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“এ স্বথাধীনতথা আমথার ব্যর ্য েদয় রথাদি রবে আমথার িথাংলথার মথানুষ মপট ভদর ভথাত নথা 
খথায়। এই স্বথাধীনতথা আমথার পূণ ্য েদি নথা রবে িথাংলথার মথা-মিথাদনরথা কথাপড় নথা পথায়। 
এ স্বথাধীনতথা আমথার পূণ ্য েদি নথা রবে এদেদশর মথানুষ রথারথা আমথার যুিক মরেণী আদে 
তথারথা িথাকুবর নথা পথায় িথা কথাজ নথা পথায়”।

- জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান
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“উন্নয়ন প্রকল্প গ্রেণ ও িথাস্তিথায়দন গুণগতমথান, স্বচ্ছতথা, জিথািবেবে ও আবর ্যক শৃঙ্খলথা 
বনবচিত করদত েদি। এ লদষ্যে মবনটবরং কথার ্যক্রম মজথারেথার এিং কথার ্যকর মবনটবরং 
এর জন্য তথ্য-প্রযুবক্তবভবতিক পদ্ধবত প্রিলদনর প্রদয়থাজনীয় পেদষ্প গ্রেণ করদত 
েদি”।

- মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী মশখ েথাবসনথা
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িথাণী

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও

সমিথায় মন্ত্রণথালয়
গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথার

িথাবষ ্যক প্রবতদিেন সরকথাবর কথার ্যক্রদমর গবতশীলতথা, স্বচ্ছতথা, জিথািবেবে ও সুশথাসদনর মথানেন্ড। এ লদষ্যে স্থানীয় সরকথার বিভথাগ 
কর্্যক ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রকথাশ েদত রথাদচ্ছ মজদন আবম খুিই আনবদিত। এ প্রবতদিেদন স্থানীয় সরকথার বিভথাগ 
ও এর আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা ও প্রবতষ্থানসমূদের কদম ্যর গবত প্রকৃবত ও সথাবি ্যক উন্নয়নবিত্র ফুদট উদেদে।

সি ্যকথাদলর সি ্যদরেষ্ িথাঙ্গথাবল স্বথাধীনতথার মেথান স্পবত জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর আজন্ম লথাবলত স্বপ্ন বেল একটি 
েথাবরদ্যেমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ িথাংলথাদেশ তরথা ‘মসথানথার িথাংলথা’ গড়থার। িঙ্গিন্ধু কন্যথা মশখ েথাবসনথা তাঁর সরকথাদরর 

‘রুপকল্প-২০২১’, ‘রুপকল্প-২০৪১’, পঞ্চিথাবষ ্যকী পবরকল্পনথা এিং ‘ি-দ্ীপ পবরকল্পনথা-২১০০’ গ্রেদণর মথাধ্যদম জথাবতর বপতথার স্বপ্ন 
‘মসথানথার িথাংলথা’ বিবনম ্যথাদণ মেশদক দৃঢ়ভথাদি এবগদয় বনদচ্ছন। মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর দুরেশশী মনর্ত্ব ও িবলষ্ বেক বনদে ্যশনথায় ‘মসথানথার 
িথাংলথা’ গড়থার এ অবভরথাত্রথায় স্থানীয় সরকথার বিভথাগ অন্যতম সথারবর। জনঅংশগ্রেদণ কথার ্যকর স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থার অবভপ্রথাদয় 
সি ্যস্তদরর জনগদণর সরথাসবর অংশগ্রেদণ জনপ্রবতবনবধদের দ্থারথা মেদশ একটি শবক্তশথালী স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা প্রবতবষ্ত েদয়দে। স্থানীয় 
সরকথার বিভথাদগর প্রতযেষ্ তত্তথািধথাদন বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধগণ মেদশর আর ্য-সথামথাবজক ও অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন বনরলস কথাজ কদর 
রথাদচ্ছন।

েষ্ ও জিথািবেবেমূলক স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান, দুনশীবতর বিরুদদ্ধ শুন্য সেনশীলতথা এিং মটকসই ও অন্তর্ ্যবক্তমূলক উন্নয়নই েদি 
মসথানথার িথাংলথা গড়থার অফুরন্ত প্রথাণশবক্ত। িত্যমথান সরকথাদরর বনি ্যথািনী ইশদতেথার ‘আমথার গ্রথাম আমথার শের’ কম ্যসূবি িথাস্তিথায়দন স্থানীয় 
সরকথার বিভথাগ প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। পল্ী মরথাগথাদরথাগ অিকথােথাদমথা উন্নয়ন এিং অর ্যননবতক কম ্যকথান্ড সম্প্রসথারদণ স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল 
অবধেপ্তর গ্রথামীণ ও শের অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, বরিজ-কথালভথাট ্য, মগ্রথার মসন্থার, মবেলথা বিপণী মকন্দ্র, ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স  ও 
উপদজলথা পবরষে কমদলেক্স বনম ্যথাদণর মথাধ্যদম মেদশর উন্নয়ন ও অর ্যননবতক িথাবলকথাশবক্তদক শথাবণত কদরদে। বনরথাপে পথাবন সরিরথাে, 
উন্নত স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা সৃজদনর মথাধ্যদম সুস্ নথাগবরক জীিন বনবচিতকরদণ জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক মেশব্যথাবপ কথার ্যক্রম 
িলমথান রদয়দে। ওয়থাসথাসমূে নগরিথাসীর বনরথাপে পথাবনর িথাবেেথা পূরণ, পয়ঃবনষ্থাশন ও মরেদনজ ব্যিস্থার উন্নয়দন তথাদের কথার ্যক্রমদক 
গবতশীল কদরদে। একই সঙ্গম নগর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন, আধুবনক িজ্যযে ব্যিস্থাপনথাসে নথানথাবিধ মটকসই ও নথাদিবনক প্রকল্প গ্রেদণর 
মথাধ্যদম বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূে তথাদের সুদূরপ্রসথারী উন্নয়ন বিন্তথাদক সমৃদ্ধ কদরদে। এ বিভথাদগর বনজস্ব প্রবশষ্ণ ও গদিষণথা প্রবতষ্থান 
জথাতীয় স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান (এনআইএলবজ) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারীদের েষ্তথা, 
সষ্মতথা বৃবদ্ধ ও অবভজ্ঞতথা অজ্যদনর লদষ্যে প্রবশষ্ণ প্রেথান কথার ্যক্রম অব্যথােত রদয়দে। এেথাড়থাও স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর তত্তথািধথাদন 
িথাস্তিথাবয়ত প্রকল্পসমূে, গ্রথাম আেথালত সবক্রয়করণ, ইউবনয়ন পবরষে ও উপদজলথা পবরষদের সষ্মতথা বৃবদ্ধ, নথারীর ষ্মতথায়ন, জন্ম-মৃত্যে 
বনিন্ধন ও প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদন সবক্রয় রদয়দে।

বিশ্ব আজ কদরথানথা ভথাইরথাসজবনত মেথামথাবরর কথারদণ বিপর ্যস্ত। ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর মশষ প্রথাবন্তদক মকথাবভড-১৯ মেথামথাবরর 
কথারদণ উন্নয়ন কথাদজ বিঘ্ন ঘটদলও স্বথাস্যেবিবধ মমদন স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ও আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা ও প্রবতষ্থানসমূে অবপ ্যত েথাবয়ত্ব 
সুসম্ন্ন কদরদে। আমথার বিশ্বথাস, ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর িথাবষ ্যক প্রবতদিেদন সবন্নদিবশত তদথ্য স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সম্থাবেত 
কথার ্যথািবল ও গুরুত্বপূণ ্য অজ্যন সম্দক্য িস্তুবনষ্ ধথারণথা পথাওয়থা রথাদি। 

আবম িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রকথাশ কথার ্যক্রদমর সথাবি ্যক সথাফল্ কথামনথা করবে এিং এর সথাদর সম্পৃক্ত সকলদক আন্তবরক অবভনদিন 
জথানথাবচ্ছ।

জয় িথাংলথা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মমথাঃ তথাজুল ইসলথাম, এমবপ)
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িথাণী

প্রবতমন্ত্রী
স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও

সমিথায় মন্ত্রণথালয়
গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথার

স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রদমর উপর 
িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রকথাশ করদে মজদন আবম অতযেন্ত আনবদিত। িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রকথাদশর এ উদ্থাগদক আবম সথাধুিথাে জথানথাই। 

সি ্যকথাদলর সি ্যদরেষ্ িথাঙ্গথাবল স্বথাধীনতথার মেথান স্পবত জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর মনর্দত্ব লথাদখথা শেীদের 
আত্মতযেথাদগ অবজ্যত স্বথাধীন িথাংলথাদেশদক ২০৪১ সথাদলর মদধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ মেদশ উন্নীতকরদণর লদষ্যে মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী মশখ েথাবসনথার 
িবলষ্ মনর্দত্ব স্থানীয় সরকথার বিভথাগ বনরলসভথাদি কথাজ কদর রথাদচ্ছ। এ বিভথাগ ইউবনয়ন পবরষে ও উপদজলথা কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ, 
গ্রথামীণ মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার উন্নয়ন, বরিজ-কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ, মগ্রথার মসন্থার ও েথাট-িথাজথার অিকথােথাদমথা উন্নয়দনর মথাধ্যদম গ্রথামীণ অর ্যনীবতদত 
প্রথাণ সঞ্চথার কদরদে। তথােথাড়থা সুদপয় ও বনরথাপে পথাবন ও উন্নত স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা প্রবতষ্থার মথাধ্যদম সুস্ নথাগবরক জীিন বনবচিতকরদণ 
আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা, প্রবতষ্থানসমূে তথাদের মসিথা কথার ্যক্রমদক বিস্তৃত কদরদে।

স্থানীয় সরকথার বিভথাগ স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূেদক শবক্তশথালী, কথার ্যকর, উন্নয়নমূখী, জনিথান্ধি এিং মসিথাধমশী প্রবতষ্থান বেদসদি 
গদড় ত্লদত দৃঢ় প্রবতজ্ঞ। র্ণমুল মরদক রথাজধথানী পর ্যন্ত সকল জনগদণর মেথাড়দগথাড়থায় কথাবঙ্খত মসিথা মপৌঁদে বেদয় সথামবগ্রক উন্নয়নপ্রিথাদে এ 
বিভথাগ অনন্য অিেথান মরদখ আসদে। স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর, জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর, পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন 
কর্্যপষ্সমূে, বসটি কদপ ্যথাদরশন, মপৌরসভথা, মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে ও ইউবনয়ন পবরষেসে সকল স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান 
জনগদণর িথাবেেথা ও উপদরথাবগতথার বনবরদখ প্রকল্প িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম জনগদণর কথাদে  মেয়থা সরকথাদরর বনি ্যথািনী প্রবতশ্রুবত পূরদণ তথাদের 
র্বমকথাদক আদরথা শথাবণত কদরদে।

স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূে বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধর প্রতযেষ্ মনর্দত্ব জনসথাধথারদনর কথার ্যকর অংশগ্রেদণ েথাবরদ্যে বিদমথািন, 
মথানিসম্ে উন্নয়ন, আত্মকম ্যসংস্থাদনর সুদরথাগ সৃবষ্ ও সদি ্যথাপবর সুশথাসন প্রবতষ্থার মথাধ্যদম ‘রুপকল্প-২০২১’, 

‘রুপকল্প-২০৪১’ এিং ‘মটকসই উন্নয়ন লষ্যেমথাত্রথা-২০৩০’ অজ্যদন িথাংলথাদেশদক আদরথা একধথাপ এবগদয় বনদয় রথাদি- এ বিশ্বথাস 
আমথার রদয়দে।

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর এ প্রবতদিেনটি একবেদক মরমন এ বিভথাদগর স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবে বনবচিত করদি, অন্যবেদক 
কথার ্যক্রমসমূদের সথাদর সংবলিষ্দের আত্মমূল্থায়দনও প্রবতদিেনটি সেথায়ক েদি।

স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সথাবি ্যক কথার ্যক্রদমর উপর বভবতি কদর প্রণীত ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রকথাদশর সথাদর 
সংবলিষ্ সকলদক আন্তবরক ধন্যিথাে জথানথাবচ্ছ। 

জয় িথাংলথা, জয় িঙ্গিন্ধু।

(স্বপন ভট্থািথার্্য, এমবপ)
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মুখিন্ধ

বসবনয়র সবিি
স্থানীয় সরকথার বিভথাগ

স্থানীয় সরকথার,পল্ী উন্নয়ন ও
সমিথায় মন্ত্রণথালয়

গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথার

িথাবষ ্যক প্রবতদিেন মন্ত্রণথালয়/বিভথাদগর িথাৎসবরক সথামবগ্রক কম ্যকথাদন্ডর প্রবতবিম্ব রথার মথাধ্যদম সম্থাবেত কথার ্যক্রম সম্দক্য সম্যক 
ধথারণথা লথাভ করথা রথায় এিং স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথার প্রবতফলন প্রতযেষ্ করথা রথায়। এ মপ্রষ্থাপদট স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর কম ্যপবরবধ, 
কম ্যবিন্যথাস এিং ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পবরকল্পনথা সম্ববলত িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রণয়ন ও প্রকথাদশর 
উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে। 

