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িস কেপােরশেনর নাম : নারায়ণগ িস কেপােরশন
1. f~wgKv t wmwU K‡c©v‡ikb mswewae× GKwU ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb| Gi আয়তন: ৭২.৪৩ বগ িক:িম: , ওয়াড সং া: ২৭ , অ ল সং া: ৩ ;
জনসং া: ায় ১৪,১৮,৭৮২ ; নগরীর মাট হাি ং সং া: ৫২,৩৯৮ | bMixi me©¯Í‡ii RbM‡Yi mKj ai‡bi bvMwiK †mev wbwðZKiY I
AeKvVv‡gvMZ Dbœqb wmwU K‡c©v‡ik‡bi †gŠwjK `vwqZ¡| wejyß bvivqYMÄ †cŠimfv evsjv‡`‡ki GKwU cÖvPxbZg we‡kl †kÖYxi g‡Wj †cŠimfv wQj|
1876 mv‡j G †cŠimfv cÖwZwôZ nq| e„wUk we‡ivax Av‡›`vjb †_‡K ïiæ K‡i gnvb fvlv Av‡›`vjb Ges gnvb ¯^vaxbZv msMÖvgmn RvwZ MV‡b
bvivqYMÄ bMixi ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb i‡q‡Q| Jcwb‡ewkK kvmb Avg‡j kxZjÿ¨v b`xi Dfq cv‡o bvivqYMÄ b`x e›`i‡K †K›`ª K‡i M‡o IVv G bMix
cvU I cvURvZ c‡Y¨i e¨emvi Rb¨ cÖv‡P¨i WvwÛ wn‡m‡e L¨vwZ AR©b K‡i| Kv‡ji weeZ©‡b G wkí wejyß n‡jI eZ©gv‡b ißvbx‡hvM¨ bxUIq¨vi Gi
cÖvq 80% bvivqYM‡ÄB Drcv`b nq| bMixi ga¨ w`‡q cÖevwnZ kxZjÿ¨v b`xi `yÕZx‡i M‡o IVv Av‡iv wewfbœ ai‡bi wkí cÖwZôv‡bi Kvi‡Y XvKvi
cvk¦©eZ©x NbemwZc~Y©, wkí mg„× G e›`i bMixi ¸iæZ¡ KL‡bv K‡gwb eis ch©vqµ‡g e„w× cv‡”Q| bvivqYMÄ bMixi ¸iæZ¡ we‡ePbv K‡i gvbbxq
cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbv 2011 mv‡ji 5B †g HwZn¨evnx bvivqYMÄ †cŠimfv, wmw×iMÄ I K`gimyj †cŠimfvi mgš^‡q bvivqYMÄ wmwU
K‡c©v‡ikb cÖwZôv K‡ib| Gi avivevwnKZvq bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb‡K GKwU AvaywbK bMix wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ wbijmfv‡e KvR K‡i
hvIqv n‡”Q|

2| wgkb I wfkb t
নারায়ণগ িস কেপােরশেনর পক (Vision) , অিভল (Mission), কৗশলগত উে
পক (Vision) :
নগরবাসীর সবা দােনর মা েম এক আ িনক, টকসই এবং বাসেযা নগরী গেড় তালা।
অিভল (Mission) :
উ ত নাগরীক সবা ি র মা েম নগেরর পিরেবশ ও নগরবাসীর জীবনযা ার মান উ য়ন
কৗশলগত উে স হ (Strategic Objectives)
(1) নগর এলাকার অবকাঠােমা উ য়ন পিরক না ণয়ন
(2) পিরকি ত, িনরাপদন ও টকসই নগর এলাকার অবকাঠােমা উ য়ন
(3) নগর পিরেবশ উ য়ন
(4) নাগিরক িবধার উ য়ন
(5) বজ ব াপনা প িত আ িনকায়ন
(6) দাির িবেমাচন কায ম
(7) া সবা
আবি ক কৗশলগত উে স হ:
১. বািষক কমস াদন ি বা বায়ন জারদারকরণ
২. কাযপ িত, কমপিরেবশ ও সবার মােনা য়ন
৩. আিথক ও স দ ব াপনার উ য়ন
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বা বায়ন জারদারকরণ
কাযবলী (Functions)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

নগর এলাকার রা া, ন এবং ি জ-কালভাট িনমাণ, র ণােব ণ
হাট-বাজার উ য়ন, র ণােব ণ
জলাধার সং ার ও সংর ণ,
রাপণ এবং সৗ য বধন
শহর অ েল ািনেটশন, জলাব তা িনরসন ব ার উ য়ন
নারায়ণগ িস কেপােরশেনর রাজ ি , অথায়ন, পিরবী ণ ও
জ ও
িনব ন এবং া ক ও মা সদেনর মা েম সবা
মশক িনধন
সড়ক বািত াপন ও র ণােব ণ
বজ সং হ ও অপসারণ
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5 eQi †gqv`x Dbœqb cwiKíbv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DbœZ †hvMv‡hvM e¨e¯’v wbwðZKiY Ges wZ‡jvËgv bMix wn‡m‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ 5bs NvU GjvKvq kxZjÿ¨v b`xi Dci †mZz wbg©vY |
meyR Ges cwiKwíZ bMi M‡o †Zvjvi R‡b¨ mgwš^Z †Wª‡bR wm‡÷g, Rjvavi msiÿY Ges ms¯‹v‡ii e¨e¯’v MÖnY|
we`¨gvb †QvU, eo I gvSvwi moKmg~n m¤úªmviY, cybtwbg©vY Ges cÖ‡qvR‡b ewa©Z Kiv n‡e Ges cÖ‡qvRbxq eªxR I KvjfvU© wbg©vY|
¯^v¯’¨m¤§Z bMix M‡o †Zvjvi R‡b¨ kZfvM m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v wbwðZ Kiv|
my‡cq cvwb mieiv‡ni R‡b¨ cvwb mieivn e¨e¯’v ¯’vcb Kiv|
wmwU K‡c©v‡ik‡bi bvMwiK myweav wbwðZ Kivi R‡b¨ Z_¨-cÖhyw³i Dbœqb mva‡bi gva¨‡g mKj Kvh©µg A‡Uv‡gkb Kiv|
`vwi`ª we‡gvP‡bi Rb¨ ÿz`ª FY Kg©m~Pxi cwiwa m¤úªmviY Kiv |
hvbRU wbim‡Y bZzb evm Uvwg©bvj, UªvK Uvwg©bvj wbg©vY mn wmwU mvwf©m Pvjy Kivi D‡`¨vM †bqv|
wmwU K‡c©v‡ik‡bi Avq e„w×i R‡b¨ wbR¯^ f‚wg‡Z gv‡K©U Ges d¬¨vU wbg©vY Kiv Ges KuvPv evRvimg~‡ni Dbœqb Kiv|
Kei¯’vb I k¥kvb Gi Dbœqb Kiv|
KvjPvivj Ges †nwi‡UR cvK©mn we‡bv`‡bi Rb¨ wkï cvK© wbg©vY Kiv|
¯^v¯’¨‡mev wbwðZ Kivi Rb¨ KwgDwbwU wK¬wbK, bMi nvmcvZvj Ges G¨v¤^y‡jÝ mvwf©m Pvjy Kiv |
cÖv_wgK, gva¨wgK I D”P gva¨wgK cÖwZôvbmn †gwW‡Kj K‡jR, †UKwbK¨vj K‡jR Ges AvU© K‡jR cÖwZôv Kiv|
HwZnvwmK ¯’vbmg~n msiÿ‡Yi D‡`¨vM †bqv|
bvixi ÿgZvq‡bi Rb¨ wkÿv Ges Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv|
wmwU K‡c©v‡ik‡bi mKj ¯Í‡i mykvmb wbwðZ Kiv|
Rb‡mev wbwðZ Kivi R‡b¨ wZbwU AÂ‡j Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uvi cÖwZôv Kiv|
wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖwZwU kvLv Kw¤úDUvivBR&W Kiv Ges Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i‡K Kw¤úDUvi wel‡q mg‡qvc‡hvMx cÖwkÿY cÖ`vb Kiv|
mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvixi KvR gwbUwismn wbivcËv wbwðZ Kivi Rb¨ we`¨gvb wmwm wUwf K¨v‡givi cwiwa e„w× Kiv|

10 eQi †gqv`x Dbœqb cwiKíbv:
1. AvaywbK myqv‡iR wm‡÷g ¯’vcb K‡i †Wª‡bR wm‡÷‡gi AviI DbœwZ mvab Kiv hv‡Z †Kvb cÖKvi `~wlZ cvwb b`x‡Z co‡Z bv cv‡i|
2. 3-R (n«vmKiY, cybe©¨envi, cybtPµvqb) eR©¨ e¨e¯’vcbv wbwðZ K‡i bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb‡K Kve©bgy³, cwi”Qbœ bMix wn‡m‡e M‡o
†Zvjv|
3. kxZjÿ¨v b`xi `yB cv‡o XvKv-PÆMÖvg I XvKv-gywÝMÄ mnvmo‡Ki mv‡_ ms‡hvM ¯’vcbKvix mvK©yjvi †ivW wbg©vY Kiv|
4. bvivqYMÄ‡K †g‡Uªv †i‡ji mv‡_ mshy³ K‡i UªvwdK e¨e¯’vi Dbœqb mvabc~e©K hvbRU gy³ bMix M‡o †Zvjv|
5. kxZjÿ¨v b`xi Dci †ivcI‡q Ges IqvUvi mvK©yjvi mvwf©m Pvjy Kiv|
6. wmwU K‡c©v‡ik‡bi GjvKv m¤úªmviY Kiv|

20 eQi †gqv`x Dbœqb cwiKíbv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

`y‡h©v‡Mi SuywK n«vm Kivi wbwg‡Ë cvbxq Rj wn‡m‡e e¨env‡ii Rb¨ fzMf©¯’ cvwb e¨envi cwinvi K‡i mv‡d©m IqvUvi e¨env‡ii Rb¨ AvaywbK
cvwb †kvaYvMvi wbg©vY Kiv|
M„n¯’vjx Ges cqtwb®‹vk‡bi eR©¨hy³ cvwb kZfvM cwi‡kvab K‡i b`x‡Z wb®‹vk‡bi e¨e¯’v MÖnY Kiv|
ÿz`ª wkí cÖwZôv‡bi Rb¨ mgwš^Z BwUwc ¯’vcb Kiv Ges G Rb¨ mgwš^Z cwiKíbv cÖbqY Kiv|
ch©vqµ‡g wek¦we`¨vjq, †gwW‡Kj K‡jR Ges cÖhyw³ wek¦we`¨vjq cÖwZôv Kiv|
kZfvM wkí Ges M„n¯’vwj eR©¨ cwi‡kva‡bi Rb¨ mgwš^Z BwUwc Ges cwi‡kvaYvMvi ¯’vcb Kiv|
my‡cq cvwb mieivn wbwðZ Kivi R‡b¨ cvwb †kvabvMvi wbg©vY Kiv|
kxZjÿ¨v b`xi cvwb `~lY gy³ ivLv wbwðZ Kiv |
wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ we`y¨r †K›`ª wbg©vY Kiv|
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২. িত ত নাগিরক সবাস হ ;
ক. শাসন িবভাগ, সাধারণ শাখা
ঃনং

সবার নাম

(১)
০১

(২)
শহীদ িমনার বরা

০২

তালাক নানী সভার নকল

০৩

০৪

দান

িবচােরর আেদেশর সকল

ত সরবরাহ
(ত অিধকার আইন)
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সবা দােনর সেবা সময়সীমা

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম
াি র ান

সবা এবং
পিরেশাধ প িত

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতা
(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলা, কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান
ও ই- মইল

