �বছের �হীত উ�য়ন কম ��িচ এবং উে�খেযা� �মরামত কায ��ম 
যানবাহন 
        
        
নদ �মা 
        
        
পািন সরবরাহ 
        
        



নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন  বািষ �ক �িতেবদন অথ �বছর ২০১৯/২০  

31 

বজ���ব�াপনা 
        
        
�ািনেটশন 
        
        
�পৗর �িবধা 
        

 

 ৬.২  �ম��ী�ত উ�য়ন-স�িক�ত অজ�নস�হ 

  �নাট:  নীেচর সারিণেত সরাসির িস� কেপ �ােরশন ক��ক পিরচািলত/বা�বািয়ত অবকাঠােমা এবং  / �েদয় �সবা�লক 
কায ��ম �দখােনা হেয়েছ 
 

 
অথ �বছর ২০১৮/১৯  
�শেষ �মাট অজ�ন 

অথ �বছর ২০১৯/২০  
�শেষ �মাট অজ�ন আেগর বছর �থেক �ি�/পিরবত�ন 

�মাট রা�া   ২৬৩.০১ িক.িম. ৩০৫.৫২ িক.িম. ৪২.৫১ িক.িম. 
িবিস (িব�িমনাস কােপ ��ং) ১৯.৪৩ িক.িম. ২১.৯৮ িক.িম. ২.৫৫ িক.িম. 
িসিস (িসেম� কনি�ট) ২৩.১২ িক.িম. ২৭.৯৭ িক.িম. ৪.৮৫ িক.িম. 
আরিসিস (রড-িসেম�-কনি�ট) ২২০.৪৬ িক.িম. ২৫৫.৫৭ িক.িম. ৩৫.১১ িক.িম. 
    
নদ �মা – �মাট  ২১৭.৮১ িক.িম. ২৬৮.৩৯ িক.িম. ৫০.৫৮ িক.িম. 
ি�ক  - - - 
আরিসিস ২১৭.৮১ িক.িম. ২৬৮.৩৯ িক.িম. ৫০.৫৮ িক.িম. 
ক�চা - - - 
খাল - - - 
    
�স�     
�মাট সং�া     
�মাট �দঘ �� িক.িম. িক.িম. িক.িম. 
    
কালভাট �স    
�মাট সং�া    
    
সড়ক বািত    
সড়কবািতর �েলর সং�া 

(িনজ�+DPDC/REB) 

৬৬৮০� ৮৩২১� ১৬৪১� 

    
সাধারেণর বাজার    
বাজােরর সং�া ২৬� - - 
�মেঝর জায়গা/আয়তন m2 m2 m2 
    
উ�ান     
�মাট সং�া  ২� ৪� ২� 
�মাট এলাকা     
    
কিমউিন� �স�ার     
�মাট সং�া ১� - - 
    
গণেশৗচাগার     
�মাট সং�া  ১১� - - 
�জ�ার �থকীকরণ গণেশৗচাগােরর সং�া ১১� - - 
    
পািন সরবরাহ     
িস� কেপ �ােরশন ক��ক পািন  সরবরাহ �ব�ায় 
সং�� পিরবার /ভবেনর সং�া 

- ২৭৪৮৮� পিরবার ২৭৪৮৮� পিরবার 
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অ�ায় ৭ অবকাঠােমা  :  পিরচালনা এবং র�ণােব�ণসহ অ�া� �সবা�লক কায ��মস�হ 

    ৭.১ সিচেবর দ�র 

    (১) উে�খেযা� �সবাস�হ 

 
উে�খেযা� �সবাস�হ বণ �না 

সাধারেণর বাজার �ব�াপনা •  বাজােরর জায়গা ইজারাদান 

যানজট িনয়�ণ 
•  �ধান �ধান রা�া এবং বাজােরর জায়গা�িলেত ��ািফক কম�েদর িন�� 

করা 

নাগিরক ত�েসবা �ক� (িসআই এসিস) 

•  নাগিরকেদর জ� ওয়ান �প �সবা সরবরাহ করা 

•  অিভেযাগ �হণ 
সাং�িতক কায ��ম �চার • সাং�িতক, �ীড়া এবং অ�া� অ��ােনর আেয়াজন করা  

• �বসরকাির সং�ার মা�েম সাং�িতক, �ীড়া এবং অ�া� অ��ােনর 
�নসর করা 

 

    (২) অজ�েনর �চকস�হ 

 
�সবা স�হ �চক এবং অজ�ন 

 �চক অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 
সাধারেণর বাজার সাধারেণর বাজাের খািল 

জায়গার পিরমান 
১০২ শতাংশ (সামি�ক) ৩৩ শতাংশ (সামি�ক) 

যানজট িনয়�ণ �ািফক িনয়�েণর জ� 
িন�� কম�র সং�া 

০৯ জন ১৫ জন 

সং�িত ও �খলা�লা িবষয়ক অ�ি�ত সাং�িতক 
কম ��িচর সং�া  

০৫ � ০৪ � 

 অ�ি�ত  ��র�ত 
সাং�িতক কম ��িচর সং�া 

০৩ � ০২ � 

অনিধকার �েবশ সাধারেনর জায়গা �থেক 
অৈবধভােব �ািপত �দাকান 
সিরেয় �নয়ার সং�া  

১৫ � ০৯ � 

 

     (৩) �ব �বত� বছেরর �লনায় উে�খেযা� পিরবত�ন স�েক� ��া   

১.  
 

২.  
 

৩.  
 

 

     ৭.২ রাজ� িবভাগ 

      (১) উে�খেযা� �সবাস�হ 

উে�খেযা� �সবাস�হ বণ �না 
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��ড লাইেস� �দান 
২০১৯-২০২০ অথ �বছের নবায়ন�ত ��ড লাইেস� সং�া : ১৫,১৩৮ � এবং ন�ন�ত 
��ড লাইেস� সং�া : ২,৯৪১ � । 

অযাি�ক যানবাহেনর লাইেস� 
�দান 

নবায়ন�ত ��ড লাইেস� সং�া : ১১,৬৭৩ � 

সাধারেণর বাজার �ব�াপনা িস� কেপ �ােরশেনর �ায় �িত� ওয়ােড � এবং �কাথাও �কাথাও মহ�ায় িস� কেপ �ােরশন হেত 
�ায় ২৬ � বাজার িনম �ান করা হেয়েছ ; যা �িতিনয়ত র�ণােব�ণ করা হয়। 

কসাইখানার �ব�াপনা আ�িনক কসাইখানা িনম �ােণর জ� িডিপিপ ��ত কের ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
 

     (২) অজ�েনর �চক 

�সবাস�হ 

�চক ও অজ�ন  

�চক অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 

��ড লাইেস� 

ন�নভােব ই���ত ��ড 
লাইেসে�র সং�া 

২,৯৩১ � ২,৯৪১ � 

নবায়ন�ত ��ড 
লাইেসে�র সং�া 

১৬,১৫০ � ১৫,১৩৮ � 

অযাি�ক 
যানবাহেনর 
লাইেস� 

�মাটর িবহীন গাড়ীর জ� 
ই���ত লাইেস� সং�া 

১১,৬৭৩ � ১১,৬৭৩ � 

সাধারেণর বাজার খািল জায়গার পিরমাণ ১০২ শতাংশ  ৩৩ শতাংশ 

গণেশৗচাগার 

ন�ন ইজারা �ি�র 
আওতায় পিরচািলত 
গণেশৗচাগার এর সং�া  

�েযাজ� নেহ। �েযাজ� নেহ। 

নবায়ন�ত ইজারা �ি�র 
মা�েম পিরচািলত 
গণেশৗচাগার এর সং�া 

০৪ � ০৪ � 

 

     (৩) �ব �বত� বছেরর �লনায় উে�খেযা� পিরবত�ন স�েক� ��া : 

১. �কািভড-১৯ জিনত কারেণ ��ড লাইেস� ন�নকরণ এবং নবায়েন কাি�ত ল��মা�া অিজ�ত হয় িন। 

২. �মাট ১১ � গণেশৗচাগার �তরী করা হেয়েছ । যার ০৪� ইজারা �দান করা হেয়েছ িক� অবিশ� ০৭ � জনগেণর 
�িবধােথ � িস� কেপ �ােরশেনর ত�াবধােন পিরচািলত হে�। 
৩. ইেতা�েব � ২০১৮/১৯ অথ �বছের ০৫ � বাজার সং�ার করা হেয়েছ এবং ২০১৯�◌/২০ অথ �বছের ন�ন ০৩ � বাজার িনম �াণ স�� 
করা হেয়েছ।   

 

    ৭.৩ �েকৗশল িবভাগ 

     (১) অবকাঠােমা পিরচালনা ও র�ােব�ণ এবং  অ�া� �সবা   

উে�খেযা� �সবাস�হ বণ �না 
রা�া �মরামত ও র�ণােব�ণ  ২০১৯-২০ অথ � বছর পয �� ৩০৫.৫২ িক:িম: রা�া িনম �াণ/�মরামত করা হেয়েছ। 
নদ �মা �মরামত ও র�ণােব�ণ ২০১৯-২০ অথ � বছর পয �� ২৬৮.৩৯ িক:িম: নদ �মা িনম �াণ/�মরামত করা হেয়েছ। 
�স� �মরামত ও র�ণােব�ণ  
সড়কবািত �মরামত ও র�ণােব�ণ ২০১৯-২০ অথ � বছর পয �� ৮৩২১� সড়কবািতর �ল �াপন করা হেয়েছ। 
গণেশৗচাগার �মরামত ও র�ণােব�ণ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর আওতায় �মাট ১১� গণেশৗচাগার চলমান আেছ। 
জনসাধারেণর অংশ / িবেনাদেনর 
�ান �মরামত ও র�ণােব�ণ 

জনসাধারেণর িবেনাদেনর অংশ িহেসেব ২০১৯-২০ অথ � বছর পয �� �মাট ৪� পাক� 
িনম �াণ করা হেয়েছ। 

নাগিরকেদর জ� কিমউিন� �স�ার 
অথবা অ�া� নাগিরক �িবধা �তির 

নাগিরকেদর জ� ১� কিমউিন� �স�ার �ািপত হেয়েছ। 
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ও র�ােব�ণ  
পািন সরবরাহ ও পািন 
সরবরাহজিনত �িবধািদর �মরামত ও 
র�ােব�ণ  

পািন সরবরাহ ও পািন সরবরাহজিনত �মরামত/র�ণােব�ণ জিনত কায ��ম �� 
হেয়েছ। 

ভবন িনয়�ণ �েযাজ� নেহ। 

�িঁক�ণ � ভবন িনয়�ণ 
িনয়িমতভােব �িঁক�ণ � ভবন িচি�ত করেণর জ� সেরজিমেন নগর পিরদশ �ন করা 
হেয় থােক।  

 
     �েকৗশল িবভাগ ক��ক  অবকাঠােমা উ�য়ন সং�া� �সবাস�হ অ�ায় ৬ এ বিণ �ত হেয়েছ।  

     (২) অজ�েনর �চক :  

�সবাস�হ 
�চক এবং অজ�ন  

�চক অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 
ভবন িনয়�ণ অ�েমািদত ভবেনর সং�া  �েযাজ� নেহ। �েযাজ� নেহ। 

অ�া��কর / �িঁক�ণ � ভবন 
অ�া��কর এবং �িঁক�ণ � 
ভবন পিরদশ �েনর সং�া  

৪ ৩ 

 

     (৩) �ব �বত� বছেরর �লনায় উে�খেযা� পিরবত�ন স�েক� ��া :  

১. 
 
 

২. 
 
 

৩. 
 
 

 
 

 
 

 

    ৭.৪ বজ�� �ব�াপনা িবভাগ 

  (১) উে�খেযা� �সবাস�হ 

উে�খেযা� �সবাস�হ বণ �না 
বাজার এবং �হ�ালী বজ�� সং�হ �হ�ালী বজ�� �ব�াপনায় বত�মােন ১৮� NGO/CDC িনেয়ািজত আেছ  এবং 

অবিশ� ০৯� ওয়ােড �র �হ�ালী বজ�� �ব�াপনা �ি�য়াধীন রেয়েছ । এর মে� ১৫নং 
ওয়ােড �র �হ�ালী বজ�� �ব�াপনা কায ��ম� CGP �কে�র আওতায় CDC এর 
মা�েম পিরচািলত হে� । 
এছাড়া মােক�ট / �ানীয় বাজার হেত িস� কেপ �ােরশেনর পির��কম�র মা�েম 
পচনশীল ও অপচনশীল বজ�� সং�হ করা হেয় থােক । 

রা�া এবং নদ �মা পির�� রাখা এবং 
মিনটিরং 

িস� কেপ �ােরশন ক��ক িনেয়াজত পির�� কম� অথ �াৎ ঝা�দার , �লী�ান ও ��ন�ান 
�ারা �ত�হ পির�ার - পির��তার কাজ কিরেয় ময়লা-আবজ�না িনিদ �� �ােন িনেয় 
�ফলা হয়, যা পরবত�েত গােব �জ �াক �যােগ অপসারন কের ডাি�ং ��শেন িনেয় 
�ফলা হয়। 
এছাড়া বছের �ই বার বষ �া �মৗ�েমর �েব � ও পের অনাকাি�ত জলাব�তা অড়ােনার 
লে�� িস� এলাকার �ধান �ধান গভীর �াব�� ��েনর �া� পির�ার কিরেয় 
অপসারন করা হয় । 

হাসপাতাল বজ�� �ব�াপনা ি�ি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� । 
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গনেশৗচাগার পির�� রাখা এবং 
মিনটিরং 

অ� িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় গনমা�ষেক উ�ত পয়ঃিন�াশন �িবধার 
আওতার আিনবার লে�� �িতিনয়ত কাজ কের যাে� । এরই ধারাবািহকতায় িস� 
কেপ �ােরশেনর ২৭� ওয়ােড �র পয়ঃিন�াশন �ব�াপনা (Fecal Sludge 

Management) উ�য়েনর লে�� গত ২৩ �সে��র’২০১৯ইং তািরেখ Water And 

Sanitation For Urban Poor (WSUP) এক সমেঝাতা �ারক স�াদন হেয়েছ । 
ইেতামে� Water And Sanitation For Urban Poor (WSUP) সং�া� 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন এ কাজ �� কেরেছ । 

�া�িফল �ব�াপনা ২০১৬ি�ঃ সােল প�ব� নামক �ােন পিরেবশ অিধদ�র ক��ক Compost Plant 
িনম �ান করা হেয়েছ । �মগা িলিমেটড নামক �িত�ান Compost Plant -এর দািয়ে� 
রেয়েছ । �সখােন �ত�হ �জব অবজ�না িদেয় �ায় ২২ (বাইশ) টন �জব সার উৎপািদত 
হ�� । উ� �ােন �াি�ক/পিলিথন �থেক �ালানী �তল উৎপাদন �ক�ও �� হেয়েছ। 
পাশাপািশ িস� কেপ �ােরশেনর ০৯নং ওয়ােড �র জাল�িড় দশপাইপ এলাকায় ২৩ 
(�তইশ) একর জিমর মে� ১০ (দশ) একর জিমর উপর �ায়ী ডাি�ং 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 । 

 

  (২) অজ�েনর �চক 

�সবাস�হ �চক এবং অজ�ন 

�চক অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 

বজ���ব�াপনা সং�হীত বেজ��র পিরমান 
(আ�মািনক) 

৩৫০ টন (আ�মািনক) ৪৫০ টন (আ�মািনক) 

হাসপাতাল বজ�� সং�হীত হাসপাতাল বেজ��র 
পিরমান (আ�মািনক) 

“�ীজম বাংলােদশ” নামক 
NGO এর সহায়তায় 

হাসপাতাল বজ�� অপসারেনর 
কাজ� স�� হেয় থােক। 

“�ীজম বাংলােদশ” নামক NGO 
এর সহায়তায় হাসপাতাল বজ�� 
অপসারেনর কাজ� স�� হেয় 

থােক। 

রা�া ও নদ �মা 
পির�� রাখা 

িনয়িমত পির�� কের এমন 
রা�ার পিরমান (আ�মািনক 

�র�) 

১৯০ বগ � িকেলািমটার ২৭০ বগ � িকেলািমটার 

িনয়িমত পির�� কের এমন 
নদ �মার পিরমান (আ�মািনক 

�র�) 

 ২৬৮ বগ � িকেলািমটার 

গণেশৗচাগার িনয়িমত পির�� কায ��ম চেল 
এমন গণেশৗচাগােরর সং�া 

১১ � গণেশৗচাগার িনয়িমত 
পির�ার পির�� রাখা 

১১ � গণেশৗচাগার িনয়িমত 
পির�ার পির�� রাখা 

 

     (৩) �ব �বত� বছেরর �লনায় উে�খেযা� পিরবত�ন স�েক� �া�া  

১. 
 
 

২. 
 
 

৩. 
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   ৭.৫ �া�� িবভাগ 

  (১) উে�খেযা� �সবাস�হ 

উে�খেযা� �সবাস�হ বণ �না 
ইিপআই �কা ল��মা�া : ১১,১০০ জন এবং অজ�ন : ৮২৯০ জন ( �কািভড-১৯ জিনত কারেণ 

কাি�ত ল��মা�া অিজ�ত হয়িন ) 
িভটািমন ক�াপ�ল : ল��মা�া : ২,০১,৫২৬ জন এবং অজ�ন : ১,০৯,৬৯৬ জন 
 

জ� ��� িনব�ন জ� িনব�ন : ১৩৪৭৪ জন এবং ��� িনব�ন : ৩৪৪৮ জন। 
খা� িনরাপ�া/ িনরাপদ খা� িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন সকল �হােটল/�রে�ারাস�হ িনয়িমত মিনটিরং 

ও পিরদশ �ন করা হে�। ১৫ নং ওয়ােড �র ৪৫� �হােটল/�রে�ারােক ল���� 
কের �সবান মান উ�য়েনর জ� সেচতনতা�লক িবেশষ িবেশষ কায ��ম �হণ 
করা হেয়েছ। 

িশ�াথ�েদর জ� �মিডক�াল �চক আপ �েয়াজ� নেহ। 
অ�া��কর ভবন িনয়�ণ �েযাজ� নেহ। 

 

  (২) অজ�েনর �চক 

�সবা স�হ �চক এবং অজ�ন  
 �চক অথ �বছর ২০১৮/১৯ অথ �বছর ২০১৯/২০ 

ইিপআই �কা �কা �দওয়া হেয়েছ এমন িশ�েদর 
সং�া 

১১,১০০ জন ৮২৯০ জন 

জ� ��� িনব�ন িনব�েনর সং�া ১৭,২৭২ � ১৬৯২২ � 
খাে� �ভজাল িনয়�ণ পিরবী�ণ করা হেয়েছ এমন 

সরবরাহকারীেদর �মাট সং�া 
�েযাজ� নেহ �েযাজ� নেহ 

 পিরদশ �ন করা হেয়েছ এমন 
সরবরাহকারীেদর �মাট সং�া 

২০০ � ১৫০ � 

�মিডক�াল �চকআপ �মিডক�াল �চক আপ করা হেয়েছ 
এমন িশ�াথ�র সং�া 

�েযাজ� নেহ �েযাজ� নেহ 

মশক িনয়�ণ �মাট এলাকা (বগ � িক:িম:) যা �� 
করা হেয়েছ  

িস� কেপ �ােরশেনর ২৭� 
ওয়ােড � ২৫০-২৬০ বগ � 

িকেলািমটার এলাকায় মশার 
ঔষধ িছটােনা হেয়েছ। 

িস� কেপ �ােরশেনর ২৭� 
ওয়ােড �ই ওয়াড � �িত ০৫ জন 
মশক িনধন কম�র মা�েম 
২৭০-২৭৫ বগ � িকেলািমটার 

এলাকায় মশার ঔষধ িছটােনা 
হেয়েছ। 

কসাইখানা �মাট কসাইখানা পিরদশ �েনর 
সং�া  

০২ � ০৩ � 

 

  (৩) �ব �বত� বছেরর �লনায় উে�খেযা� �কান পিরবত�ন থাকেল তার �া�া �দান 

১. 
 