মুবক্তযুদদ্ধর মিতনথায় উদ্বুদ্ধ িথাংলথাদেশ আজ বিশ্ব মথানবিদত্র এক অেম্য শবক্ত। মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী মশখ েথাবসনথার দূরেশশী বিন্তথা ও 
িবলষ্ মনর্দত্ব ‘রুপকল্প-২০২১’, ‘রুপকল্প-২০৪১’, সপ্তম পঞ্চিথাবষ ্যক পবরকল্পনথা ‘মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ (এসবডবজ)-২০৩০’ এিং ‘ি-দ্ীপ 
পবরকল্পনথা-২১০০’ প্রণয়দনর মথাধ্যদম সি ্যকথাদলর সি ্যদরেষ্ িথাঙ্গথাবল জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর স্বপ্ন ‘মসথানথার িথাংলথা’ 
বিবনম ্যথাদণর পদর িথাংলথাদেশ ক্রমঅগ্রসরমথান। মথাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র প্রথাজ্ঞ বনদে ্যশনথায় 
‘মসথানথার িথাংলথা’ গড়থার এ অবভরথাত্রথায়  স্থানীয় সরকথার বিভথাগ অন্যতম সথারবর বেদসদি অবপ ্যত েথাবয়ত্ব সুসম্থােদন িদ্ধপবরকর।

স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ‘মশখ েথাবসনথার মূলনীবত, গ্রথাম শেদরর উন্নবত’ এই েশ ্যনদক ধথারণ কদর স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূেদক 
শবক্তশথালী, কথার ্যকর, উন্নয়নমূখী, জনিথান্ধি ও মসিথাধমশী প্রবতষ্থান বেদসদি গদড় ত্লদত প্রবতজ্ঞথািদ্ধ। িত্যমথাদন ১২টি বসটি কদপ ্যথাদরশন, 
৬১টি মজলথা পবরষে, ৩২৮টি মপৌরসভথা, ৪৯২টি উপদজলথা পবরষে ও ৪৫৭১টি ইউবনয়ন পবরষে জনগদণর কথাবঙ্খত িথাবেেথা ও উপদরথাবগতথার 
বনবরদখ স্বচ্ছভথাদি প্রকল্প িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম সরকথাদরর বনি ্যথািনী প্রবতশ্রুবত পূরদণ বনরলস কথাজ কদর রথাদচ্ছ। মরথাগথাদরথাগ অিকথােথাদমথা 
উন্নয়ন ও অর ্যননবতক কম ্যকথান্ড বিস্তৃতকরদণ স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর গ্রথামীণ ও শের অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, বরিজ-কথালভথাট ্য, 
মগ্রথার মসন্থার, মবেলথা বিপণী মকন্দ্র, েথাটিথাজথার অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ও উপদজলথা পবরষে কমদলেক্স বনম ্যথাদণর 
মথাধ্যদম মেদশর সথামবগ্রক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ্য অিেথান রথাখদে। বনরথাপে পথাবন সরিরথাে , উন্নত ও আধুবনক স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা প্রবতষ্থার 
মথাধ্যদম সুসে নথাগবরক জীিন বনবচিতকরদণ জনস্বথাসেযে প্রদকৌশল অবধেপ্তর মেশব্যথাবপ কথার ্যক্রম বিস্তৃত কদরদে। ওয়থাসথাসমূে নগরিথাসীর 
পথাবনর িথাবেেথা পূরণ, পয়ঃবনস্থাশন ও মরেদনজ ব্যিস্থার উন্নয়দন কথাজ কদর রথাদচ্ছ। বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূে নগর অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, 
আধুবনক িজ্যযে ব্যিস্থাপনথাসে ইবসিত নথাগবরক মসিথাসমূে জনগদণর মেথাড়দগথাড়থায় মপৌঁদে বেদত অনলথাইন কথার ্যক্রমদক সম্প্রসথাবরত কদরদে। 
জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান সমূদের জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারীদের জ্ঞথান, 
েষ্তথা ও সষ্মতথা বৃবদ্ধসে দৃবষ্ভঙ্গবর ইবতিথািক পবরিত্যদন প্রবশষ্ণ কথার ্যক্রমদক আদরথা মিগিথান কদরদে।

বিশ্ব আজ প্রথাণঘথাতী কদরথানথা ভথাইরথাসজবনত মেথামথাবরর কথারদণ বিপর ্যস্ত। স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের জনপ্রবতবনবধ এিং 
কম ্যকত্যথা কম ্যিথারীগদণর অক্থান্ত পবররেদমর ফদল মকথাবভড-১৯ মেথামথাবর মমথাকথাদিলথায় সরকথাদরর গৃেীত আপেকথালীন কম ্যসূবির সফল 
িথাস্তিথায়ন সম্ভিপর েদয়দে। কদরথানথা মেথামথাবরর কথারদণ ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর মশষ প্রথাবন্তদক উন্নয়ন কথার ্যক্রম বকছুটথা ব্যথােত েদলও 
স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ও আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা ও প্রবতষ্থানসমূে স্বথাসেযেবিবধ মমদন উন্নয়ন ও মসিথা কথার ্যক্রম সুসম্ন্ন কদরদেন। 

১৭ মথাি ্য ২০২০ েদত এ জথাবত উেরথাপন করদে জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী। স্থানীয় সরকথার 
বিভথাগ জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকীর সূিনথা বেিসটি সথাড়ম্বদর উেরথাপন কদরদে। স্থানীয় সরকথার বিভথাগসে আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা, 
প্রবতষ্থানসমূে প্রবতটি মেথানগরীদত ষ্ণগণনথা রন্ত্র স্থাপন, বডবজটথাল বডসদলে, অবডও বভজুযেয়থাল স্থাপন ও িঙ্গিন্ধু কণ ্যথার প্রবতষ্থাসে নথানথাবিধ 
কম ্যসূবির মথাধ্যদম িঙ্গিন্ধুর সুমেথান আত্মতযেথাগ ও কথালজয়ী জীিনথােদশ ্যর প্রবত বিনম্র রেদ্ধথা ও গভীর কৃতজ্ঞতথা জ্ঞথাপন কদরদে।

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম সম্ববলত প্রবতদিেনটি স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সথাবি ্যক কম ্যসম্থােদনর প্রবতচ্ছবি। এ 
প্রবতদিেন প্রণয়দনর সথাদর সংবলিষ্ সকলদক আবম আন্তবরক ধন্যিথাে জথানথাবচ্ছ। আমথার দৃঢ় বিশ্বথাস, এ প্রবতদিেন মরদক অংশীজন, আগ্রেী 
ব্যবক্ত, প্রবতষ্থান, গদিষক ও বিবনদয়থাগকথারীসে সংবলিষ্ সকদল উপকৃত েদিন। 

মেলথালুদ্ীন আেমে
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স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ও এর আওতথাধীন েপ্তর/সংস্থা/প্রবতষ্থানসমূদের ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর 
কথার ্যথািবল সম্বক্যত িথাবষ ্যক প্রবতদিেদনর বনি ্যথােী সথারসংদষ্প

িথাবষ ্যক প্রবতদিেন সরকথাবর কথার ্যক্রদমর গবতশীলতথা, স্বচ্ছতথা, জিথািবেবে ও সুশথাসদনর মথানেন্ড। প্রবতিেদরর মদতথা এ িেরও স্থানীয় 
সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন েপ্তর/সংস্থা/প্রবতষ্থান মরদক ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর তথ্য উপথাতি সংগ্রে ও সংকবলত কদর ২০১৯-২০ 
অর ্যিেদরর কথার ্যথািবল সম্বক্যত িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রণয়ন করথা েদয়দে। এ প্রবতদিেদন স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ও এর আওতথাধীন েপ্তর, 
সংস্থা ও প্রবতসেথানসমূদের কদম ্যর প্রকৃবত, সথাবি ্যক উন্নয়ন ও জনকল্থাণধমশী কথার ্যক্রম সংদষ্দপ ত্দল ধরথা েদয়দে।

২। মুবক্তযুদদ্ধর মিতনথায় উদ্বুদ্ধ িথাংলথাদেশ আজ বিশ্ব মথানবিদত্র এক অেম্য শবক্ত। সি ্যকথাদলর সি ্যদরেষ্ িথাঙথাবল জথাবতর বপতথা 
িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর আজন্ম লথাবলত স্বপ্ন বেল একটি েথাবরদ্মুক্ত সুখী সমৃদ্ধ িথাংলথাদেশ। মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী মশখ েথাবসনথা তাঁর 
সরকথাদরর রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, ৭ম পঞ্চ িথাবষ ্যক পবরকল্পনথা, মটকসই উন্নয়ন লষ্যেমথাত্রথা ২০৩০ সফলভথাদি িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম 
জথাবতর বপতথার স্বপ্ন মসথানথার িথাংলথা বিবনম ্যথাদণ মেশদক দৃঢ়ভথাদি এবগদয় বনদচ্ছন। মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর সুদরথাগ্য মনর্দত্ব ও িবলষ্ বেক 
বনদে ্যশনথায় েথাবরদ্ বনরসর, বিষম্য হ্থাস, কম ্যসংস্থান সৃবষ্, নথাগবরক মসিথার মথানবৃবদ্ধ ও জনগদণর জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়দন স্থানীয় সরকথার 
বিভথাগ গুরুত্বপূণ ্য র্বমকথা পথালন কদর রথাদচ্ছ।

৩। ‘মশখ েথাবসনথার মূলনীবত, গ্রথাম শেদরর উন্নবত’ এই েশ ্যনদক ধথারণ কদর ইউবনয়ন পবরষে, উপদজলথা পবরষে, মজলথা পবরষে, 
মপৌরসভথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূে বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধগদণর মথাধ্যদম গণতথাবন্ত্রক অবধকথার সমুন্নত রথাখথা েদয়দে। রথাজধথানী ও 
বিভথাগীয় শেরসে মেশব্যথাপী সুদপয় পথাবন সরিরথাে বনবচিত করথা, র্গভ্যস্ পথাবনর উৎদসর পবরিদত্য র্-উপবরস্ পথাবন সংরষ্ণ ও ব্যিেথার 
বনবচিতকরদণর লদষ্যে স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িহুমুখী কথার ্যক্রম ও উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে। শের ও গ্রথামীণ অিকথােথাদমথা, 
মরথাগথাদরথাগ, পবরিেন ব্যিস্থার উন্নয়দনর মথাধ্যদম মেদশর অর ্যনীবতর বিকথাদশ স্থানীয় সরকথার বিভথাগ িহুমুখী কথার ্যক্রম গ্রেণ কদরদে।

৪। বিশ্ব আজ প্রথাণঘথাতী কদরথানথা ভথাইরথাসজবনত মেথামথাবরর কথারদণ বিপর ্যস্ত। ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মশষ প্রথাবন্তদক মকথাবভড-১৯ এর 
কথারদণ উন্নয়ন কথাদজ বিঘ্ন ঘটদলও স্থানীয় সরকথার বিভথাগ এর আওতথাধীন েপ্তর/সংস্থা/প্রবতষ্থানসমূে তথাদের উপর অবপ ্যত েথাবয়ত্ব পথালদন 
সি ্যেথা সদিষ্ বেল। স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের জনপ্রবতবনবধ এিং কম ্যকত্যথা কম ্যিথারীদের অক্থান্ত পবররেদমর ফদল মকথাবভড-১৯ 
মেথামথাবর মমথাকথাদিলথায় সরকথাদরর গৃেীত কম ্যসূবি সফলভথাদি িথাস্তিথায়ন করথা সম্ভিপর েদয়দে।

৫। সি ্যকথাদলর সি ্যদরেষ্ িথাঙ্গথাবল জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষকশী ১৭ মথাি ্য, ২০২০ মরদক উদ্ রথাবপত 
েদচ্ছ। স্থানীয় সরকথার বিভথাগ জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকী’র সূিনথা বেিসটি সথাড়ম্বদর উদ্ রথাপন কদরদে। স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ও এর 
আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা, প্রবতষ্থানসমূে প্রবতটি মেথানগরীদত ষ্ণগণনথা রন্ত্র স্থাপন, বডবজটথাল বডসদলে, অবডও বভজুযেয়থাল স্থাপন ও িঙ্গিন্ধু 
কণ ্যথার প্রবতষ্থাসে নথাদিবনক কম ্যসূবির মথাধ্যদম িঙ্গিন্ধুর সুমেথান আত্মতযেথাগ ও কথালজয়ী জীিনথােদশ ্যর প্রবত বিনম্র রেদ্ধথা ও গভীর কৃতজ্ঞতথা 
জ্ঞথাপন কদরদে। মুবজিিষ ্য, ২০২০ উদ্ রথাপন উপলদষ্ স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর মনর্দত্ব সকল মন্ত্রণথালয়/বিভথাগ ও েপ্তর/সংস্থা কর্্যক 
সবমিবলতভথাদি সথারথাদেদশ ‘পবরচ্ছন্ন গ্রথাম-পবরচ্ছন্ন শের’ কম ্যসূবি িথাস্তিথায়নথাধীন রদয়দে। মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী মশখ েথাবসনথা ১২ মথাি ্য ২০২০ 
তথাবরদখ ‘পবরচ্ছন্ন গ্রথাম-পবরচ্ছন্ন শের’ কম ্যসূবির আওতথায় মেশব্যথাপী পবরচ্ছন্নতথা কথার ্যক্রদমর শুভ উদদ্থাধন কদরন। মুবজিিষ ্য উদ্ রথাপদনর 
অংশ বেদসদি ৬১টি মজলথা পবরষদের অবফস কমদলেদক্স িঙ্গিন্ধু মুযেথারথাল বনম ্যথাদণর উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে।