(৩)
০৩ কাযিদবস

(৪)
আেবদনপ
াি ান: নগর ভবন

(৫)
২০০/নগদ দান

(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

াি

আেবদনপ
ান: নগর ভবন

২০০/নগদ দান

াি

আেবদনপ
ান: নগর ভবন

২০০/নগদ দান

াি

আেবদনপ
ান: নগর ভবন

২০/নগদ দান

(৬)
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd

০৪ কাযিদবস

০৪ কাযিদবস

০৫ কাযিদবস

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd
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খ. নগর পিরক না শাখা
ঃনং

সবার নাম

সবা দােনর সেবা
সময়সীমা

(১)
০১

(২)
পিরেবশগত অনাপি প /
অব ানগত ছাড়প

(৩)
১০ কাযিদবস

০২

িব াপন/সাইনেবাড/িবলেবাড
াপেনর অ মিতপ

১০ কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ প িত

(৪)
(৫)
মাননীয় ময়র বরাবর আেবদন স জ ণী =৫০০০/করেত হেব ( েয়াজনীয় ত ও কমলা ণী =৭০০০/আ সাি ক কাগজপ সহ)
লাল ণী =১০,০০০/াি ান: নগর ভবন।
নগর ভবন া ন এ অবি ত
ওয়ান াংেক
রিশেদর মা েম জমা দান
মাননীয় ময়র বরাবর আেবদন আদশ কর তফিসল ২০১৬
করেত হেব ( েয়াজনীয় ত ও মাতােবক, িস কেপােরশেনর
আ সাি ক কাগজপ সহ)
ত বাতায়েন আদশ কর
াি ান: নগর ভবন।
তফিসল সি েবশ রেয়েছ।
নগর ভবন া ন এ অবি ত
ওয়ান াংেক
রিশেদর মা েম জমা দান

শাখার নামসহ দািয় া কমকতা
(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)
(৬)
নগর পিরক না শাখা
জনাব মাঃ মঈ ল ইসলাম
নগর পিরক নািবদ
মাবা: ০১৯১৩৯১০৩৯৩
ই- মইলtownplanning@ncc.gov.bd

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলা, কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল
(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

নগর পিরক না শাখা
জনাব মাঃ মঈ ল ইসলাম
নগর পিরক নািবদ
মাবা: ০১৯১৩৯১০৩৯৩
ই- মইলtownplanning@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

শাখার নামসহ দািয় া কমকতা
(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলা, কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল
(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

গ. কর িনধারণ শাখা
ঃনং

সবার নাম

সবা দােনর সেবা
সময়সীমা

(১)
০১

(২)
তন হাি ং ন র দান

(৩)
১৫ কাযিদবস

০২

হাি ং নাম পিরবতন

৪৫ কাযিদবস
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েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান
(৪)
দিলেলর ফেটাকিপ
খাজনার রিশদ
পচার কিপ
িডিসআর কিপ
াি ান: নগর ভবন, িসি রগ
ও কদমর ল আ িলক অিফস
কর িনধারণ শাখা
দিলেলর ফেটাকিপ
খাজনার রিশদ
পচার কিপ

সবা

এবং পিরেশাধ প িত

(৫)
দিলল ে র উপর ০.৫% হাের
এবং
অ া দিলেল নতম ৫০০/টাকা
নগর ভবন া ন এ অবি ত
ওয়ান াংেক
রিশেদর মা েম জমা দান
দিলল ে র উপর ০.৫% হাের
এবং অ া দিলেল নতম
৫০০/- টাকা

(৬)
রাজ শাখা
নাম: নািদর হােসন ফিকর
পদবী: কর িনধারণ কমকতা
ফান: ০১৮১৮৮১৪০২০
ই- মইলrevenue@ncc.gov.bd
রাজ শাখা
নাম: পা া নাহার ডইজী
পদবী: কর িনধারক

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
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িডিসআর কিপ
াি ান: নগর ভবন, িসি রগ
ও কদমর ল আ িলক অিফস
কর িনধারণ শাখা
০৩

হাি ং থকীকরণ

৪৫ কাযিদবস

০৪

হাি ং এক ীকরণ

৪৫ কাযিদবস

০৫

সা ফাইড কিপ

০৫ কাযিদবস

দিলেলর ফেটাকিপ
খাজনার রিশদ
পচার কিপ
িডিসআর কিপ
াি ান: নগর ভবন, িসি রগ
ও কদমর ল আ িলক অিফস
কর িনধারণ শাখা
দিলেলর ফেটাকিপ
খাজনার রিশদ
পচার কিপ
িডিসআর কিপ
াি ান: নগর ভবন, িসি রগ
ও কদমর ল আ িলক অিফস
কর িনধারণ শাখা
িনধািরত ফরেম আেবদনপ
াি ান: নগর ভবন, িসি রগ
ও কদমর ল আ িলক অিফস
কর িনধারণ শাখা

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

ফান: ০১৯১৬৭৪০০১০
ই- মইলrevenue@ncc.gov.bd

B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

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

রাজ শাখা
নাম: মাহা দ হা ান িময়া
পদবী: কর িনধারক
ফান: ০১৭১২১৯০০৬২
ই- মইলrevenue@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

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

নাম: অন মার পাল
পদবী: কর িনধারক
ফান: 01921464901

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

৫০০/- টাকা
নগদ দান

ই- মইলrevenue@ncc.gov.bd
নাম: জািকর হােসন
পদবী: সহকারী কর িনধারক
ফান: ০১৮১৮৮১৪০২০
ই- মইলrevenue@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

ঘ. েকৗশল িবভাগ
ঃনং

(১)
০১

সবার নাম

সবা দােনর সেবা
সময়সীমা

(২)

(৩)
০৭ কাযিদবস

রাড কা ং

NCC Development Report : 2018-19

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ প িত

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতা
(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)
(৪)
(৫)
(৬)
িস কেপােরশন এর িহসাব িবভাগ ক) কােপ ং রা া( িত ব:িম)= ৩,১৯০/েকৗশল িবভাগ
হেত আেবদনপ সং হ বক এবং খ) আরিসিস
= ২,৬২৫/জনাব মাঃ রােশদ মা া
াস অিফস ক ক ন া ও িডমা গ) িসিস
= ১,৮২৪/যাি ক েকৗশলী
নাট ও িস া পিরেশাধ
ঘ) এইচিবিব
= ৯৯০/ফানঃ ০১৭১৭১৭৪৪৮৮
সােপে আেবদন পে সংি
ঙ) ক চা রা া
= ৯৭/transport@ncc.gov.bd
ওয়ােডর কাউি লর এর পািরশ
িবিবধ রিশেদর মা েম িহসাব িবভােগ

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলা, কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল
(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd
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০২

রাড রালার ভাড়া
দান

০৭ কাযিদবস

০৩

কাদারী লাইেস

৪৫ কাযিদবস

াি ান: নগর ভবন।
ধা ত িফ জমা দান করা হয়
কাদার/ াহক ক ক আেবদন
* আেবদন ফরম এর
= ৫০/াি সােপে
টাকা।কক) ৮-১০ টনী িতিদন
= ৪,২০০/টাকা। খ) ৬-৮ টনী িতিদন
= ৩,৬০০/াি ান: নগর ভবন।
গ) ৩-৪ টনী িতিদন
= ৩,০০০/ঘ) ১-৩ টনী িতিদন
= ২,৫০০/ঙ) ০.৯-৮ টনী হ া রালার িতিদন =
১,৩৮০/- টাকা।
চ) ইল লাডার িতিদন = ৬,০০০/ছ) পািনর গাড়ী িতিদন =৩,০০০/িবিবধ রিশেদর মা েম িহসাব িবভােগ
ধা ত িফ জমা দান করা হয় ।
িস কেপােরশন এর িহসাব িবভাগ
হেত আেবদনপ সং হ বক এবং
ভ াট রিজে শন, আয়কর সনদ,
াংক সলেভি সনদ াি
সােপে
াি

ঙ. া

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

েকৗশল িবভাগ
জনাব মাঃ মিফ র রহমান
কাযসহকারী
মাবাইল: ০১৭১৬১৭০৩১৪

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতা
(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)
(৬)
ডা: শখ মা ফা আলী
মিডেকল অিফসার
নারায়ণগ িস কেপােরশন
ফান-৭৬৩৪৯৮৮
ই- মইল:
health@ncc.gov.bd

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলা, কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল
(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

িবভাগ

ঃনং

(১)
০১

ান: নগর ভবন।

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

েকৗশল িবভাগ
জনাব মাঃ রােশদ মা া
যাি ক েকৗশলী
ফানঃ ০১৭১৭১৭৪৪৮৮
transport@ncc.gov.bd

সবার নাম

(২)
জ ও
িনব ন এবং
সনদ দান

সবা দােনর সেবা
সময়সীমা
(৩)
৭ কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান
(৪)
নগর ভবন ও আ িলক অিফস
স হ

সবা

এবং পিরেশাধ প িত

(৫)
সরকার ক ক িনধািরত এবং াংেকর
মা েম

চ. লাইেস শাখা
ঃনং

সবার নাম

NCC Development Report : 2018-19

সবা দােনর সেবা

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন

সবা

এবং পিরেশাধ প িত

শাখার নামসহ দািয়

া কমকতা

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,

8
সময়সীমা
(১)
০১

০২

(২)
ড লাইেস দান
ন ন/নবায়ন

ির া লাইেস নবায়ন
ভ ান, ঠলাগাড়ী লাইেস
নবায়ন

ািত ািনক সবা :

NCC Development Report : 2018-19

ফরম াি র ান

(৩)
(৪)
সেবা ৫ কাযিদবস িনধািরত ফরেম আেবদন
মািলেকর ৩ কিপ সত ািয়ত ছিব
িলিমেটড কাং এর ে আ ৈকল অফ মেমােরনডাম
হাি ং িনেজর হেল- হালনাগাদ
হাি ং া পিরেশাধ রিশেদর
ফেটাকিপ
ভাড়া য়ার ে -৩০০ াে
ভাড়ার ি প
জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ
িশ কারখানার ে - ফায়ার
সািভস ও িসিভল িডেফ ক ক
লাইেসে র ফেটাকিপ।
িত ােনর কানা পিরবতেনর
ে -ন ন কানার ি প ও
৩০০ টাকার াে নাটারী
পাবিলক ক ক হলফনামা
িত ােনর কানা মািলকানা
পিরবতেনর ে - েবর
মািলেকর ৩০০/ টাকার াে
নাটারী পাবিলক ক ক
হলফনামা
ন ন ড লাইেস আেবদন
ফরমসংেশাধনী ফরমাি ান: ওয়ান প সািভস
স ার,
নগর ভবন ও আ িলক কাযালয়

(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)
(৫)
আদশ কর তফিসল ২০১৬ মাতােবক,
িস কেপােরশেনর ত বাতায়েন আদশ
কর তফিসল সি েবশ রেয়েছ। াংেক
রিশেদর মা েম জমা দান

(৬)
লাইেস শাখা
মাঃ মাজাে ল হক
ধান লাইেস পিরদশক
ফানঃ ০১৭১৮০৬৯৪৭৪
tradelicense@ncc.gov.bd

জলা/উপেজলা, কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল
(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

২০/- নগদ দান
১০/- নগদ দান

৫০০/-নগদ দান
৩২০/-নগদ দান

লাইেস শাখা
শাহাদাৎ হােসন মন
া সহকারী
ভাঃ া লাইেস পিরদশক
ফানঃ ০১৯১৪-১৩৪১৪৭

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd
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শাসন িবভাগ
ঃনং