 

২. 
 
 

৩. 
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  ৭.৬ সমাজক�ান , িশ�া ও  সং�িত 

  (১) �ধান �সবাস�হ 

�ধান �সবাস�হ িববরণ 
�ঃ�েদর জ� জনক�াণ �ক�, 
আ�য় �ক�, এিতমখানা, িবধবা 
িনবাস ও অ�া� �িত�ান 
পিরচালনা 

�েযাজ� নয়।  

কেপ �ােরশেনর িনজ খরেচ নগরীেত 
�:� এবং পিরচয়হীন �ত �ি�েদর 
�তেদহ দাফন ও দােহর �ব�া 
করা;  

৫ জন িন:� �ি�েক দাফন করা হয়ঃ 
১। খায়�ল আলম, তাং- ৭/৪/২০২০ি�.। 
২। �মায়া�ম �হােসন, তাং- ২/৫/২০২০ি�.।  
৩। িলিপ �বগম, তাং- ১০/৫/২০২০ি�.।  
৪। �রজাহান �বগম, তাং- ১২/৫/২০২০ি�.।  
৩ জন িন:� �ি�েক দা� করা হয়ঃ 
১। বাতাশী রানী সাহা, তাং- ১৯/৫/২০২০ি�.। 
২। রতম �মার �সন, তাং- ১৪/৭/২০২০ি�.।  
৩। িশ�ী রানী সাহা, তাং- ১৮/৪/২০২০ি�.। 
৪। �নাল কাি� ধর, তাং- ১৭/৪/২০২০ি�.। 

িভ�া�ি�, পিততা�ি�, �য়া, 
মাদক�� �সবন, ম�পান, িকেশার 
অপরাধ এবং অ�া� সামািজক 
অনাচার �িতেরােধর �ব�া করা; 

১। মাদক �� ও সামািজক অনাচার (বা� িববাহ, �যৗ�ক, নারী িনয �াতন) 
�িতেরােধ সংরি�ত ওয়াড � কাউি�লর এর �ন�ে� উঠান �বঠক করা হয়। 
২। িভ�া�ি�, পিততি�ি� �িতেরােধ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন িনজ� অথ �ায়েন 
সহজ শেত� ঋণ �দান সহ �কে�র ত�বধােন FGD এবং �বসার �লধেনর জ� 
অ�দান �দান করা হয়।  
৩। �য়া, িকেশার অপরােধর মত িবষয় ওয়াড � পয �ােয়র সম�য় সভায় (WLCC) 
আেলাচনায় িস�া� �নয়া হয়। এছাড়াও এ সকল সামািজক অনাচার �রােধ সংি�� 
ওয়াড � কাউি�লরগণ �দনি�ন কাজ িহসােব দািয়� পালন কেরন।  

  (২) অজ�েনর �চকস�হ   

�সবা �চক ও অজ�নস�হ 

 �চক সং�া অথ �বছর ২০১৯-২০ 
দির� �ি�েদর 
�তেদহ দাফন ও 
দােহর �ব�া করা 

�তেদহ দাফন করার সং�া ৫জন ২৫,০০০/- 

 
�তেদহ দাহ করার সং�া ৩জন ১৫,০০০/- 

পাঠাগার �বহারকারীর সং�া িনম �াণ কাজ চলমান। 
�:�েদর জ� 
সহায়তা 

ক। �বসা অ�দান।  ৫০৯জন ৫,০৯,০০০/- 

 খ। িচিকৎসা/িশ�া/িববাহ ৬১৮জন ৩,৬১,৫০০/- 

 

অ�ায় ৮: �শাসিনক উ�িতকরণ 

৮.১ লি�ত কাজস�হ, উে�� এবং ফলাফল 

(১) কায ��ি�য়া উ�িতকরণ : রা�া ও নদ �মা পির�ার-পির�� িবষয়ক কায ��ি�য়া উ�িতকরণ কম �পিরক�না 
২০১৯-২০২০ 
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লি�ত কাজ: কায �াবলী ১: জন�া�� বজ�� সং�হ, কায �াবলী২: অপসারণ এবং এর �ব�াপনা এবং কায �াবলী ৩: ১.৬  কেপ �ােরশন 
নগরীর িবিভ� �ােন ময়লা �ফিলবার পা� বা অ�িবধ আধােরর �ব�া কিরেব এবং �যখােন অ��প ময়লা �ফলার পা� বা 
আধােরর �ব�া করা হইেব, কেপ �ােরশন সাধারণ �না�শ �ারা পা��বত� বাড়ী ঘর ও জায়গা-জিমর দখলদারগণেক তাহােদর 
ময়লা বা আবজ�না উ� পা� বা আধাের �ফিলবার জ� িনেদ �শ দান কিরেত পািরেব। 
�হীত কায �াবলীস�হ: 
১. সংি�� কম �কত�া, কাউি�লর এবং নাগিরকেদরেক কােজর পিরক�না এবং বা�বায়ন স�েক� ওিরেয়ে�শন �দান করা 
২. �ািপত ডা�িবন�েলােত �িমক না�ার �দয়া 
৩. রা�া এবং ডা�িবন পির�ার সং�া� অিভেযাগ �হেণর জ� একজন অিফসার / িসআইএসিস �ক দািয়� �দান করা 
৪. সম�ার �ত সমাধােনর জ�  পির�� কম�েক িনেদ �শনা �দােনর জ�  একজন কম �কত�ােক দািয়� �দান করা 
৫. আইইিস (ইনফরেমশন, এ�েকশন এবং কিমউিনেকশন) উপকরণ �তরী এবং �দশ �ন করা 
৬. কিমউিন� অংশ�হেণর জ� “সেচতনতা�লক �চারািভযান” কম ��িচর আেয়াজন করা বছের �ইবার (�ল, কেলজ, মা�াসা, 
�াব ইত�ািদ) 
৭. ডি�উএলিসিস'র ��মািসক সভায় রা�া ও ডা�িবন পির�ার- পির��তা  িবষয়  আেলাচনা করা এবং কনজারেভ�ী 
িবভাগেক এিবষেয় িরেপাট � করা 
৮. �ায়ী কিম� (বজ�� �ব�াপনা) অিভেযাগ সং�া� �রকড � পয �ােলাচনা কের �ব�া �হণ করেব ( �ম �ায়ী কিম�েক িরেপাট � 
করেব) 
৯. িসআইএসিস অিভেযাগ এর �রকড � রাখেব এবং কনজারেভ�ী িবভাগেক অবিহত করেব 
১০. ��ায়ন ফেম �র উপর িভি� কের পয �ােলাচনা কম �শালা পিরচালনা করা 
১১. �ায়ী কিম� (বজ�� �ব�াপনা) ��ায়ন ফলাফল পয �ােলাচনা করেব 
১২. ��ায়ন িরেপাট � সাধারণ সভায় জমা িদেত হেব 
১৩. পরবত� অথ �বছেরর জ� সংেশািধত পিরক�না �তির করা এবং সাধারণ সভায় জমা �দয়া 

উে��: রা�া িনয়িমত পির�ার-পির�� রাখেত নাগিরক ক��ক মিনটিরং �ব�া �জারদার করা এবং এতদসংি�� অিভেযাগ 
িস�কেপ �ােরশেনর মা�েম �ত িন�ি�র লে�� এক� কায �কর প�িত �িত�া করা । 
�চক ল��মা�া অজ�ন 

১: প�চ �র িবিশ� ��ায়ণ �ব�া 
(১। অত�� �নাংরা ২। �নাংরা ৩। 
�হণেযা� ৪। পির�ার ৫।�ব 
পির�ার 

১-১ : সকল লি�ত রা�া স�হ 
(ওয়াড � নং-১৫, ০৮ এবং ২২) 
�চক ৩ (�হণেযা�) এর অিধক 
�ের রাখা 
 

১-১ : লি�ত সম� রা�া �চক ৪ (পির�ার ) 
অজ�ন কেরেছ 
 

২. : অিভেযাগ িন�ি�র হার 
 

২-১ : ৬০% অিভেযাগ যথাসমেয় 
িন�ি� হেয়েছ 
 

২-১ : ৮০ % অিভেযাগ যথাসমেয় িন�ি� 
হেয়েছ 
 

 

গণেশৗচাগার িবষয়ক কায ��ি�য়া উ�িতকরণ কম �পিরক�না  
লি�ত কাজ : কায �াবলী ১: জন�া��, কায �াবলী ২: পায়খানা ও ��াব খানা এবং কায �াবলী ৩: ১.৮ কেপ �ােরশন ��ষ ও মিহলােদর 
জ� পয �া� সং�ক �থক �থক পায়খানা এবং ��াব খানার �ব�া কিরেব এবং তা যথাযথভােব র�ণােব�ণ ও পির�ার- পির�� 
রািখবার �ব�া কিরেব । 
�হীত কায �াবলী: 
১. সংি�� কম �কত�া, কাউি�লর এবং নাগিরকেদরেক কম �পিরক�না এবং বা�বায়ন িবষেয় ওিরেয়ে�শন �দান করা 
২. �ািপত গণ �শৗচাগার�েলােত �িমক না�ার �দয়া 
৩. গণ �শৗচাগার সং�া� অিভেযাগ �হেণর জ� একজন অিফসার / িসআইএসিস �ক দািয়� �দান করা 
৪. সম�ার �ত সমাধােনর জ� পির�� কম�েক  িদক িনেদ �শনা �দােনর জ�  একজন কম �কত�ােক দািয়� �দান করা 
৫. আইইিস (ইনফরেমশন, এ�েকশন এবং কিমউিনেকশন) উপকরণ �তরী এবং �দশ �ন করা 
৬. কিমউিন� অংশ�হেণর জ� “সেচতনতা �লক �চারািভযান ” কম ��িচর আেয়াজন করা  (�ল, মসিজদ, মা�াসা, �াব ইত�ািদ 
বছের �ইবার) 
৭. কিমউিন� / ডি�উএলিসিস  (সভায় অ�গিত স�েক� আেলাচনা) পাবিলক টয়েলট মিনটর করেব  এবং কনজারেভ�ী িবভােগ 
িরেপাট � করেব 
৮. �ায়ী কিম�  (বজ�� �ব�াপনা) অিভেযাগ এবং কােজর �রকড � মিনটর করেব ( �ম �ায়ী কিম�েক িরেপাট � করেব ) 
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৯. িসআইএসিস অিভেযাগ এর �রকড � রাখেব এবং �স অ�যায়ী কনজারেভ�ী িবভাগ �ব�া �হণ করেব 
১০. ��ায়ন ফেম �র উপর িভি� কের পয �ােলাচনা কম �শালা পিরচালনা করা 
১১. �ায়ী কিম� (বজ�� �ব�াপনা) ��ায়ন ফলাফল পয �ােলাচনা করেব 
১২. ��ায়ন িরেপাট � সাধারণ সভায় জমা �পশ করেত হেব 
১৩. পরবত� অথ �বছেরর জ� সংেশািধত পিরক�না �তির করা এবং সাধারণ সভায় �পশ করেত হেব 
[ইজারা �হীতার সােথ �ি� সংেশাধন করা] 
১. ইজারা�হীতার সােথ �ি� সংেশাধেনর জ� কাজ করেত বাজার শাখার একজন অথবা �ইজন কম �কত�ােক WIT িহেসেব 
িন�� করেব 
২. বত�মান �ি�র দিললপ� পযােলাচনা করা এবং সংেশাধেনর িবষয়�েলা িচি�ত করা 
৩.  �ি�র দিললপ� পযােলাচনার জ� পিরক�না �তির করা 
৪. পিরক�না অ�সাের সংেশািধত �ি�র দিললপে�র খসড়া ��ত করা 
৫. বত�মান এবং স�া� ইজারা�হীতার িনকট �থেক মতামত �নওয়ার জ� সভার আেয়াজন করা 
৬. সংেশািধত খসড়া �ি�র দিললপ�ািদেত ����ণ � মতামতস�হ সি�েবশ/�িতফলন করা 
৭. সংি�� ক��পে�র িনকট �থেক �ি�র দিললপ�ািদর অ�েমাদন �নওয়া 
উে��: গণ �শৗচাগা�েলা িনয়িমত পির�ার-পির�� রাখেত নাগিরক ক��ক মিনটিরং �ব�া �জারদার করা এবং এতদসংি�� 
অিভেযাগ িস�কেপ �ােরশেনর মা�েম �ত িন�ি�র লে�� এক� কায �কর প�িত �িত�া করা । 
�চক ল��মা�া অজ�ন 

১. ৫ �র িবিশ�  ��ায়ন (১। 
অত�� �নাংরা ২। �নাংরা ৩। 
�হণেযা� ৪। পির�ার ৫। �ব 
পির�ার) 

১-১ ৩� গণ �শৗচাগার (১. ম�ল 
পাড়া ২. খান�র এবং ৩। 
�রইলেগইট) �চক ৩ 
( �হণেযা� ) এর অিধক   পয �ােয়  
রাখা 

১-১ সকল গণ �শৗচাগার �চক ৪ (পির�ার) ল��মা�া 
অজ�ন কেরেছ  

২. অিভেযাগ  �িতকার  এর হার ২-১ ৬০% অিভেযাগ যথাসমেয় 
�িতকার করা হেয়েছ 

২-১ সকল অিভেযাগ যথাসমেয় িন�ি� করা হেয়েছ 
। 
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(২) িনরাপদ খা� িনি�তকরণ এবং পিরদশ �ন কম �কা�িবষয়ক কায ��ি�য়া উ�িতকরণ কম �পিরক�না অথ �বছর-২০১৯-২০২০ 

ল���� কায �াবিল:  
১১. খা� ও পানীয় ��ািদ 
১১.১ খা� ও পানীয় ��ািদ সং�া� - িস� কেপ �ােরশন �িবধান �ারা- 
(ক) লাইেস� �তীত �কান �ান বা ঘরবািড়েত �কান িনিদ �� খা� বা পানীয়�� ��ত বা িব�য় বা িনিষ� কিরেত পািরেব; 
�হীত কায �াবলীস�হ: 
১. সংি�� কম �কত�া, কাউি�লর, নাগিরকেদর িনেয় কম �শালার আেয়াজন করা; 
২. অিভেযাগ �হেণর জ� হট লাইন না�ার চা� করা 
৩.  িনরাপদ খা� আইন ২০১৩ এবং �ভা�া অিধকার  সংর�ণ আইন ২০১৮ অ�যায়ী, িনধ �ািরত মানদ� �ক কের মিনটিরং ও 
পিরদশ �ন �সিডউল �ণয়ন করা এবং িনয়িমত পিরদশ �ন করা 
৪. সংি�� �া�� কম �কত�া, �ািনটাির পিরদশ �ক এবং �ায়ী কিম�র সদ�েদর িনরাপদ খা� আইেনর উপর �িশ�ণ �দান করা 
৫. �র�ুের� মািলক ও �র�ুের� �িমক সংগঠেনর সদ�েদর িনেয় িনরাপদ খা� ও খা� ��ািদর �ব�াপনা িবষেয় কম �শালার 
আেয়াজন করা (�িত �ােচ ২৫-৩০ জন কের) 
৬. ডি�উ এল িস িস 'র সদ�, �দাকানদার, �দাকান মািলকেদর জ� ওয়াক�শপ এবং ওিরেয়ে�শােনর �ব�া করা   
৭. খা� ও পানীয় ��ািদ িবষেয় অিভেযাগ �হণ এবং �হীত পদে�প এর �রকড � সংর�ণ করেব জ� �মা: আলতাসা�ল ইসলাম 
িমলন -�ক িন�� করা 
৮. �র�ুের� এর কম �চারী/ সদ�েদর িনেয় িনরাপদ খা� ও খা� ��ািদর �ব�াপনা িবষেয় �িশ�েণর আেয়াজন করা 
৯. অিভেযাগ িবষেয় পদে�প �নওয়ার জ� একজন ( িশজ. শাহীদা �বগম, �ািনটাির ই�েপ�র) �ক  দািয়�ব �দান করা 
১০. আইইিস উপকরণ �তরী ও �দশ �ন করা 
১১. নাগিরক স�ৃ�করেণর জ� সেচতনতা�লক ক�াে�ইন কায ��ম পিরচালনা করা (বছের �'বার) 
১২. িসিবও এবং ডি�উএলিসিস কায ��েমর অ�গিত (ওয়াড � নং ১৫) মিনটিরং করেব এবং অ�গিত স�েক� সভায় (বছের ৪ বার) 
উপ�াপন করেব এবং �া�� িবভাগেক িরেপাট � করেব। 
১৩. �া�� ও পিরবার পিরক�না িবষয়ক �ায়ী কিম� - ১.কায ��েমর মিনটিরং করেব (ডি�উআই� �ায়ী কিম�েক িরেপাট � 
করেব), ২. কায � পিরিধ িনধ �ারণ করেব ( �িবিধ �ণয়েনর জ�) এবং ৩. পরবত� অথ �বছেরর জ� বােজট ��ত করা 
১৪. ��ায়ন ফম � এর আেলােক পয �ােলাচনা কম �শালার আেয়াজন করা 
১৫. সংি�� �ায়ী কিম� ��ায়ন ফলাফল পয �ােলাচনা করেব 
১৬. িস� কেপ �ােরশেনর সাধারণ সভায় ��ায়ন ফলাফেলর িরেপাট � �পশ করা 
১৭. পরবত� অথ �বছেরর জ� সংেশািধত পিরক�না �ণয়ন করা এবং িস� কেপ �ােরশেনর সাধারণ সভায় �পশ করা 
উে��: �ভজাল খা� িবষয়ক আইিন �ব�া স�েক� জনসেচতনতা �ি�, িস� কেপ �ােরশন, নাগিরক এবং খা� ও পানীয় 
সরবরাহকারী �িত�ােনর মে� কায �কর মিনটিরং, পিরদশ �ন এবং অিভেযাগ �িতকার িবষয়ক এক� কায �কর প�িত �িত�া করা 
�চক ল��মা�া অজ�ন 