৬। স্থানীয় সরকথার বিভথাগ স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূেদক শবক্তশথালী, কথার ্যকর, উন্নয়নমুখী, জনিথান্ধি এিং মসিথাধমশী প্রবতষ্থান 
বেদসদি গদড় ত্লদত দৃঢ় প্রবতজ্ঞ। স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূে জনগদণর কথাবঙ্খত িথাবেেথা ও উপদরথাবগতথার বনবরদখ স্বচ্ছভথাদি প্রকল্প 
িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম সরকথাদরর বনি ্যথািনী প্রবতশ্রুবত পূরদণ কথাজ কদর রথাদচ্ছ। িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির আওতথায় স্থানীয় পর ্যথাদয় উন্নয়ন 
প্রকল্প গ্রেণ ও িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে স্থানীয় সরকথার বিভথাগ মরদক স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের অনুকূদল িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয় 
রথাদক। মজলথা পবরষদের কথার ্যক্রমদক আদরথা গবতশীল করথার লদষ্যে বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প িথাস্তিথায়ন করথার জন্য ২০১৯-২০ অর ্যিেদর 
৫৩০.০০ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। এবডবপর ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর অপ্রতযেথাবশত (প্রথাকৃবতক দুদর ্যথাগ মেথামথাবর ইতযেথাবে) 
বশদরথানথাদম একটি নত্ন উপখথাত সৃবষ্ কদর কদরথানথার কথারদণ কম ্যেীন/দুস্ মথানুদষর মদধ্য ত্রথাণ বিতরদণর জন্য ১৬ মকথাটি টথাকথা মজলথা 
পবরষেসমূদে িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। জনসংখ্থা, আয়তন ও রথাজস্ব আয় ইতযেথাবে বিদিিনথায় ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ৪৯২টি উপদজলথায় 
সথাধথারণ িরথাদ্ বেদসদি ৪৩৪.৫০ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। মকথাবভড-১৯ মমথাকথাবিলথায় ২০১৯-২০ অর ্যিেদর অপ্রতযেথাবশত 
উপখথাত মরদক ইউবনয়ন পর ্যথাদয় প্রবতদরথাধমূলক ব্যিস্থা গ্রেদণর জন্য ৫ মকথাটি টথাকথা এিং ৪৯২টি উপদজলথা পবরষদের অনুকূদল ২৪ 
মকথাটি ৪৫ লষ্ টথাকথা বিদশষ মরথাক িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। ২০১৯-২০ অর ্যিেদর িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির আওতথায় মপৌরসভথা উন্নয়ন 
সেথায়তথা (সংদশথাধনীসে) মরথাক িরথাদ্ খথাদত ৪৬০ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। মকথাবভড-১৯ মমথাকথাবিলথায় বিবভন্ন মপৌরসভথার 
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অনুকূদল বিদশষ মরথাক িরথাদ্ উপখথাত মরদক ২৮.৬৫ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ইউবনয়ন পবরষদের 
কম ্যিথারীদের মিতন ভথাতথা, উৎসি, আনুদতথাবষক, মপথাষথাক সরিরথাে এিং মিয়থারম্যথান/সেস্যদের সমিথাবনভথাতথা িথািে মমথাট ৭৫৭ মকথাটি ৪৫ 
লষ্ টথাকথা েথাড় করথা েদয়দে।

৭। স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা/প্রবতষ্থানসমূেদক শবক্তশথালীকরণ, গ্রথাম ও শের অঞ্চদল সড়ক ও েথাট িথাজথার উন্নয়ন, ক্ষুদ্থাকথার পথাবন 
সম্ে ব্যিস্থাপনথা, বনরথাপে পথাবন সরিরথাে, স্যথাবনদটশন ও পয়ঃবনষ্থাশন অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ এর মথাধ্যদম জনসথাধথারদণর 
জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড) এর মূল লষ্যে। এলবজইবড কর্্যক ২০১৯-২০ অর ্যিেদর 
৬৪টি উপদজলথা কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ/সম্প্রসথারণ, ১০০টি ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ করথা েদয়দে। ৫,৫০০ বকদলথাবমটথার 
উপদজলথা, ইউবনয়ন ও গ্রথাম সড়ক বনম ্যথাণ/পুনবন ্যম ্যথাণ ও পুনি ্যথাসন, ৩০,৫০০ বমটথার উপদজলথা, ইউবনয়ন ও গ্রথাম সড়দক বরিজ/কথালভথাট ্য 
বনম ্যথাণ, পুনবনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ করথা েদয়দে। ১৯০টি মগ্রথার মসন্থার/গ্রথামীণ েথাট-িথাজথার, ১৩০টি ঘূবণ ্যঝড়/িন্যথা আরেয়দকন্দ্র বনম ্যথাণ, ১৩ 
েথাজথার বকদলথাবমটথার উপদজলথা, ইউবনয়ন ও গ্রথাম সড়ক মমরথামত, ফসবল জবমদক িন্যথার েথাত মরদক রষ্থা ও মসি সুবিধথা প্রেথান করথার 
লদষ্যে ১৮০ বকদলথাবমটথার িাঁধ পুনবনম ্যথাণ/উন্নয়ন করথা েদয়দে। ৫২০ বকদলথাবমটথার খথাল পুনঃখনন, ১৬০টি পথাবন বনয়ন্ত্রক অিকথােথাদমথা 
বনম ্যথাণ/পুনি ্যথাসন করথা েদয়দে।

৮।  পল্ী উন্নয়ন ও শেরথাঞ্চদলর (ওয়থাসথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশন এর আওতথাধীন এলথাকথা ব্যবতত) সকল জনগদণর জন্য বনরথাপে 
সুদপয় পথাবন সরিরথাে ও স্বথাস্যে সমিত স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা বনবচিত করথা এিং শেরথাঞ্চদল মরেদনজ, বফকথাল স্থাজ ম্যথাদনজদমন্ ও সবলড 
ওদয়টি ম্যথাদনজদমন্ বভবতিক কথাজ বনবচিত করথা জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর এর মূল উদদ্শ্য। ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উন্নয়ন িথাদজদটর 
আওতথায় জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক পল্ী এলথাকথায় প্রবত ৮৫ জদনর জন্য একটি সরকথাবর বনরথাপে খথািথার পথাবনর উৎস 
রদয়দে এিং মেদশর প্রথায় প্রবতটি মথানুষ বনরথাপে পথাবন পথান কদর। বিবভন্ন িলমথান কথার ্যক্রদমর আওতথায় জুন ২০২০ পর ্যন্ত গ্রথামথাঞ্চদল 
বিবভন্ন প্রকথার ১,২২,৫৫৭টি পথাবনর উৎস স্থাপন করথা েদয়দে। ১৫৪টি মপৌরসভথায় পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা িথালু 
রদয়দে। বিবভন্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম ২০১৯-২০ অর ্যিেদর সি ্যদমথাট প্রথায় ১,৮৭৩টি স্বল্পমূদল্র স্যথাবনটথাবর ল্থাবট্ন বনম ্যথাণ, ১,১৯৪টি পথািবলক 
টয়দলট/কবমউবনটি ল্থাবট্ন এিং ১,৩৩৪টি মশয়থারড্ ল্থাবট্ন স্থাপন করথা েদয়দে। র্গভ্যস্ পথাবনদত আদস ্যবনকসে অন্যথান্য উপথােথাদনর 
উপবস্বত পবরমথাদপর জন্য মেদশর ১৪টি মজলথায় স্থাবপত পথাবন পরীষ্থাগথাদরর মথাধ্যদম কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে। ২০১৯-২০ অর ্যিেদর 
সমগ্র িথাংলথাদেদশ ১,২৪,১৫৬টি পথাবন উৎদসর পথাবনর নমুনথা পরীষ্থা করথা েদয়দে।

৯। স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের জনপ্রবতবনবধ, কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারীদের কম ্যেষ্তথা বৃবদ্ধর লদষ্যে জথাতীয় স্থানীয় সরকথার 
ইনবটিটিউট মরদক ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ৩,৮৩৯টি প্রবশষ্ণ মকথাদস ্য মমথাট ১,৭২,৪৩৩ জন জনপ্রবতবনবধ এিং বনদয়থাগকৃত কম ্যকত্যথা ও 
কম ্যিথারীদক প্রবশষ্ণ মেয়থা েদয়দে।

১০। জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদনর মথাধ্যদম মেদশর সকল নথাগবরদকর আইনগত পবরবিবত বনবচিতকরদণর লদষ্যে ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত 
মমথাট ১৭ মকথাটি ৪৯ লষ্ ৬৯ েথাজথার ১ শত ৭৫ জদনর জন্ম বনিন্ধন এিং ৯৭ লষ্ ৫৯ েথাজথার ৮১ জদনর মৃত্যে বনিন্ধন করথা েদয়দে।

১১। মেদশর ১২ বসটি কদপ ্যথাদরশন এিং ৩২৯ টি মপৌরসভথায় উৎপথাবেত িদজ্যযের সুষ্বু ব্যিস্থাপনথার লদষ্যে উন্নত মেশসমূদে অনুসৃত 
আধুবনক িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা প্রযুবক্ত অনুসরদণ পবরদিশ সমিতভথাদি Incineration িথা িজ্যযে পুবড়দয় বিদুযেৎ/জ্থালথানী মষ্ত্রদভদে বজিসথার 
উৎপথােদনর উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে। ২০১৯ সথাদলর মডঙ্গবু মরথাদগর বিষয়টি বিদিিনথায় বনদয় ঢথাকথা মেথানগরীসে সথারথাদেদশ সমদয়থাপদরথাগী 
এিং কথার ্যকরভথাদি মশক বনধন কথার ্যক্রম ও পবরস্থার পবরচ্ছন্নতথা অবভরথান সফলভথাদি পবরিথালনথা করথায় ২০২০ সথাদল মডঙ্গবু মরথাগ 
মমথাকথাদিলথা করথা সম্ভি েদয়দে।

১২। ঢথাকথা ওয়থাসথা িত্যমথাদন বেবনক প্রথায় ২৪০ মরদক ২৪৫ মকথাটি বলটথার পথাবনর িথাবেেথার বিপরীদত বেবনক ২৫০ মকথাটি বলটথার পথাবন 
উৎপথােন সষ্মতথা অজ্যন কদরদে। ঢথাকথা ওয়থাসথা পবরদিশ-িথান্ধি, মটকসই ও গণমুখী পথাবন ব্যিস্থাপনথার জন্য Water Master Plan 
ও Sewerage Master Plan অনুরথায়ী ২০২৫ সথাল নথাগথাে র্-উপবরস্ পথাবনর উৎস মরদক শতকরথা ৭০ ভথাগ এিং র্-গভ্যস্ পথাবনর 
উৎস মরদক শতকরথা ৩০ ভথাগ পথাবন সরিরথাে বনবচিত করথার লদষ্যে কথাজ করদে।

১৩। ২০০৮ সথাদল খুলনথা ওয়থাসথা সৃবষ্র পর ২০০৯ সথাল েদত ২০২০ সথাল পর ্যন্ত খুলনথা ওয়থাসথার কভথাদরজ ২২% েদত বৃবদ্ধ মপদয় 
প্রথায় ৮০% এ উন্নীত েদয়দে। খুলনথা ওয়থাসথার আওতথায় “খুলনথা পথাবন সরিরথাে” শীষ ্যক মমগথা প্রকদল্পর সফল পবরসমথাবপ্তদত নেীর পথাবন 
পবরদশথাধদনর বনবমতি রূপসথা উপদজলথার বতলক ও পথাররঘথাটথা মমৌজথায় বেবনক ১১ মকথাটি বলটথার ষ্মতথার “িঙ্গিন্ধু ওয়থাটথার বরিটদমন্ 
লেযেথান্” বনম ্যথাণ করথা েদয়দে এিং ৭৭.৫ মকথাটি বলটথার ষ্মতথাসম্ন্ন ইম্থাউবন্ডং বরজথাভ ্যথার বনম ্যথাণ করথা েদয়দে। উক্ত বরিটদমন্ লেযেথাদন্ 
পবরদশথাবধত পথাবন খুলনথা শের এলথাকথায় সরিরথাে করথা েদচ্ছ।
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১৪।  রথাজশথােী ওয়থাসথা ১০টি উৎপথােক নলকূপ স্থাপন করথায় পথাবনর উৎপথােন ষ্মতথা ৯ মকথাটি বলটথার মরদক বৃবদ্ধ মপদয় ৯.৯ মকথাটি 
বলটথাদরর উন্নীত েদয়দে। ১০টি উৎপথােক নলকূপ অদটথাদমশন করথা েদয়দে, ফদল অনলথাইদন পথাম্ পবরিথালনথা ও মবনটবরং করথা েদচ্ছ। 
সম্পূণ ্য বজওবি অর ্যথায়দন ৭,৮৬৯.১৮ লষ্ টথাকথা ব্যদয় জুলথাই ২০১৯ েদত জুন ২০২০ মময়থাদে রথাজশথােী ওয়থাসথার র্-উপবরবস্ত পথাবন 
মশথাধনথাগথার বনম ্যথাণ করথা েদয়দে।

১৫। ইউবনয়ন পবরষদের আবর ্যক সষ্মতথা বৃবদ্ধ ও উন্নয়ন কম ্যকথাদন্ড জনগণদক সরথাসবর সম্পৃক্ত করথার জন্য র্তীয় মলথাকথাল 
গভ্যন্যথান্স সথাদপথাট ্য প্রদজক্ট (এলবজএসবপ-৩) মেদশর মমথাট ৪৫৬৮টি (িথার েথাজথার পাঁিশত আটষবট্) ইউবনয়ন পবরষদে িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ। 
স্থানীয়ভথাদি ইউবনয়ন পবরষদের মথাধ্যদম বিদরথাধ বনষ্পবতি এিং র্ণমূল পর ্যথাদয় জনগদণর দুদভ ্যথাগ লথাঘদির জন্য িথাংলথাদেদশর ৮টি 
বিভথাদগর ৩০টি মজলথায় ১৫৪টি উপদজলথায় ১,২০১টি ইউবনয়দন গ্রথাম আেথালত কথার ্যক্রম িলমথান আদে।