(১)
০১
০২

সবার নাম

সবা দােনর সেবা
সময়সীমা

(২)

(৩)
০৩ কাযিদবস
১০ কাযিদবস

অিজত
নিমি ক

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান
(৪)
ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
িনধািরত ফরেম নিমি ক র
জ আেবদন

সবা

এবং পিরেশাধ প িত

(৫)
িবনা ে
িবনা ে

াি ান: নগর ভবন ও আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা
১০ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

িবনা ে

১৫ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

িবনা ে

িচিকৎসা

১০ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
মিডেকল সা িফেকট সং
করেত হেব
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

িবনা ে

িশ া

১৫ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

িবনা ে

পনশন ম ির

৩০ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব

িবনা ে

াি িবেনাদন

মা

কালীন

NCC Development Report : 2018-19

শাখার নামসহ দািয় া কমকতা
(নাম,পদবী, ফান ও ই- মইল)
(৬)
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলা, কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল
(৭)
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb

10
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

সংি

ভিব ত তহিবল ম ির

৩০ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

িবনা ে

আ েতািষক ম ির

৩০ কাযিদবস

ময়র বরাবর আেবদন করেত হেব
াি ান: নগর ভবন/আ িলক
কাযালেয়র সাধারণ শাখা

িবনা ে

সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd
সাধারণ শাখা
ইশরাত জািকয়া
সহকারী সিচব
মাবাইল : ০১৭১৬-৮৮৩১৫৬
ই- মইল:
adminoff1@ncc.gov.bd

‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvb:+88-02-7633423
B-‡gBj: ceo@ncc.gov.bd

ম ণালেয়র িস েজনস চাটােরর ত বাতায়ন িলংক : www.lgd.gov.bd

আপনার ( সবা হীতার) কােছ আমােদর সবা দানকারীর ত াশা
িমক নং
১
২
৩
৪
৫

িত ত/কাি ত সবা াি র লে

করণীয়

য়ংস ণ আেবদন জমা দান
যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িপস পিরেশাধ করা
েযাজ ে মাবাইল মেসজ/ই- মইল এর িনেদশনা অ সরণ করা
সা ােতর জ ধায তািরেখ িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা
অনাব ক ফান/তদিবর না করা

কান নাগিরক িস কেপােরশন হেত কান কাি ত সবা না পেল বা সবা াি েত অস
িতকার ব পনা (GRS) এ িন পভােব উে খ করেত হেব।
ঃনং
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কখন যাগােযাগ করেবন

কার সে

হেল পযায েম িতিন কান কমকতার িনকট এবং িকভােব যাগােযাগ করেবন তা অিভেযাগ
যাগােযাগ করেবন

যাগােযােগর কানা

িন ি র সময়সীমা

11
(১)
১

(২)
া কমকতা সমাধান িদেত থ হেল

(৩)
অিভেযাগ িন ি কমকতা (অিনক)

দািয়

২

অিভেযাগ িন ি কমকতা িনিদ সমেয় সমাধান িদেত থ হেল

৩

আিপল কমকতা িনিদ সমেয় সমাধান িদেত থ হেল

আিপল কমকতা

মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ ব াপনা সল

(৪)
নাম: জনাব মাঃ মঈ ল ইসলাম
পদবী: নগর পিরক নািবদ
নারায়ণগ িস কেপােরশন
ই- মইল: townplanning@ncc.gov.bd
ওেয়ব সাইট: www.ncc.gov.bd
নাম: জনাব মা: আ র রউফ
পদবী: সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ
ই- মইল: rauf11bes@yahoocom
ওেয়ব সাইট: www.lgd.gov.bd
মি পিরষদ িবভাগ

(৫)
৩০ কাযিদবস

২০ কাযিদবস

৬০ কাযিদবস

4| cÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej t
µwgK
1

Aby‡gvw`Z Rbej
797
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Kg©iZ
145

2018-19 A_©eQ‡i c~iYK…Z c`msL¨v
--

m„ó c`
683

k~Y¨ c`
538

gšÍe¨
wb‡qvM wewagvjv Aby‡gvw`Zbv nIqvq Rbej wb‡qvM
msµvšÍ Kvh©µg MÖnY Kiv m¤¢e n‡”Q bv|

12

5| bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi 2018-2019 A_© eQ‡ii ivR¯^ Avq Gi weeiYx t
bs
1

Av‡qi LvZ

cÖK…Z Avq

U¨v‡·m t
(K) M„nKi f‚wgi Dci Ki
e‡Kqv

79877684.00

nvj

17547897.00
97425581.00

(L) gqjv wb®‹vkb Ki
e‡Kqv

7160447.00

nvj

17448617.00
24609064.00

(M) Av‡jv Ki
e‡Kqv

5090786.00

nvj

12449076.00
17539862.00

ev`-wi‡eU

4875107.00

mviPvR©

2803194.00

e¨vsK Av`vq

28927864.00
‡gvU

(N) ¯’vei m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki

185849197.00

(O) e¨emvqx jvB‡Ým wd

67982123.00

(P) weÁvcb Ki

633219.00

(Q) wm‡bgv Ki

698517.00

(R) hvbevnb wd

21204505.00
‡gvU

2

276367561.00

wdm t
(K) wVKv`vix jvB‡Ým bevqb wd

678000.00

(L) ‡`vKvb fvov

17011654.00

(M) nKv©m gv‡K©U n‡Z fvov

496197.00

(M) bvgRvix wdm

4198950.00

(N) Rb¥ I Ab¨vb¨ mb`cÎ wd

1146905.00

(O) wbg©vb I cybtwbg©vb Aby‡gv`b wd

0.00

(P) ‡ivW ‡ivjvi fvov

866640.00
‡gvU

3

166430458.00

Ab¨vb¨ t
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24398346.00

13
(K) evRvi n‡Z Lvm Av`vq /BRviv

12708424.00

(L) gv‡K©U / d¬vU wbg©vb n‡Z ‡mjvgx

158661390.00

(M) wewfbœ ó¨vÛ n‡Z BRviv/Lvm Av`vq

17118649.00

(N) iv¯Zv KZ©‡bi ¶wZc‚iY wd

21068327.00
4694985.00

(O) Kg©KZ©v/Kg©Pvix wewfbœ F‡bi wKw¯Í UvKv Avby‡ZvwlK dv‡Û ¯’vbvšÍi
(P) wewea dig weµq

777445.00

(Q) Mb ‡kŠPvMvi BRviv

653512.00

(R) cï RevB wd/Lvm Av`vq

205600.00

(S) iv¯Ívi ¶wZcyib BRviv /Lvm Av`vq

1411600.00

(T) cyKzi BRviv

0.00

(U) †LqvNvU BRviv

2943348.00

(V) wmwWDj weµq

570500.00

(W) wewea

6406750.00

(X) †`vKvb cwRkb n¯ÍvšÍi wd

1113621.00

(Y) e¨vsK my`

9992379.00

(Z) Kei¯’vb RvqMv weµq

0.00

(_) wbjv‡g weµq

1142500.00

(`) Rwigvbv

1725970.00

(a) A¯’vqx Miæi nvU BRviv

24668150.00

(b) BRviv/‡UªW jvB‡mÝ/wewea f¨vU I AvqKi

12386946.00

(c) B wc AvB (†emt Aby`vb)

869670.00
‡gvU

279119766.00

(K) bMi ï‡éi gÄyix

7999800.00

(L) Dbœqb mnvqZv gÄyix

136400000.00

(M) Dbœqb mnvqZv we‡kl gÄyix

55000000.00
‡gvU

199399800.00

‡gvU Avq

945715931.00

6| 2018-19 A_© eQ‡i wbR¯^ Avq n‡Z ev¯ÍevwqZ/M„nxZ Kvh©µ‡gi weeiY t
µ. bs

cÖK‡íi bvg

01

NCC/OWN/18-19/OTM/W-04
Sand filling by Dredger in ditch beside Paik
para Small & Big Graveyard in ward no-17
NCC/OWN/18-19/OTM/W-08
Excavation of Pond with ghatla land
escaping & beautification beside Khanpur
Baubazer in ward no-12.
NCC/OWN/18-19/OTM/W-10

02

03
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cÖv°wjZ e¨q

Pzw³g~j¨

A‡_©i
Drm
wbR¯^
Znwej

gšÍe¨

8523178.00

8523200.00

Pjgvb

6027247.00

5915140.00

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

1881125.00

1768174.00

wbR¯^

Pjgvb

14

04

05

06
07
08
09
10

11

12

13

14

15

Construction of guide wall & beautification
of NCC own land south side of Masdair
bazer in ward no-13.
14860559.00
NCC/OWN/18-19/OTM/W-11
Construction of prefabricated shade for
garage in ward no-18.
2581535.00
NCC/OWN/18-19/OTM/W-12
Painting work for Zebra Crossing & road
marking on Bangabandhu road Solimullah
road Shiraz-u-dowla Shahid Sohrauddinroad
IshaKhan road & Ali Ahmed Chunka road in
Narayanganj City Corporation.
13bs Iqv‡W© L‡M›`ªbv_ mo‡Ki cv‡k (gvaex wmwU cøvRv14263203.00
4) 4 Zjv wewkó AvevwmK feb wbg©vY|
11bs Iqv‡W© eidKj ¸`vivNvU 6 Zjv wewkó evwbwR¨K
48613895.63
Kvg AvevwmK feb Kiex-4 wmwU cøvRv wbg©vY|
16bs Iqv‡W© Avjx Avn¤§` PzbKv cvVvMv‡ii cv‡k 09 Zjv 193952142.63
wewkó evwbwR¨K feb wmwU †`v‡qj cøvRv-02 wbg©vY|
11bs Iqv‡W© eidKj ¸`vivNvU 6Zjv wewkó ewYwR¨K Kvg
48613895.63
AvevwmK Kiex-2 wmwU cøvRv wbg©vY|
850947.00
NCC/OWN/18-19/LTM/W-10
Construction of RCC Slab beside Pathantoli
rail line on Jaliapara bridge in ward no-10
under Narayanganj City Corporation.
818447.00
NCC/OWN/18-19/LTM/W-11
Construction of RCC road by Ramakrishna
Mission Ashrama beside Salimullaha road in
ward no-12 under Narayanganj City
Corporation.
2870430.00
NCC/OWN/18-19/LTM/W-12
Construction of RCC road & drain Don
Chamber road to Philosophia School in ward
no-12 under Narayanganj City Corporation.
3774181.00
NCC/OWN/18-19/LTM/W-13
Construction of RCC drain New Chashara
Jamtala road near Prinka beauty Parlier to
Mr. Raj house in ward no-13
under
Narayanganj City Corporation.
2140067.00
NCC/OWN/18-19/LTM/W-14
Construction of RCC drain and HBB road
starting from DN Road to Nondipara road
via Mrs. Nurjahan Bagam house in ward no13 & 14 under Narayanganj City
Corporation.
3377427.00
NCC/OWN/18-19/LTM/W-15
a) Construction of Brick drain with CC road
beside Shahid Sabbhir Alam Khandaker
Sharak near h/o Mannan Khan in ward no13.
b) Construction of Brick drain with CC road
beside Al-Amin Mosque road Shear E
Bangla Link road in ward no-13.
c) Construction of Brick drain with CC road
beside Amlapara K C Nug road near h/o
Nirmol Chandral in ward no-13.
d) Construction of CC road beside Adhayka
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Znwej