১: খা� িনরাপ�ার জ� খা� ও 
পানীয় ��ািদ সরবরাহকারীর সং�া 
মিনটিরং করা 

�ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় শতকরা 
১০% সং�া �ি� অথ �াৎ ৪৫ � 
�হােটল/�রে�ারা মনাটিরং এর 
জ� ল���� করা হেয়িছল। 

লি�ত ৪৫� খা� ও পানীয় �� সরবরাহকারী 
�িত�ােনর মে� ৩৫ � খা� ও পানীয় �� 
সরবরাহকারী �িত�ানক সময়মত পিরদশ �ন করা 
হেয়েছ। 

২. : অিভেযাগ িন�ি�র হার 
 

ক) ক) নাগিরক ক��ক অিভেযাগ 
দােয়র হওয়ার পর শতকরা 
১০০% খা� ও পানীয় ��ািদ 
সরবরাহকারীেদর সময়মত 
পিরদশ �ন করা হেব। 
 
খ) �ভজাল খাে�র উপর মিনটিরং 
ও পিরদশ �েনর �রকড � বই 
যথাযথভােব সংর�ণ করা 

ক) ৮০% অথ �াৎ ৩৫ � খা� ও পানীয় �� 
সরবরাহকারী �িত�ানক সময়মত পিরদশ �ন করা 
হেয়েছ । ( কেরানা ভাইরােসর কারেণ লি�ত মা�া 
অজ�ন করা স�ব হয়িন। 
খ) �ভজাল খাে�র উপর মিনটিরং ও পিরদশ �েনর 
�রকড � বই যথাযথভােব সংর�ণ করা হেয়েছ। 
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(৩) কর �ব�াপনাঃ ( িহসাব িবভােগর কােছ আেছ) 

লি�ত কাজ 
১। কর আদায়, �িতেবদন ��ত ও পয �েব�ণ 
১-১। রাজ� িবভাগ �ারা সং�হ 
১-২। �িত� ওয়ােড � মািসক এবং ��মািসক িরেপা� �ং (যথাযথ িন� �লতা �চক করা সহ) 
১-৩। �ায়ী কিম� ও কেপ �ােরশন (সাধারন সভায়) ��মািসক ওয়াড � িভি�ক তদারিক 
২। সেচতনতা �ি� এবং কর �চার 
২-১।.�পা�ােরর মেতা উপাদান িনেয় আইইিস (ত�, িশ�া এবং �যাগােযাগ) এর ��িত 
২-২। ডি�উএলিসিস সভাঃ আইইিস উপকরণ�েলা �চার, ওয়াড �িভি�ক সং�েহর পয �ােলাচনা, কম �পিরক�না (বছের কমপে� �ইবার) 

২-৩। ি�তীয় �াি�েকর (অে�াবর-িডেস�র) সময় িসিস এবং ওয়াড �িভি�ক কর সং�হ অিভযান 
২-৪।.িসএসিসিসর সভা�েলা (বছের �ইবার)◌ঃ ডি�উএলিসিস ও িসিস �েরর কাজ�েলা স�েক� অবিহত করা 
৩। ি�তীয় �াি�েকর (অে�াবর-িডেস�র) সময় িসিস এবং ওয়াড �িভি�ক কর সং�হ অিভযান 
৩-১। ন�ন সংহত অ�ল (অসং�েহর ���) �থেক �া� আদােয়র িবষেয় আেলাচনা 
৩-২। আইিন কাঠােমার মে� িনধ �ািরত কেরর (ক�ারেভি�, সড়কবািত এবং পািন সরবরাহ) হার বাড়ােনা 
উে��: 
১। পয �ায়�েম এবং িনয়িমত প�িতেত পয �েব�ণ এবং সংেশাধন�লক কােজর মা�েম �হাি�ং �া� �থেক আয় �ি� করা। 
২। অভ��রীণ িনয়�েণর িভি�েত সাধারন কর, িনধ �ািরত কর অ�া� আেয়র জ� �থক অ�াকাউ� র�ণােব�েণর মা�েম রাজ� 
পিরচালনার উ�িত করা। 
৩। ওয়াড � িভি�ক মািসক �িতেবদন 
�চক ল��মা�া অজ�ন 

১. ১-১। কর আদােয়র পয �ায়�িমক 
ও িনয়মতাি�ক পয �েব�ণ 
১-২। কর আদােয়র দ�তা 
(পিরকি�ত পিরমােনর �লনায় 
সং�হীত কেরর পিরমােনর শতাংশ) 
�ি� পায়। 

১-১   ওয়াড � িভি�ক কর সং�হ ও 
�িতেবদন ��তকরণ 
 
 
 
১-২ কর আদায় �ি� করা 
 
 
৩। আগামী �ই অথ �বছের �েরা�ির 
বা�বায়ন করা। 

১-১ ওয়াড � িভি�ক কর সং�েহর �িতেবদন�েলা �িত 
মােস রাজ� িবভাগ ��ত কের এবং কমপে� �িত 
��মািসক অথ � ও সং�াপেনর �ায়ী কিম�র কােছ 
উপ�াপন করা হয়। 
 
১-২ কর আদােয়র শতাংশ ৯৫% (বত�মান) এবং 
বেকয়া ৭৫% এ �ি� পায়। 
 
৩। আগামী �ই অথ �বছের �েরা�ির বা�বায়ন করা। 

২. রাজ� আদায় বােজট 
বা�বায়েনর ��ত�ত মািসক 
�িতেবদন�েলা কেরর অ�াকাউ� 
এবং তার সােথ স�িক�ত �য়েক 
�থক করা ।  
৩। �ায়ী কিম�র িম�ং �নাট, 
বািষ �ক আিথ �ক িববরণী 

২-১ ২. রাজ� ও িহসাব িবভাগ �থক অ�াকাউ� এবং 
িনধ �ািরত কেরর �েয়র �িতফলনসহ মািসক 
�িতেবদন ��ত কের। �িতেবদন�েলা কমপে� �িত 
��মািসক অথ � ও সং�াপেনর �ায়ী কিম�র কােছ 
উপ�াপন করা হয়। 
 
 
 

(৪) বােজট �ব�াপনা 

লি�ত কাজ 
এফএস- ১। খসড়া বািষ �ক আিথ �ক িববরণী ��তকরণ 
এফএস- ২। �ায়ী কিম� এবং কেপ �ােরশন সভায় আিথ �ক িববরণী �নঃ��ায়ন এবং আেলাচনা 
এফএস- ৩। ওেয়বসাইেট আিথ �ক িববরণী �কাশ (িসএসিসিসর সােথ িম�ং) এবং এলিজিডেত জমাদান 
ই- ১। িসইও এবং �ময়রেদর �ারা �ত� �েয়র ��াব পয �ােলাচনা এবং অ�েমাদন 
ই- ৩। ��মািসক পয �েব�ণ �িতেবদন�েলা িবিভ� �ের ��তকরণ এবং িসএসিসিসর সােথ আেলাচনা করা 
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এফিপ- ১। আিথ �ক �ে�পণ পিরচালনা 
এ-২। মাচ � মােস আিথ �ক �ে�পণ স�িক�ত �িশ�ণ পিরচালনা করা। 
িব- ১। িবভাগ�েলা ক��ক সফল অথ �বছেরর �াি� এবং �দােনর অ�মান 
িব- ২। িবভাগ�েলা এবং �ায়ী কিম�র সােথ িহসাব িবভাগ আেলাচনা কের 
িব- ৩। িসএসিসিসর সােথ আেলাচনা, কেপ �ােরশন সভায় অ�েমাদন, জনসাধারেনর জ� বােজট সহজলভ� করা 
উে��: বােজেটর �বিচ�� �াস করেত এবং িরেপা� �ং ও পয �েব�ষণ বাড়ােনার জ� ন�ন বােজ�ং ফম � পিরিচিতকরন 

�চক ল��মা�া অজ�ন 

১.  
অিতির� �য়  
�মাট কায �করকরেনর হার 

১-১ বিধ �ত পয �েব�ণ এবং 
িরেপা� �ংেয়র মা�েম বােজেটর 
�বষ� ১৫% �াস �পেয়েছ (অথ � 
�দােনর পিরমান পিরকি�ত 
বােজেটর ১২০ শতাংেশর �বিশ 
হেব না 

১-১  
 
 
১-২ 

২. তফিসল অ�যায়ী বােজেটর নিথ 
এবং িরেপাট � জমা �দওয়া হেয়েছ। 

২-১ স�ণ ��েপ রাজ� আকাউে�র 
জ� বা�বািয়ত 

২-১ 
 

(৫) নাগিরক স��ৃকরণ: সেচতনতা �ি�র লে�� �ল �িতেযািগতা�লক কম �পিরক�না ২০১৯-২০২০ 

লি�ত কাজ:  সকেলর জ� িনরাপদ খা� এবং ছা�-ছা�ীেদর �িমকা 
�হীত কায �াবলী: 
১. �ল িভি�ক রচনা �িতেযািগতা আেয়াজন করার জ� পয �ােলাচনা কিম� গঠন 
২.ওয়াক� ইম�ভেম� �ম কম �পিরক�না িনেয় পয �ােলাচনা কিম�, ডি�উ এল িসিস, িসএস িসিস এবং সাধারণ সভায়  মতবিনিময় 
করা এবং আেলাচনা করা           
৩. ওয়াক� ইম�ভেম� �ম সাধারণ উপলি�/ �বাঝাপড়া এবং সেচতনতা �ি�র জ�  �ময়র ও কাউি�লরেদর সােথ �াথিমকভােব 
কম �শালার আেয়াজন করেব 
৪. রচনা �িতেযািগতা  কম ��িচর জ� �েয়াজনীয় উপকণস�হ  �তরী করা  ( িথম িনব �াচন এবং �িতেযািগতার মাপকা�, ��ািরং 
মানদ�, �র�ার �দান, �ঘাষণা প�িত, গণমা�েমর মত িবষয়স�হ �যমন সংবাদপে�র �ব�, �রিডও, এসএমএস, এসএনএস, িসিস 
ওেয়বসাইেটর বাত�া) 
৫. িসএসিসিস এবং িসিস সাধারণ সভা রচনা �িতেযািগতা িবষয়ক কম ��িচর পয �ােলাচনা�ব �ক, ম�� এবং �পািরশ �দান 
৬. ডি�উআই�  লি�ত �ল স�েহ রচনা �িতেযািগতা িবষেয় িদকিনেদ �শনা�লক সভার আেয়াজন করেব  
৭. লি�ত �লস�েহর িশ�াথ�েদর কাছ �থেক রচনা সং�হ করা এবং তা িস.িস’র কােছ জমা �দয়া 
৮. কে�ািজশন িরিভউ কিম� রচনাবলী পরী�া করেব এবং ডি�উআই� র কােছ ��ার জমা িদেব 
৯. ডি�উআই� রচনার ��ারস�হ এক�ীকরণ করেব এবং িফড�াক �হেণর জ� সংি�� �ায়ী কিম�, িসএসিসিস এবং 
ডি�উএলিসিস’র সােথ �শয়ার করেব     
১০. িস িস �ময়র িবজয়ী ছা�েদর মে� �র�ার �দান করেব 
১১.গণমা�ম, িসিস ওেয়বসাইট, এসএনএস ইত�ািদর মা�েম �র�ার িবজয়ীেদর নাম এবং রচনাস�হ �কােশর �ব�া করা 
১২.ডি�উআই� ��ায়ন ফেম �র উপর িভি� কের পয �ােলাচনা কম �শালা পিরচালনা করেব 
১৩. �ায়ী কিম� (িশ�া) ��ায়ন ফলাফল পয �ােলাচনা করেব 
১৪.ডি�উআই� িসিস সাধারণ সভায় ��ায়ন িরেপাট � জমা িদেব 
১৫. পরবত� অথ �বছেরর জ� সংেশািধত পিরক�না �ণয়ন, এবং িসিস সাধারণ সভায় জমা।            
উে��: ছা�-ছা�ীেদর মে�  (১৫০০ জন) এবং তােদর িপতামাতােদর মে� (১৫০০ জন) িসিস এর নাগিরক িহসােব সেচতনতা �ি� 
করা 
�চক ল��মা�া অজ�ন 

১. িনব �ািচত রচনা �িতেযািগতা  
নাগিরক সেচতনতার  এক 
��া��লক বিহ:�কাশ।  িসিস 
এ�িতেযািগতায় িবজয়ীেদর  মে� 
�র�ার �দান করেব । 

১-১ িস.িস. সাধারণ সভায়  ৩ � 
এবং তেতািধক �সরা িনব�স�হ 
িনব �াচন কের অ�েমাদন িদেব  
এবং  িস.িস. �র�ারস�হ এই 
অথ �বছের �দান করেব। 

১-১  লি�ত ৬ � �েলর মে� ৪� �েল রচনা 
�িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। কিভড ১৯ এর 
কারেণ �’� �েল রচনা �িতেযািগতার আেয়াজন করা 
যায়িন। সব �ািধক ��ার করা ৪০ জন ছা�-ছা�ীর 
( �িত� �ল �থেক ১০ জন কের) মােঝ �র�ার 
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িবতরণ করা হেব ২০২০এর নেভ�র মােস। 
 
 

২. �িতেযািগতায় অংশ�হণকারী 
ছা� ছা�ীেদর শতকরা হার 

২-১ �িতেযািগতায় অংশ�হণকারী 
ছা� ছা�ীর সং�া শতকরা ৮০ 
ভাগ 

২-১  ৪� �ল �থেক �র�ার �া� �মাট  ৪০ জন 
ছা�-ছা�ীর মে� ‘সকেলর জ� িনরাপদ খা� ও ছা� 
ছা�ীেদর �িমকা’  িবষেয় রচনা �িতেযািগতার 
�র�ার িবতরণী অ��ােনর আেয়াজন করা হেব  
২০২০ এর নেভ�র মােস। কারণ কিভড ১৯ এর কারেণ 
এআেয়াজন  �দরীেত করার িস�া� �হণ করা হেয়েছ। 

(৬) আইিন উপকরণ (�িবধান এবং উপ-আইন) 

লি�ত কাজ:  
�ায়ী কিম� এবং জনসাধারেণর অিভেযাগ িনরসন িবষয়ক �’� �িবধান �ণয়ন করা এবং সময়মেতা �ানীয় সরকার িবভােগ ��রণ 
করা ।  
 
�হীত কায ��ম: 

১ . িসিস সাধারণ সভায় �িবধান �ণয়েনর িবষেয় আেলাচনা কের িস�া� �হণ করেব এবং  �ধান িনব �াহী কম �কত�া/সিচব, আইন কম �কত�া, 
�ািজ��াট, সংি�� িবভাগীয় �ধান ও �েয়াজেন িবষয়িভি�ক  িবেশষ� �ি�েদর িনেয় এক� কিরগির কিম� গঠন করেব। একই সভায়  
িবষয়�র সােথ সংি�� �ায়ী কিম� �যন খসড়া �ণয়েনর সময় মতামত �দান কের �সই স�েক� িস�া� �হণ করেব ও তােদরেক দািয়� 
স�েক� অবিহত করেব। 
২. কািরগির কিম� এলিজিড ক��ক ��িরত মেডল �িবধান� পয �ােলাচনা কের িসিস’র  জ� �িবধান �ণয়েনর লে�� এক� কম �-পিরক�না 
��ত করেব, এবং সংি�� �ায়ী কিম�েত (যিদ থােক) মতামেতর জ� দািখল করেব। 
৩. কািরগির কিম�  মেডল �িবধােনর িভি�েত এক� খসড়া �িবধান �ণয়ন করেব। 
৪. কিরগির কিম� খসড়া �িবধান�র পয �ােলাচনার জ� িনয়িমতভােব সভার আেয়াজন করেব। 
৫. কািরগির কিম�  খসড়া �িবধান� (২য় খসড়া) িসিস’র সাধারণ সভায় অ�েমাদেনর জ� দািখল করেব। 
৬. িসিস’র সাধারণ সভা �িবধান� পয �ােলাচনা কের অ�েমাদন �দান করেব 
৭. কািরগির কিম� �ড়া� �িবধান� �েয়াজনীয় পয �ােলাচনা, �ভ�ং ও ��াপেনর জ� এলিজিড’র িনকট  ��রণ করেব। 
৮. কািরগির কিম� �িবধান �ণয়েনর সময় অ�ি�ত �িত� সভার কায �িববরণী িশ�ণীয় িবষয় (যিদ থােক) উে�খসহ িলিপব� কের রাখেব। 
উে��:  
�ায়ী কিম� এবং জনসাধারেণর অিভেযাগ িনরসন িবষয়ক �’� �িবধান �ণয়ন করা এবং সময়মেতা �ানীয় সরকার িবভােগ ��রণ 
করা । 
�চক ল��মা�া অজ�ন 

১. �ায়ী কিম� িবষেয় �িবধান 
�ণয়েনর জ� কািরখ িনধ �ারণ করা 

১-১ �ায়ী কিম� িবষয়ক �িবধান 
পয �ােলাচনা �ব �ক তা �হণ করার 
জ� �ানীয় সরকার িবভােগ 
২০২০ �লাই এর মে� ��রণ করা   

১-১ �ায়ী কিম� িবষয়ক �িবধান পয �ােলাচনা করা 
হেয়েছ এবং শী�ই এ� �ানীয় সরকার িবভােগ ��রণ 
করা হেব। 

২. জনসাধারেণর অিভেযাগ িনরসন 
িবষেয় �িবধান �ণয়েনর জ� তািরখ 
িনধ �ারণ করা 

২-১ অিভেযাগ িনরসন িবষয়ক 
�িবধান পয �ােলাচনা �ব �ক তা �হণ 
করার জ� �ানীয় সরকার িবভােগ 
২০২০ �লাই এর মে� ��রণ করা   

২-১ অিভেযাগ িনরসন িবষয়ক �িবধান পয �ােলাচনা 
করা হেয়েছ এবং শী�ই এ� �ানীয় সরকার িবভােগ 
��রণ করা হেব। 

 

৮.২  স�মতা উ�য়ন (�িশ�ণ)  

�ম বািষ �ক �িশ�ণ পিরক�না �িশ�ণ অজ�ন 
�িশ�ণ িশেরানাম 

 (�িশ�ণ �দানকারী)  
��র তািরখ 

(িদন/মাস/বছর) 
�মাট 
িদন 

অংশ�হণকারীর সং�া 

কম �কত�া/ 
কম �চারী 

িনব �ািচত 
�িতিনিধ 

১ Training On Interactions between 

Land Use & Transportaion  

২৪/০২/২০২০ 

-০১/০৩/২০২০ 

০৬ িদন ১ জন  
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২ Wash Sector functionality 

assessment workshop 

১০/০২/২০২০- 

১১/০২/২০২০ 

০২িদন ১ জন  

৩ e-GP& Contract Management /০১/২০২০ - ১৬/০১/২০২০ ০৫িদন ৬ জন   

৪ ই-নিথ িবষয়ক �িশ�ণ ০৯/০১/২০২০ 

 