১৬। নথারীর ষ্মতথায়দনর অংশ বেদসদি অসেথায় ও েতেবরদ্ মবেলথা উপকথারদভথাগীদের বনদয় “উৎপথােনশীল ও সম্ভথািনথাময় কদম ্যর 
সুদরথাগ গ্রেদণ নথারীর সথামথ্য্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)” প্রকদল্পর আওতথায় দু:স্, অসেথায়, তথালথাক প্রথাপ্ত, বিধিথা, স্বথামী বনগৃেীতথা ১২,৪৯২ (িথার েথাজথার 
িথারশত বিরথানব্বই) জন মবেলথা উপকথারদভথাগীর ১৮ মথাদসর কম ্যসংস্থাদনর সৃবষ্ েদয়দে। এ সকল উপকথারদভথাগীর আত্মবিশ্বথাস, সদিতনতথা 
বৃবদ্ধর লদষ্যে জীিন েষ্তথা উন্নয়ন বিষয়ক বিবভন্ন প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে। উক্ত মবেলথা উপকথারদভথাগীদক ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ১৪১ 
কম ্যবেিদস মজুরী িথািে ১০.৪৯ মকথাটি টথাকথা বডবজটথাল মপদমদন্র মথাধ্যদম পবরদশথাধ করথা েদয়দে।

১৭।  েতেবরদ্ পবরিথারভুক্ত অন্তঃস্বত্তথা নথারী এিং বশশুদের পুবষ্ ও মদনথানেবেক বিকথাশ সথাধদনর লদষ্যে “ইনকথাম সথাদপ ্যথাট মপ্রথাগ্রথাম 
ফর ্থা পুওদরটি (আইএসবপবপ)-রত্ন (৩য় সংদশথাবধত)” শীষ ্যক ১টি সথামথাবজক বনরথাপতিথা প্রকল্প এবপ্রল ২০১৫ মরদক িলমথান রদয়দে। 
উক্ত প্রকদল্পর আওতথায় ৬ লষ্ উপকথারদভথাগীর মদধ্য ২৫/০৫/২০২০ তথাবরখ পর ্যন্ত ৩ লষ্ ৯৬ েথাজথার ১ শত ৯৬ জন উপকথারদভথাগীদক 
মমথাট ৬৬৪ মকথাটি ৩২ লষ্ টথাকথা বিতরণ করথা েদয়দে। এেথাড়থাও “আরিথান পথািবলক এন্ড এনভথায়রনদমন্থাল মেলর মসক্টর মডদভলপদমন্’ 
প্রকদল্পর আওতথায় খথা্ পরীষ্থার জন্য ঢথাকথায় ১টি ও িট্গ্রথাদম ১টি আধুবনক খথা্ পরীষ্থাগথার বনম ্যথাণ করথা েদয়দে।

১৮।  িলমথান প্রকল্পসমূে েদত বনি ্যথািনী ইশদতেথার-২০১৮ এিং মুবজি শতিদষ ্যর অঙ্গীকথার িথাস্তিথায়দন বিবভন্ন প্রকদল্পর আওতথায় 
পল্ী অঞ্চদল উন্নত রথাস্তথাঘথাটসে আধুবনক নগর সুবিধথাবে সম্প্রসথারদণর জন্য অিকথােথাদমথা বনম ্যথাদণ ইদতথামদধ্য উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে। 
‘আমথার গ্রথাম-আমথার শের’ এ ধথারণথাটিদক বভবতি কদর কম ্যপবরকল্পনথা প্রণয়ন ও িথাস্তিথায়দনর উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে।



¯’vbxq miKvi wefvM18

স্বথাধীন িথাংলথাদেদশর স্পবত, সি ্যকথাদলর সি ্যদরেষ্ িথাঙথাবল, জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর 
রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী ‘মুবজিিষ ্য’ উদ্ রথাপন উপলদষ্ স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ও তথার 

আওতথাধীন েপ্তর, সংস্থা এিং স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূে কর্্যক গৃেীত কথার ্যক্রম

মুবজিিষ ্য উপলদষ্ মজলথা পবরষদের অবফস কমদলেদক্স িঙ্গিন্ধুর মুযেরথাল বনম ্যথাণ

 z জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী উদ্ রথাপন উপলদষ্ স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক ব্যথাপক কম ্যসূবি 
গ্রেণ করথা েয়। মকথাবভড-১৯ পবরবস্বতর কথারদণ সরকথাবর বনদে ্যশনথা অনুসথাদর ররথারর স্বথাস্যেবিবধ অনুসরণপূি ্যক গৃেীত কম ্যসূবিসমূে 
িথাস্তিথায়দনর জন্য এ বিভথাদগর আওতথাধীন েপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূেদক বনদে ্যশনথা প্রেথান করথা েয়। এ উপলদষ্ 
১২ মথাি ্য ২০২০ তথাবরদখ মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী মশখ েথাবসনথা সথারথা মেশব্যথাপী িথাস্তিথায়নথাধীন ‘পবরচ্ছন্ন গ্রথাম-পবরচ্ছন্ন শের’ কম ্যসূবির 
শুভ উদদ্থাধন কদরন;

 z ১৭ মথাি ্য ২০২০ তথাবরদখ জথাবতর বপতথার প্রবতকৃবতদত পুষ্পস্তিক অপ ্যণ, িঙ্গিন্ধুর জীিন, কম ্য ও রথাজননবতক েশ ্যন বিষয়ক মসবমনথার, 
আদলথািনথা সভথা ও মেথায়থা মথােবফল আদয়থাজন করথা েয়;

 z মেদশর সকল বসটি কদপ ্যথাদরশন, মপৌরসভথা ও উপদজলথা সেদর জনিহুল স্থাদন ষ্ণগণনথা রন্ত্র স্থাপন, এলইবড বডসদলের মথাধ্যদম 
িঙ্গিন্ধুর রথাজননবতক ও কম ্যজীিদনর বিত্র ও িক্তপৃতথা প্রেশ ্যন, সথারথাদেদশ বনধ ্যথাবরত বডজথাইদনর মপথাটিথার বিতরণ, ২৬ মথাি ্য ২০২০ 
তথাবরদখ ঢথাকথার েথাবতরবঝদল পথাবনদত রবঙন আদলথার বিচ্ছুরদণ ‘স্বথাধীনতথা ও মুবক্তযুদ্ধ’ বভবতিক িণ ্যথাঢযে আতশিথাবজ ও মলজথার মশথা 
প্রেশ ্যন করথা েয়;

 z সকল উপদজলথা পবরষে ও মজলথা পবরষে িত্বদর ‘িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজি মুযেরথাল’ স্থাপন করথা েয়;

 z প্রদতযেকটি ইউবনয়দনর প্রবতটি ওয়থাদড ্য কমপদষ্ ১টি সড়দকর উভয় পথাদশ্ব্য ফলজ ও ঔষবধ বৃষ্দরথাপন কম ্যসূবি গ্রেণ করথা েদয়দে;

 z ইউবনয়ন পবরষদের মর সকল এলথাকথায় বিদুযেৎ সরিরথাে করথা সম্ভি েয়বন মস সকল স্থাদন মসথালথার প্থাদনল সরিরথাদের ব্যিস্থা গ্রেণ 
করথা েদয়দে;

 z জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী উদ্ রথাপন উপলদষ্ স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক বিদশষ স্মরবণকথা 
প্রকথাদশর উদ্থাগ গ্রেণ করথা েয়;
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 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অবত গুরুত্বপূণ ্য ১২টি মসিথা বিবনিত কদর প্রবত মথাদস ১টি কদর সুবনবে ্যষ্ মসিথা প্রেথাদনর ব্যিস্থা গ্রেণ, েপ্তর, 
সংস্থা কর্্যক বিদশষ বৃষ্দরথাপণ, মসিথা সপ্তথাে পথালন করথা েয়;

 z বিশ্ব েথাত মধথায়থা বেিস, বিশ্ব পথাবন বেিস, জথাতীয় স্যথাবনদটশন মথাস ইতযেথাবে গুরত্বপূণ ্য বেিসসমূদে িঙ্গিন্ধুদক বনদয় বিদশষ আদয়থাজন 
করথা েয়;

 z বিবভন্ন েপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের লথাইদরিরীদত িঙ্গিন্ধু কণ ্যথার স্থাপন, বিনথামূদল্ নলকূদপর পথাবনর আদস ্যবনক 
পরীষ্থাকরণ, েবরদ্ জনদগথাষ্ীর মদধ্য বিনথামূদল্ স্যথাবনটথাবর ল্থাবট্ন বিতরণ, বিদশষ পবরচ্ছন্নতথা অবভরথান, মড-মকয়থার মসন্থার িথালু, 
বিনথামূদল্ রক্তেথান কম ্যসূবি, বডবজটথাল মসিথা কথার ্যক্রম মশথাদকবসং ও অিবেতকরণ;

 z ঢথাকথা েবষ্ণ ও উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথা সবুজথায়দনর লদষ্যে েথাদে গথাে লথাগথাদনথা রদয়দে এমন িথাবড়র কদরর উপর ১০ শতথাংশ 
মরয়থাত প্রেথান, ঢথাকথা ওয়থাসথা কর্্যক সথারিথাজ্য ব্যতীত এক মথাস পথাবনর বিল পবরদশথাদধর সুদরথাগ প্রেথান, এলবজইবড সের েপ্তদর িঙ্গিন্ধু 
মকন্দ্র স্থাপনসে বিবভন্ন মজলথা কথার ্যথালদয় িঙ্গিন্ধু পথােথাগথার স্থাপন করথা েদয়দে।
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স্থানীয় সরকথার বিভথাগ

সরকথাদরর “রূপকল্প ২০২১” এর সফল িথাস্তিথায়ন এিং সপ্তম পঞ্চিথাবষ ্যক পবরকল্পনথা ও মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ (এসবডবজ) অজ্যদনর লদষ্যে 
স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ব্যথাপক কম ্যসূিী/কথার ্যক্রম গ্রেণ ও িথাস্তিথায়ন করদে। স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর কথার ্যক্রম র্ণমূল পর ্যথাদয় বিস্তৃত। 
‘মশখ েথাবসনথার মূলনীবত, গ্রথাম শেদরর উন্নবত’ -এই েশ ্যনদক ধথারণ কদর ইউবনয়ন পবরষে, উপদজলথা পবরষে, মজলথা পবরষে, মপৌরসভথা 
ও বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদে বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধগদণর মথাধ্যদম গণতথাবন্ত্রক অবধকথার সমুন্নত রথাখথা েদয়দে। রথাজধথানী, বিভথাগীয় শেরসে 
মেশব্যথাপী সুদপয় পথাবন সরিরথাে, শেরথাঞ্চদল জলথািদ্ধতথা বনরসন, শতভথাগ স্যথাবনদটশন বনবচিতকরথা, র্-গভ্যস্ পথাবনর উৎদসর পবরিদত্য 
র্-উপবরস্ পথাবন সংরষ্ণ ও ব্যিেথার বনবচিতকরদণর লদষ্যে স্থানীয় সরকথার বিভথাগ িথাস্তিমুখী কথার ্যক্রম ও উদ্থাগ গ্রেণ কদরদে। এেথাড়থা, 
শের ও গ্রথামীণ অিকথােথাদমথা, মরথাগথামরথাগ ও পবরিেন ব্যিস্থার উন্নয়দনর মথাধ্যদম মেদশর অর ্যনীবতর বিকথাদশ এ বিভথাগ িহুমুখী কথার ্যক্রম 
গ্রেণ কদরদে।

রূপকল্প এিং অবভলষ্যে

রূপকল্প: 

জন অংশগ্রেদণ কথার ্যকর স্থানীয় সরকথার।

অবভলষ্যে: 

স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা শবক্তশথালীকরণ এিং আর ্য-সথামথাবজক ও অিকথােথাদমথাগত উন্নয়ন কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম জনগদণর 
জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন।

স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর প্রধথান কথার ্যথািবল
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সংবলিষ্ সকল েপ্তর, অবধেপ্তর, প্রবতষ্থান ও সংস্থার জন্য আইন-বিবধ ও নীবত প্রণয়ন  এিং প্রদয়থাগ;

 z স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের সংস্থাপন ও প্রশথাসবনক বিষয়থািবল;

 z স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের অর ্যথায়ন, তত্তথািধথান, পবরিীষ্ণ, পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন;

 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড), জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর (বডবপএইিই), ওয়থাটথার এন্ড সুয়থাদরজ অরবরটি 
(ওয়থাসথা), জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ) এিং মশক বনিথারণী েপ্তদরর প্রশথাসবনক বিষয়থাবে, অর ্যথায়ন এিং এ 
প্রবতষ্থানসমূদের গৃেীত কম ্যসূবি/প্রকদল্পর িথাস্তিথায়ন পবরেশ ্যন, পবরিীষ্ণ ও মূল্থায়ন;

 z পল্ী এলথাকথার বরিজ, কথালভথাট ্যসে সড়ক ও সথামথাবজক অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ও রষ্ণথাদিষ্ণ এিং ব্যিস্থাপনথা সংক্রথান্ত কথার ্যথািবল;

 z মগ্রথার মসন্থার ও অন্যথান্য েথাট-িথাজথার উন্নয়ন, রষ্ণথাদিষ্ণ এিং ব্যিস্থাপনথা;

 z শের ও পল্ী এলথাকথায় সুদপয় ও বনরথাপে পথাবন সরিরথাে, পয়ঃবনষ্থাশন এিং জলথািদ্ধতথা বনরসন ব্যিস্থার উন্নয়ন;

 z ক্ষুদ্থাকথার পথাবনসম্ে অিকথােথাদমথা উন্নয়ন, রষ্ণথাদিষ্ণ এিং ব্যিস্থাপনথা;

 z স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের সষ্মতথা উন্নয়ন এিং বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারীগদণর প্রবশষ্ণ সংক্রথান্ত বিষয়থাবে; এিং

 z সরকথাদরর আদেশিদল অন্যথান্য কথাজ।
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অবতবরক্ত সবিদির অনুবিভথাগ
স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর স্বথার ্য-সংবলিষ্ বিষদয় মর মকথান ধরদনর আইনগত কথার ্যক্রম গ্রেণ, ইউবনয়ন পবরষে পবরিথালনথা ও ব্যিস্থাপনথা 
এিং জিথািবেবেমূলক, স্বচ্ছ ও আত্মবনভ্যরশীল ইউবনয়ন পবরষে প্রবতষ্থার কথার ্যক্রম গ্রেণ, সমগ্র বিভথাদগর িথাদজট প্রণয়ন ও িথাস্তিথায়ন 
সংক্রথান্ত কথার ্যথািবল এিং ব্যিেথাবরক মষ্দত্র ই-গভ্যদনন্স ও বডবজটথাল প্রশথাসবনক কথার ্যক্রম প্রিলদনর লদষ্যে রথািতীয় কথার ্যক্রম অবতবরক্ত 
সবিদির অনুবিভথাদগর মথাধ্যদম িথাস্তিথাবয়ত েয়।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