14548146.010

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

2441938.00

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

14942243.394

wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej

Pjgvb

777524.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

2726908.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

3585471.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

2033063.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

3208555.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

51058637.849
199357616.531
51252195.834
808399.650

Pjgvb
Pjgvb
Pjgvb
Pjgvb

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Khagendranath Chakroborti road near h/o
Jaforullha Chingesh in ward no-13.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-16
a) Construction of Brick drain with CC road
beside Awyeal Chairmen house gole near h/o
Shah Alam Hazi in ward no-13.
b) Construction of Brick drain with CC road
beside Awyeal Chairmen house gole near h/o
Vola Nath Modok in ward no-13.
c) Construction of Brick drain with CC road
beside Awyeal Chairmen house gole near h/o
Obediul in ward no-13.
d) Construction of Brick drain with CC road
beside Adhayka Khagendranath Chakroborti
road near h/o Shek Monir Uddinl in ward
no-13.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-17
Construction of RCC road and drain starting
from Boyaliya khal road to west Dewbogh
road in ward no-14 under Narayanganj City
Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-18
Rehabilitation & Maintenance of Brick drain
Lichubagh road in ward no:14 (ch.0+00 to
0+440.00m)
NCC/OWN/18-19/LTM/W-19
Construction of Brick drain with CC road by
west dewbogh branch road near h/o
Mr.Nayon Das & Mr. Mokul Bapari/Mr Ali
in ward no-16 under Narayanganj City
Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-20
Construction of CC road and RCC drain
starting from SG Road beside Muslim nagar
bazer goly via Dr. Nizam Ali house in ward
no-18 under Narayanganj City Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-21
Construction of RCC road and drain from
Gano Bidda School road to Noyamati road
via Sarker Bhaban in ward no-15 under
Narayanganj City Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-22
Construction of RCC drain & road West
Dewbogh Ali Ahamed Chunka Shorak
towards Hossainia Momtazia Chunka Sunnia
Aliya Madrasha in ward no-16 under
Narayanganj City Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-23
a) Constructions of Brick drain Sahidnagar at
jamalul Quern Madrasa to Mr. Mohosin
house in Ward no-18 under Narayanganj
City Corporation.
b)Constructions of Brick drain & cc road
DRR Mosque gole in Ward no-18 under
Narayanganj City Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-24
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2226631.00

2115299.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

2348888.00

2231443.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

4487998.00

4263598.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

1622444.00

1541321.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

5180991.00

4921941.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

3810021.00

3619519.950

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

4180400.00

3971380.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

2329980.00

2213481.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

3092426.00

2937804.000

wbR¯^

Pjgvb

16
Znwej

30

Construction of RCC drain & road starting
from Nugbary Mosque to Mr. Bachu house
under Narayanganj City Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-25
Repairing & Maintenance of Brick drain &
CC road beside West Dewbogh Ali Ahamed
Chunka Shorak Chairman mosque branch
road in Ward no-16 under Narayanganj City
Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-26
Construction of RCC road starting from
Nayapara Nainun Naher house to Rejiyea
Khatiun in ward no-17 under Narayanganj
City Corporation.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-27
Construction of CC road with brick drain
from house of Mrs. Nargis Begum to house
of Mr. Sattar Miah at Syedpur Ma Khanda in
ward no.-18.
NCC/OWN/18-19/LTM/W-29
Constructions of Brick drain & cc road
beside DRR branch 3 gole in Ward no-18
under Narayanganj City Corporation.
Construction of RCC Ghatla and road at Char
Simulpara bank of Shitalakyha River in ward
no-06. (ID No-257373, Package No-W18)
1bs n‡Z 3bs IqvW© ch©šÍ †Wªb cwi®‹viKib|

31

4bs n‡Z 8bs IqvW© ch©šÍ †Wªb cwi®‹viKib|

1949288.00

1820309.91

32

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)
Construction of road & drain from
Chowdhury bari road to Jalal house in ward
no-8, (ID No-236191, Package No-05)
11bs Iqv‡W© eidKj ¸`vivNvU 6 Zjv wewkó evwbwR¨K
Kvg AvevwmK feb Kiex-5 wmwU cøvRv wbg©vY|
11bs Iqv‡W© eidKj ¸`vivNvU 6 Zjv wewkó evwbwR¨K
Kvg AvevwmK feb Kiex-3 wmwU cøvRv wbg©vY|
15bs Iqv‡W© we, `vm †iv‡W 02 wU 5 Zjv wewkó †MvWvDb
Kvg AvevwmK feb wbg©vY|
161bs Iqv‡W© †kL iv‡mj cvK© Dbœqb I †mŠ›`h©¨ ea©b KiY
(3q Ask)|

4646099.00

4413794.05

5073345.00

4819677.75

25

26

27

28

29

33

34
35
36
37
38
39
40

16bs Iqv‡W© †kL iv‡mj cv‡K© 3 (wZb) Zjv wewkó
PviæKjv feb wbg©vY|
RxgLvbv †jK ‡mŠ›`h©¨ ea©b KiY ( †gveviK kvn †ivW n‡Z
Rjøvi cvo ch©šÍ)|
17bs Iqv‡W© cvBKcvov kvnm~Rv †iv‡W 5 Zjv wewkó wmwU
wkgyj cøvRv-3 AvevwmK feb wbg©vY|

1471557.00

1397979.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

1585750.00

1506462.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

4561176.00

4333117.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

4706143.00

4470835.000

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

4275952.00

4274993.375

wbR¯^
Znwej

Pjgvb

2274314.00

2273918.92

wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej

‡kl

wbR¯^
Znwej

‡kl

wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej

Pjgvb

wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej
wbR¯^
Znwej

Pjgvb

44958880.000

46273247.181

50335076.00

52775645.345

58945746.070

61562398.300

162006279.230

169616367.747

80818726.890

84032201.766

97007621.390

101633382.814

11369957.290

11910074.975

‡kl
‡kl

Pjgvb
Pjgvb
Pjgvb

Pjgvb
Pjgvb

7| Dbœqb Kvh©µ‡gi cÖKí wfwËK mswÿß weeiY t
µwgK
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gšÍe¨
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bs
01

cÖK‡íi bvg :
নারায়ণগ িস কেপােরশেনর কদম র ল দরগাহ, শাহী
মসিজদ র, মদনগ মােরর উ য়নসহ পাইকপাড়া
র
সং ার ও সৗ
বধন।
A_©vq‡bi Drm : wRIwe I Gbwmwm|
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 2677.02
wRIwe- 2677.02
GbwmwmmgvwßKvj: Ryb, 2020 wLª.
†ivW †Wªb dzUcvZ -

02

cÖK‡íi bvg :
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb UvbevRvi¯’
AcivwRZv bMi we`¨vjq wbg©vY|
A_©vq‡bi Drm : wRIwe|
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 3633.63
wRIwe-3633.63
GbwmwmmgvwßKvj: 30 Ryb, 2021 wLª.

03

cÖK‡íi bvg :
†kL nvwmbv weÁvb Kg‡cø· wbg©vY|
A_©vq‡bi Drm : wRIwe I Gbwmwm|
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 9904.68
wRIwe-9904.68
Gbwmwm-

04

mgvwßKvj: Ryb, 2019 wLª.
cÖK‡íi bvg :
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡b K`gimyj AÂ‡j KwVb eR©¨
e¨e¯’vcbvi Rb¨ f‚wg AwaMÖnY I Dbœqb|
A_©vq‡bi Drm : wRIwe |
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 38342.684
wRIwe- 38342.684
Gbwmwm- 0.00
mgvwßKvj: wW‡m¤^i, 2022

05

cÖK‡íi bvg :
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bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ bMi AeKvVv‡gv Dbœqb
cÖ¯‘wZ mnvqZv|
A_©vq‡bi Drm : GwWwe|
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 7188.71
wRIwe-2520.56
GwWwe-4668.15
mgvwßKvj: Ryb, 2022
06

cÖK‡íi bvg :
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi bMi feb DaŸ©g~Lx m¤úªmviY|
A_©vq‡bi Drm : wRIwe|
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 2919.75
wRIwe-2919.75
GbwmwmmgvwßKvj: Ryb, 2020 wLª.
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8| cÖ‡KŠkj/¯^v¯’¨/m¤úwË/ivR¯^/cwi”QbœZv/AwWU/AvBb/eR©¨-e¨e¯’vcbv/Kw¤úDUvi-†mj/cwienb/bMi cwiKíbv/wkÿv/cÖkvmwbK/weï× cvwb mieivn/mvgvwRK Kvh©µg/m¨vwb‡Ukb
Kvh©µg/gvbe m¤ú` Dbœqb msµvšÍ/`vwi`ª we‡gvPb Kg©m~Px t
া

িবভাগঃ

ঃনং

সবার নাম

১.

জ ও

িনব ন এবং সনদ
দান

২.

স সািরত কাদান কম চী

৩.

জাতীয় িভটািমন ‘এ’ াস
ক াে ইন

৪.

জাতীয় িমনাশক িদবস

৫.

াথিমক া েসবা

সবা দান প িত

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান

অনলাইেনর মা েম সনদ
দান

নগর ভবন ও আ িলক
অিফস স হ
ায়ী ও অ ায়ী কাদান
ক
নগর ভবন ও আ িলক
অিফস স হ

িবনা ে

িত কমিদবস

িবনা ে

বছের ইবার

নগর ভবন ও আ িলক
অিফস স হ
১০,১৬,২১ ও ২৫নং
ওয়াড এর সবােকে

িবনা ে

বছের ইবার

UPHCSDP ক ক
িনধািরত

িত কমিদবেস

২১নং ওয়াড এর ায়ী
সবােকে

UPHCSDP ক ক
িনধািরত

িত কমিদবেস

৬.

মা ও িশ িবেশষািয়ত া
সবা

৭.
৮.

বসরকারী িচিকৎসা িত ান
স হ তদারিক
হােটল রে ারা তদারিক

৯.

কবর ান ও শানঘাট তদারিক

ায়ী ও অ ায়ী কা কে র
মা েম কা দান
সরকারী, বসরকারী ও
ােসবীর সম েয়র
মা েম
সরকারী, বসরকারী কমকতা
ও কমচারীর মা েম
UPHCSDP ও
অংশীদািরে র এনিজও
ক ক
UPHCSDP ও
অংশীদািরে র এনিজও
ক ক
সং ি কমকতা/কমচারীর
মা েম
সং ি কমকতা/কমচারীর
মা েম
মা া/ েরািহত এর মা েম

১০.

তেদহ সৎকার

মা া/ েরািহত এর মা েম

১১.

বওয়ািরশ লাশ দাফন কায ম

ঐ
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সবা

এবং পিরেশাধ
প িত

সরকার ক ক িনধািরত
এবং াংেকর মা েম

সবা দােনর
সময়সীমা
৭ (সাত) কমিদবস

নগর ভবন

িবনা ে

িত কমিদবেস

নগর ভবন

িবনা ে

িত কমিদবেস

-

ােন

িবনা ে

িত কমিদবেস

-

ােন

িবনা ে

িত কমিদবেস

ানীয় থানা ক ক া
ত

ানীয় থানায় তওাবধােন
িবনা ে

ঐ

দািয় া কমকতা
নাম, পদবী, ফান ও
ইেমইল
মিডেকল অিফসার
নারায়ণগ িস
কেপােরশন
ফান-৭৬৩৪৯৮৮

আিপল কমকতা

ধান িনবাহী কমকতা
নারায়ণগ িস কেপােরশন
ফান:+৮৮-০২-৭৬৩৩৪২৩
ই- মইল: ceo@ncc.gov.bd
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১২.

মিডক াল বজ ব াপনা
কায ম

ি জম বাংলােদশ ফাউে শন
ক ক

িস কেপােরশেনর
ত াবধােন ি জম
বাংলােদশ ফাউে শন

১৩.

মশক িনধন কায ম

১৪.