০১িদন ৫ জন  

৫ িনরাপদ খা� ১৮/১২/২০১৯ - 

১৯/১২/২০১৯ 

০২িদন ৭ জন ৩ জন 

৬ Tarnspotation 

Engineering Basic (Urban Trasport), 

Traffic Management  and Safety 

১৯/১২/২০১৯ - 

২৫/১২/২০১৯ 

০৫িদন ১ জন  

৭ এসিডিজ ল��মা�া অজেন জলবা� সহনশীল ও 

অ�� �ি� �লক নগর উ�য়ন এবং �শাসন 

িবষয়ক। 

০৮/১২/২০১৯ - 

০৯/১২/২০১৯ 

 

০২িদন ৩ জন  ২ জন 

৮ Final Planning Conference (FPC) 

Disaster Response Exchange 

(DREE) Bangladesh  

২৭/১০/২০১৯- 

৩১/১০/২০১৯ 

০৫িদন ১ জন  

৯ �পৗর এলাকায় �সপ�ক �াংক পির�ারকরণ ও 

�ব�াপনা। 

০৫/১০/২০১৯  ০১িদন ১ জন   

১০ কাইেজন �িশ�ণ সং�া� কম �শালা ৩০/০৯/২০১৯  ০১ িদন ২০ জন  

১১ e-GP িবষয়ক �িশ�ণ ০১/০৯/২০১৯ - 

০৪/০৯/২০১৯ 

০৪ িদন ১ জন  

১২ �া��স�ত শহর গেড় �লেত তামাকজাত �� 

িব�য় িনয়�েন লাইেসি�ং এর �িমকা িবষয়ক। 

২৬/০৮/২০১৯ ০১ িদন ১ জন  

 ১৩ Water & Sanitation for the Urban 

Poor (WSUP)  

০২/১২/২০১৯- 

০৬/১২/২০১৯  

০৫ িদন ১ জন  

১৪ Technical Deep Dive on Solid Waste 

Management 

১১/১১/২০১৯-১৫/১১/২০১৯ ০৫ িদন ১ জন  

১৫ Deep Dive Session 2: Building 

Economic Resilience of Urban 

Communities 

১৫/১০/২০১৯ - 

১৭/১০/২০১৯  

০৩ িদন ১ জন   

১৬ Learning & Dialoque Programme  ২৭/০৮/২০১৯ 

-০৬/০৯/২০১৯  

১০ িদন ১ জন  ০১ জন 

১৭ Learning & Dialogue Programme ২৭/০৮/২০১৯- 
০৬/০৯/২০১৯ 

১০ িদন ১ জন ০১ জন 

১৮ �া��স�ত শহর গেড় �লেত তামাকজাত �� 
িব�য় িনয়�েন লাইেসি�ং এর �িমকা িবষয়ক 
কম �শালা 
 

২৬/০৮/২০১৯ ০১ িদন ২ জন  

১৯ e-Gp   
িবষয়ক �িশ�েণ অংশ�হণ 

০১/০৯/২০১৯- 
০৪/০৯/২০১৯ 

০২ িদন ১ জন  

২০ Korea Overseas Infrastructure & 
Urban Development Corporation 
(KIND) 

১৮/০৭/২০১৯- 
১৯/০৭/২০১৯ 

০২ িদন ১ জন  

২১ Building Economic Resilience of 
Urban Communities m¤úwK©Z 
Kg©kvjv 

১৫/১০/২০১৯- 
১৭/১০/২০১৯ 

০৩ িদন ১ জন  

২২ কাইেজন অবিহতকরণ িবষয়ক �িশ�ণ ৩০/০৯/২০১৯ ০১ িদন ২০ জন  

২৩ �সপ�ক �াংক পির�ারকরণ ও �বব�াপনা  ০৫/১০/২০১৯ ০১ িদন ১ জন  
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২৪ Final Planning Conference (FPC)- 
Disadter Response Exerciswe & 
Exchange (DREE) Bangladesh-2019 
kxl©K Kg©kvjv 

২৭/১০/২০১৯- 
৩১/১০/২০১৯ 

০৫ িদন ১ জন  

২৫ User Training on ADP RADP 
Management System (AMS) 
cÖwkÿY 

----  ২ জন  

২৬ Learning & Dialogue Program C4C ২৮/০৮/২০১৯- 
০৬/০৯/২০১৯ 

১০ িদন ১ জন  

২৭ Technical Deep Dive on Solid Waste 
Management 

১১/১১/২০১৯-১৫/১১/২০১৯ ০৫ িদন ১ জন  

২৮ Urban WASH Inclusion Masterclass 
in Maputo Programme 

০২/১২/২০১৯ ০৫ িদন ১ জন  

২৯ এসিডিজ ল��মা�া অজ�েন জলবা� সহনশীল ও 
অ�� �ি��লক নগর উ�য়ণ এবং �শাসন িবষয়ক 
�ইিদন�াপী কম �শালা 

০৮/১২/২০১৯- 
০৯/১২/২০১৯ 

০৫ িদন ৩ জন ২ জন 

৩ ০  Transpotation Engineering Basic 
(Urban Transport), Traffic 
Management & Safty শীষ �ক �িশ�ণ 

১৯/১২/২০১৯- 
২৫/১২/২০১৯ 

০৭ িদন ১ জন  

৩১ িনরাপদ খা� িবষয়ক �িশ�ণ  ১৮/১২/২০১৯-১৯/১২/২০১৯ ০২ িদন ৭ জন ৩ জন 

৩২ ই- নিথ িবষয়ক �িশ�ণ  ০৯/০১/২০২০ ০১ িদন ৫ জন  

৩৩ Training on Project Management & 
Administration kxl©K cÖwkÿY  

  ২ জন  

৩৪ e-GP & Contract Management 
kxl©K cÖwkÿY 

১২/০১/২০২০-১৬/০১/২০২০ ০৫ িদন ৬ জন  

৩৫ WASH Sector functionality 
assessment workshop 

১০/০২/২০২০-১১/০২/২০২০ ০২ িদন ১ জন  

৩৬ Traning On Interactions between 
Land Use and Transportation kxl©K 
cÖwkÿY 

২৪/০২/২০২০-০১/০৩/২০২
০ 

০৪ িদন ১ জন  

৩৭ আিথ �ক িববরণী �তির �ে�পণ এবং কর 
�ব�াপনা  

২১/১০//২০১৯—২৩/১০/২
০১৯ 

০৩ িদন ৩ জন  

৩৮ Capacity Development for the 
member of low & Dicipline 
Standing committee 

২২/১০/২০১৯ ০১ িদন ৬ জন ২ জন 

৩৯ e-Gp & Contract Management   ১ জন  

৪০ Government Performance 
Management  
System 

  ১ জন  

৪১ অিভেযাগ িনরসন কিম� গঠন ও পিরচালন 
িবষয়ক �িশ�ণ  

৩/১০/২০১৯ ০১ িদন ১ জন  

 

অ�ায় ৯. কেপ �ােরশন এবং কিম�র সভা 

৯.১ িস� কেপ �ােরশেনর সাধারণ সভা  
  
 সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান িস�া�স�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান িস�া�স�হ 
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৩০ �লাই 
২০১৯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। �িজববষ � উদযাপন িবষেয় আেলাচনা। 
২। রাজ� আদােয়র অ�গিত স�েক� 

আেলাচনা 
৩। আলী আহা�দ �নকা নগর পাঠাগার ও 

িমলনায়তন পিরচালনা সং�া� 
নীিতমালায় উি�িখত িথেয়টার হল ভাড়ার 
িফ  ও  জামানত �ণঃিনধ �ারণ সং�া� 
িবষয়� �ত�ব � অ�েমাদন �সে�। 

৪। �ায়ী কিম� স�েহর �নগ �ঠন স�েক� 
আেলাচনা। 

১। িব�ািরত আেলাচনাে� �িজববষ � - ২০২০ যথােযা� ময �াদায় 
উ�াপন উপলে�� বিন �ত কম ��চী �হণ ও তা বা�বায়েনর জ� 
উি�িখত  ১৯ সদে�র কিম� ক��ক কায ��ম �হেণর িবষেয় 
সব �স�ত অ�েমাদন �দান করা হয়। 

২। িব�ািরত আেলাচনাে� �হাি�ং মািলক বরাবর �পৗরকেরর িবল 
��রণ এবং িস� কেপ �ােরশেনর সংি�� কম �চারীেদর মা�েম 
�পৗরকর, ��ড লাইেস� ও ভাড়া আদায় কায ��ম �জাড়দার করার 
পাশাপািশ �পৗরকর আদায় কাি�ত পয �ােয় উ�ীত করার জ� 
সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

৩। িব�ািরত আেলাচনাে� সকল িদক িবেবচনা কের উ� নীিতমালায় 
সাং�িতক ও না� সংগঠেনর জ� আলী আহা�দ �নকা নগর 
পাঠাগার ও িমলনায়তন এর িথেয়টার হল এর ভাড়া বাবদ �দিনক 
িফ = ১৫,০০০/- টাকা’র পিরবেত� = ১০,০০০/- টাকা এবং  
জামানত = ৫,০০০/- টাকা’র পিরবেত� ২,০০০/- টাকা 
(�ফরৎেযা�) িনধ �ারণ সব �স�িত�েম অ�েমাদন করা হয়। 

৪। িব�ািরত আেলাচনাে� িবিধ �মাতােবক উপেরা�ভােব ২০ � �ায়ী 
কিম� সব �স�তভােব �নগ �ঠন করা হ’ল। 

আগ�  সভা হয়িন। সভা হয়িন। 
২৩ �সে��র 
২০১৯ 

১। Water & Sanitation For 
the Urban Poor (WSUP) 
এর সােথ পয়ঃবজ�� �ব�াপনা 
(Faecal Sludge 
Management) উ�য়েণর লে�� 
সমেঝাতা �ারক স�াদন �সে�। 

২। ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর মেডল 
কম �-পিরক�না বা�বায়েন অ�গিত 
িবষয়ক আেলাচনা। 

৩।  কিমউিন� ি�িনকস�হ ��ুভােব 
পিরচালনা িবষয়ক আেলাচনা। 

৪।  িসি�রগ� ও কদমর�ল অ�েলর 
২০১৭-২০১৮ অথ �বছেরর প�বািষ �ক 
এেসসেম� কায �কর করেণ বিধ �ত বেকয়া 
কেরর উপর সারচা�জ মও�ফ করণ এবং 
করদাতার আিপল আেবদেনর ��ি�েত 
�হাি�ংেয়র বািষ �ক ��ায়েণর উপর 
সেব �া� ২৫% ছাড় �দান �সে�। 

১।  িব�ািরত আেলাচনাে� নারায়ণগ� নগরীর পিরেবশ উ�য়ন ও 
জন�া�� িবষয়� িবেবচনা কের বিণ �ত �িত�ান�র সােথ িস� 
কেপ �ােরশেনর �াথ � র�া কের সমেঝাতা �ি� স�াদন করার 
িবষেয় সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

২।  িব�ািরত আেলাচনাে� কায ��ি�য়া উ�ীতকরেণর লে�� 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ক��ক �হীত বত�মান কম �পিরক�না 
এবং কায ��ম ও উে��স�হ বা�বায়েনর উে�াগ �হণ করার 
িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয় । 

৩।  িব�ািরত আেলাচনাে� �া��েক� স�েহ িনেয়াগ �দান না করা 
পয �� �েব �র সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর বহাল �রেখ �া�� �সবা 
অ�াহত রাখার িবষেয় এবং উি�িখত ছক ০৫ নং �মাতােবক 
তােদরেক গত �লাই, ২০১৯ হেত �বতন �দান কায ��ম 
বা�বায়েনর জ� সব �স�ত িস�া� �হীত হয় । 

৪।  িব�ািরত আেলাচনাে� (১) িসি�রগ� ও কদমর�ল অ�েলর 
২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথ �বছেরর �িগত�ত প�বািষ �ক 
এেসসেম� বিধ �ত বেকয়া কর আেরািপত হেয়েছ �স সকল 
�হাি�ংেয়র বিধ �ত বেকয়া কেরর উপর ১৫% সারচাজ� আেরাপ 
রিহত করার জ� এবং (২) ২০১৭-২০১৮ অথ �বছেরর প�বািষ �ক 
এেসসেমে� ধায ��ত �পৗরকেরর উপর করদাতার আপি� থাকেল ও 
িতিন যিদ িনধ �ািরত সমেয়র মে� আিপল আেবদন ফরেম আেবদন 
কেরন তাহেল তােক িরিভউ �বােড �র মা�েম উ� �হাি�ংেয়র 
বািষ �ক ��ায়েণর উপর সেব �া� ২৫% ছাড় �দান করার িবষেয় 
সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

অে�াবর ’২০.. সভা হয় িন। সভা হয় িন। 
১১ 
নেভ�র2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। ১৬ িডেস�র মহান িবজয় িদবস উদযাপন 
�সে� আেলাচনা। 

২। িডিজটাল �স�ার এর উে�া�া মেনানয়ন 
�সে�। 

৩। টানবাজার এস এম মােলহ �রােড 
িনম �ানাধীন প� িস� �াজা-২ ভবেনর ২য় 
তলায় �াংিকং কায ��ম পিরচালনার জ� 
িমউ�য়াল �া� �াংক ও �বালী �াংক, 
টানবাজার শাখা ক��ক ভাড়া �াি� 
সং�া� আেবদেনর িবষেয় আেলাচনা। 

১। সরকারী কম ��চীর সােথ সাম�� �রেখ এবােরও যথাযথ ময �াদায় 
১৬ িডেস�র, ২০১৯ মহান িবজয় িদবস পালন করার জ� সব �স�ত 
িস�া� �হীত হয়। 

২। িব�ািরত আেলাচনাে� আেবদনকারী উে�া�াগণেক িডিজটাল 
�স�ার �াপেন লাইেস� �দােনর জ� বাৎসিরক লাইেস� িফ = 
৩,০০০/- (িতন হাজার)  টাকা হাের সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

৩। িব�ািরত আেলাচনাে� িমউ�য়াল �া� �াংক িলঃ ও �বালী �াংক 
িলঃ �ক ২য় তলার ০২ � ��স ভাড়া �দােনর লে�� �ানীয় ভাড়া 
যাচাই�ব �ক ভাড়ার ��াব দািখেলর জ� ত�াবধায়ক �েকৗশলী, 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া ও সহকারী সিচব, নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন এর সম�েয় এক� কিম� গঠেনর সব �স�ত িস�া� 
�হীত হয়।                                                                     
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৩০ িডেস�র 
২০১৯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। জনতার �েখা�িখ’ অ��ান স�েক� 
আেলাচনা। 

২। গণেযাগােযাগ �সেলর ২০১৯-২০২০ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�না 
অ�েমাদন িবষয়ক আেলাচনা। 

৩। IDPCC �ণয়ণ ও বা�বায়ন �সে� 
আেলাচনা। 

 
 

১।  িব�ািরত আেলাচনাে� জনতার �েখা�িখ’ অ��ান আগামী 
জা�য়ারী, ২০২০ এর �শষ স�ােহ অথবা �িবধাজনক সমেয় 
আেয়াজন িবষেয় সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

২। িব�ািরত আেলাচনাে� গণেযাগােযাগ �সেলর ২০১৯-২০২০ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�না সব �স�িত�েম অ�েমাদন করা 
হয়। 

৩। িব�ািরত আেলাচনাে� Infrastructure Development Plan 
of City Corporation  িস� কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমা 
উ�য়ন পিরক�না বা�বায়েনর জ� সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

জা�য়ারী ’২০.. সভা হয় িন। সভা হয় িন। 
৪ �ফ�য়ারী 
২০২০ 
 
 
 
 
 

১। ৭ই মাচ � ২০২০ যথােযা� ময �াদায় উ�াপন 
�সে� আেলাচনা । 

২। ২৫ মাচ � গণহত�া িদবস-২০২০ যথােযা� 
ময �াদায় উ�াপন �সে� । 

৩। িস� গভার�া� �কে�র আওতায় 
�শাসিনক �ন �িব�াস কিম� (ARC) 
এবং দ�তা উ�য়ণ ইউিনট (CDU) এর 
২০১৯ - ২০২০ অথ �বছেরর ২য় ��মািসক 
সভার �পািরশস�হ অ�েমাদন �সে�। 

৪। প� িস� �াজা-২ এর অবরা��ত ��স 
এর ��ািবত ভাড়া অ�েমােদন �সে�। 

১।  সরকাির িনেদ �শনা পাওয়া সােপে� সরকাির কম ��িচর সােথ 
সাম�� �রেখ যথাযথ ময �াদায় ঐিতহািসক ৭ই মাচ �, ২০২০ 
উ�াপন করার সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

২।  িব�ািরত আেলাচনাে� সরকাির কম ��িচর সােথ সাম�� �রেখ 
যথাযথ ময �াদায় ২৫ মাচ � গণহত�া িদবস-২০২০ পালন করার 
সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

৩। িব�ািরত আেলাচনাে� িব�ািরত আেলাচনাে� উপেরা� �শাসিনক 
�নিব ��াস কিম� (ARC) এবং দ�তা উ�য়ন ইউিনট (CDU) 
এর ২০১৯ - ২০২০ অথ �বছেরর ২য় ��মািসক সভার �পািরশস�হ 
পয �ায়�েম বা�বায়েনর জ� সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

৪। িব�ািরত আেলাচনাে� �দাকান বরা� কিম�র সভায় ��ািবত 
ভাড়ার হার �ি��� মেম � মত �কাশ করা হয় এবং বিণ �ত হাের 
অবরা��ত ��স�েলা আ�হী �ি� বা �িত�ােনর িনকট অ�ায়ী 
িভি�েত ভাড়া �দােনর সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

১১ মাচ � ২০২০ ১। নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর হাল-নাগাদ 
িস�েজন চাট �ার অ�েমাদন। 

২।  নেভল-২০১৯ কেরানা িবষেয় জনগণেক 
সেচতন করা ও পরবত� করনীয় সং�া� 
আেলাচনা। 

৩। উ�য়ণ�লক কায ��ম স�েক� আেলাচন। 

১। িব�ািরত আেলাচনাে� নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর হাল-নাগাদ 
িস�েজন চাট �ার অ�েমাদন জ� সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

২। িব�ািরত আেলাচনাে� কেরানা ভাইরাস সং�মন �িতেরােধ সরকার 
�ঘািষত কম ��িচর সােথ সম�য় কের পদে�প �হণ করার 
পাশাপািশ জনসেচতনতা�লক কায ��ম �হণ ও নগরীর পিরেবশ 
পির��তার িবষেয় কায �কর পদে�প �হেণর িবষেয় সব �স�ত 
িস�া� �হীত হয়। 