অনুবিভথাগ প্রধথান অবধশথাখথা শথাখথা

অবতবরক্ত সবিি

ইউবনয়ন পবরষে অবধশথাখথা ১. ইউবনয়ন পবরষে-১ শথাখথা
২. ইউবনয়ন পবরষে-২ শথাখথা

আইন অবধশথাখথা ১. আইন-১ শথাখথা
২. আইন-২ শথাখথা

িথাদজট ও িথাস্তিথায়ন অবধশথাখথা ১. িথাদজট শথাখথা

কবম্উটথার মসল ১. কবম্উটথার মসল
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ইউবনয়ন পবরষে অবধশথাখথাইউবনয়ন পবরষে অবধশথাখথা

ইউবনয়ন পবরষে-১ ও ২ শথাখথা

ইউবনয়ন পবরষে-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z ইউবনয়ন পবরষদের প্রশথাসবনক কথার ্যক্রমসে জথাতীয় পর ্যথাদয়র সকল কথার ্যথাবে 

 z ইউবনয়ন পবরষে সংক্রথান্ত আইন/বিবধ/প্রবিবধ/পবরপত্র/নীবতমথালথা/বনি ্যথােী আদেশ প্রনয়ন/জথারী ইতযেথাবে;

 z ইউবনয়ন পবরষে পবরষদের মিয়থারম্যথান, সেস্য ও কম ্যিথারীদের সংস্থাপন ও শৃঙ্খলথা সম্বক্যত বিষয়থাবে;

 z ইউবনয়ন পবরষদের মিয়থারম্যথান সেস্য/কম ্যিথারীদের বিরুদদ্ধ আনীত অবভদরথাগ, েথাদয়রকৃত রথািতীয় মথামলথা মমথাকদ্মথা ইতযেথাবে 
পবরিথালনথা;

 z গ্রথাম পুবলশ িথাবেনী কর্্যক গ্রথামথাঞ্চদল আইন শৃঙ্খলথা রষ্থার সেথায়তথাকরণ সম্বক্যত কথার ্যথািলী;

 z ইউবনয়ন পবরষেসমুদের রথািতীয় কথার ্যক্রম অবডট ও পবরেশ ্যন বিষদয় প্রশথাসবনক ব্যিস্থা গ্রেণ;

 z ইউবনয়ন পবরষে মিয়থারম্যথান সেস্য ও কম ্যিথারীদের বিদেশ গমন ও িবেঃ িথাংলথাদেশ ছুটি সংক্রথান্ত রথািতীয় কথার ্যথািলী;

 z স্থানীয় সরকথার আইন এিং সংবলিষ্ বিবধ প্রবিবধ ও বনদে ্যশমথালথা মমথাতথাদিক অন্যথান্য কথার ্যথাবে;

 z ইউবনয়ন পবরষদের বনি ্যথািন সম্বক্যত রথািতীয় কথার ্যক্রম;

 z ইউবনয়ন পবরষে আওতথাধীন এলথাকথায় এনবজও কম ্যকথান্ড;

 z ইউবনয়ন পবরষে সংক্রথান্ত অন্যথান্য সকল কথার ্যথাবে সম্থােন;

 z ইউবনয়ন পর ্যথাদয় নথারী ও বশশু বনর ্যথাতন প্রবতদরথাধ কথার ্যক্রম মবনটবরং;

 z ইউবনয়ন পবরষে মিয়থারম্যথান ও সেস্যদের েষ্তথা বৃবদ্ধর জন্য মেদশ বিদেদশ প্রবশষ্ণ ও বশষ্থা সফদরর আময়থাজন;

 z ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাদণর স্থান বনি ্যথািন;

 z ররথারর কর্্যপষ্ কর্্যক বনদে ্যবশত মর মকথান েথাবয়ত্ব পথালন।
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ইউবনয়ন পবরষে-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z ইউবনয়ন পবরষদের িথাবষ ্যক উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন িথাদজট প্রণয়ন, অনুদমথােন এিং বিভথাজন আদেশ জথাবর;
 z ক) ইউবনয়ন পবরষদের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন িথাদজট প্রণয়ন, অনুদমথােন এিং বিভথাজন আদেশ জথাবর;
 z খ) উন্নয়ন িথাদজদটর অর ্য েথাড়করন;
 z গ) মিয়থারম্যথান ও সেস্যদের মিতন-ভথাতথার অর ্যেথাড়করণ;
 z ঘ) গ্রথাম পুবলশদের (েফথােথার ও মিৌবকেথার) মিতন-ভথাতথার অর ্য েথাড়করণ।
 z ইউবনয়ন পবরষে মিয়থারম্যথান ও সেস্যদের কল্থাণ রিথাদষ্র রথািতীয় কথার ্যক্রম;
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত ইউবনয়ন পবরষে সংবলিষ্ প্রকদল্পর কথার ্যথাবে ও সমন্বয় (অর ্য েথাড়করণ);
 z জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট এর প্রশথাসবনক কম ্যকথান্ড এিং অর ্য েথাড়করণ;
 z জন্ম মৃত্যে বনিন্ধন প্রকদল্পর প্রশথাসবনক সকল কম ্যকথান্ড;
 z গ্রথাম আেথালত প্রকদল্পর প্রশথাসবনক সকল কম ্যকথান্ড;
 z ইউবনয়ন পবরষে তথ্য মসিথা মকন্দ্র বিষয়ক কথার ্যথািলীর সমন্বয়;
 z ইউবপবজবপ প্রকদল্পর প্রশথাসবনক সকল কম ্যকথাণ্ড।
 z ররথারর কর্্যপষ্ কর্্যক বনদে ্যবশত মর মকথান েথাবয়ত্ব পথালন;

২০১৯-২০ অর ্যিেদর ইউবনয়ন পবরষে-১ ও ২ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ওয়থানটিপ সথাবভ ্যস প্রেথাদনর লদষ্যে মেদশর সকল ইউবনয়ন পবরষেসমূদে একই সুবিধথাসম্ন্ন কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ করথা েদচ্ছ। 

৪৫৬৯টি ইউবনয়ন পবরষদের মদধ্য এ পর ্যন্ত ৩২৬০ টি ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ করথা েদয়দে। অিবশষ্ ইউবনয়ন 
পবরষদে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাদনর বিষয়টি প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে।

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ইউবনয়ন পবরষদের কম ্যিথারীদের মিতন-ভথাতথা, উৎসি, আনুদতথাবষক, মপথাষথাক সরিরথাে এিং মিয়থারম্যথান/
সেস্যদের সমিথাবনভথাতথা িথািে মমথাট ৭৫৭ মকথাটি ৪৫ লষ্ টথাকথা েথাড় করথা েদয়দে।

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর গ্রথাম আেথালদতর এজলথাস বনম ্যথাদণর জন্য ৪১৬টি ইউবনয়দন (প্রবত ইউবনয়দন ১,২০,০০০/= টথাকথা কদর) মমথাট 
৫.০০ মকথাটি (পাঁি মকথাটি) টথাকথা অর ্য িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। পর ্যথায়ক্রদম সকল ইউবনয়দন এজলথাস বনম ্যথাণ করথা েদি। এেথাড়থা 
েষ্তথা ও কম ্যতৎপরতথা মূল্থায়দনর বভবতিদত মজলথা পর ্যথাদয় মরেষ্ ইউবপ মিয়থারম্যথানগণদক ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ৫.০০ (পাঁি) মকথাটি 
টথাকথা অর ্য িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে।

 z ইউবনয়ন পবরষদের কথার ্যক্রমদক সুষ্বুভথামি সম্থােদনর জন্য ৪৫৫৩টি ইউবনয়ন পবরষদের প্রবতটিদত একজন কদর বেসথাি সেকথারী-
কথাম-কবম্উটথার অপথাদরটদরর পে সৃজন করথা েদয়দে এিং এ পদে বনদয়থাগ সম্ন্ন করথার জন্য সকল মজলথা প্রশথাসকদক বনদে ্যশনথা 
প্রেথান করথা েদয়দে।

 z িলমথান কদরথানথা ভথাইরথাস (মকথাবভড-১৯) পবরবস্বত মমথাকথাদিলথায় এলবজএসবপ-৩-এর আওতথায় ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর মমৌবলক 
মরথাক িরথাদদ্র (বিবিবজ) অর ্য েদত প্রদতযেক ইউবনয়ন পবরষদের মথাধ্যদম অগ্রথাবধকথার বভবতিক স্বথাস্যে মসিথা খথাদতর বস্ম প্রণয়ন ও 
িথাস্তিথায়দনর অনুদমথােন প্রেথান করথা েদয়দে এিং এখথাদত প্রথায় ২১ মকথাটি টথাকথা ব্যয় করথা েদয়দে। স্থানীয় বিভথাগ কর্্যক পবরিথাবলত 
“কথার ্যকর ও জিথািবেবে ইউবনয়ন পবরষে”(ইএএলবজ) প্রকল্ েদত আদরথা ৪ মকথাটি ৫২ লষ্ টথাকথা ব্যয় করথা েদয়দে। কদরথানথা 
পবরবস্বত মমথাকথাদিলথায় গ্রথামপুবলশগণ বিদশষ র্বমকথা পথালন করথায় প্রদণথােনথা বেদসদি গ্রথামপুবলশ প্রবত ১,৩০০ (এক েথাজথার 
বতনশত) টথাকথা প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z মুবজি শতিষ ্য উে্ রথাপন উপলদষ্ মেদশর সকল ইউবনয়ন পবরষে কর্্যক উদল্খদরথাগ্য কম ্যসূবি গ্রেণ করথা েদয়দে, মরমন:-
(ক)  প্রদতযেক ইউবনয়দনর প্রবত ওয়থাদড ্য কমপদষ্ ১টি সড়দক বৃষ্দরথাপন;
(খ)  বশষ্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসথারদণ উন্নয়ন কম ্যসূবি গ্রেণ (প্রদয়থাজন অনুরথায়ী স্কুলপ্রবত ১টি কষ্ সংস্থার);
(গ)  ওয়থাড ্যবভবতিক গ্রীষ্ম ও শীতকথালীন গ্রথামীণ ক্রীড়থানুষ্থাদনর আদয়থাজন;
(ঘ)  বিদশষ মষ্দত্র বিকল্প বিদুযেদতর প্রদয়থাজদন মসথালথার প্থাদনল সরিরথাে কম ্যসূবি গ্রেণ;
(ঙ)  িেরব্যথাপী যুিসমথাজ ও বশষ্থা প্রবতষ্থাদনর েথাত্র/েথাত্রীদের সম্পৃক্ত কদর প্রবতমথাদস পবরচ্ছন্নতথা কম ্যসূবি িথাস্তিথায়ন;
(ি)  মথাসব্যথাপী বডবজটথাল মসিথা কথার ্যক্রম সম্দক্য স্কুল ও কদলজ পর ্যথাদয় প্রিথারণথা ও মসিথা প্রেথান; এিং
(ে)  প্রবশষ্ণ প্রেথাদনর মথাধ্যদম গ্রথামীণ মবেলথাদের জন্য কম ্যসংস্থাদনর সুদরথাগ সৃবষ্ করথা।
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আইন অবধশথাখথাআইন অবধশথাখথা
আইন-১ ও ২ শথাখথা

আইন-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম

১. স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সকল মেওয়থানী মথামলথার জিথাি প্রস্তুতকরণ। 

২.  স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সকল রীট মথামলথার জিথাি প্রস্তুতকরণ। 

৩.  আেথালত অিমথাননথা সংক্রথান্ত মকথান মথামলথা েদল তথার জিথাি প্রস্তুতকরণ। 

৪.  স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সকল মথামলথায় বনম্ন আেথালত েদত উচ্চ আেথালত পর ্যন্ত প্রবতদ্ব্বিতথাকরণ। 

৫. বনম্ন আেথালদতর রথাদয়র বিরুদদ্ধ উচ্চ আেথালদত আপীলকরণ। 

৬.  মথামলথার সথাটি ্যফথাইড কবপ সংগ্রে। 

৭.  আইন মন্ত্রণথালয়, সুবপ্রম মকথাট ্য এিং সবলবসটর উইং এর সথাদর বলয়থাঁদজথাকরণ।

আইন-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম

১.  আইন/অধ্যথাদেশ এর বিধথানথািলী এিং তেথাধীদন প্রণীত বিবধমথালথা, উপ-বিবধ এিং প্রবিধথান এর বিধথানথািলী সম্বক্যত আইনগত 
ব্যথাখ্থা প্রেথান এিং আইনগত মতথামত প্রেথান;

২.  স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন বিবভন্ন সংসেথা সমদের কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের িথাকুরী সংক্রথান্ত আবপল বনষ্পবতিকরদনর 
প্রবক্রয়থাকরণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর আইন-১ ও ২ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