মাস ডগ ভকিসেনশন কায ম

এলিডও ও লাভাসাইড
করন
া অিধদ েরর সহায়তায়

িত ওয়ােড
করা
হে
িত ওয়ােড

১৫.

প নশীল আবজনা থেক জব
সার উৎপাদেনর া ােম ক
িসিডএম ক
পিলিথন থেক িডেজল উৎপাদন

১৬.

িস কেপােরশন ক ক
িনধািরত ে

ঐ

িবনা ে

ঐ

িবনা ে

বছের ইবার

হ ালী বজ ও প নশীল
বজ িদেয় জব সার উৎপাদন

প ব কে া া
মঘা অগািনক িলঃ

উৎপািদত সার িবি র
মা েম

িত কমিদবেস

পিলিথন ও াি ক নগদ
অেথ েয়র মা েম

ঐ

উৎপািদত িডেজল িবি র
মা েম

ঐ

AwWU msµvšÍ t 2014-2015 A_©eQi †_‡K 2017-2018 A_©eQi ch©šÍ wbixÿv Kvh©µg ¯’vbxq I ivR¯^ AwWU Awa`ßi KZ„©K 20.01.2019 wLªt ZvwiL n‡Z 30.04.2019 ch©šÍ m¤úbœ
n‡q‡Q| Exit meeting 07.08.2019 wLªt Zvwi‡L m¤úbœ n‡q‡Q| D³ wgwUs‡qi wm×všÍ Abyhvqx AvcwË wb®úwËi j‡ÿ¨ BSR Reve cÖ¯‘Zc~e©K ¯’vbxq I ivR¯^ AwWU Awa`ß‡i †cÖiY
Kiv n‡q‡Q|
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eR©¨-e¨e¯’vcbv welqK Kvh©µg t
নারায়ণগ িস কেপােরশেনর নারায়ণগ , কদমর ল ও িসি রগ ০৩ (িতন) অ েল:দিনক উৎপািদত বেজ র পিরমান ( হ ালী বজ সহ)
৪০০ টন।
দিনক অপসািরত বেজ র পিরমান
৩৫০ টন।
হ ালী বজ দিনক NGO/CDC ক ক অপসািরত বেজ র পিরমান
৪০ টন।
* অপসািরত বেজ র শতকরা হার ৯৪% (শতাংশ)
* ময়লা-আবজনার অ ায়ী িনিদ
ট
৮০ ।
* বতমােন মাট গােভজ ােকর সং া
২২ ।
(০৩ টন ধারন মতা স
- ১৪ এবং ০৫ টন ধারন মতা স
- ০৮ )
* মাট পির কম র সং া ৮৬৭ (আটশত সাতষি ) জন।
* ত হ ময়লা-আবজনা পির ােরর সময়ঃ- ভার ০৬.০০ হেত সকাল ১০.০০ পয ।

পির
ঃ নং

কম েদর দিনক বতন হারঃপেদর নাম

দিনক বতন

০১.

ঝা দার, ডাম, াি ন ান

১৩৫/-

০২.

ঝা দার+ িল ান

১৭৫/-

০৩.

ন ান

১৭৫/-

০৪.

িল ান

১৭৫/-

০৫.

াকেলবার

২৫০/-

ি িনেকল/হসিপটাল বজ ব াপনাঃ* মাট হাসপাতােলর সং া
* ি িনক ও ডায়াগিনি ক স ােরর সং া
* ি িনক ও ডায়াগিনি ক বেজ র পিরমান ( ত হ)

-

০২ ।
৫৫ ।
১০০ কিজ/ ০৩ টন।

[ িবঃ ঃ ি িনক ও ডায়াগনি ক স ােরর বজ - “ি জম বাংলােদশ”- এর মা েম অপসািরত হয় এবং এ আলাদাভােব ডাি ং করা হয় । স
মাতােবক “ি জম বাংলােদশ”- এর িবেশষািয়ত গািড় িদেয় ি িনক ও ডায়াগনি ক স ােরর বজ নয়া হে । ]
* হ ালী বজ ব াপনা িনেয়ািজত NGO/CDC সং া
- ১৮ ।
* হ িস কেপােরশেনর ০৩ অ েলর ২৭ ওয়ােডর মে ১৮ (আঠার) ওয়ােড হ ালী বজ ব াপনা কায ম চলমান আেছ। অবিশ ০৯
ওয়ােড হ ালী বজ ব াপনা কায ম ি য়াধীন রেয়েছ ।
*** ২০১৬ি ঃ সােল প ব নামক ােন পিরেবশ অিধদ র ক ক Compost Plant িনমান করা হেয়েছ । মগা িলিমেটড নামক িত ান Compost
Plant -এর দািয়ে রেয়েছ । সখােন ত হ জব অবজনা িদেয় ায় ২২ (বাইশ) টন জব সার উৎপািদত হে ।
*** িস কেপােরশেনর ০৯নং ওয়ােডর জাল িড় দশপাইপ এলাকায় ২৩ ( তইশ) একর জিমর উপর ািবত LandFill তথা Waste To Energy
ক বা বায়ন চলমান রেয়েছ । যখােন দিনক ৫ (প চ) মগাওয়াট িব ৎ উৎপ হেব । এ কায েম ায় ৫০০ টন ময়লা-আবজনার েয়াজন হেব ।

বজ
ঃ
নং
০১

০২

ব াপনা িবষয়ক

ময়াদী ও দীঘ ময়াদী পিরক না :
িবষয়

বজ ব াপনায় আগামী ০৩ (িতন) বছেরর
কাগেজ ত কের কাগেজ সং ক ন)

ত বলী
েময়ািদ কমপিরক না ( থক থক

বজ ব াপনায় আগামী ০৩ (িতন) বছেরর দীঘেময়ািদ কমপিরক না ( থক থক
কাগেজ ত কের কাগেজ সং ক ন)

NCC Development Report : 2018-19

* আ িলক Sanitary Landfill াপন।
* 3-R (Reduce, Reuse, Resycle) কৗশল
বা বায়ন।
* আ িনক বজ পিরবহন য়।
* Secondary Transfer Station াপন।
* উৎস থেক বজ থকীকরন ক বা বায়ন।
* আ িলক Sanitary Landfill াপন।
* 3-R (Reduce, Reuse, Resycle) কৗশল
বা বায়ন।
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০৩

বজ
ঃ
নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮

বজ

ব াপনা িবষয়ক িবিবধ িবষয়ািদ

ব াপনা িবভােগর ০৫ বৎসর ময়াদী কম পিরক না (অথ বৎসর ২০১৮ - ২০২৩) :
কম পিরক না

১০

কমরত জনবল
কমরত পির কম
গােভজ ােকর সং া (চলমান)
লাডার (চলমান)
হ া িল
ভ ানগািড়
পািনরগািড়
দিনক উৎপািদত বেজ র
পিরমান
দিনক অপসািরত বেজ র
পিরমান (আ মািনক)
বরা ত অেথর পিরমান

১১

অেথর সং ান

১২

বজ থেক ৫ মগাওয়াট িব ৎ
উৎপাদন ক ( ি য়াধীন)

১৩
১৪

ক ারেভি কােজর এিরয়া
হ ালী বজ ব াপনার কােজ
িনেয়ািজত এন.িজ.ও/িসিডিস
ওয়াড িভি ক পির কম েদর
হািজরা, কাজ শেষ ক ারেভি
মালামাল
ওয়ােড সংরি ত
রাখা এবং সেবাপির সংি
ওয়অেডর জনগেনর ক ারেভি
িবষয়ক অিভেযাগ, পিরমশ
ইত ািদ ওয়াড িভি ক
সমাধােনর লে
িত ওয়ােড
এক কের ক ারেভি
অিফস/ ম েয়াজন ।
আ িনক য পািতর সাহাে
ইিপং কায ম ও গােবজ
সং া যানবাহন পািন ারা
পির ার করন।
বতমান ডাি ং শন

০৯

১৬

১৭

১৮

* আ িনক বজ পিরবহন য়।
* Secondary Transfer Station াপন।
* উৎস থেক বজ থিককরন ক বা বায়ন।
* কারীগির ও পযা জনবল িনি ত করন।
* িনয়িমত িশ ন দান।
* ািত ািনক ও পশাগত স মতা ি ।
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অথ বৎসর
২০১৮-১৯
৪৩ জন
৪৯৭ জন
২০
০৩
১৫৩
১২
০১
৪০০ টন

অথ বৎসর
২০১৯-২০
৫৫ জন
৮৬৭ জন
২২
০৮
২৫০
২৫
০৩
৪৫০ টন

অথ বৎসর
২০২০-২১
৭০ জন
৯০০ জন
৩৫
০৮
৩১০
৩৫
০৩
৫০০ টন

অথ বৎসর
২০২১-২২
৮৫ জন
৯৫০ জন
৪৫
১৫
৩৮০
৪২
০৩
৫৬০ টন

অথ বৎসর
২০২২-২৩
১০০ জন
১০০০ জন
৫০
১৮
৪৫০
৬০
০৩
৬০০ টন

৩০০ টন
( ায়)
৫.৫০ ল

৪০০ টন
( ায়)
৬.১২ ল

৪৫০ টন
( ায়)
৭.৩৬ ল

৫০০ টন
( ায়)
৮.৫৮ ল

৫৫০ টন
( ায়)
৯.৪৭ ল

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

০৯নং
ওয়ােডর
জাল িড় দশ
পাইপ এলাকা
২৫ ওয়াড
২৫

---

---

---

িনজ ও
িবিভ
কে র
সম য়।
---

২৩

ওয়াড
১৮

২৭

ওয়াড

২৭

ওয়াড

২৭

৩৫

৪০

০২

০৩

০৬

১০

এক ও নাই

০৩

০৬

০৯

১২

আলািমন
নগর ওয়াড
নং - ১৮

জাল িড় দশ
পাইপ এলাকা
ওয়াড নং ০৯

জাল িড় দশ
পাইপ এলাকা
ওয়াড নং ০৯

ম দ ১৩
ম দ ০২

অেথর উৎসঃ
িনজ ও িবিভ
কে র সম য়।

ওয়াড

৩০

এক ও নাই

আলািমন
নগর
ওয়াড নং ১৮

ম

জাল িড় দশ
পাইপ এলাকা
ওয়াড নং ০৯

অ ায়ী
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`vwi`ª we‡gvPb









bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ wewfbœ ew¯Í I wbgœ Av‡qi
bvMwiK‡`i mgš^‡q 659wU cÖv_wgK `j MVb Kiv n‡q‡Q| GQvovI
115wU wmwWwm MV‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q, hvi AvIZvq †gvU 25,000
cwievi msMwVZ Kiv n‡e|
`‡ji m`m‡`i AvZœKg©ms¯’vb m„wóg~jK Kv‡Ri Rb¨ mnR k‡Z© ¶z`ª FY
cÖ`vb Kiv nq|
G Kg©m~Pxi AvIZvq 24936 wU cwiev‡ii g‡a¨ G ch©šÍ †gvU
9,94,75,000/- UvKvi NyY©vqgvb ¶z`ª FY weZiY Kiv n‡q‡Q|
`‡ji m`m¨‡`i cyuwR MV‡bi Rb¨ mvßvwnK ¯^-wba©viYx c×wZ‡Z †gvU
3,15,88,122/-UvKv mÂq wnmv‡e Rgv K‡i‡Q|
22 Rb m`m¨‡K †gvU 32 jÿ 50 nvRvi UvKv M„n †givg‡Zi Rb¨ FY
mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
8211 Rb nZ`wi`ª QvÎ-QvÎx‡K wkÿv mnvqZv eve` 2 †KvwU 90 jÿ
UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
710 Rb nZ`wi`ª gwnjv‡K e¨emv-evwYR¨ K‡i RxweKv wbe©vn Kivi j‡ÿ¨ 36 jÿ 25 nvRvi UvKv g~jab wn‡m‡e †_vK eivÏ cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q| GQvov KwgDwbwU ch©v‡q AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wói j‡ÿ¨ 107 Rb KwgDwbwU d¨vwmwj‡UUi‡K 34 jÿ 32 nvRvi UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