৩। িব�ািরত আেলাচনাে� বিণ �ত ন�ন �ক� জন�ােথ � অ�েমাদন করা 
হয় এবং বা�বায়নাধীন �ক�স�হ �ততার সােথ বা�বায়েনর জ� 
সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

এি�ল ’২০.. সভা হয় িন। সভা হয় িন। 
�ম ’২০.. সভা হয় িন। সভা হয় িন। 
২৩ �ন ২০২০ ১। �কািভড-১৯  পিরি�িত পয �ােলাচনা। 

২। আস� ঈদ-উল আযহা-২০২০ উপলে�� 
অ�ায়ী �কারবানীর প� হাট �াপন িবষেয় 
আেলাচনা। 

৩। িস� কেপ �ােরশেনর ২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর বােজট �ণয়ন সং�া� 
আেলাচনা । 

৪। নারায়ণগ� নগরীর �েয �াগ �ব�াপনার 
লে�� Save the Children এর 
সােথ সমেঝাতা (MOU) �ি� স�াদন 
�সে�। 

১। িব�ািরত আেলাচনাে� �কািভড-১৯ পিরি�িত �মাকােবলায় বত�মােন 
সহায়তা �লক কায ��ম এবং ভিব�েত জাির�ত সরকাির 
��াপেনর িনেদ �শনা অ�যায়ী সকেল কায ��ম �হণ করেবন মেম � 
সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

২। িব�ািরত আেলাচনাে� ��ািবত অ�ায়ী প�র হাট স�েহর িবষেয় 
পদে�প �নয়ার জ� সব �স�ত িস�া� �হীত হয়। 

৩। িব�ািরত আেলাচনাে� নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর বােজট �ণয়ন িবষেয় �ত কায ��ম �হেণর জ� 
সব �স�ত িস�া� �িহত হয়। 

৪। িব�ািরত আেলাচনাে� Save the Children এর সােথ 
সমেঝাতা �ি� (MOU) স�াদেনর িবষেয় সব �স�ত িস�া� 
�িহত হয়। 
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    ৯.২ �ায়ী কিম�র সভা 

   (১) অথ � ও সং�াপন �ায়ী কিম� 
    অথ � ও সং�াপন �ায়ী কিম�র সদ��� 
 
�িমক  পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 
মাননীয় �ময়র ডা: �সিলনা হায়াৎ আইভী, নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন 

 
সভাপিত জনাব আফসানা আফেরাজ, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � 

নং-১৬,১৭,১৮, নারায়ণগ� িস� কেপ�ােরশন 

 সদ� 
জনাব �মা: মিতউর রহমান, কাউি�লর, ওয়াড � নং-৬, নারায়ণগ� 
িস� কেপ�ােরশন   

 
সদ� জনাব �মা: মাক��ল আলম খ�কার �খারেশদ, কাউি�লর, ওয়াড � 

নং-১৩, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 
সদ� জনাব অিসত বরণ িব�াস, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৫, নারায়ণগ� 

িস� কেপ�ােরশন 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব 
জনাব �হমােয়ত �হােসইন, �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া (চ:দ:) , 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 
     অথ � ও সং�াপন �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
২২/০৭/২০১৯ ১ । অথ ও সং�াপন সং�া� কিম�র অ�গিত 

স�েক� আেলাচনা 

২ । 5 ও 7 নং ওয়ােড �র দাবী িবষেয় 
আেলাচনা। 
 
 

১ ।  ১ ৭ /% হেত বত�মােন ১ ৯  % �া� ধা�কের তা 
সংেশাধন করেত হেব। �া�য়াল প�িত হেত িডিজটাল উে�ারেনর 
সংেশাধেনর িস�া� �িহত হয়। 

২ । ৫  ও ৭ নং ওয়ােড �র দাবী �লনায় আদায় �বশী তা গড়িমল 
আেছ। দাবী�েলা স�ক ভােব যাচাই –বাছাই কের �নরায় স�ক 
তািলকা �ন: িনধ �ারন করারজ� িস�া� �হীত হয়। 

১৭/১২/২০১৯ ১. ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর আিথ �ক �িতেবদন 
উপ�াপন ও আেলাচনা এবং কেপ �ােরশন 
িম�ং-এ �েয়াজনীয় সংেশাধেনর (যিদ থােক) 
পর �হেণর �পািরশ।  
 
২. ২০১৯-২০ অথ � বছেরর বােজট বা�বায়ন 
অ�গিত পয �ােলাচনা ও মিনটিরং।  
 
৩. রাজ� আদায় সং�া� অ�গিত পয �ােলাচনা 
ও মিনটিরং।  
 
৪. অ�াকশন ��ােনর সংি�� ও �েযাজ� 
অংশস�হ বা�বায়েন �হীত উে�াগ স�ে� 
পয �ােলাচনা।  
 
৫. রাজ� আদায় �ি�কে� ক�াে�ইন।  
 
৬. অ�া� িবষয়াবলী।  

১ । িতন অ�েলর 50,000/- (প�াশ হাজার) টাকা কর �খলািপ 
�হাি�ং এর মািলক অেনক আেছন। তােদর তািলকা �নয়েন সব 
স�ত ভােব িস�া� �িহত হয় 

২ । এিবষেয় �ব�া �হেনর জ� CDCC কিম�র সােথ সভায় 
আেলাচনার জ� সবস�ত ��া করা হয়। 
 
৩। রাজ� আদায় আেরা �জারদার করার �পািরশ করা হয় 
৪। এ�াকশন ��ান বা�বায়েন �হাত উে�াগ সে�াষজনক বেল 
সভায় দাবী করা হয় এবং আেরা কায �কর করার জ� �েয়াজনীয় 
�লাকবল এবং �িশ�েণর �পািরধ করা হয় । 
 
৫. ক�াে�ইন কায ��ম �িত� ওয়াড � িভি�ক করার জ� �পািরশ 
করা হয় । 
 
৬. �ায়ী কিম�র সভা িনয়িমত আেয়াজেনর জ� সদ� সিচবেক 
অ�েরাধ জানােনা হয় এবং �যেকান সম�া সভায় আেলাচনা কের 
িস�া� �হেণর পরামশ � �দয়া হয় । 

 
 
(২) বজ�� �ব�াপনা �ায়ী কিম� 
 
বজ�� �ব�াপনা �ায়ী কিম�র সদ��� 
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�িমক  পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 
মাননীয় �ময়র ডা: �সিলনা হায়াৎ আইভী, নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন 

 
সভাপিত জনাব অিসত বরণ িব�াস, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৫, নারায়ণগ� 

িস� কেপ�ােরশন 

 সদ� 
জনাব িমেনায়ারা �বগম, সংরি�ত কাউি�লর, ওয়াড � নং-১০,১১,১২, 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 সদ� 
জনাব ��ল আিমন �মা�া, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৮, নারায়ণগ� 
িস� কেপ�ােরশন 

 সদ� 
জনাব �মা: সাম�ে�াহা, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২৬ , নারায়ণগ� 
িস� কেপ�ােরশন 

 
পদািধকারবেল সদ� সিচব �মা: আলমগীর িহরণ, পির�� কম �কত�া (চ:দ:), নারায়ণগ� িস� 

কেপ �ােরশন 

 
    বজ�� �ব�াপনা �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 
 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
০৫/০৯/২০১৯ ১. �ায়ী কিম�র দািয়� ও কত��  

২. বজ�� �ব�াপনা িবষয়ক সংি�� /লি�ত 

ওয়ােড �র (ওয়াড � নং-১৫, ৪৯, ৩৮) 

কম �পিরক�না বা�বায়ন, সম�াস�হ এবং 

অ�গিত পয �ােলাচনা করা?  

৩. আগামী ��মািসক (জা�য়াির-মাচ � ২০২০) 

কম �পিরক�না িনেয় আেলাচনা করা 

৪. িবিবধ।     

১. আইন অ�য়ায়ী �ায়ী কিম�র �ল দািয়� হে� 
মিনটিরং, সংি�� িবভাগেক পরামশ � �দান, �ায়ী 
কিম�র �পািরশ সাধারণ সভায় উপ�াপন করা 
২. �েয়াজনীয় সং�ক কনজারেভ�ী এবং 
�সেক�ারী ��শন �তির করা । 
৩. িলফেলট, �ানার, �াইয়ার ��ত কের 
জনব�ল �ােন িডসে� করা এবং জনসেচতনতা 
�তির করা । 
৪. মিনটিরং এবং ত�াবধান �ব�া আেরা 
�জারদারকরণ করা । 

৩০/১২/২০১৯ ১. বজ�� �ব�াপনা িবষয়ক সংি�� /লি�ত 
ওয়ােড �র (ওয়াড � নং-১৫, ৪৯, ৩৮) ��মািসক 
অ�গিত পয �ােলাচনা 
২. �ায়ী কিম� িবষয়ক �িবধান িনেয় 
আেলাচনা 
৩. িস� কেপ �ােরশেনর বজ�� �ব�াপনা িবষয়ক 
সম�া িনেয় আেলাচনা করা 
৪. িবিবধ 

১. সংি�� ওয়ােড �র জনগণেক  সােথ িনেয় 
মািসক পির�ার পির�� ক�াে�ইন পিরচালনা 
করা । লি�ত ওয়ােড �র পির�� কায ��ম 
সে�াসজনক হওয়ায় ন�ন ওয়াড �েক 
কম �পিরক�নার অধীেন িনেয় আসা । 
২. �ায়ী কিম� িবষয়ক �িবধান� এক� ����ণ �  
আইিন উপকরণ এবং এই �িবধােনর িদক 
িনেদ �শনা বা�বায়েনর  উপর ��� �দান করা 
হয়। 
৩. অত�া�িনক ভ�া�য়াম ি�নার �েয়াজন যােত 
কের সহেজ এবং কম সমেয় বজ�� অপসারেণর 
�ব�া িনি�ত করা য়ায়।  

১৯/০২/২০২০ ১. পির�� ওয়াড � তথা পির�� নগরী গড়েত 

�ায়ী কিম�, ডি�উএলএলিসিস 
/�াব/���ােসবক সিমিত/িসিবও,িশ�া 

�িত�ান এবং নাগিরেকর �িমকা িবষয়ক 

আেলাচনা  

১. িস� কেপ �ােরশেনর কাজ স�েক� নাগিরক 
সেচতনতা এবং স�ৃ�করণ �বশ ����ণ � িবধায় 
িনয়িমত ওয়াড � সভা করার িস�া� �হীত হয়। 
২.  লি�ত ওয়াড ��েলােত �েয়াজনীয় জনবল এবং 
য�পািত �য় করা �েয়াজন । 
৩. জনগনেক সংেগ িনেয় িনয়িমত পির�ার 
পির�� অিভযান পিরচালনা করার িস�া� �হীত 
হয়। 
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২. লি�ত ওয়ােড � করজারেভ�ী �িমক িনেয়াগ 

৩. পির�� ওয়াড � গঠেন মািসক ক�াে�ইন 
 
৪. িবিবধ 

 

 

  (৩) �া�� ও পিরবার পিরক�না সং�া� �ায়ী কিম� 
 

�া�� ও পিরবার পিরক�না সং�া� �ায়ী কিম�র সদ���  
 
�িমক  পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 
মাননীয় �ময়র ডা: �সিলনা হায়াৎ আইভী, নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন 

 সভাপিত 
জনাব মেনায়ারা �বগম, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � 
নং-০৪,০৫,০৬, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 সদ� 
জনাব �মা: এনােয়ত �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২৫, নারায়ণগ� 
িস� কেপ�ােরশন 

 সদ� 
জিনব �হাসেন আরা , কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � নং-২৫,২৬,২৭,  
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন  

 সদ� 

জনাব ই�ািফল �ধান, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৯, নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন 
 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব 
ডা: �শখ �মা�ফা আলী, �মিডেকল অিফসার, নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন  

 
�া�� ও পিরবার পিরক�না সং�া� �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 
 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
৫ /০৯/২০১৯ ১। িনরাপদ খা� িবষয়ক কম �পিরক�না িনেয় 

আেলাচনা 
২। ��মািসক কম �পিরক�না িনেয় আেলাচনা 
৩। িবিবধ 

১।  কম � পিরক�নার িবিভ� িদকস�হ িনেয় সকলেক অবগত 
করা হয় এবং ১৫ নং ওয়াড �েক লি�ত ওয়াড � িহেসেব 
কম �পিরক�না বা�বায়েনর িস�া� �হীত হয় । 
২। ��মািসক কম �পিরক�না অ�যায়ী কাজ বা�বায়ন এবং 
�ায়ী কিম�র প� �থেক এসংি�� সকল �কার সহেযািগতা 
করার  িস�া� �হীত হয় । 
৩। কিতপয় �হােটল এবং �রে�ারােক িনিদ �� কের িনয়িমত 
মিনটিরং এবং পিরদশ �ন কােজ সংি�� সকল ওয়াড � 
কাউি�লরেক সহেযািগতার জ� অ�েরাধ করা হয় । 

১৭-১০-২০১৯ ১। �হােটল �রে�ারা স�িকত আেলাচনা 
২। এনিজও �িতিনিধেদর সােথ সম�য় 
িবষয়ক আেলাচনা  

১। �হােটল �রে�ারা স�িকত আেলাচনা িনয়িমতভােব 
পিরদশন এবং �া�� িবিধ �মেন খাবার ��ত ও পিরেবশেনর 
িবষেয় �হােটর মািলক ও কমচারীেদরেক সতক করা  
২। এনিজও �িতিনিধেদর সােথ সম�য় �ব �ক িস� কেপ �ােরশন 
িনয়িমত ইিপআই কায�ম পিরচালনা করেব  

১০-১১-২০১৯ ১। জাতীয় িভটািমন এ �াস ক�াে�ইন 
২২ �ন ২০১৯, িবষয়ক আেলাচনা  

১। জাতীয় িভটািমন এ �াস ক�াে�ইন ২২ �ন ২০১৯, 
িবষয়ক আেলাচনা কেরন এই ��া�াম সফল ভােব স�াদেনর 
জ� পাশাপািশ ইিপআই কায�মেক আরও গিতশীল করার 
িবষেয় তািগদ �দন। 

১৫-১২-২০১৯ ১। ইিপআই কায�ম এর লিজি�ক 
স�েক আেলাচনা 
২। ইিপআই মািসক িরেপােটর পযােলাচনা  

১। ইিপআই কায�ম এর লিজি�ক রাখার পয �া� �ান না 
থাকায় নগর ভবেনর �ান সং�লান সম�ব না আেলাচনা 
িস�া� �হন করা হয়   
২। ইিপআই মািসক িরেপােটর পয �ােলাচনা �স সকল িবষেয় 
সমতা আনা এবং ভ�াকিসেনর অপচয় �রােধর �পাের �জার 
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তািগদ িদেত হেব মেম সভায় সকেল একমত �পাষন ও 
আেলাচনা িস�া� �হন করা হয়   

২০-০১-২০২০২ ১। হাম �েবলা ক�াে�ইন ২০২০ সং�া� 
আেলাচনা  
২। ��ন ইিপআই মাইে�া�ান সং�া� 
আেলাচনা 
৩। নগর মা�সদন পিরচালনা সং�া� 
আেলাচনা  
 

১। হাম �েবলা ক�াে�ইন ২০২০ সং�া� আেলাচনা িস�া� 
�হন করা হয়   
২। ��ন ইিপআই মাইে�া�ান সং�া� আেলাচনািস�া� �হন 
করা হয়   
৩। নগর মা�সদন পিরচালনা সং�া� আেলাচনা িস�া� �হন 
করা হয়   
 

 

(৪) নগর পিরক�না ও উ�য়ন �ায়ী কিম� 
 
নগর পিরক�না ও উ�য়ন কিম�র সদ��� 
�িমক পদবী নাম 
১ পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) মাননীয় �ময়র মেহাদয় 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  
“নগর পিরক�না ও উ�য়ন সং�া� �ায়ী কিম�র সদ� 

২ সভাপিত জনাব �মাঃ মিতউর রহমান   
সভাপিত  
নগর পিরক�না ও উ�য়ন সং�া� �ায়ী কিম� ও   
কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৬, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৩ সদ� জনাব মাক�দা �মাজাফফর  
সদ�  
নগর পিরক�না ও উ�য়ন সং�া� �ায়ী কিম� ও  
সংরি�ত কাউি�লর, ওয়াড � নং-১,২,৩ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৪ সদ� জনাব �মাঃ নাজ�ল আলম 
সদ�  
নগর পিরক�না ও উ�য়ন সং�া� �ায়ী কিম� ও  
কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৬, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন    

৫ সদ� জনাব �মাঃ আফজাল �হােসন  
সদ�  
নগর পিরক�না ও উ�য়ন সং�া� �ায়ী কিম� ও  
কাউি�লর, ওয়াড � নং-২৪, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৬ পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব �মাঃ মঈ�ল ইসলাম 
সদ� সিচব  
নগর পিরক�না ও উ�য়ন সং�া� �ায়ী কিম� ও  
নগর পিরক�নািবদ, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 
    নগর পিরক�না ও উ�য়ন �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 
 
২৮/০৮/২০১৯ বজ�� �থেক িব��ৎ উৎপাদন ��াবনার 

আেলােক �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ 
�সে�। 

নারায়ণগ� নগরীেত বজ�� �ব�াপনা �ক� বা�বায়েনর জ� 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� জ� সিচব, �ানীয় সরকার 
িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 
বরাবর প� ��রণ করায় সভায় সব �স�িত�েম ধ�বাদ 
�াপন করা হয়। 

২৯/০৯/২০১৯ 
 

জাপােনর Naruto City (না�েতা িস�) 
এর সােথ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর 
িস�ার িস� (Sister City) িবষেয় 

িব�ািরত আেলাচনাে� জাপােনর না�েতা িস� এর সােথ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর িস�ার িস� িবষেয় স�ক� 
�াপেনর লে�� মািসক সভায় িস�া� �হেণর জ� সকেল 



নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন  বািষ �ক �িতেবদন অথ �বছর ২০১৯/২০  

52 

স�ক� �াপন �সে�। একমত �পাষণ কেরন। 

নারায়ণগ� নগরীর �� ু বজ�� �ব�াপনার 
লে�� দি�ণ �কািরয়া সরকােরর 
সহেযািগতা �সে�। 

নারায়ণগ� নগরীর �� ু বজ�� �ব�াপনার লে�� দি�ণ 
�কািরয়া সরকােরর সহেযািগতার িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ বরাবর প� 
��রেণর িস�া� �িহত হয়।   
 

৩১/১০/২০১৯ নারায়ণগ� নগরীর জ� সমি�ত পিরবহন 
অবকাঠােমা িনম �ােণর লে�� MRT 

Line-04 I MRT Line-02 এবং 

Multimodal Terminal Hub িবষেয় 
সািব �ক সহেযািগতা �দােনর জ� মাননীয় 
ম�ী বরাবর প� ��রণ �সে�। 