(ক)  আইন-১ ও ২ শথাখথা স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর দুটি গুরুত্বপূণ ্য শথাখথা। স্থানীয় সরকথার বিভথাগ এিং এর অধীনস্ বিবভন্ন েপ্তর/ অবধেপ্তর/
সংস্থার সদগে সংবলিষ্ আইন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম শথাখথাদ্দয়র মথাধ্যদম সম্ন্ন েয়। সরকথাদরর আদেশ/বসদ্ধথান্তদক িযেথাদলঞ্জ কদর মেথামথান্য 
েথাইদকথাট ্য বিভথাদগ েথাদয়রকৃত বরট বপটিশন, বসবভল বরবভউ, বসবভল রুল, বসবভল বপটিশন, কনদটম্ট বপটিশন এিং প্রশথাসবনক 
রিথাইবুনথাল ও আপীল রিথাইবুযেনথাদল েথাদয়রকৃত এটি/এএটি মথামলথা, মজলথা জজ আেথালদত েথাদয়রকৃত মেওয়থানী মথামলথা ও বসআর 
মথামলথার কথার ্যক্রম আইন-১ ও আইন-২ শথাখথা েদত পবরিথালনথা করথা েয়। এেথাড়থাও সকল মথামলথার েথালনথাগথাে তথ্য/ডথাটথাদিজ 
সংরষ্দণর বনবমতি ডথাটথা-এব্রি কথার ্যক্রম শুরু করথা েদয়দে। ২০১৯-২০ সথাদল মেথামথান্য েথাইদকথাট ্য বিভথাগসে অন্যথান্য আেথালদত স্থানীয় 
সরকথার বিভথাগ সংবলিষ্ বিিথারথাধীন/বনষ্পবতিকৃত মমথাট মথামলথার সংখ্থা প্রথায় ১০,৫৬৮টি।

(খ) ২০১৯-২০ অর ্যিেদর আইন-১ ও ২ শথাখথার মথামলথা সংক্রথান্ত বিিরণ:

ক্রম শথাখথার নথাম মপবন্ডং 
মথামলথার 

মজর

২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর 
েথাদয়রকৃত 

মথামলথার সংখ্থা

২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর 

বনষ্পবতিকৃত 
মথামলথার 
সংখ্থা

২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর 

সরকথাদরর পদষ্ 
রথাদয়র সংখ্থা

২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর 
সরকথাদরর 

বিপদষ্ রথাদয়র 
সংখ্থা

২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর 
েথাদয়রকৃত 

আপীল মথামলথার 
সংখ্

০১. আইন-১ শথাখথা ৯৭৮৮ ৪১৮ ১৬১ ১০৩ ৫৮ ৩৩
০২. আইন-২ শথাখথা ৭৮০ ২২৫ - - - -

মমথাট ১০৫৬৮ ৬৪৩ ১৬১ ১০৩ ৫৮ ৩৩

(গ) মথামলথার তথ্যথাবে সংরষ্দণর জন্য একটি ডথাটথাদিজ সফটওয়থার বতবর করথা েদয়দে, রথাদত ২০১৯-২০ অর ্যিেদর প্রথায় ২,৬৮০টি 
মথামলথার তথ্যথাবে ইনপুট মেওয়থা েদয়দে।
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িথাদজট ও িথাস্তিথায়ন অবধশথাখথািথাদজট ও িথাস্তিথায়ন অবধশথাখথা

িথাদজট শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z মধ্যদময়থাবে িথাদজট কথােথাদমথার আওতথায় সেথানীয় সরকথার বিভথাদগর পবরিথালন ও উন্নয়ন িথাদজট প্রণয়ন;

 z সংদশথাবধত পবরিথালন ও উন্নয়ন িথাদজট প্রণয়ন; 

 z িথাদজট ব্যিসেথাপনথা ও িথাদজট ওয়থাবক্যং গ্রুদপর সভথা আেিথান, কথার ্যবিিরণী প্রস্তুত ও বসদ্ধথান্তসমূে িথাস্তিথায়ন;

 z অর ্য বিভথাদগর সথাদর িথাদজট প্রণয়ন ও িথাস্তিথায়ন সংক্রথান্ত কথাদজর সমন্বয়;

 z পবরিথালন িথাদজদটর (এলবজইবডর  মমরথামত ও সংরষ্ণ খথাত) অর ্য অিমুবক্ত;

 z পবরিথালন িথাদজদট মথাবসক অগ্রগবত পর ্যথাদলথািনথা সভথা আদয়থাজন, কথার ্যবিিরণী প্রস্তুত ও ফদলথাআপ;

 z অর ্য বিভথাগ কর্্যক আবর ্যক ব্যিসেথাপনথা সম্বক্যত বিষদয় জথাবরকৃত বনদে ্যশনথািলী সমন্বয় ও িথাস্তিথায়ন;

 z পবরিথালন ও উন্নয়ন িথাদজদটর অগ্রগবত বনয়বমত মবনটবরং করথা;

 z পবরিথালনথা িথাদজদটর আওতথায় িথাস্তিথায়নথাধীন কম ্যসূবিসমূদের মবনটবরং করথা;

 z পবরিথালন িথাদজদটর অর ্য বিভথাজন ও মঞ্জুবর আদেশ জথাবর;

 z ররথারর কর্্যপষ্ কর্্যক বনদে ্যবশত মর মকথান েথাবয়ত্ব পথালন।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর িথাদজট শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z মধ্যদময়থােী িথাদজট কথােথাদমথার আওতথায় ২০১৯-২০ অর ্য িেদর ০৭(সথাত) টি ইন েথাউজ সভথা অনুষ্থান; 

 z অর ্য বিভথাদগর সথাদর মধ্যদময়থােী িথাদজট কথােথাদমথা সংক্রথান্ত ০৫(পাঁি) টি সভথা অনুষ্থান; 

 z সংদশথাবধত িথাদজট ও িথাদজট পবরপত্র-১ এিং পবরপত্র-২ বিষদয় িথাদজট ব্যিস্থাপনথা কবমটির ০৩ টি সভথার আদয়থাজন;

 z অর ্য বিভথাগ কর্্যক জথাবরকৃত বনদে ্যশনথার আদলথাদক

(ক)  স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর বমশন মটিটদমন্, প্রধথান কথার ্যথািলী, মকৌশলগত উদদ্শ্য ও প্রধথান কথার ্যক্রমসমূে, েথাবরদ্ বনরসন ও 
নথারী উন্নয়ন সংক্রথান্ত তথ্য, অগ্রথাবধকথার খথাত/কম ্যসূিীসমূে ও প্রধথান কথাদজর বনদে ্যশক (মকবপআই)সমূে বনধ ্যথারণ করথা েদয়দে 
এিং েপ্তর/সংস্থার সথাম্প্রবতক অজ্যন, ভবিষ্যৎ পবরকল্পনথা, প্রধথান কথার ্যক্রমসমূে, কথার ্যক্রদমর সম্ভথাব্য ফলথাফল এিং মকৌশলগত 
উদদ্শ্য, ফলথাফল বনদে ্যশক এিং লষ্যেমথাত্রথা েথালনথাগথাে করথা েদয়দে। রথাজস্ব প্রথাবপ্তর প্রথারবমক লষ্যেমথাত্রথা প্রথারবমক সম্ভথাব্য 
ব্যয়সীমথার আদলথাদক প্রস্তুত করথা েদয়দে। 

(খ)  পবরপত্র-২ এর আদলথাদক স্থানীয় সরকথার বিভথাগ এিং এর আওতথাধীন েপ্তর/সংস্থাসমূদের বিস্তথাবরত িথাদজট প্রথাক্কলন ও 
প্রদষ্পন প্রণয়ন করথা েদয়দে। 

(গ)  অর ্য বিভথাদগর বনদে ্যশনথা অনুরথায়ী স্থানীয় সরকথার বিভথাগ এিং এর আওতথাধীন েপ্তর/সংস্থাসমূদের সংদশথাবধত িথাদজট প্রণয়ন 
করথা েদয়দে।

 z মধ্যদময়থাবে িথাদজট কথােথাদমথার আওতথায় িথাদজট শথাখথা েদত ২০২০-২১ অর ্যিেদরর জন্য স্থানীয় সরকথার বিভথাগ এিং আওতথাধীন 
েপ্তর/সংস্থার জন্য ৩৬১০৩.০১ মকথাটি টথাকথার িথাদজট প্রণয়ন করথা েদয়দে; তন্মদধ্য পবরিথালন িথাদজট ৪৮৮১.৬৯ মকথাটি (িথার েথাজথার 
আটশত একথাবশ মকথাটি উনসতির লষ্) টথাকথা এিং উন্নয়ন িথাদজট ৩১২২১.৩২ মকথাটি (একবত্রশ েথাজথার দুইশত একুশ মকথাটি িবত্রশ 
লষ্) টথাকথা। রথাজস্ব আদয়র লষ্যেমথাত্রথা বনধ ্যথারণ করথা েদয়দে ৪৪৪.৩৮ মকথাটি (িথারশত চুয়থাবল্শ মকথাটি আটবত্রশ লষ্) টথাকথা।
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কবম্উটথার মসল

কবম্উটথার মসদলর মূল কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর ওদয়িসথাইট ব্যিস্থাপনথা;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সকল কম ্যকত্যথার ইদমইল আইবড ও পথাসওয়থাড ্য সংক্রথান্ত বিষয়থাবে;

 z বসটি কদপ ্যথাদরশন, মজলথা পবরষে, মপৌরসভথা, উপদজলথা পবরষে ও ইউবনয়ন পবরষেসমূদের প্রদয়থাজনীয় তথ্যথাবে বিদলিষণ এিং 
কর্্যপদষ্র বনদে ্যশ মমথাতথাদিক ওদয়িসথাইট আপদলথাড করথা;

 z ডথাটথাদিজ ব্যিস্থাপনথা;

 z ইন্থারদনট সংদরথাগ ও সথাভ ্যথারসমূদের ব্যিস্থাপনথা এিং বনয়বমতভথাদি অবফস সমদয় ইন্থারদনট সংদরথাগ বনবচিতকরণ;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সকল কম ্যকত্যথাদের সফটওয়থার ও েথাড ্যওয়থার সংক্রথান্ত সেদরথাবগতথা প্রেথান;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগ স্থাবপত LAN রষ্ণথাদিষ্ণ, ব্যিস্থাপনথা ও এর পবরবধ পবরকল্পনথা গ্রেণ ও িথাস্তিথায়ন;

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z বিদেশ ভ্রমদণর প্রবতদিেন অনলথাইদন েথাবখল;

 z বিদেবশক মকথাস ্য মশদষ মেদশ প্রতযেথািত্যদনর পর প্রবতদিেন অনলথাইন এর মথাধ্যদম েথাবখল করথার  জন্য একটি সফটওয়যেথার প্রস্তুতকরণ;

 z ১২ টি বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রথানিথােদনর তথ্য ভথাণ্ডথার প্রস্তুদতর লদষ্যে একটি সফটওয়যেথার প্রস্তুত করথা েদয়দে এিং ১২ টি বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর জন্য আলথােথা ইউজথার আইবড, পথাসওয়থাড ্য প্রেথান;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সভথাসমূদের বেন ও সময় ব্যিস্থাপনথার জন্য একটি সফটওয়যেথার প্রস্তুত করথা েদয়দে এিং সকল শথাখথায় 
আলথােথা ইউজথার আইবড, পথাসওয়থাড ্য প্রেথান;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর প্রশথাসন-২ শথাখথার মটিথার ও িথাবেেথা ব্যিস্থাদক অনলথাইদন রূপথান্তবরত করথার জন্য একটি সফটওয়যেথার 
প্রস্তুতকরণ এিং প্রদতযেক শথাখথার জন্য আলথােথা ইউজথার আইবড, পথাসওয়থাড ্য প্রেথানকরণ;

 z ইতঃপূদি ্য প্রস্তুতকৃত সফটওয়যেথার ICT সমস্যথার অবভদরথাগ ও Citizen Charter(Digital Version) নত্ন বফিথার মরথাগকরণ;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আইবসটি রন্ত্রথাংশসমূদের (কবম্উটথার, বপ্রন্থার, স্যেথানথার) বিস্তথাবরত ও সংদশথাবধত কথাবরগবর প্রবতদিেন 
প্রস্তুত;

 z বিবভন্ন শথাখথা েদত প্রথাপ্ত ৭৭০৫ টি েথাপ্তবরক বিঠি আপদলথাড;

 z মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগর বনদে ্যশনথা অনুরথায়ী মসিথা িক্স েথালনথাগথাে;

 z িথাবষ ্যক কম ্যসম্থােন চুবক্ত, অবভদরথাগ ব্যিস্থাপনথা, শুদ্ধথািথার, উদ্থািন, বসটিদজন িথাট ্যথার, তথ্য অবধকথার, আইন/বিবধমথালথা সংক্রথান্ত 
বিবভন্ন প্রবতদিেন ওদয়িসথাইদট আপদলথাড;

 z LAN ব্যিেথারকথারী ১৫০ জনদক কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান;

 z ই-ফথাইবলং;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগ উচ্চগবতর Internet সে  LAN (Local Area Network) স্থাপনকরণ;

 z ৭০ টি উন্নতমথাদনর কবম্উটথার মসট ক্রয় করথা েদয়দে এিং পুরথাতন কবম্উটথারসমূে প্রবতস্থাপদনর কথাজ িলমথান রদয়দে।
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প্রশথাসন অনুবিভথাগপ্রশথাসন অনুবিভথাগ
প্রশথাসন অনুবিভথাদগর মথাধ্যদম স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সথাধথারণ কথার ্যথািবল, কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারীদের ব্যবক্তগত বিষয়থাবে ও মিতন-ভথাতথা 
সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম, েথাট-িথাজথার, জলমেথাল, মফরীঘথাট ইজথারথা অনুদমথােন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম, মজলথা পবরষে/উপদজলথা পবরষদের প্রশথাসবনক 
কথার ্যক্রম ও িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিীর মরথাক িরথাদ্ প্রেথান, এ বিভথাদগর আওতথাধীন বিবভন্ন েপ্তর/সংস্থা/প্রবতষ্থাদনর অবডট আপবতি বনষ্পবতির 
কথার ্যক্রম গ্রেণ করথাসে বিবিধ কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন করথা েদয় রথাদক।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