AeKvVv‡gv Dbœqb I `vwi`ª we‡gvP‡b Ae`vb










‡Wªb- 15,707 wgUvi m¤úbœ n‡q‡Q Ges 909 wgUv‡ii KvR Pjgvb i‡q‡Q|
‡Wª‡bi XvKbv- 3,527 wgUvi KvR m¤úbœ n‡q‡Q Ges 909 wgUv‡ii KvR
Pjgvb i‡q‡Q|
dzUcvZ- 7,893 wgUvi
Mfxi bjK~c- 210 wUi KvR m¤úbœ n‡q‡Q Ges eZ©gv‡b 8wU Mfxi
bjK~‡ci KvR Pjgvb i‡q‡Q|
KwgDwbwU j¨vwUªb- 5wU
j¨vwUªb- 1824 wU
‡mvK I‡qj- 25 wU
ev_iæg- 300 wU
DbœZ Pzjv- 1911 wU

bvixi ÿgZvqb













bvixi ¶gZvq‡bi bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ wewfbœ ew¯Í
I wbgœ Av‡qi bvMwiK‡`i mgš^‡q 659wU cÖv_wgK `j MVb Kiv n‡q‡Q|
wbe©vP‡bi gva¨‡g cÖ‡Z¨K `‡ji †bZv wbe©vPb Kiv n‡q‡Q|
bvix cÖavb cwievimn mKj Drmvnx bvix‡`i `¶Zv I gvbweK Dbœqb
cÖwk¶Y cª`vb Kivi KvR Pjgvb i‡q‡Q|
G Kg©m~Pxi AvIZvq 2,800 Rb bvix‡K `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
3005 Rb‡K wewfbœ †Uª‡W Kg©ms¯’vbg~jK cÖwkÿY eve` 2 †KvwU 29 jÿ
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q;
390 Rb‡K 38 jÿ 41 nvRvi UvKv e¨‡q †mjvB cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q;
G ch©šÍ 9692 `wi`ª wkï‡K wk¶v Aby`vbmn wk¶v DcKiY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
G Lv‡Z ‡gvU 3,42,62,500/- UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|
GQvovI 1200 Rb S‡i cov wkï‡K wkÿvi g~j avivq mshy³ Kiv n‡q‡Q|
G‡ÿ‡Î mKj wkÿv DcKiY h_v- eB, LvZv, †cwÝj, Kjg, ¯‹zj e¨vM,
QvÎ-QvÎx‡`i †cvlvK, RyZv, ‡gvRv Ges Ab¨vb¨ Avbylvw½K DcKibvw`
webv g~‡j¨ weZiY Kiv n‡q‡Q|
wmwU cwil‡`i 02 Rb c¨v‡bj †gqi bvix‡`i ga¨ n‡Z|
bMi fe‡b gwnjv‡`i Rb¨ Avjv`v bvgv‡Ri ¯’vb ˆZwi Kiv n‡q‡Q|
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¯^v¯’¨ m‡PZbZv e„w×KiY Kg©m~wP


¯^v¯’¨ †mev Kvh©µg Z…Yg~j ch©v‡qi gvby‡li Kv‡Q †cuŠ‡Q w`‡Z wewfbœ GjvKv
44 Rb ¯^v¯’¨ Kgx© wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|
 GB Kvh©µ‡gi Ask wnmv‡e Mf©eZx gv, Wvqwiqv †ivMxi wPwKrmv, wK‡kvix
cÖRbb wk¶v I wkï ¯^v¯’¨ wel‡q m‡PZbZv I civgk© cÖ`vb Kiv nq|
 ew¯Í I `wi`ª gwnjv‡`i ¯^v¯’¨ m¤ú‡K© m‡PZb Kivi Rb¨ GjvKv wfwËK gvwmK
mfvi Av‡qvRb Kiv nq|
 4876 Rb‡K †gŠwjK ¯^v¯’¨ †mev cÖwkÿY;
2 jÿ 19 nvRvi UvKv e¨‡q 12 Rb‡K cÖRbb I ¯^v¯’¨