বিণ �ত িবষেয়র ��� িবেবচনা কের ঢাকা নগরীর সােথ 
সমি�ত পিরবহন অবকাঠােমা উ�য়েনর লে�� জন�ােথ � 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন 
ও �স� ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়।    

১১/১২/২০১৯ PPP এর আওতায় নারায়ণগ� নগরীেত 
পিরবহন অবকাঠােমা উ�য়েনর িনিমে� 
RSTP -�ত বিণ �ত Multimodal Hub 
িনম �ােণর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর 
জ� িপিপিপ ক��প� বরাবর প� ��রণ 
করণ �সে� আেলাচনা। 

বিণ �ত িবষেয়র ��� িবেবচনা কের ঢাকা নগরীর সােথ 
সমি�ত পিরবহন অবকাঠােমা উ�য়েনর লে�� জন�ােথ � 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িপিপিপ ক��প� বরাবর প� 
��রণ করার জ� �পািরশ করা হয়।   

   
 
(৫) নগর অবকাঠােমা িনম �াণ ও সংর�ণ �ায়ী কিম� 
  

নগর অবকাঠােমা িনম �াণ ও সংর�ণ �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক  পদবী নাম 
 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী, �ময়র, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 
 সভাপিত জনাব �মাঃ শিফউি�ন �ধান, কাউি�লর, ১৪ নং ওয়াড �, এনিসিস 
 সদ� জনাব মেনায়ারা �বগম, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � নং-৪,৫,৬, এনিসিস । 
 সদ� জনাব �মাঃ কিবর �হাসাইন, কাউি�লর, ১৮ নং ওয়াড �, এনিসিস 
 সদ� জনাব কাম��ামান বা�ল, কাউি�লর, ২৭ নং ওয়াড �, এনিসিস 
 পদািধকারবেল সদ� সিচব  
 

    নগর অবকাঠােমা িনম �াণ ও সংর�ণ �ায়ী কিম� সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
১১-০৬-২০২০ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 

িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 
সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১২-০২-২০২০ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১৩-০১-২০২০ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১২-১২-২০১৯ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
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হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 
১১-১১-২০১৯ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 

িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 
সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১০-১০-২০১৯ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১২-০৯-২০১৯ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১৮-০৮-২০১৯ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

১১-০৭-২০১৯ কােজর �ণগতমান শতভাগ িনি�ত করা এবং 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ �শষ করা। 

সকল �কাদার/�কাদার �িতিনিধগেণর �িত�িত �মাতােবক 
চলমান উ�য়ন �কে�র সকল কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ 
িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর লে� সংি�� সকলেক দািয়�শীল 
হওয়ার জ� সব �স�িত�েম �পািরশ �হীত হয়। 

 
(৬) পািন ও িব��ৎ �ায়ী কিম� 

পািন ও িব��ৎ �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক  পদবী নাম 
 পদািধকার বেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
 সভাপিত জনাব জমেশর আলী ঝ� 
 সদ� জনাব �হাসেন আরা 
 সদ� জনাব �মাঃ ইকবাল �হােসন 
 সদ� জনাব ইফেতখার আলম �খাকন 
 পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব �মাঃ আজগর �হােসন 
 

    পািন ও িব��ৎ �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
১৯-০৯-২০১৯ িস� কেপ �ােরশন এলাকায় িডিপিপ’র আওতায় 

এলইিড সড়কবািত �াপেনর জ� কাউি�লর এর 
�পািরশ �মাতােবক ওয়াড � িভি�ক �য সকল ওয়ােড � 
সড়ক স�েহ সােভ� কাজ করা হেয়েছ, �স সকল 
সড়েক �ীট লাইট �পাল �াপন। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমা উ�য়ন ও িনম �াণ 
�কে�র আওতায় ৩� �ােকেজ আেলাকস�া করণ কােজর 
জ� এলইিড সড়কবািত �াপেনর জ� ওয়াড �িভি�ক সােভ� 
অ�যায়ী সড়কস�েহ �ীট লাইট �পাল �াপেনর কাজ �� 
করার জ� �পািরশ করা হয়। 

২২-০৮-২০১৯ িস� কেপ �ােরশন এলাকায় িডিপিপ’র আওতায় 
এলইিড সড়কবািত �াপেনর জ� NOA �দান 
করা হেয়েছ। িস� কেপ �ােরশন ও সংি�� ওয়াড � 
কাউি�লর এবং সংরি�ত ওয়াড � কাউি�লরগণেক 
সােথ িনেয় সােভ� করা। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমা উ�য়ন ও িনম �াণ 
�কে�র আওতায় ৩� �ােকেজ আেলাকস�া করণ কােজর 
জ� দরপ� আহবান করা হেয়েছ। বিণ �ত ৩� �ােকেজর  
NOA �দান করা হেয়েছ। অিত শী�ই মাঠ পয �ােয় 
ওয়াড �িভি�ক সােভ� করার জ� �পািরশ করা হয়। 

১৮-০৭-২০১৯ িস� কেপ �ােরশন এলাকায় িডিপিপ’র আওতায় 
সড়কবািত �াপেনর জ� NOA �দােনর কায ��ম 
চলমান। �ত NOA �দান কের নাগিরক �সবা 
�দান িবষেয় আেলাচনা। 

নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর অবকাঠােমা উ�য়ন ও িনম �াণ 
�কে�র আওতায় ৩� �ােকেজ আেলাকস�া করণ কােজর 
জ� দরপ� আহবান করা হেয়েছ। বিণ �ত ৩� �ােকেজর  
NOA �দান করা হেয়েছ। অিত শী�ই মাঠ পয �ােয় 
ওয়াড �িভি�ক সােভ� করার জ� �পািরশ করা হয়। 
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(৭) সমাজক�াণ ও কিমউিন� �স�ার �ায়ী কিম� 

সমাজক�াণ ও কিমউিন� �স�ার �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক  পদবী নাম 
 পদািধকার বেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
 সভাপিত  
 সদ�  
 সদ�  
 সদ�  
 পদািধকারবেল সদ� সিচব  

 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
   
   
   

 
(৮) পিরেবশ উ�য়ন �ায়ী কিম� 

  পিরেবশ উ�য়ন �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক পদবী নাম 
১ পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 

মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  
পিরেবশ উ�য়ন িবষয়ক �ায়ী কিম�র সদ� 

২ সভাপিত  
----------------------- 
সভাপিত  
পিরেবশ উ�য়ন িবষয়ক �ায়ী কিম� ও   
কাউি�লর, ওয়াড � নং-১২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৩ সদ� জনাব আফসানা আফেরাজ সদ� 
পিরেবশ উ�য়ন িবষয়ক �ায়ী কিম� ও   
সংরি�ত কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৬,১৭,১৮ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৪ সদ� জনাব �মাঃ মিতউর রহমান  
সদ�   
পিরেবশ উ�য়ন িবষয়ক �ায়ী কিম� ও  
কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৬, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৫ সদ� জনাব �গালাম �হা�াদ সাদিরল  
সদ� 
পিরেবশ উ�য়ন িবষয়ক �ায়ী কিম� ও   
কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৫, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

৬ পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব �মাঃ মঈ�ল ইসলাম 
সদ� সিচব  
পিরেবশ উ�য়ন িবষয়ক �ায়ী কিম� এবং  
নগর পিরক�নািবদ, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 

    পিরেবশ উ�য়ন �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
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৩০/০৯/২০১৯ নারায়ণগ� নগরীর �� ু বজ�� �ব�াপনার 
লে�� দি�ণ �কািরয়া সরকােরর সহেযািগতা 
�সে�। 

নারায়ণগ� নগরীর �� ু বজ�� �ব�াপনার লে�� দি�ণ 
�কািরয়া সরকােরর সহেযািগতার িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ বরাবর প� 
��রেণর িস�া� �িহত হয়। 

৩১/১০/২০১৯ নারায়ণগ� নগরীর পিরেবশ উ�য়ন ও 
জন�াে��র িবষয়� িবেবচনা কের �েয়াজনীয় 
�ব�া �হেণর জ� মাননীয় ম�ী পিরেবশ, বন 
ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় বরাবর প� 
��রণ �সে� আেলাচনা। 

নারায়ণগ� নগরীর পিরেবশ উ�য়ন ও জন�াে��র িবষয়� 
িবেবচনা কের �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� মাননীয় ম�ী, 
পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়, বরাবর প� 
��রণ করার িস�া� হয়। 

২৮/১১/২০১৯ বজ�� �থেক িব��ৎ উৎপাদন ��াবনার 
আেলােক �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ �সে�। 

নারায়ণগ� নগরীেত বজ�� �ব�াপনা �ক� বা�বায়েনর 
জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� সিচব, �ানীয় সরকার 
িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 
বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

২৯/১২/২০১৯ পিরেবশ ও জন�াে��র জ� ইট, পিলিথেনর 
�বহার �াস, নদী �ষণ �রাধ এবং বজ�� 
ডাি�ং এর ফেল �� �ষণ �রাধকে� পিরেবশ, 
বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র মাননীয় 
ম�ীর সভাপিতে�¡ অ�ি�ত সভার িস�া� 
বা�বায়েনর অ�গিত �িতেবদন ��রণ �সে�। 

�ানীয় সরকার িবভাগ, িস� কেপ �ােরশন ১ শাখা ক��ক 
��িরত পে� পিরেবশ ও জন�াে��র জ� ইট, পিলিথেনর 
�বহার �াস, নদী �ষণেরাধ এবং বজ�� ডাি�ং এর �� �ষণ 
�রাধকে� পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র 
মাননীয় ম�ীর সভাপিতে�¡ অ�ি�ত সভার িস�া� 
বা�বায়েনর  
অ�গিত �িতেবদন জানেত চাওয়া হয়। �সই ��ি�েত 
�িতেবদন ��রণ করা হয়। 

 
  (৯) �ীড়া ও সং�িত �ায়ী কিম� 

   �ীড়া ও সং�িত �ায়ী কিম�র সদ��� 
 

�িমক পদবী নাম 

 

পদািধকারবেল সদ� 
(�ময়র) 

ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  
�ীড়া ও সং�িত �ায়ী কিম�র সদ�য 

 সভাপিত জনাব �মাঃ আির�ল হক হাসান, কাউি�লর, ওয়াড � নং-৪, এনিসিস । 

 সদ� জনাব �মাসা�ৎ আেয়শা আ�ার, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড �- ৭,৮,৯, এনিসিস। 

 সদ� জনাব �গালাম নবী �রাদ, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২০, এনিসিস । 

 সদ� জনাব �মাঃ আ�ল কিরম, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৭, এনিসিস । 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব ইশরাত জািকয়া, সহকারী সিচব, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন । 
 

   �ীড়া ও সং�িত �ায়ী কিম�র আেলাচ� িবষয় ও �ধান �ধান �পািরশ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 

১২/৯/২০১৯ 

১। �ীড়া ও সং�িত িবষয়ক �ায়ী 
কিম� �নগ �ঠন 
২। জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান এবং ব�মাতা �শখ 
ফিজলা�ে�ছা �িজব জাতীয় �গা�কাপ 
�টবল �ন �ােম�-২০১৯ বালক বািলকা 
(অ���-১৭) 

বােজট �ি�র িবষেয় মািসক সাধারণ সভায় উপ�াপেনর 
িবষেয় সব �স�ত ভােব �পািরশ �হীত হয়। 
 

১৭/১০/২০১৯ 
১।�জা উপলে� িবিভ� �জা ম�েপ 
সহেযাগীতা ও অ�দান �দান �সে� 

সংি�� সকল সদ�েক িনজ িনজ দািয়� পালেন অ�েরাধ 
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২। �িজব বষ � উদযাপন িবষেয় 
আেলাচনা 

০৭/০৯/২০১৯ 
১। মহান িবজয় িদবস ২০১৯ উদযাপন  
২। �খলা�লা উদযাপন 

সংি�� সকল সদ�েক িনজ িনজ দািয়� পালেন অ�েরাধ 

১১/১২/২০১৯ 

১। ১৬ িডেস�র মহান জাতীয় িদবস 
২০১৯ উদযাপন 
২। �িজব বষ � উদযাপন উপলে�� 
সাং�িতক অ��ান 
 

মািসক সাধারন সভায় উপ�াপেনর িবষেয় �পািরশ 

২১/০১/২০২০ 

১। মহান ২১ �ফ�◌য়ৃারী ২০২০ শহীদ   
 িদবস ও আ�জ�িতক মা�ভাষা িদবস 
২। ��� সাং�িতক ক� �কাে�র িবকােশ 
সংি�� সরকারী ও �বসরকারী দ�র 
স�েহর সােথ �যাগােযাগ র�া 

সামািজক অব�য় �রােধ ��� িবেনাদেনর জ� 
সাং�িতক সংগঠনেক নানাভােব �েণাদনা �দােনর 
�পািরশ 

 

  (১০) জ�-��� িনব�ন �ায়ী কিম�  

     জ� ��� িনব�ন �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক পদবী নাম 

 

পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  
জ�-��� িনব�ন �ায়ী কিম�র সদ� 

 সভাপিত �মা: কাম��ামান বা�ল, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২৭, এনিসিস । 

 সদ� ফয়সাল �মা: সাগর, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৯, এনিসিস । 

 সদ� �মা: আলী �হােসন �মা�া, কাউি�লর, ওয়াড � নং-৭, এনিসিস । 

 সদ� �মা: হা�ান সরকার, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২১, এনিসিস । 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব ডা: �শখ �মা�ফা আলী, �মিডেকল অিফসার, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 

    জ� –��� িনব�ন �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
০৫-০৯-২০১৯ ১। পাসওয়�াড �বহাের সতক�তা 

২। সাভ �াের সম�া িবষয়ক আেলাচনা  
১। পাসওয়�াড �বহাের সতক�তা অবল�ন িবষেয় িস�া� 
�হন করা হয়   
২। সাভ �াের সম�া সমাধােন কাযকর পদে�প �হেনর 
জ� �পািরশ করা হয় 

১৭-১০-২০১৯ ১। �জান িভিওক জ� ��� িনব�ন 
পিরচালনা 
২। িশ� জে�র ৪৫ িদেনর মে� জ� 
িনব�ন করন 
 

১। �জান িভিওক জ� ��� িনব�ন পিরচালনা িবষেয় 
�পািরশ করা হয় 
২। িশ� জে�র ৪৫ িদেনর মে� জ� িনব�ন করন িবষেয়  
িস�া� �হন করা হয়   
 

১০-১১-২০১৯ ১। �জান িভিওক জ� ��� িনব�ন 
পিরচালনা 
২। িশ� জে�র ৪৫ িদেনর মে� জ� 
িনব�ন করন 
 

১। �জান িভিওক জ� ��� িনব�ন পিরচালনা িবষেয় 
�পািরশ করা হয় 
২। িশ� জে�র ৪৫ িদেনর মে� জ� িনব�ন করন িবষেয়  
িস�া� �হন করা হয়   

১৫-১২-২০১৯ ১। জ� ��� িনব�েনর জ� �ত� 
ই�ারেনট সংেযাগ �ড �া� লাইন 

১। জ� ��� িনব�েনর জ� �ত� ই�ারেনট সংেযাগ �ড 
�া� লাইন সব স�িত �েম লাইন সংেযাগ �দওয়ার 
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�সে� িবষেয় িস�া� �হন করা হয়   
২০-১-২০২০ ১। জ� ��� িনব�ন সংেশাধেনর 

জ�লতা িবষয়ক আেলাচনা 
২। পাসওয়াড পিরবতন এবং �নঃরায় 
দািয়� ব�ন সং�া� আেলাচনা 

১। জ� ��� িনব�ন সংেশাধেনর জ�লতা িবষয়ক 
আেলাচনা িস�া� �হন করা হয় 
২। পাসওয়াড পিরবতন এবং �নঃরায় দািয়� ব�ন 
সং�া� আেলাচনা িস�া� �হন করা হয় 

 

  (১১) �যাগােযাগ �ায়ী কিম� 

     �যাগােযাগ �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 

ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ�জ িস� কেপ �ােরশন ও  
�যাগােযাগ �ায়ী কিম�র সদ� । 

 সভাপিত জনাব শা�জালাল, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৩, এনিসিস । 

 সদ� জনাব �মাঃ আির�ল হক হাসান, কাউি�লর, ওয়াড � নং-৪, এনিসিস । 

 সদ� জনাব �মাঃ আলী �হােসন আলা,কাউি�লর, ওয়াড � নং-৭, এনিসিস । 

 সদ� জনাব �মাঃ মাক��ল আলম খ�কার �খারেশদ, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৩, এনিসিস । 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব ইশরাত জািকয়া, সহকারী সিচব, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন । 

   �যাগােযাগ �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 

১৫/৯/২০১৯ 

১।মািসক সভার িস�া� �মাতােবক 
�যাগােযাগ সং�া� �ায়ী কিম� �ণ 
গঠন 
২।িবমান পেথ যা�ীেদর যা�া �সংেগ 
আেলাচনা। 

হ� এেজ�ীর সংি�� িবেশষ�/ ক� �কত�ােদর কিম�র 
সদ� িহসােব �কা-অপট করা 

১৫/১০/২০১৯ 

১।�গ �া �জা �শেষ জনসাধারেনর 
িনরাপদ গ�� �পৗছােনা উপলে�� 
িনরাপদ সড়ক �সে� আেলাচনা। 
২। িস� কেপ �ােরশন এলাকার �ঘ �টনা 
�রাধ �সে�। 

�ািফক আইন ভ�কারী যানবাহন মািলকেদর িব�ে� 
িআইনা�গ �ব�া �হেণ �িলশ �শাসনেক প� �দয়ার 
�পািরশ 

৭/১১/২০১৯ 
১। িস� কেপ �ােরশন এলাকার �ঘ �টনা 
�রােধ চলমান অিভযান অ�াহত রাখা 

�াটারী চািলত ির�া আটেকর কায ��ম চলমান রাখার 
জ� সব �স�ত �পািরশ  

৮/১২/২০১৯ 

১। জনতার �েখা�িখ অ��ান আেয়াজন 
�সে� আেলাচন। 
২।গণেযাগােযাগ �সেলর ২০১৯-২০২০ 
অ� �বছর বািষ �ক পিরক�না অ�েমাদন 
�সে�। 

মািসক সাধারন সভায় উপ�াপেনর জ� সব �স�তভােব 
�পািরশ। 

২১/১/২০২০ 

১। জনগেনর �দার-�গাড়ায় ত� �পৗেছ 
�দয়া এবং ই-নিথ কায ��ম �সে� 
আেলাচনা। 
২। জনসাধারেনর �িবধার জ� বাস 
টািম �নাল ও িবিভ� ��াে� যা�ী ছাউনী 
িনম �াণ �সে�। 