অনুবিভথাগ প্রধথান অবধশথাখথা শথাখথা

অবতবরক্ত সবিি (প্রশথাসন)

(ক) প্রশথাসন অবধশথাখথা

১. প্রশথাসন-১ শথাখথা
২. প্রশথাসন-২ শথাখথা
৩. সমন্বয় ও কথাউবন্সল শথাখথা
৪. মজলথা পবরষে শথাখথা
৫. বেসথাি শথাখথা
৬. গ্রেণ ও মপ্ররণ শথাখথা

(খ) উপদজলথা অবধশথাখথা
১. উপদজলথা-১ শথাখথা
২. উপদজলথা-২ শথাখথা

(গ) অবডট অবধশথাখথা
১. অবডট-১ শথাখথা
২. অবডট-২ শথাখথা
৩. অবডট-৩ শথাখথা

প্রশথাসন অবধশথাখথাপ্রশথাসন অবধশথাখথা
প্রশথাসন অবধশথাখথার আওতথায় প্রশথাসন-১, প্রশথাসন-২, সমন্বয় ও কথাউবন্সল শথাখথা, মজলথা পবরষে শথাখথা, বেসথাি শথাখথা এিং গ্রেণ ও মপ্ররণ 
শথাখথা রদয়দে।
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প্রশথাসন-১ শথাখথা

প্রশথাসন-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z সেথানীয় সরকথার বিভথাদগর সংস্থাপন, সথাংগেবনক কথােথাদমথা ও রথানিথােন সংক্রথান্ত;

 z রথাজস্ব িথাদজদটর পে সৃবষ্, পে সংরষ্ণ ও পে বিদলথাপ;

 z িথাবষ ্যক কম ্যসম্থােন চুবক্ত প্রণয়ন এিং িথাস্তিথায়ন;

 z কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের  মপ্রষণ/বলদয়ন সংক্রথান্ত;

 z কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের মপনশন;

 z কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের জন্য বিদেবশক প্রবশষ্ণ;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর টিওএন্ডইভুক্ত রথানিথােন ব্যিস্থাপনথা;

 z গ্রেণ ও মপ্ররণ এিং বেসথাি শথাখথার তত্তথািধথান;

 z কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের শৃঙ্খলথা সংক্রথান্ত;

 z বিবভন্ন সভথা/মসবমনথাদর সেথানীয় সরকথার বিভথাদগর কম ্যকত্যথা মপ্ররণ এিং মফথাকথাল পদয়ন্ বনধ ্যথারণ;

 z প্রথাপ্তথা অনুরথায়ী মটবলদফথান মঞ্জুবর;

 z কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের অভযেন্তরীণ প্রবশষ্ণ পবরকল্পনথা প্রণয়ন এিং িথাস্তিথায়ন;

 z সবিিথালয় প্রদিদশর পবরিয় পত্র ইসুযে ও রথানিথােদনর বটিকথার প্রেথান;

 z ররথারর কর্্যপষ্ কর্্যক বনদে ্যবশত মর মকথান েথাবয়ত্ব পথালন।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের েষ্তথা বৃবদ্ধর জন্য ০৭(সথাত) টি মকথাদস ্য ২৯২ (দুইশত বিরথানব্বই) জনদক ইন-েথাউজ 
প্রবশষ্ণ প্রেথান;

বিদেশ প্রবশষ্ণ :

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সেথানীয় সরকথার বিভথাগ এিং আওতথাধীন েপ্তর/সংসেথা/সেথানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের মমথাট ৪১০ জন কম ্যকতথা 
ও জনপ্রবতবনবধ বিদেশ প্রবশষ্ণ গ্রেণ কদরদেন।

প্রশথাসন-২ শথাখথা

প্রশথাসন-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z রথাজস্ব িথাদজদটর সরিরথাে ও মসিথা খথাত, মমরথামত ও রষ্ণথাদিষ্ণ খথাদতর িথাদজট প্রস্তুত, রথাজস্ব িথাদজদটর িথাবষ ্যক ক্রয় পবরকল্পনথা 

প্রণয়ন, বিবভন্ন সভথা/মসবমনথার/অনুষ্থাদনর সথাবি ্যক আদয়থাজন ও আপ্থায়ন;

 z সবিিথালয়স্ সকল অিকথােথাদমথা (কষ্, আসিথািপত্র ও রন্ত্রপথাবত) ব্যিস্থাপনথা, রষ্ণথাদিষ্ণ ও কম ্যকত্যথাদের মদধ্য িরথাদ্ প্রেথান;

 z সরিরথাে ও মসিথা খথাদত রথািতীয় ক্রয় ও সরিরথাে;

 z িত্র ্য মরেণীর কম ্যিথারীদের বলভথাবরজ, কম ্যিথারীদের ওভথারটথাইম/আনুসংবগক বিল পবরদশথাধ;

 z সকল প্রকথার অবফস রন্ত্রপথাবত ক্রয় ও সংরষ্ণ, রষ্ণথাদিষ্ণ ও ব্যিস্থাপনথা;

 z সভথাকষ্ ব্যিস্থাপনথা, ইন্থারকম ব্যিস্থাপনথা, প্রদটথাকল সংক্রথান্ত কথার ্যথাবে; এিং

 z েথাট-িথাজথার ইজথারথা ও নীবতমথালথা এিং এতেসংক্রথান্ত সকল কথার ্যথাবে সম্থােন।
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২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z মুবিজিষ ্য উেরথাপন উপলদষ্ ‘বঙ্গবন্ধু রক্তঋণ’ শীষ ্যক একটি স্মরবণকথা প্রকথাশনথার কথার ্যক্রম িলমথান;

 z জথাতীয় শুদ্ধথািথার মকৌশল কম ্য-পবরকল্পনথা িথাস্তিথায়ন (শুদ্ধথািথার বিষয়ক প্রবশষ্ণ মসবমনথার আদয়থাজন করথা েদয়দে); এিং

 z মকথাবভড-১৯ কথালীন কথার ্যক্রম সম্ববলত পুবস্তকথা প্রণয়ন ইতযেথাবে কথার ্যক্রম িলমথান।

মজলথা পবরষে শথাখথা

মজলথা পবরষে শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z মজলথা পবরষে সংক্রথান্ত নীবতমথালথা প্রণয়ন;

 z মজলথা পবরষে সংক্রথান্ত আদেশ জথারবর বিষদয় গৃেীত বসদ্ধথান্তসমূে িথাস্তিথায়ন;

 z মজলথা পবরষে আইন/রুলস/বিবধ/উপ-বিবধ ইতযেথাবে প্রদয়থাগ এিং সমদয়থাপমরথাগী আইন/বিবধ/উপ-বিবধ প্রণয়দনর প্রস্তথাি েথাবখল;

 z মিয়থারম্যথান বনদয়থাগসে বিবভন্ন পর ্যথাদয়র সেস্য সংক্রথান্ত বিজ্ঞবপ্ত জথাবর;

 z মজলথা পবরষদের বিবভন্ন প্রকথার সমস্যথািলী সম্দক্য মিয়থারম্যথানগদণর মপ্রবরত প্রস্তথাদির উপর বসদ্ধথান্ত গ্রেদণর বিষদয় পরীষ্থা-বনরীষ্থা;

 z মজলথা পবরষে মিয়থারম্যথানদের বিদেশ ভ্রমণ বিষদয় প্রশথাসবনক অনুদমথােন;

 z মজলথা পবরষদের জন্য উন্নয়ন মঞ্জুরী ও সথােথার্ মঞ্জুরীর িথাদজট প্রণয়ন এিং িরথাদ্কৃত অর ্য েথাড়করণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

মজলথা পবরষদের কথার ্যক্রমদক আরও গবতশীল করথার লদষ্যে বিবভন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প িথাস্তিথায়ন করথার জন্য প্রবতিের মজলথা পবরষেসমূদের 
অনুকূদল এবডবপ’র মরথাক িরথাদ্ প্রেথান করথা েয়।
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২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির আওতথায় মজলথা পবরষে উন্নয়ন সেথায়তথা খথাদত প্রথাপ্ত ৫৩০.০০ মকথাটি টথাকথার 
কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েয়:

ক্রম উপখথাত
বিভথাজন

(মকথাটি টথাকথায়)
গৃেীত কথার ্যক্রম

1. সথাধথারণ িরথাদ্ ৩৯৪.০০ মজলথা পবরষেসমূদের রথাজস্ব আদয়র বভবতিদত ৬১টি মজলথা পবরষদের 
অনুকূদল ৩৯৪.০০ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে।

2. অবডটবরয়থাম-কথাম-
মথাবটিপথারপথাস েল ও 
ডথাকিথাংদলথা বনম ্যথাণ

৩০.০০ মজলথা সেদর ১০০০ আসন বিবশষ্ অবডটবরয়থাম-কথাম-মথাবটিপথারপথাস েল 
ও ডথাকিথাংদলথা বনম ্যথাণ প্রকল্প িথাস্তিথায়দনর জন্য ৩১টি মজলথায় অর ্য িরথাদ্ 
মেয়থা েদয়দে।

2. সংরবষ্ত (মথাননীয় মন্ত্রীর 
সেয় অবভপ্রথায় অনুরথায়ী)

৯০.০০ ৬১টি মজলথা পবরষদের বিবভন্ন উন্নয়নমূলক কথাদজর জন্য িরথাদ্ মেয়থা 
েদয়দে।

4. অপ্রতযেথাবশত (প্রথাকৃবতক দুদর ্যথাগ, 
মেথামথারী ইতযেথাবে)

১৬.০০ মেশব্যথাপী কদরথানথা ভথাইরথাস (মকথাবভড-১৯) মমথাকথাদিলথা এিং এর ব্যথাপক 
বিস্তথার মরথাধকদল্প মথাস্ ও েযেথান্ড স্যথাবনটথাইজথার/েযেথান্ড ওয়থাশ বিতরণ এিং 
জনসদিতনতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে মথাইবকং কথাদজ ব্যয় করথার লদষ্যে িরথাদ্ 
প্রেথান করথা েদয়দে।

কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারীদের েষ্তথা উন্নয়দন গৃবেত কথার ্যক্রম

েষ্তথা উন্নয়দন বনম্নিবণ ্যত বিষদয় মজলথা পবরষদের কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারীদের প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে।

বপবপআর-
২০০৮

মজলথা পবরষে 
আইন ও 
অবডট

প্রশথাসন 
ও অবফস 
ব্যিস্থাপনথা

িথাদজট, বেসথাি 
বনরীষ্থা ও 

মরকড ্য

ইন্থারদনট ও 
কবম্উটথার 

মমনদটইন্যথান্স
অবনিবনি ্যথাপণ ই-মটন্ডথাবরং ই-ফথাইবলং মমথাট

৩ জন - ৩৬ জন ১ জন ১০ জন ২৬ জন - ১৩ জন ৮৯ জন

বিদেশ প্রবশষ্ণ : কদরথানথা মেথামথারীর কথারদণ স্থানীয় সরকথার বিভথাগ েদত ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মকথান কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারী/জনপ্রবতবনবধদক 
বিদেবশক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়বন।

অবডটবরয়থাম ও ডথাকিথাংদলথা বনম ্যথাণ সংক্রথান্ত তথ্য
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মজলথা পবরষদের মথাধ্যদম ৩১টি মজলথায় অবডটবরয়থাম-কথাম-মথাবটিপথারপথাস েল ও ডথাকিথাংদলথা বনম ্যথাদণর জন্য 

অর ্য িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে।

 z গ্রন্থাগথার স্থাপন: ০১টি িথাদগরেথাদট, ০২টি েথাকুরগাঁওময়, ১টি ফবরেপুদর এিং ১টি ময়মনবসংদে; মমথাট ০৫টি।

 z ডথাকিথাংদলথা স্থাপন: ০২টি মনত্রদকথাণথায়, ০২টি বেনথাজপুদর এিং ০১টি নরবসংেীদত মমথাট ০৫টি।
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উপদজলথা অবধশথাখথাউপদজলথা অবধশথাখথা

উপদজলথা-১ শথাখথা

উপদজলথা-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z নত্ন উপদজলথা গেন এিং পে সৃজন;

 z রথাজস্ব তেবিদলর অর ্যথায়দন িথাস্তিথাবয়ত রথাজশথােী, রংপুর, খুলনথা ও িবরশথাল বিভথাদগর আওতথাধীন উপদজলথা পবরষেসমূদের বিবভন্ন 
উন্নয়নমূলক কম ্যকথাদন্ডর প্রশথাসবনক অনুদমথােন;

 z উপদজলথা পবরষে মিয়থারম্যথান ও ভথাইস মিয়থারম্যথানগদণর ছুটি মঞ্জুর;

 z উপদজলথা পবরষদের িরথাদ্কৃত জীপগথাবড় মমরথামদতর প্রস্তথাি অনুদমথােন;

 z উপদজলথা পবরষে মিয়থারম্যথান, ভথাইস মিয়থারম্যথান ও কম ্যকতথাদের বিরুদদ্ধ আনীত অবভদরথাগ তেন্ত সথাদপদষ্ ব্যিস্থা গ্রেণ;

 z রথাজশথােী, রংপুর, খুলনথা ও িবরশথাল বিভথাদগর সকল উপদজলথা পবরষদের বনি ্যথাবিত মিয়থারম্যথান/ভথাইস মিয়থারম্যথানগদণর বিবভন্ন 
অবভদরথাগ বনষ্পবতিকরণ;

 z উপদজলথা পবরষে রথাজস্ব তেবিল ব্যিেথার বনদে ্যবশকথা, ২০২০ অনুরথায়ী বিবভন্ন প্রশথাসবনক কথার ্যকদমর অনুদমথােন; এিং

 z উপদজলথা পবরষদের মথাবলকথানথাধীন ভিন পবরতযেক্ত মঘথাষণথা।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উপদজলথা পবরষদে বনদয়থাবজত কম ্যিথারীদের মিতন-ভথাতথা এিং জীপগথাবড়র জ্থালথানী িথািে সি ্যদমথাট 