B-Mf‡b©Ý Kvh©µg t
E-GP tender notices website-G upload Kiv‡bv n‡q‡Q| Physical and financial progress of all ongoing batch 1 and batch
2 website-G upload Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j bMievmx G wel‡q we¯ÍvwiZ Z_¨ Rvb‡Z cvi‡e|
MY†hvMv‡hvM †mev t
bMievmx‡K wewfbœ wel‡q 8,000wU SMS ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q| 2,500wU Number database Kivi ci Av‡iv 7,500wU Number database
Kiv n‡q‡Q| GQvovI Av‡iv Number database Kivi cÖwµqv Pj‡Q|
bMi Z_¨ †mev †K›`ª t
B bw_ e¨e¯’vcbv wel‡qi Dci Gbwmwmi Kg©KZ©v‡`i wW‡m¤^i 2018 G 04 (cuvP) w`b e¨vwc cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| bMi Z_¨ †mev †K‡›`ª wewfbœ
†mev I dig cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 15 bs Iqv‡W© bMi Z_¨ †K›`ª Pvjy Kiv n‡q‡Q|
RbZvi gy‡LvgywL t
cÖwZ ev‡ii b¨vq G eQ‡iI MZ 14/06/2019Bs Zvwi‡L ev‡RU Abyôv‡bi mv‡_ RbZvi gy‡LvgywL Abyôvb AbywôZ nq| Gi d‡j Revew`wnZv I
¯^”QZvi welqwU RYM‡Yi mvg‡b Dc¯’vwcZ nq Ges Gi †iRy‡jkb website G upload Kiv n‡q _v‡K| cÖwZ ermi RbZvi gy‡LvgywL Abyôvb Kiv
nq| GQvov 27 wU Iqv‡W© KvDwÝjiM‡Yi †bZ©…‡Z¡ RbZvi gy‡LvgywL Abyôvb mdjfv‡e m¤úbœ n‡q‡Q|
bMi DbœqY mgš^q KwgwU (CDCC) t
wbqgvbyhvqx 2018-2019 A_©eQ‡i ‡KvqvU©vi wfwËK 4wU wgwUs m¤úbœ n‡q‡Q I Kvh©weeibx ˆZix Kiv n‡q‡Q Ges †mev cÖ`vbKvix mKj cÖwZôv‡b
†cÖiY Kiv n‡”Q| Kv‡Ri mgš^q n‡”Q |
cÖkvmwbK cybweb¨vm KwgwU (ARC) t
ˆÎgvwmK cÖkvmwbK cybweb¨vm KwgwUi mfv wbqwgZ Kiv n‡”Q|
cÖkvmwbK c~bwe©b¨vm †KŠkjcÎ (ARSP) ev¯Íevqb msµvšÍ t
15 bs IqvW©‡K g‡Wj IqvW© wnmv‡e wb`©viY K‡i 2018-2019 A_©eQ‡i (1) Wv÷web gwbUwis I Kvh©cÖwµqv DbœxZKiY (2) MY†kŠPvMvi Gi Rb¨
Kvh©cÖwµqv DbœxZKiY Ges (3) b`©gv gwbUwis Gi Dci Kvh©cÖwµqv DbœxZKiY cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q Ges ev¯ÍevqY Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|
cÖwZwU wefv‡Mi wfkb-wgkb t
cÖwZwU wefv‡Mi wfkb wgkb cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q Ges I‡qemvB‡U Zv cÖKvk Kiv n‡q‡Q|
`ÿZv DbœqY BDwbU (CDU) t
`ÿZv e„w×i Rb¨ 2018-19 A_© eQ‡i cÖwZwU wefvM/kvLvi cÖwkÿb cwiKíbv Kiv n‡q‡Q Ges 4wU wefvM/kvLvi cÖwkÿY m¤úbœ n‡q‡Q| cÖwZ
ˆÎgvwmK `ÿZv DbœqY BDwbU Gi mfv Kiv n‡”Q |
Re †Wmwµckb t
cÖwZwU wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Kg©e›Ub cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| Kg©e›Ub Abyhvqx Kvh©µg Pj‡Q|
KvB‡Rb Kg©KvÛ t
2018-19 A_© eQ‡i cÖ‡Z¨KwU wefvM / kvLvq KvB‡Rb w_g wbav©ib K‡i Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
mgwš^Z cwiKíbv BDwbU (CPU) t
wcwmIi wb‡`©kbv †gvZv‡eK cÖwZ gv‡m GKwU CPU wgwUs Kiv nq Ges cÖKí ïiæ nIqvi ci †_‡K G ch©šÍ avivevwnKfv‡e gvwmK wgwUs I Kvh©weeibx
‰Zix n‡q‡Q|
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¯’vqx KwgwU Kvh©Ki Kiv t
bZzb KvDwÝj Abyhvqx 20 wU ¯’vqx KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q Ges wbqwgZ mfv Kiv n‡”Q|
evwl©K cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b t
cÖwZ eQi cÖwZwU wefvM/kvLvi Kvh©µ‡gi Dci evwl©K cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv nqGes ¯’vbxq miKvi wefv‡M I cÖKí cwiPvjK, wmwRwc Gi
`ß‡i †cÖiY Kiv nq|
Ki wba©vib t
cuvP eQi ci ci wbqwgZfv‡e cÂevwl©K Ki wba©vi‡Yi KvR Pjgvb i‡q‡Q |
mgMÖ eQi AšÍeZ©xKvjxb Ki wba©vib t
wbqwgZfv‡e AšÍeZ©xKvjxb Ki wba©vib m¤úvw`Z nq|
K‡ii Drm c~btwPwýZKiY t
A_© I ms¯’vcb welqK ¯’vqx KwgwU KZ…©K eQ‡i AšÍZ 4 evi G KvR Kiv DwPZ| GLv‡b bZzb K‡ii Drmmg~n cybtwPwýZ Kiv _vK‡e|
cvwb mieivn Ges eR¨© e¨e¯’vcbv †m±‡i Avw_©Kfv‡e ¯^vaxb wnmveiÿY t
GLv‡b cvwb mieivn K‡ib XvKv Iqvmv| Avi eR©¨ e¨e¯’vcbv‡K Avjv`v K‡i m¤ú~b©fv‡e ¯^vaxb wnmve Kiv n‡q‡Q|
e¨emv cwiPvjbvi gva¨‡g wmwU K‡c©v‡ik‡bi eûgyLx Av‡qi e¨e¯’v Kiv t
A_© I ms¯’vcb welqK ¯’vqx KwgwU KZ…©K bZzb K‡ii Drm wPwýZ Kiv n‡q‡Q Ges Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q|
mgwš^Z Kw¤úDUvi c×wZ ¯’vcb Kiv t
Kw¤úDUv‡ii md&UIqvi cÖ‡qvM K‡i wnmv‡ei Z_¨ msiÿY Kiv nq| GQvov Kw¤úDUv‡ii gva¨‡g wbqwgZfv‡e U¨v·wej cÖYqY Kiv n‡”Q | Kvh©µg
Pjgvb Av‡Q|
Avw_©K weeiYx ˆZix Kiv t
GLv‡b cÖ‡Z¨K gv‡mi Avq-e¨vq ˆZix Kiv nq Ges Avw_©K weeibxI ˆZix Kiv nq Ges gvwmK mfvq cqv©‡jvPbv K‡i Aby‡gv`b ‡bqv nq|
cÖwZ eQi AšÍZ c‡ÿ g~`ªvùxwZi nv‡i Ki ewnf~©Z wbR¯^ ivR¯^ Avq e„w× t
Ki ewnf~©Z wbR¯^ ivR¯^ Drm †_‡K wdm/PvR© gy`ªvùxwZi nv‡ii mv‡_ msMwZ †i‡L e„w× Kiv DwPZ|
evsjv‡`k miKvi I Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi cvIbv h_vmg‡q m¤ú~b© Kiv t
GLv‡b BMDF bv‡g †jvb †bqv n‡q‡Q| GUv ˆÎgvwÎK wKw¯Í AvKv‡i cwi‡kvwaZ n‡”Q|
we`y¨r Ges †Uwj‡dvb wejmn wZb gv‡mi AwaK cyiv‡bv e‡Kqv wej cwi‡kva Kiv t
GLv‡b we`y¨r Ges †Uwj‡dvb wej wbqwgZ cwi‡kva Kiv n‡”Q| wZb gvm AšÍi AšÍi Zv cÖwZ‡e`b AvKv‡i cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv nq Ges PCO ‡Z
cvVv‡bv nq|
weMZ eQ‡ii ev‡RU I cÖK…Z e¨‡qi cÖ¯ÍvweZ ev‡R‡Ui Zzjbv K‡i wmwm Awd‡m cÖ`k©b Kiv t
MZ ev‡RU Abyôv‡b GUv cÖ`©wkZ n‡q‡Q| Avi Lmov ev‡RU wmwU K‡c©v‡ik‡bi gvwmK wgwUs Ges CSCC wgwUs G cÖ`k©b Kiv nq|
bvMwiK mgvR mgš^q KwgwU (CSCC) t
MZ A_© eQ‡i †gvU 4wU CSCC wgwUs m¤úbœ n‡q‡Q|
IqvW© ch©v‡q mgš^q KwgwU (WLCC) t
MZ A_© eQ‡I 27wU Iq©v‡Wi meKwU‡Z WLCC Gi wgwUs m¤úbœ n‡q‡Q|
KwgDwbwU m¤ú„³KiY I KwgDwbwU MÖæc t
15bs Iqv‡W© 1wU wmwR MwVZ n‡q‡Q| Avi ewK wmwR ¸wj avivevwnKfv‡e MwVZ n‡e|
†RÛvi Kg©cwiKíbv t
†RÛvi Kg©cwiKíbv ˆZwii Rb¨ GKwU IqvK©mc m¤úbœ n‡q‡Q| Kg©cwiKíbvi Lmov cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q|
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`vwi`ª n«vmKiY Kg© cwiKíbv (PRAP) t
`vwi`ª n«vmKiY Kg©cwiKíbvi Rb¨ CDC MVb Kiv n‡q‡Q| CDC Gi gva¨‡g `j MVb K‡i wkÿv Kvh©µg I ¯^v¯’¨-m‡PZbZv e„w×‡Z mn‡hvwMZv
cÖ`vb Pjgvb Av‡Q| `jxq fv‡e mÂq I ÿz`ªFY cÖ`vb I †fŠZ AeKvVv‡gvi KvRI Pjgvb i‡q‡Q|
bvMwiK mb` ms‡kvab Kiv t
bvMwiK mb` ms‡kvab Kiv n‡q‡Q|
bvMwiK wi‡cvU KvW© (CRC) t
bvMwiK wi‡cvU© KvW© ˆZwii Rb¨ wmwm Gi 100 cwievi Rwic Kiv n‡q‡Q|
Am‡šÍvl wbimb †mj (GRC) t
Am‡šÍvm wbimb †mj Gi MVb Kiv n‡q‡Q Ges Gi Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q|
gnvcwiKíbv cÖYqb t
wmwU K‡c©v‡ik‡bi gnv cwiKíbv ˆZix Kiv ivRD‡Ki GLwZqvi| ivRDK B‡Zvg‡a¨ óªvKPvi cø¨vb DAP ˆZix K‡i‡Q|
DbœqY wbqš¿Y ev¯Íevqb t
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq DbœqY wbqš¿b ivRD‡Ki GLwZqvi| wmwRwci K‡¤úv‡b›U ivRD‡Ki wewìs Aby‡gv`b cÖwµqv m¤ú‡K© GKwU wi‡cvU©
ˆZix Kiv n‡q‡Q| m¤úªwZ bvivqYM‡Ä ivRDK Gi GKwU AvÂwjK Kvh©vjq cÖwZwôZ n‡q‡Q|
wmwU K‡c©v‡ikb AeKvVv‡gv DbœqY cwiKíbv (CCIDP) t
wcwmIÕi wb‡`k©bv I MvBW jvBb Abyhvqx wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gv Dbœqb cwiKíbv ‰Zix I nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q|
cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY (O&M) cwiKíbv t
wcwmIÕi wb‡`©kbv †gvZv‡eK wmwU K‡c©v‡ik‡bi O&M ZvwjKv ˆZix Kiv n‡q‡Q| Batch-01 Gi O&M Action plan BwZg‡a¨ ˆZix Kiv
n‡q‡Q| Kvh©µg ev¯ÍevqY n‡”Q|
cwi‡ek msiÿY AvBb Ges cwi‡ek †d«gIqvK© t
wmwU K‡c©v‡ik‡bi GjvKvq AeKvVv‡gv ˆZix‡Z cwi‡ek `~l‡Yi weiæ‡× e¨e¯’v †bqvi GLwZqvi cwi‡ek gš¿Yvj‡qi/ Awa`ß‡ii| wmwU K‡c©v‡ik‡bi
mswkøó wefvM †Kvb AeKvVv‡gvi m¤ú‡K© Awf‡hvM cvIqvi ci Zv cwi‡ek gš¿bvj‡qi/ Awa`ß‡ii Kv‡Q apply K‡i|
m¨vwbUvix Ae¯’v t
wmwU K‡c©v‡ik‡bi m¨v‡bUvix wmPz‡qk‡bi Dci GKwU wi‡cvU© ˆZix n‡q‡Q|
KwVb eR©¨ e¨e¯’vcbv t
wmwU K‡c©v‡ik‡bi KwVb eR©¨ e¨e¯’vcbvi Dci GKwU wi‡cvU© ‰Zix Kiv n‡q‡Q|
AvB‡bi kvmb cÖwZôvi Rb¨ m‡PZbZv Awfhvb t
m‡PZbZv g~jK cÖPvi Awfhvb Kiv n‡”Q cÖwZ eQ‡i GKevi|
AvBb cÖ‡qvMKvix BDwbb (LEU) t
AvBb cÖ‡qvMKvix BDwbU cybtMVb Kiv n‡q‡Q| wbqwgZ ˆÎgvwmK mfv Kiv n‡”Q| †h Abyhvqx Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡”Q|
AvBb k„s•Ljv welqK ¯’vqx KwgwUi `ÿZv e„w× Kvh©µg ev¯Íevqb t
AvBb k„s•Ljv welqK ¯’vqx KwgwUi `ÿZv e„w×i Rb¨ IqvK©kc Kiv n‡q‡Q Ges †Uªwbs Kivi Rb¨ wm×všÍ †bIqv n‡q‡Q|
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9| 2018-19 A_©eQ‡i wewfbœ Lv‡Z ivR¯^ Av`vq t
Av‡qi LvZ

cÖK…Z Avq
16,64,30,458.00
6,79,82,123.00
18,58,49,297.00
6,33,219.00
2,12,04,505.00
1,70,11,654.00
1,27,08,424.00
1,71,18,649.00
14,11,600.00.00
6,53,512.00
2,05,600.00
29,43,348.00
2,46,68,150.00
6,98,517.00
19,93,99,800.00
71,89,18,856.00

†nvwìs U¨v·
†UªW jvB‡Ým wd
¯’vei m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki
weÁvcb Ki
hvbevnb wd
†`vKvb fvov
evRvi n‡Z Lvm Av`vq /BRviv
wewfbœ ó¨vÛ n‡Z BRviv/Lvm Av`vq
iv¯Ívi ¶wZc~iY BRviv /Lvm Av`vq
Mb †kŠPvMvi BRviv
cï RevB wd/Lvm Av`vq
†LqvNvU BRviv
A¯’vqx Miæi nvU BRviv
we‡bv`b wd
miKvix Aby`vb
me©‡gvU Avq

10| cÖ‡KŠkj wefvM / G‡÷U kvLv KZ©„K A‰ea `LjxK…Z m¤úwË †_‡K D‡”Q` Ges D×viK…Z Lv‡ji Rwg t
†gŠRv
bvivqYMÄ ÔgÕ LÐ
bvivqYMÄ ÔgÕ LÐ

wm.Gm
†RGj bs
188
188

wm.Gm
LwZqvb
670
670

wm.Gm
`vM
79
79

A‰ea `L‡ji cwigvb
(GKi)
0.0600
0.1000

D‡”Q‡`i cwigvb
(GKi)
0.0600
0.1000

M½vKzj ÔgÕ LÐ
`v‡ki MvuI
bexMÄ ÔgÕ LÛ

240
220
246

268
70
107

52
113
458
†gvU

0.0500
0.0100
0.2250

0.0500
0.0100
0.2250
0.5350 (GKi)

we. `ª. bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi KwVb eR¨© msMÖn, AcmviY I e¨e¯’vcbv kxl©K cÖK‡íi Rb¨ RvjKzwo †gŠRvw¯’Z 23.29
GKi f~wg 1/2018-2019 bs Gi G †KB‡mi gva¨‡g AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q|
11| AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡b moK/dzUcv_/†WªB‡bi msL¨v (ˆ`N©¨mn)
A‡_©i Drm
Dbœqb cÖKí
miKvix
wbR¯^
GgwRGmwc
wmwRwc

†gvU cÖKí
msL¨v
55
03
40
08
04
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moK
26.00
10.00
1.00
13.00

†Wªb
23.00
4.00
1.00
15.00

†gvU ˆ`N¨© (wK. wg.)
dzUcv_
8.00
1.00
3.00

Ab¨vb¨
2 wU Lvj I 1wU feb
weªR 1wU
weªR 6wU
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12| Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx t
µ.
bs
01

cÖK‡í bvg/A_©vq‡bi
Drm/Avw_©K ms‡kølY/
mgvwßKvj
cÖK‡íi bvg :
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi
iv¯Ív, †Wªb wbg©vY I cybtwbg©vY
Ges e„ÿ‡ivcY|

cÖK‡íi D‡Ïk¨

 নারায়ণগ
িস
কেপােরশেনর
িবিভ
ােন রা া উ য়ন এবং
শ করেণর মা েম যাতায়াত
ব া সহজতর করণ।
 টপাত িনমাণ কের পথচারীেদর
A_©vq‡bi Drm : wRIwe I
চলােফরা িনরাপদ করণ।
Gbwmwm|
 যানজট াস কের মন সময় সা য়
করণ।
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 191123.88