অৈবধ িসএনিজ, ইিজ বাইক ও �াটারীচািলত ির�া 
আটক অিভযান অ�াহত ও যা�ী ছা্উনী িনম �ােণর িবষেয় 
পিরষেদর সভায় উপ�াপেনর �পািরশ 

২৪/২/২০২০ 
১। যানজট িনরসন �সে�। 
২।জনতার �েখা�িখ অ��ান আেয়াজন 

চলিত বছর �িবধামত সমেয় জনতার মেখা�িখ অ��ান 
করার ��াব।  
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�সে� আেলাচন। 
 

 
  (১২) বাজার �� পয �েব�ণ, মিনটিরং ও িনয়�ণ �ায়ী কিম�  
    বাজার �� পয �েব�ণ, মিনটিরং ও িনয়�ণ �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 

ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  

বাজার �� পয �েব�ণ, মিনটিরং ও িনয়�ণ �ায়ী কিম�র সদ� 
 সভাপিত জনাব �মাঃ আলী �হােসন আলা, কাউি�লর, ওয়াড � নং-৭, এনিসিস । 
 সদ� জনাব �লতান আহে�দ �ইয়া, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২২, এনিসিস । 
 সদ� জনাব ইফেতখার আলম �খাকন, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১০, এনিসিস । 
 সদ� জনাব আফসানা আফেরাজ, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � নং-১৬,১৭,১৮, এনিসিস । 
 পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব ইশরাত জািকয়া, সহকারী সিচব, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন । 

 

    বাজার�� পয �েব�ণ, মিনটিরং ও িনয়�ণ �ায়ী কিম�র আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 

১৫/৯/২০১৯ 

১। বাজার �� পয �েব�ন, মিনটিরং ও 
িনয়�ন সং�া� �ায়ী কিম� �ণ গঠন 
িবষয়ক আেলাচনা। 
২। নব গ�ত কিম�র �থম কা� ��ম 
�হণ স�েক� আেলাচনা 

কিম�র কায ��ম স�ক ভােব পয �ােলাচনা করার অ�েরাধ 

১৭/১০/২০১৯ 

১। ২০১৯-২০২০ অ� �বছেরর মেডল ক� � 
–পিরক�না বা�বায়েন অ�গিত  
২। বাজার মিনটিরং িবষেয় আেলাচনা 

বাজার মিনটিরং কাজ অ�াহত রাখার �পািরশ 

৭/১১/২০১৯ 

১। বাজার �� ি�িত রাখার জ� 
মিনটিরং �ব�া �জারদার 
২।বাজার মিনটিরং এর �িতেবদন 
িবষেয় আেলাচনা 

বাজার মিনটিরং কাজ অ�াহত রাখার �পািরশ 

৮/১২/২০১৯ 

১।বাজাের শীতকালীন স�ীর �� 
িনয়�ন িবষয়ক আেলাচনা 
২। বাজার, �টপাত অ�া��কর 
পিরেবেশর মিনটািরং �িতেবদন িবষেয় 
আেলাচনা 

অিভযান অ�াহত রাখার �পািরশ 

২১/১/২০২০ 

১। বাজার ইজারা �সে� আেলাচনা 
২। িবিভ� মােক�েটর সামেন অৈবধ 
�টপাত উে�দ িবষেয় আেলাচনা 

 উে�দ অিভযান অ�াহত রাখার �পািরশ 

   
 

  (১৩) �েয �াগ �ব�াপনা �ায়ী কিম� 

     �েয �াগ �ব�াপনা �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক পদবী নাম 

 
পদািধকারবেল সদ� 
(�ময়র) 

ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  
�েয �াগ �ব�াপনা �ায়ী কিম�র সদ� 
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 সভাপিত জনাব সাই�ি�ন আহেমদ, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২৩, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সদ� জনাব �মা: ইকবাল �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

 সদ� জনাব শাহজালাল, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০৩, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সদ� জনাব িশউলী নওশাদ, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � নং-২৩, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব সিচব, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 
 

     �েয �াগ �ব�াপনা �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
   
   
   
   
   

 
   (১৪) তালাক িবষয়ক িবেরাধ িন�ি� সং�া� �ায়ী কিম� 

      তালাক িবষয়ক িবেরাধ িন�ি� সং�া� �ায়ী কিম�র সদ��� 
 

�িমক পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 

ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  
তালাক িবষয়ক িবেরাধ িন�ি� সং�া� �ায়ী কিম�র সদ� 

 সভাপিত জনাব �মাঃ সাম�ে�াহা, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সদ� জনাব জমেশর আলী ঝ�, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সদ� জনাব �লতান আহে�দ �ইয়া, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সদ� জনাব মাক�দা �মাজা�ফর, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব ইশরাত জািকয়া, সহকাির সিচব, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।   

 
  তালাক িবষয়ক িবেরাধ িন�ি� �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ:  

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
১৫/৯/২০১৯ ১। তালাক িবষয়ক িবেরাধ িন�ি� 

সং�া� �ায়ী কিম� �ণ গঠন িবষয়ক 
আেলাচনা। 
২। নব গ�ত কিম�র �থম কা� ��ম 
�হণ স�েক� আেলাচনা সংি�� সকল সদ�েক িনজ িনজ দািয়� পালেন অ�েরাধ 

১৭/১০/২০১৯ ১। ব��মান তালােকর �া� �না�েশর 
পিরমান িবষয়ক আেলাচনা 
২। সামািজক �ি�েত তালাক সম�া সমাধােনর স �বা�ক �চ�া করার �পািরশ 

০৭/১১/২০১৯ ১।তালােকর সােথ সংি�� �ামী/�ীর 
�নানীর িবষেয় আেলাচনা 
২। তালাক �া� �ছেল �মেয়র ভিব�ৎ 
জীবন স�েক� আেলাচনা। 

সমােজর গ�মা� �ি�গেণর সহেযাগীতায় সম�া 
সসমাধােনর �পািরশ 

১৭/১২/২০১৯ ১। তালােকর �া� �না�েশর িবষয়ক 
আেলাচনা 
২। তালােকর হার �াসকরন িবষয়ক 
আেলাচনা 

িবিভ� পদে�প �হেণর �পািরশ 

২১/১/২০২০ 
১।তালাক িমমাংসা িবষেয় আেলাচনা 
২। তালােকর হার �াসকরেণ 

মািসক সাধারন সভায় আেলাচনা কের �েয়াজনীয় 
কায ��ম �হেণর �পািরশ 
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�িতিনিধেদর �ারা �িহত পদে�প  
 

 

 (১৫) িশ�া সং�া� �ায়ী কিম� 

   িশ�া সং�া� �ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক পদবী নাম 

 

পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র মেহাদয় 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ও  

িশ�া সং�া� �ায়ী কিম�র সদ� 
 সভাপিত জনাব শারিমন, কাউি�লর, সংরি�ত ওয়াড � নং-০২, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সদ� জনাব �মাঃ আির�ল হক হাসান, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, এনিসিস। 

 সদ� জনাব �মাহা�দ শওকত হােসম, কাউি�লর, ওয়াড � নং-০২, এনিসিস। 

 সদ� জনাব শাওন অংকন, সংরি�ত ওয়াড � নং-২২,২৩,২৪, এনিসিস। 

 পদািধকারবেল সদ� সিচব সিচব, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

 

  িশ�াসং�া� �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 

১৬/০৭/২০১৯  

১।িশ�া �িত�ােন �ড� ও িচ�ন�িনয়া 
সেচতনতা িবষেয় আেলাচনা। 
 
২। �ড� �িতেরােধ িশ�কেদর দািয়� 
ও কত�� িবষয়ক আেলাচনা। 

 
হঠাৎ কের �চ� �র, শরীের �াথা, র �াস ওঠা, মাথা 
�াথা, মাথা �ঘাড়া, বিম বিম ভাব, অে� হ�িপেয় পরা 
ইত�ািদ �ড� ও িচকন�িনয়ার উপসগ � িবষেয় 
সেচতনতা�লক পদে�প �হেণ িব�ািরত আ�লাচনাে� 
�িহত �পািরশ মািসক সভায় উপ�াপেনর জ� বলা হয় 

০৫/০৮/২০১৯ ১। �িজববষ � উদযাপন িবষেয় 
আেলাচনা। 
 
২। ছা�-ছা�ীেদর িনেয় �ড� ও 
িচ�ন�িণয়া িবষেয় জনসেচতনতা 
িবষযক র �ালী । 

১। সরকাির কম ��চীর সােথ সাম�� �রেখ �িহত� 
কম ��চী বা�বায়েণর িবষেয় সংি�� সকলেক 
সহেযাগীতার জ� অ�েরাধ করা হয়। 

2| ছা�-ছা�ীেদর িনেয় �ড� ও িচ�ন�িণয়া িবষেয় 

জনসেচতনতা িবষযক র �ালী করার জ� �পািরশ 
করা হয়। 

 
১৫/৯/২০১৯ ১। িশ�া সং�া� �ায়ী কিম� �ণ গঠন 

িবষয়ক আেলাচনা। 
২। নব গ�ত কিম�র �থম কা� ��ম 
�হণ স�েক� আেলাচনা 

ন�ন কিম� সদ�েদরেক আেরা �বিশ সেচতন হেয় 
িশ�া ��ে� িবেশষ �িমকা পালন 

১৭/১০/২০১৯ ১।িশ�ার পিরেবশ িবষেয় আেলাচনা 
২। ১২ রিবউল আউয়াল ১৪৪১ িহজির 
এ পিব� ঈদ-ই- িমলা��বী (সাঃ) 
উদযাপন আেলাচনা 

 

৭/১১/২০১৯ ১। নকল ও ��প� ফ�স িবষেয় 
িশ�াম�ীর িনেদ �শনা িবষেয় আেলাচনা 
২। �িজব বষ � উদযাপন �সে� 
আেলাচনা 

পদে�প স�হ বা�বায়েনর লে� পিরষেদর মািসক সভায় 
��াব করার িস�া� 

১০/১২/২০১৯ ১।���ের জাতীয় সংগীত পিরেবশন 
�সে� আেলাচনা। 
২।�িত� িশ�া �িত�ােন জািতর িপতা 

�িজব বষ � পালেনর লে�� �হীত কম ��চী বা�বায়েন 
সকলেক অ�েরাধ 
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ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর 
জ�শত বািষ �কী উদযাপন উপলে� 
�িজববষ � পালন �সংে� 

২১/১/২০২০ ১। সরকারী িনেদ �শনা �মাতােবক 
জাতীয় সংগীত পিরেবশন �সে� 
আেলাচনা। 
২। িশ�াই �ি� 
 

কম ��িচ বা�বায়েনর জ� সব �স�তভােব �পািরশ 

২৪/২/২০২০ ১। ২১ ���য়ারী মহান শহীদ িদবস ও 
আ��জািতক মা�ভাষা িদবস/২০২০ 
উদযাপন 
২।জাইকা সং�া এর উে�ােগ িবিভ� 
িশ�া �িত�ােন রচনা �িতেযাগীতার 
আেয়াজন 

কম ��িচ বা�বায়েনর জ� সব �স�তভােব �পািরশ 

 
  (১৬) দাির� িবেমাচন সং�া� �ায়ী কিম� 
      
      দাির� িবেমাচন সং�া� �ায়ী কিম�র সদ��� 
 

�িমক পদবী নাম 
১. পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 

মাননীয় �ময়র, 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

২. সভাপিত জনাব িমেনায়ারা �বগম 
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ১০,১১,১২ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

৩. সদ� জনাব অিসত বরণ িব�াস 
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ১৫ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

৪. সদ� জনাব ই�ািফল �ধান 
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ০৯ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

৫. সদ� জনাব ওমর ফা�ক 
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ০১ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

৬. পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব �ক.এম.ফির�ল িমরাজ 
�ধান সমাজ ক�াণ ও বি� উ�য়ণ কম �কত�া 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

 
  দাির� িবেমাচন সং�� �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
১৯/৬/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা।  ক। ��ঋণ সং�া� আেলাচনা ও অ�েমাদন।  

খ। দাির� িবেমাচন �ায়ী কিম�র কাযপ �িরিধ আেলাচনা।  
১৭/৯/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা।  ক। িসিজিপ এর আওতায় PRAP কায��ম সং�া� আেলাচনা।  

খ। কিমউিন� একশন ��াণ �সে�।  
গ। দ�তা উ�য়ণ �িশ�ন �সে�।  

১৮/১২/১৯ ১৯তম ��মািসক সভা।  ক। িসিজিপ এর আওতায় উপা��ািনক িশ�া কায��ম �সে�।  
খ। �ভৗত অবকাঠােমা কােজর অ�গিত �সে�।  
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   (১৭) নারী ও িশ� িবষয়ক �ায়ী কিম� : 
 
  নারী ও িশ� িবষয়ক �ায়ী কিম�র সদ��� 
 

�িমক পদবী নাম 
১. পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী  

মাননীয় �ময়র, 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

২. সভাপিত জনাব �মাসা�ৎ আয়শা আ�ার  
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ৭,৮,৯ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

৩. সদ� জনাব িমেনায়ারা �বগম  
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ১০,১১,১২ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

৪. সদ� জনাব �মাঃ হা�ান সরকার  
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ২১ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

৫. সদ� জনাব �মাঃ শিফউি�ন �ধান  
কাউি�লর, ওয়াড � নং- ১৪ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

৬. পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব �ক.এম.ফির�ল িমরাজ 
�ধান সমাজ ক�াণ ও বি� উ�য়ণ কম �কত�া 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন।  

 

   নারী ও িশ� িবষয়ক �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ : 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
১৯/৬/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা।  ক। নারী �মতায়েনর ��� িচি�তকরণ �সে�।  

খ। নাগিরক সম�া সমাধােন নারীর উে�াগ �সে�।  
১৭/৯/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা।  ক। নারী িদবস উৎযাপন �সে�।  

খ। মিহলােদর জ� নামােজর �ান িনম �াণ �সে�।  
গ। নারী িশ�া অ�গিত �সে�।  

১৭/১২/১৯ ১৯তম ��মািসক সভা।  ক। মিহলা কমে�� িনম �াণ �সে� আেলাচনা।  
খ। নারী �মতায়েনর ��� িচি�তকরণ �সে�।  

 
 (১৮) আইন-��লা সং�া� �ায়ী কিম�  : 
     আইন-��লা�ায়ী কিম�র সদ��� 

�িমক  পদবী নাম 

 পদািধকারবেল সদ� (�ময়র) 

ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় �ময়র, 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন। 

 সভাপিত জনাব �মাঃ কিবর �হাসাইন, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৮, এনিসিস। 
 সদ� জনাব �মাঃ কাম��ামান বা�ল, কাউি�লর, ওয়াড � নং-২৭, এনিসিস। 
 সদ� জনাব �মাঃ নাজ�ল আলম, কাউি�লর, ওয়াড � নং-১৬, এনিসিস। 
 সদ� জনাব �মাঃ ��ল আমীন �মা�া,কাউি�লর, ওয়াড � নং-৮, এনিসিস। 
 পদািধকারবেল সদ� সিচব জনাব িজ.এম.এ ছা�ার, আইন কম �কত�া, এনিসিস। 
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 আইন-��লা �ায়ী কিম�র সভার আেলাচ� িবষয় এবং �ধান �ধান �পািরশস�হ ; 

তািরখ আেলাচ� িবষয় �ধান �ধান  �পািরশ 
৩০/০৯/২০১৯ ১। সেচতনতা �ি��লক �চারািভযান 

আেয়াজন �সে�। 
২। আইন �ঙখলা সং�া� �ায়ী কিম�র 
সদ� এবং অ�া� িবভাগীয় ও শাখা 
�ধানগেণর দ�তা �ি��লক �িশ�ণ 
সং�া� আেলাচনা। 
 

১। আগামী িডেস�র/জা�য়ারী মােস �চারািভযােনর আেয়াজেনর 
�ব�া �হেনর জ�য �পািরশ করা হয়। তাছাড়া অ� �কান 
উপায় �চারিভযন করা যায় িকনা  �স িবষেয় িজ এম এ  
ছা�ার আইন কম �কত�া (ভাঃ) �ক দািয়� �দয়ার জ�  �পািরশ 
করা হয়। 
২। আেরা অিধকতর উ�ত �িশ�েণর �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর 
জ� িজ.এম.এ ছা�ারআইন কম �কত�া �ক দািয়� �দয়ার �পািরশ 
করা হয়। 

৩০/১২/২০১৯ ১।রা�ায় যানজটসহ �টপাত হেত অৈবধ 
�দাকান উে�দ সং�া� আেলাচনা 
২।িদেনর �বলা শহের  এলাকায় মালবািহ 
�াক �েবশ সং�া� আেলাচনা 

১।রা�ার পােশ অৈবধভােব গেড় উঠা ��া� স�হ উে�দ,অৈবধ 
ির�া আটক ও �টপাত হেত হকার উে�েদর িবষেয় �-� 
শাখােত দািয়� �দয়ার জ� �পািরশ করা হয় । 
২। িদেনর �বলায় িনতাইগ� এলাকায় সীিমত হাের �াক �েবেশর 
িবষয় নজর রাখার জ� �ািফক িবভাগেক নজর রাখার জ� 
�পািরশ করা হয়। 

 
 

অ�ায় ১০ : নাগিরক স��ৃকরণ 

  ১০.১ ওয়াড � পয �ােয় সম�য় কিম�’র (ডি�উএলিসিস) সভা 

   ওয়াড � নং- ০১ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১৮/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা।  ক। এলাকার সম�া িচি�তকরণ ও তার �িতকার।  

খ। বজ�� �ব�াপনা �েসে�।  
১১/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ কােজর অ�গিত সম�া পয �ােলাচানা। 

খ। িব�� পািন সরবরাহ িনেয়া আেলাচনা।  
 

    ওয়াড � নং- ০২ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১৯/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কাউি�লর কায �ালয় িনম �াণ �সে�।  

খ। �ধান সড়েক �ব��িতক বািত �াপন �সে�।  
১১/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। মাদক �� �রীকরণ ও তার �িতকার।  

খ। কর আদােয়র জ� সেচতনতা�লক ক�ায�েমর মান িনেয় আেলাচনা।  
 

    ওয়াড � নং- ০৩ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২০/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। এলাকার সম�া ও তার �িতকার।  

খ। কিমউিন� �স�ার িনম �াণ।  
১৩/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। িব�� পািন সরবরাহ িনেয় আেলাচনা।  

খ। আইন-��লা পিরি�িত পয �ােলাচনা।  
 

     ওয়াড � নং- ০৪ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২১/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। কিমউিন� �স�ার িনম �াণ।  
১৩/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। চলমানা অবকাঠােমা উ�য়ণ অ�গিত �সে�।  

খ। িব�� পািন সরবরাহ িনেয় আেলাচনা।  
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     ওয়াড � নং- ০৫ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২২/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কর আদায় �সে�।  

খ। কাউি�লর অিফস িনম �াণ �সে�।  
১৭/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। �ধান �ধান সড়েক �ব��িতক বািত �াপন �সে�।  