ন িনমােণর মা েম জলাব তা
wRIwe- 13386.72
িনরসণ করণ।
Gbwmwm- 5737.16

েরাপণ কের
পিরেবেশর
ভারসা র া করণ।
mgvwßKvj: wW‡m¤^i, 2018 wLª.
 আথ-সামািজক অব ার
উ িত
করণ।
১) সবকেদর উ ত জীবনযাপেনর
02 cÖK‡íi bvg :
bvivqYMÄ wmwU K‡cv©‡ik‡b
ব াকরণ;
cwi”Qbœ Kgx© wbevm wbg©vY|
২) সবকেদর দাির তা রীকরণ;
A_©vq‡bi Drm : wRIwe I
৩) সবকেদর বাস ান, পািন সরবরাহ
Gbwmwm|
ও ািনেটশন ব া িনি তকরণ;
৪) সবকেদর
মৗিলক
অিধকার
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
িনি তকরণসহ ব না শিমতকরণ;
†gvU- 9966.46
wRIwe- 7973.17
৫) সবকেদর িশ ার হার, সাং িতক
Gbwmwm- 1993.29
ঐক ি ও সমােজর ল বােহ তােদর
mgvwßKvj: Ryb, 2021
অংশ হণ িনি তকরণ।
03 cÖK‡íi bvg :
 cwi‡ek evÜe KwVb eR©¨ msMÖn,
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡b
wWm‡cvRvj Ges e¨e¯’cbv;
KwVb eR©¨ msMÖn Ges AcmviY  m¤ú` cyb‡ivØvi wbwðZ Kivi
e¨e¯’vcbv
Rb¨ mnR Ges Kvh©Kix Dcv‡q
eR©¨ e¨e¯’cbv;
A_©vq‡bi Drm : wRIwe |
 kn‡ii cwi‡e‡ki `~lY †iva,
cwi‡e‡ki DbœwZKiY Ges MÖxb
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
nvDR cÖfve `~ixKiY;
†gvU- 19118.25
 f~wg AwaMÖn‡Yi gva¨‡g
wRIwe- 19118.25
m¨vwbUvwi j¨vÛwdj wbg©vY|
Gbwmwm- 0.00
mgvwßKvj: wW‡m¤^i, 2019
4 cÖK‡íi bvg :

AeKvVv‡gv Dbœqb
bviqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi

‡hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb
AeKvVv‡gv wbg©vY I Dbœqb|

Rjve×Zv `~ix KiY

cwi‡ek Dbœqb
A_©vq‡bi Drm : wRIwe|

Av_©-mvgvwRK Dbœq
Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv):
†gvU- 461.2585
wRIwe- 461.2585
mgvwßKvj: Ryb, 2021 wLª.
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As‡Mi bvg

jÿgvÎv

AMÖMwZ

ev¯Íe
95%

Avw_©K
93%

ev¯Íe
95%

Avw_©K
92%

াট

40%

35%

20%

15%

জিম
অিধ হন২৩.২৯ একর

90%

88%

88%

86%

30%

20%

25%

11%

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

৫৪৯
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13| 2018-2019 A_©eQ‡ii we‡kl mvdj¨ t
cuvPwU wmwU K‡c©v‡ik‡b wmwU K‡c©v‡ik‡b wmwU Mfvi‡bÝ cÖKí (wmwRwc) Gi AvIZvq Mfvi‡bÝ DbœqY wel‡q 42 wU Kvh©µg ev¯ÍevqY Pjgvb i‡h‡Q| G
Kvh©µg ev¯Íevq‡b bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb cici `yB evi cÖ_g¯’vb AwaKvi K‡i‡Q |

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

†UªW jvB‡mÝ A‡Uv‡gkb t
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ A_©vq‡b †UªW jvB‡mÝ A‡Uv‡gkb Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| AvMvgx AvM÷-2019 n‡Z mvwe©K Kvh©µg ïiæ n‡e|
we`¨gvb cÖvq 27 nvRvi †UªW jvB‡mÝ A‡Uv‡gk‡bi AvIZvq Avbv n‡e Ges bZzb †UªW jvB‡mÝ mivmwi AbjvB‡bi gva¨‡g cÖ`vb Kiv n‡e| G cÖKíwU
ev¯ÍevwqZ n‡j †UªW jvB‡mÝ †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î k„•Ljv Avbqb m¤¢e n‡e Ges wmwU K‡c©v‡ik‡bi ivR¯^ Avq e„w× cv‡e|

wkï cwiPh©v I †eª÷ wdwWs KY©vi ¯’vcb t
gvZ…Z¡Kvjxb †mev I wUKv cÖ`v‡bi Rb¨ cÖwZwbqZ wkï Ges gwnjviv wmwU K‡c©v‡ik‡b hvZvqvZ K‡i| GB wkï Ges bvix‡`i‡K h_vh_fv‡e DbœZ †mev
cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ bMi feb cÖv½‡Y wkï cwiPh©v I †eª÷ wdwWs Gi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| cieZ©x‡Z wmwU K‡c©v‡ik‡bi 3wU bMi ¯^v¯’¨ †K‡›`ª G †mev
Kvh©µg m¤úªmviY Kiv n‡e|

K`gimyj †mZz t
bvivqYMÄevmxi eûj cÖwZwÿZ kxZjÿ¨v b`xi Dci wbwg©Ze¨ K`gimyj †mZz MZ 9 A‡±vei, 2018 wLªt GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| 590
†KvwU 75 jÿ UvKv e¨‡q evsjv‡`k miKv‡ii A_©vq‡b ˆ`N¨© 1385 wgUvi Ges cÖ¯’ 12.5 wgUvi wewkó †mZzwU bMixi 5bs Nv‡U wbwg©Z n‡e& †mZzwUi
bKkv Abyhvqx wbg©vY Kv‡Ri civgk©K wb‡qvM Kvh©µg Pjgvb| APx‡iB cÖK‡íi `icÎ Avnevb Kiv n‡e| D³ cÖKí ev¯Íevq‡Yi Rb¨ 2019-2020
A_©eQ‡i evwl©K DbœqY Kg©m~Px‡Z (GwWwc) 182.73 †KvwU UvKv eivÏ ivLv n‡q‡Q| Ryb 2022 mv‡ji g‡a¨ weªRwUi wbg©vb KvR

m¤úbœ n‡e|

†kL iv‡mj bMi cvK© t
†kL iv‡mj bMi cvK©wU bvivqYMÄ bMixi cÖvY‡K‡›`ª Aew¯’Z| hvi AvqZb
15.91 GKi| eZ©gv‡b G cvK©wUi KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j
bMixi cwi‡ek Dbœqbmn bMievmx‡`i `xN©w`‡bi MYcwim‡ii Pvwn`v c~iY
n‡e| GQvov †jKwU AwZwi³ e„wói cvwb avi‡Yi Rb¨ msiwÿZ Rjvavi
(wi‡Ubkb cyKzi) wn‡m‡e KvR Ki‡e| Aciw`‡K AwMœKvÛ wbev©c‡bi Rb¨
cvwb mieiv‡ni GKgvÎ cÖavb Drm wn‡m‡e g~L¨ f~wgKv cvjb Ki‡e|
bMievmxi GK‡N‡qwg Rxeb hvcb cwieZ©b I cÖv‡Yv¾j Ki‡Z mnvqK f~wgKv
cvjb Ki‡e †kL iv‡mj bMi cvK©|

wbg©vY kÖwgK wbivcËv wbwðZKiY Kvh©µg t
bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gv Dbœq‡bi †ÿ‡Î wbg©vY kÖwgK‡`i mvwe©K wbivcËv wbwðZKi‡Y j‡ÿ¨ h_vh_ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q|
wbivcËvB cÖ_g GB †¯øvMvb‡K mvg‡b †i‡L wbg©vY kÖwgK‡`i‡K wbg©vY¯’‡j †nj‡gU, eyU cwiavb welqwU wbwðZ Kiv n‡”Q| d‡j wbg©vY Kv‡R
MwZkxjZvi cvkvcvwk wbivcËv wbwðZ Kiv m¤¢e n‡”Q|

ˆRe eR©¨ n‡Z K‡¤úv÷ mvi ˆZwii cøv›U t
eR©¨ e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ Rjevqy Uªv‡÷i AvIZvq 2 †KvwU 30 jÿ UvKv e¨‡q
eR¨© †_‡K K‡¤úv÷ mvi ˆZixi cÖK‡íi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| GwU K‡¤úv÷
cøv‡›U cÖwZw`b cÖvq 22 Ub eR©¨ cÖwµqvRvZ K‡i K‡¤úvó mvi cÖ¯‘Z Kiv m¤¢e
n‡e| cwi‡ek evÜe Ava~wbK eR©¨ cÖwµqvKiY cøv›U wbg©v‡Yi Rb¨ miKv‡ii
wbKU n‡Z 191 †KvwUi UvKvi eivÏ cvIqv hv‡e| d‡j bMixi eR©¨ e¨e¯’vcbv
AvaywbKvqb Kiv m¤¢e n‡e Ges bMixi cwi‡ek DbœZ n‡e|
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cøvw÷K eR©¨ n‡Z R¦vjvwb †Zj Drcv`b cøv›U t
cwjw_b ev cøvw÷K n‡”Q nvB‡WªvKve©b| cwjw_b eR©¨, cøvw÷K, wcwfwm ev Uvqvi‡K g~j¨evb R¦vjvwb wW‡Rj Ges Kv‡jv Kve©‡b iƒcvšÍ‡ii gva¨‡g
cybe©¨envi (Recycling) Kiv n‡”Q|
cybe©¨envi (Recycling) †hvM¨ cÖwµqv:
cwjw_b eR©¨ ev cøvw÷K cÖvKwiA¨v±‡i †jvW K‡i Pzwjø eÜ Kiv
12 N›Uv ch©šÍ 550 †m. ZvcgvÎvq DËß
0

K‡qK N›Uv ci cwjw_b eR©¨ iƒcvšÍi
Acwi‡kvwaZ †Zj
wW‡R

Kve©b

wM«b Awdm e¨e¯’vcbv t
cwi‡e‡ki welqwU we‡ePbv K‡i wM«b Awdm e¨e¯’vcbvi Kg©cwiKíbv M«nY I ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| wM«b Awdm e¨e¯’vcbvi AvIZvq wb‡gœv³ Kvh©µg
M«nY Kiv n‡q‡Q|
1| `vßwiK KvM‡Ri e¨envi n«vmKiY;
2| KvM‡Ri Dfq c…ôvi m‡e©vËg e¨envi;
3| e¨eüZ Lvg cybe¨©envi;
4| Awdm K‡¶i AvqZb Abymv‡i evwZi c«‡qvRbxq jy‡gb wba©viY K‡i c…_K myBP ¯’vcb;
5| Awdm K‡¶i AvqZb Abymv‡i c«‡qvRbxq msL¨K d¨vb I Gwm ¯’vcb;
6| c«vK…wZK Av‡jvi Kvh©KvwiZv wbwðZ Kivi Rb¨ we`¨gvb Rvbvjv I Qv‡` ¯^”Q Møvm ¯’vcb|

Qv` evMvb Kvh©µg t
evm‡hvM¨ cwi‡ek wbwðZ Kivi j‡¶¨ bMix‡Z we`¨gvb wewfbœ fe‡bi Qv‡` evMvb
¯’vc‡bi Rb¨ Z_¨ msM«n K‡i WvUv‡eR c«Yqb Kiv n‡”Q| cvkvcvwk wmwU
K‡c©v‡ikb KZ©…K ˆRe mvi e¨envi K‡i Qv` evMvb m¤ú«mviY Kivi Rb¨ Drmvn
†`qv n‡”Q Ges †nvwìs U¨v· †iqvZ c«`v‡bi my‡hvM ivLv n‡q‡Q| BwZg‡a¨ bMi
fe‡bi Qv‡` Qv` evMvb Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| cieZ©x‡Z wmwU K‡c©v‡ik‡bi
AvÂwjK Kvh©vjq mn mKj fe‡b Qv` evMvb Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡e| GQvovI
bMixi GKwU ¯‹y‡ji QvÎ-QvÎx‡`i m¤ú…³ K‡i Qv` evMvb Kvh©µ‡gi cvBjwUs Kivi
D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q|
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