খ। বজ�� �ব�াপনা িনেয় আেলাচনা।  
 

      ওয়াড � নং- ০৬ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৪/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। দাির� �াসকরণ ক�ায�ম িনেয় আেলাচনা।  

খ। চলমান কােজর অ�গিত িনেয় আেলাচনা।  
১৮/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  

খ। বজ�� �ব�াপনা ও পিরেবশগত িবষেয় আেলাচনা।  
 
     ওয়াড � নং- ০৭ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৪/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  

খ। কিমউিন� �স�ার িনম �াণ �সে�।  
১৯/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। আইন-��লা পিরি�িত পয �ােলাচনা। 

খ। সড়ক বািত �াপন িনেয় আেলাচনা।  
 
     ওয়াড � নং- ০৮ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৫/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। এলাকার সম�া িচি�তকরণ ও তার �িতকার।  

খ। কর আদােয়র অ�গিত।  
২০/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ অ�গিত পয �ােলাচনা।  

খ। �া�� ও �া�� �ব�াপনা �সে�।  
 

     ওয়াড � নং- ০৯ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৬/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কর আদােয়র অ�গিত।  

খ। দাির� �াসকরণ কম ��চী িনেয় আেলাচনা।  
২১/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। বজ�� �ব�াপনা িনেয় আেলাচনা।  

খ। অবকাঠােমা উ�য়ণ পিরক�না �সে� আেলাচনা।  
 

      ওয়াড � নং- ১০ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৭/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। এলাকার সম�া িচি�তকরণ ও তার �িতকার �সে�।  

খ। বজ�� �ব�াপনা িনেয় আেলাচনা।  
২২/২২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। করা আদােয়র অ�গিত পয �ােলাচনা।  

খ। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  
 

  ওয়াড � নং- ১১ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৮/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কর আদােয়র অ�গিত �সে�।  

খ। বজ�� �ব�াপনা �সে�।  
২৫/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। িব�� পািন সরবরাহ �সে�।  
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খ। আইন-��লা পিরি�িত পয �ােলাচনা।  
 
  ওয়াড � নং- ১২ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৯/৮/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। এলাকার সম�া িচি�তকরণ ও তার �িতকার।  

খ। কাউি�লর অিফস িনম �াণ �সে�।  
২৬/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। কর আদােয়র অ�গিত �সে�।  

খ। মাদেকর উপ�ব িনেয় আেলাচনা।  
 

  ওয়াড � নং- ১৩ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। দাির� �াসকরণ কম ��চী িনেয় আেলাচনা।  

খ। বজ�� �ব�াপনা �সে�।  
২৭/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  

খ। কর আদােয়র অ�গিত।  
 

  ওয়াড � নং- ১৪ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কর আদােয়র অ�গিত।  

খ। কিমউিন� �প (িস.িজ) ক�ায�ম �সে�।  
২৭/১১/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। আইন-��লা পিরি�িত পয �ােলাচনা। 

 

  ওয়াড � নং- ১৫ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৩/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  

খ। দাির� �াসকরণ কম ��চী িনেয় আেলাচনা।  
১/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। কিমউিন� �প (িস.িজ) বা�বায়ন।  

খ। �া� কমােনার িবষেয় আেলাচনা।  
গ। আইন-��লা পিরি�িত পয �ােলাচনা।  

 

  ওয়াড � নং- ১৬ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৪/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। ��র সং�ার ও �সৗ�� বধ �ন �সে�।  

খ। �ািফক আইন িনেয় আেলাচনা।  
১/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। িব�� পািন সরবরাহ িনেয় আেলাচনা।  

খ। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  
 

  ওয়াড � নং- ১৭ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৪/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। ��ন �ান ও �ইপার �ি�করণ �সে�।  

খ। চলমান উ�য়ণ ক�ায�ম িনেয় আেলাচনা।  
৩/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। বজ�� �ব�াপনা িনেয় আেলাচনা।  

খ। িব�� পািন সরবরাহ িনেয় আেলাচনা।  
 

  ওয়াড � নং- ১৮ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৫/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। এলাকার সম�া িচি�তকরণ ও তার �িতকার।  
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খ। খাল খনন ও ওয়াক�-ওেয় িনম �াণ �সে�।  
৪/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। বজ�� �ব�াপনা ও পিরেবশগত িবষেয় আেলাচনা।  

খ। �ধান �ধান সড়েক �ব��িতক বািত �াপন �সে�।  
গ। কর আদােয়র অ�গিত �সে�।  

 

  ওয়াড � নং- ১৯ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৭/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। চলমান উ�য়ণ ক�ায�ম িনেয় আেলাচনা।  

খ। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  
৫/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। মাদেকর উপ�ব িনেয় আেলাচনা।  

খ। কর আদােয়র অ�গিত �সে�।  
 

  ওয়াড � নং- ২০ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৭/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। চলমান কােজর অ�গিত িনেয় আেলাচনা।  

খ। বজ�� �ব�াপনা �সে�।  
৯/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। সড়ক বািত �াপন �সে�। 

খ। আইন-��লা পিরি�িত পয �ােলাচনা।  
 

  ওয়াড � নং- ২১ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৮/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। বজ�� �ব�াপনা �সে�।  

খ। িব�� পািনর অভাব িনেয় আেলাচনা।  
১০/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ কােজর অ�গিত পয �ােলাচনা।  

খ। কর আদােয়র অ�গিত �সে�।  
 

  ওয়াড � নং- ২২ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
৯/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। পিরেবশ �ষন ও তার �িতকার।  

খ। দাির� �াসকরণ কম ��িচ িনেয় আেলাচনা।  
১১/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। ব�র �ক�ীয় শহীদ িমনার �নঃসং�ার িনেয় আেলাচনা।  

খ। কর আদােয়র অ�গিত।  
 

  ওয়াড � নং- ২৩ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১২/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কর আদােয়র অ�গিত �সে�।  

খ। কিমউিন� �স�ার িনম �াণ �সে�।  
১২/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। িব�� পািন সরবরাহ িনেয় আেলাচনা।  

খ। এলাকার সম�া িচি�তকরণ ও তার �িতকার।  
 

  ওয়াড � নং- ২৪ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১৫/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ অ�গিত ও সম�া পয �ােলাচনা।  

খ। কাউি�লর অিফস িনম �াণ �সে�।  
১৫/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। কর আদােয়র অ�গিত িনেয় আেলাচনা।  

খ। িব�� পািন সরবরাহ �সে�।  
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  ওয়াড � নং- ২৫ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১৫/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। দাির� �াসকরণ ক�ায�ম িনেয় আেলাচনা।  

খ। বজ�� �ব�াপনা �সে�।  
১৭/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। জ�-��� িনব�ন স�েক� আেলাচনা।  

খ। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ স�েক� পয �ােলাচনা।  
গ। আইন-��লা পিরি�িত �সে�।  

 

  ওয়াড � নং- ২৬ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১৬/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। পিরেবশ �ষণ ও তার �িতকার।  

খ। িশ�ালয় �াপন িনেয় আেলাচনা।  
১৯/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ অ�গিত ও সম�া পয �ােলাচনা।  

খ। বজ�� �ব�াপনা ও পিরেবশগত িবষয় িনেয় আেলাচনা।  
 

  ওয়াড � নং- ২৭ 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
১৭/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা। ক। কাউি�লর অিফস িনম �াণ িনেয় আেলাচনা।  

খ। চলমান অবকাঠােমা উ�য়ণ অ�গিত ও সম�া পয �ােলাচনা।  
২১/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা। ক। অবকাঠােমা উ�য়ণ পিরক�না �সে�।  

খ। িব�� পািন সরবরাহ িনেয় আেলাচনা।  
গ। কর আদােয়র অ�গিত পয �ােলাচনা।  

 

    ১০.২  িসিভল �সাসাই� �কা-অিড �েনশন কিম�’র (িসএসিসিস) সভা 

তািরখ িবষয় �ধান �ধান আেলাচনা/�পািরশস�হ 
২৪/৯/১৯ ১৭তম ��মািসক সভা।  ক। WLCC ক��ক িচি�ত সম�াস�হ উপ�াপন ও �পািরশ �হণ।  

খ। NCC এর IDP আেলাচনা ও অ�েমাদন �সে�।  
গ। �শাসিনক �ন �িব�াস পিরক�না �সে�।  
ঘ। �জ�ার কম �-পিরক�নার বািষ �ক �িতেবদন �সে�।  

২২/১২/১৯ ১৮তম ��মািসক সভা।  ক। জনতার �েখা�িখ অ��ান আেয়াজন �সে�।  
খ। িস�েজন িরেপাট � কােড �র ফলাফল পয �ােলাচনা।  
গ। কর আদােয়র অ�গিত পয �ােলাচনা।  
ঘ। িসিজিপ এর আওতায় অবকাঠােমা উ�য়েণর অ�গিত পয �ােলাচনা।  

 

    ১০.৩ জনসভা/ জনতার �েখা�িখ 

তািরখ �ধান �ধান আেলাচনা কায �িববরণী 
৯/১/১৯ ক। জি�বাদ �িতহত করার িবষয় িনেয় আেলাচনা। 

খ। বা�রাইল খাল �ন �া��েপ বা�বায়ন কেব নাগাত 
হেত পাের? 
গ। অৈবধ অেটা ির�া য�ত� পািক�ং এর ফেল যানযট 
�ি� হে� এর িব�ে� �ব�া �হণ �সে�। 
ঘ। জামতলা এলাকার আ�ামা ইকবাল �রাড এলাকার 
জলব�তার িবষেয় আেলাচনা। 
ঙ। ২০ নং ওয়ােড �র ইেকা পাক� িনম �ােণর �নঃ উে�াগ 
�হেণর আেলাচনা। 

গত ৯/১/১৯ি�. তািরখ সকাল ১১.০০ ঘ�কার নগর 
ভবন �া�েন “জনতার �েখা�িখ নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন” কম ��চী অ�ি�ত হয়। এ অ��ােন 
িবিভ� ��নী,�পশা ও বয়েসর সহ�ািধক নাগিরক 
অংশ�হণ কেরন। উপি�ত জনতার মে� অিধক 
২৪জন নাগিরক মাননীয় �ময়র মেহাদয় ও তার 
পিরষেদর িনকট �পৗর কর, বজ�� �ব�াপনা, ��র 
ও মশক িনধন, অবকাঠােমা উ�য়ণ, ত�-��ি�, 
দাির� �াসকরণ, কদমর�ল �স� ও িবেনাদন 
�ক�সহ িবিভ� িবষেয় �� কেরন। মাননীয় �ময়র ও 
তার পিরষদ অত�� য�সহকাের স�ািনত 
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নাগিরক�ে�র িনকট জবাবিদিহতা কেরন।   

 

  ১০.৪ জনসেচতনতা �ি� এবং �চার কায ��ম: 

তািরখ �ল িবষয়ব� লি�ত এলাকা / দল স�া� অংশ�হণকারীর সং�া 
১৫/১০/১৯ িব� হাত �ধায়া িদবস।  �ণ�ল জন সংগঠন ও 

নাগিরক��।  
৫০০জন।  

১০/১১/১৯ নারী িনয �াতন ও বা� িববাহ 
�িতেরােধ জনসেচতনতা।  

�ণ�ল জন সংগঠন ও 
নাগিরক��।  

৪৩৫জন।  

৮/৩/২০২০ আ�জ�ািতক নারী িদবস উদযাপেন 
র �ালী। 

�ণ�ল জন সংগঠন ও 
নাগিরক��।  

৫৫০জন।  

 

    ১০.৫ নাগিরক মতামত এবং অিভেযাগ �িতকার 

      (১) অিভেযাগ িনরসন / �িতকার 

�ম �সবাস�হ অিভেযাগ �হেণর সং�া 
এবং �ি�য়াকরন*  

অিভেযাগ 
িন�ি�র সং�া 

অিভেযাগ 
িন�ি�র শতকরা 
হার 

০১ কর এবং িফ ৩০ � ৩০ � ১০০% 
০২ অবকাঠােমা ১২ � ১০ � ৮৩% 
০৩ পািন সরবরাহ ৫০ � ৪৫ � ৯০% 
০৪ বজ�� �ব�াপনা ১০ � ৮ � ৮০% 
০৫ ইজারা সং�া�ত ০৫ � ০৫ � ১০০% 
 �মাট   ৯০.৬% 

   
  * অিভেযাগ �হনকারী কম �কত�া (িজআরও) ক��ক �া� অিভেযাগ�িল সব �দা �ি�য়াকরণ করা হয় না, তেব �িবধােন িনধ �ািরত প�িতেত  
       নাগিরক �িতি�য়া ও অিভেযাগ িনরসেনর িবষয়� যাচাই-বাছাই করা হয়। �তরাং �া� অিভেযাগ�িল �কবল িলিপব� করা হয়না অিধক�  
       সংি�� িবভাগ ক��ক এ�েলা িন�ি�র �ব�া �হণ করা হয়।  
 

    (২) উে�খেযা� অিভেযাগ এবং মতামতস�হ : 
     উে�খেযা� অিভেযাগ এবং �হীত পদে�পস�হ 
 

অিভেযাগ �হণ এবং িন�ি�করণ �ি�য়া িস� কেপ �ােরশন ক��ক �হীত পদে�পস�হ 
   
  
  

 
     অিভেযাগ িবষয়ক �িতি�য়া/মতামত 

 
 
 

 
(৩) নাগিরক জিরপ-এর সংি�� ফলাফল (যিদ জিরপ কাজ পিরচািলত হেয় থােক) 

      িস� কেপ �ােরশেনর �সবা িবষেয় নাগিরক স�ি� রেয়েছ ; কারণ (১) জনসাধারণ িস� কেপ �ােরশেনর ওেয়বসাইেট �মইেলর মা�েম 
অথবা �টিলেফােণ অথবা সেরজিমেন এেস নাগিরক অিভেযাগ �দােনর �েযাগ রেয়েছ এবং �কােনা ধরেণর বা�বস�ত অিভেযাগ পাওয়া 
�গেল যথাযথভােব অিভেযাগস�হ িন�ি�র �ব�া �হণ করা হেয় থােক । এছাড়া বাৎসিরক ০২ বার জনতার �েখা�খী, জনস�ুেখ বােজট 
�ঘাষনা, িবিভ� জাতীয় িদবেস জনগেণর সােথ সরাসির অংশ�হণ �লক আেয়াজন করা হেয় থােক। তা হেত �মাটা�� এক� ধারেনা 
পাওয়া যায়।  তেব িস� কেপ �ােরশন হেত এ িবষেয় আ��ািনক �কােনা জরীপ কায ��ম পিরচালনা করা হয় িন। 
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          �য সকল �সবাস�েহর অিধকতর উ�িত করা �েয়াজন : 

 অনলাইন িভি�ক - জ� িনব�ন কায ��ম, ন�ন ��ড লাইেস� �দান / নবায়ণ কায ��ম,  

 অনলাইন িভি�ক ন�ন ��ড লাইেস� �দান / নবায়ণ কায ��ম,  

 বছর �াপী িব�� খাবার পািন সরবরাহ, 

 নগর �া��েক� স�েহর মা�েম সাধারণ নাগিরকগেণর জ�রী ও �াথিমক �া��েসবা িনি�ত করা ,  

 করধায � ও আদায় িবষেয় সফটওয়�ার �াবহার �ব �ক অনলাইন িভি�ক �সবা �দােনর �ব�া �হণ করা �যেত পাের। 

 �পৗরকর আদায়সহ অ�া� রাজ� আদােয় ল��মা�া অজ�েনর জ� িবিভ� মহ�া, �রাড, ওয়াড � িভি�ক ক�াি�ং, �পৗরকর �মলা,    

   সময়মত কর পিরেশাধকারী করদাতাগণ �ক অ�া� �সবার ��ে� িবেশষ �িবধা �দান করা �যেত পাের। 

 িবভাগ / শাখা িভি�ক �সবা সহজীকরেণর নানান উে�াগ �হণ করা �যেত পাের।   
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অ�ায় ১১: ফেটা�া�ারী 

  

আলী আহা�দ �নকা নগর পাঠাগার ও িমলনায়তন িনম �াণ প�ব�েত িস� কেপ �ােরশেনর িনজ� �িমেত এনিসিস অ�াডেভ�ার �া� 
পাক� িনম �াণ 

  

নগরবাসীর িবেনাদেনর জ� ১৬নং ওয়ােড � �শখ রােসল নগর পাক� িনম �াণ শীতল��া হেত ধেল�রী পয �� বা�রাইল খাল সং�ার, ওয়াকওেয় িনম �াণ, 
�সৗ�য �বধ �ন ও আেলািকতকরণ। 

  
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর পির��কম�েদর জ� পির�� কম� িনবাস 

িনম �াণ 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর িনম �াণাধীন ১০ তলা িবিশ� নগর ভবন 
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নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন �াথিমক �া�� �সবা �ক� নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর জাল�িড়েত বজ�� হেত িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

  
ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগ� �জান এর কায ��ম নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর 

িনকট হ�া�র 
২৫নং ওয়ােড � িনিম �ত আহেল বায়াত িস� জােম মসিজদ 

[  

নগরীর আলী আহা�দ �নকা পাঠাগাের ব�ব� কণ �ার �াপন ও �ভ উে�াধন �িজববষ � উদযাপন উপলে�� সাং�িতক উৎসেবর আেয়াজন ও উে�াধন 
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জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর জ�শতবািষ �কী উপলে� 
‘১০০� ইি�িলেজ� এলইিড লাইট ��লন’ কায ��ম �ভ উে�াধন 

ব�ব�র জ�শতবষ � উপলে� নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন ক��ক আেয়ািজত 
স�াহ�াপী সং�িত উৎস�ব �শখ রােসল নগর পােক� ব�ব� ও বাংলােদশ 

শীষ �ক শত�ট ক�ানভােস শত িশ�ীর �কা িচ�কলা �দশ �নী 

  

�ানীয় সরকার িবভাগ ও নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর মে� বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� �া�র 

জাপােনর না�েতা িস�র সােথ নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর মে� িস�ার 
িস� িবষয়ক স�ক� �াপন 

 

�কািভড-১৯ কালীন ওএমএস কাড � ও �াণ িবতরণ �কািভড-১৯ কালীন জনগেণর �া�� �সবায় অ�া�ুেল� সািভ �স চা�করণ 

 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর জ�শতবািষ �কী উপলে� 

িসি�রগ� অ�েল ‘১০০� ��েরাপণ’ কম ��িচর �ভ উে�াধন 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর জ�শতবািষ �কী উপলে� 

নারায়ণগ� অ�েল ‘১০০� ��েরাপণ’ কম ��িচর �ভ উে�াধন 
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কেরানা ভাইরাস সনা�করেন বািড় বািড় িগেয় ন�না সং�হ কায ��ম 
কেরানা ভাইরাস সং�মণ �িতেরােধ নগরীর সড়কস�েহ ��ািরন পািন 
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