৭৭,৩০,০০,০০০/- (সথাতথাতির মকথাটি বত্রশ লষ্) টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান;

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর কুবমল্থা মজলথার লথালমথাই এিং েবিগঞ্জ মজলথার শথাদয়স্তথাগঞ্জ উপদজলথা পবরষদের জন্য ৯৪.০০ লষ্ টথাকথা 
(চুরথানব্বই লষ্) মূদল্ নত্ন জীপগথাবড় ক্রয়;

 z উপদজলথা পবরষে রথাজস্ব তেবিল ব্যিেথার বনদে ্যবশকথা, ২০১৪ সংদশথাধনপূি ্যক উপদজলথা পবরষে রথাজস্ব তেবিল ব্যিেথার বনদে ্যবশকথা, 
২০২০ জথাবরকরণ;

 z উপদজলথা পবরষে রথাজস্ব তেবিল ব্যিেথার বনদে ্যবশকথা, ২০২০ অনুরথায়ী উপদজলথা পবরষদের প্রস্তথাি মমথাতথাদিক প্রশথাসবনক ও উন্নয়ন 
কথার ্যক্রদমর অনুদমথােন প্রেথান;

 z মুবজি শতিষ ্য উপলদষ্যে প্রবতটি উপদজলথা পবরষদে অবভন্ন বডজথাইন ও ৬.৫০ (েয় লষ্ পঞ্চথাশ েথাজথার) টথাকথা ব্যদয় বঙ্গবন্ধু মুযেরথাল 
স্থাপদনর জন্য সকল উপদজলথা পবরষে মিয়থারম্যথান ও উপদজলথা বনি ্যথােী অবফসথারগণদক বনদে ্যশনথা প্রেথান।
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উপদজলথা-২ শথাখথা

উপদজলথা-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবিদত উপদজলথাসমূদের উন্নয়ন সেথায়তথা মরথাক িরথাদদ্র অর ্য েথাড়করণ;

 z রথাজস্ব তেবিদলর অর ্যথায়দন িথাস্তিথাবয়ত ঢথাকথা, িট্গ্রথাম, বসদলট ও ময়মনবসংে বিভথাদগর আওতথাধীন উপদজলথা পবরষেসমূদের 
বিবভন্ন উন্নয়নমূলক কম ্যকথাদন্ডর প্রশথাসবনক অনুদমথােন;

 z উপদজলথা পবরষদের উন্নয়নমূলক কথাদজর জন্য মেথামথান্য রথাষ্ট্রপবত/মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত িথাস্তিথায়ন;

 z এবডবপ’র অর ্যথায়দন উপদজলথা পবরষদের মিয়থারম্যথান/ভথাইস মিয়থারম্যথানগদণর বিদেশ ভ্রমণ/টিথাবড ট্যের আদয়থাজন;

 z ঢথাকথা, িট্গ্রথাম, বসদলট ও ময়মনবসংে বিভথাদগর সকল উপদজলথা পবরষদের বনি ্যথাবিত মিয়থারম্যথান/ভথাইস মিয়থারম্যথানগদণর বিবভন্ন 
অবভদরথাগ বনষ্পবতিকরণ;

 z সকল উপদজলথা পবরষদে িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির আওতথায় উপদজলথা পবরষে ভিন মমরথামত ও সংস্থার খথাদত িরথাদ্ প্রেথান;

 z িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির আওতথায় উপদজলথা পবরষদের মিয়থারম্যথান ও উপদজলথা মিয়থারম্যথানগদণর িথাসভিন বনম ্যথাদণ িরথাদ্ প্রেথান;

 z এনবজও বিষয়ক বুযেদরথা েদত প্রথাপ্ত প্রস্তথাদির বভবতিদত মতথামত প্রেথান;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক সরথাসবর িথাস্তিথায়নথাধীন উপদজলথা গভন্য্যথান্স মডদভলপদমন্ প্রদজক্ট (ইউবজবডবপ), কথার ্যকর ও 
জিথািবেবেতথামূলক স্থানীয় সরকথার (ইএএলবজ), উপদজলথা ইবন্দগ্রদটড কযেথাপথাবসটি মডদভলপদমন্ প্রদজক্ট (ইউআইবসবডবপ) শীষ ্যক 
৩টি প্রকদল্পর প্রশথাসবনক কথার ্যথাবে;  

 z েস্তথান্তবরত েপ্তরসমূদের কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারীদের বিবভন্ন অবভদরথাগ বনষ্পবতিকরণ;

 z সথারথাদেদশ সকল উপদজলথা পবরষদের িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির অর ্য দ্থারথা গৃেীত উন্নয়ন প্রকদল্পর অবনয়ম সংক্রথান্ত অবভদরথাগ 
বনষ্পবতিকরণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

২০১৯-২০ অর ্যিেদর িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির আওতথায় ‘উপদজলথা উন্নয়ন সেথায়তথা’ মরথাক খথাদত প্রথাপ্ত অর ্য বনম্নিবণ ্যত উপখথাদত ব্যয়করদণর 
লদষ্যে েথাড় করথা েদয়দে:

ক্র:নং উপখথাত পবরমথাণ

১। সথাধথারণ িরথাদ্ ৪৩৪.৫০

২। (ক) উপদজলথা মিয়থারম্যথান/ বনি ্যথােী অবফসথার এর নত্ন িথাসভিন বনম ্যথাণ
(খ) উপদজলথা কমদলেক্স ভিনথাবে/স্থাপনথাবে সম্প্রসথারণ, মমরথামত ও রষ্ণথাদিষ্ণ  

৩৫.০৫

৩। ৫০০ আসন বিবশষ্ অবডটবরয়থাম-কথাম-মথাবটিপথারপথাস েল বনম ্যথাণ ২৩.০০

৪। মেশ-বিদেদশ প্রবশষ্ণমূলক পবরেশ ্যন ৫.৫০

৫। অনগ্রসর উপদজলথা/অপ্রতযেথাবশত খথাত (প্রথাকৃবতক দুদর ্যথাগ/িলমথান প্রকল্প িথাস্তিথায়ন) ইতযেথাবে বিদিিনথায় 
বিদশষ মরথাক িরথাদ্ (মথাননীয় মন্ত্রীর অবভপ্রথায় অনুরথায়ী)  

৫১.৯৫

মমথাট ৫৫০.০০

গত ২০১৯-২০ অর ্যিেদর উপদজলথা পবরষে মিয়থারম্যথাদনর ৩৪টি নত্ন িথাসভিন এিং উপদজলথা বনি ্যথােী অবফসথার এর ২১টি নত্ন 
িথাসভিন বনম ্যথাদণর লদষ্যে অর ্য িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে।



¯’vbxq miKvi wefvM 37

অবডট অবধশথাখথাঅবডট অবধশথাখথা

অবডট-১ শথাখথা

অবডট-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর এর অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে;
 z সকল উপদজলথা পবরষে ও ইউবনয়ন পবরষে এর অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে;
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত প্রকদল্পর অবডটর বনদয়থাগ সংক্রথান্ত বিষয়থাবে;

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম

সংস্থা/েপ্তর/অবধেপ্তর মপবন্ডং আপবতি বনষ্পবতির জন্য  সুপথাবরশকৃত বনষ্পন্ন
স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর ২২৪১ ৪৫২ ৩৫৭

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর সংসেীয় স্থায়ী কবমটি কর্্যক ১৪টি অবডট আপবতির বিষদয় বসদ্ধথান্ত েয়। উক্ত অবডট আপবতির মদধ্য ১১টি আপবতি 
বনষ্পবতি েদয়দে এিং ৩টি আপবতির বিষদয় ররথারর প্রমথাণকসে পুনরথায় সংসেীয় স্থায়ী কবমটিদক অিবেত করথার বনবমদতি প্রমথাণকসে 
প্রবতদিেন সংবলিষ্ অবডট অবধেপ্তদর মপ্ররণ করথা েদয়দে। 

অবডট-২ শথাখথা

অবডট-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z সকল মপৌরসভথার অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে;
 z সকল বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে;
 z মজলথা পবরষদের অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে;

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম (অবগ্রম আপবতি) :

সংস্থা/েপ্তর/
অবধেপ্তর

মপবন্ডং আপবতি (সৃবষ্কথাল/১৯৭২ 
েদত অ্থািবধ)

বনষ্পবতির জন্য সুপথাবরশকৃত
(২০১৯-২০২০)

বনষ্পন্ন মন্তব্য

বসটি কদপ ্যথাদরশন ৩১১৪ টি ৮১ টি ৪০ টি অবডট আপবতি মরদেত্ একটি িলমথান 
প্রবক্রয়থা মসদেত্ েদক উবল্বখত 
অবনষ্পন্ন/বনষ্পন্ন অবডট আপবতির 
সংখ্থা হ্থাস-বৃবদ্ধ েওয়থা স্বথাভথাবিক।

মপৌরসভথা ১২৭৮৫ টি ৩২৩ টি ২৫৫ টি
মজলথা পবরষে ২৪০৩ টি ১৮২ টি ১১১ টি

               মমথাট ১৮৩০২টি ৫৮৬টি ৪০৬টি

গৃবেত পেদষ্পসমূে:
ক) স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক অবডট আপবতি বনষ্পবতি সংক্রথান্ত ১৭টি টীম কর্্যক স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর বনয়ন্ত্রণথাধীন বিবভন্ন েপ্তর/

অবধেপ্তর/সংস্থার অবনষ্পন্ন অবডট আপবতি বনষ্পবতির লদষ্যে মথাে পর ্যথাদয় বদ্-পষ্ীয়/বত্র-পষ্ীয়/বিদশষ সভথার কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে।
খ) বত্র-পষ্ীয় সভথার কথার ্যসূিীদত (Agenda) সি ্যদশষ অগ্রগবত, সুবনবে ্যষ্ভথাদি আপবতির নং সথাল ও েপ্তর উদল্খসে সভথার 

মরৌবক্তক এদজন্ডথা সভথার পূদি ্যই অবডট অবধেপ্তদর মপ্ররণ বনবচিতকরদণর পেদষ্প িলমথান রদয়দে।
গ) বত্র-পষ্ীয়/বদ্-পষ্ীয় সভথা িলমথান রথাকথায় ও সংস্থা/প্রবতষ্নসমূদের আপবতি বনষ্পবতিদত সদিতনথা বৃবদ্ধর কথারদণ অবডট আপবতির 

সংখ্থা ক্রমশ: হ্থাস পথাদচ্ছ।
ঘ)   সরকথাবর কম ্য-সম্থােন ব্যিস্থাপনথা পদ্ধবত (Government Performance Management System) এর আওতথায় 

িথাবষ ্যক কম ্যপবরকল্পনথা চুবক্ত (এবপএ) অনুরথায়ী অবডট আপবতি বনষ্পবতির কথার ্যক্রম উন্নয়দনর লদষ্যে বত্র-পষ্ীয় সভথা ও নবরদত 
উপস্থাপদনর মথাধ্যদম অবনষ্পন্ন অবডট আপবতি বনষ্পবতির ব্যিস্থা গ্রেণ কথার ্যক্রম অব্যথােত রদয়দে।
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অবডট-৩ শথাখথা

অবডট-৩ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে;
 z ওয়থাসথাসমূদের অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে; এিং
 z জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ) অবডট সংবলিষ্ বিষয়থাবে।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম
সংস্থা/েপ্তর/অবধেপ্তর মপবন্ডং আপবতি বনষ্পবতির জন্য সুপথাবরশকৃত বনষ্পন্ন

জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর ২৯৪৮টি ১৫৬টি   ৮৫টি
ঢথাকথা ওয়থাসথা   ৯৩২টি  ০৩টি ৪৭৬টি
িরিগ্রথাম ওয়থাসথা  ১৬৮টি ৭৪টি   ০৩ টি
রথাজশথােী ওয়থাসথা    ০৭টি ০৪টি -
খুলনথা ওয়থাসথা    ১০টি ০৮টি   ০২টি
এনআইএলবজ    নথাই নথাই নথাই

বরদপ ্যথাটর্ক্ত আপবতি :

সংস্থা/েপ্তর/অবধেপ্তর মপবন্ডং আপবতি বনষ্পবতির জন্য সুপথাবরশকৃত বনষ্পন্ন
জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর ২৪৭টি ১৫টি ০৩টি
ঢথাকথা ওয়থাসথা  ৪০টি - -
িরিগ্রথাম ওয়থাসথা ৫১টি - -
রথাজশথােী ওয়থাসথা নথাই নথাই নথাই
খুলনথা ওয়থাসথা নথাই নথাই নথাই
এনআইএলবজ নথাই নথাই নথাই

সংসেীয় স্থায়ী কবমটির বসদ্ধথান্ত িথাস্তিথায়দনর অগ্রগবত
২০০৯-২০১০ অর ্যিেদর বরদপ ্যথাটভুক্ত জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর ১৫টি অবডট আপবতি বনদয় ২৮ অদক্টথাির ২০১৯ তথাবরদখ একথােশ 
জথাতীয় সংসদের সরকথারী বেসথাি সম্বক্যত স্থায়ী কবমটির ১৫তম বিেক অনুবষ্ত েয়। সভথায় ১৫টি আপবতির মদধ্য ৬টি আপবতি কবমটি 
কর্্যক বনষ্পবতি করথা েয়। বনষ্পবতিকৃত ৬টি আপবতির মদধ্য ৩টি আপবতি আংবশক বনষ্পবতি করথা েদয়দে। ৩টি আংবশকসে (১৫-৩) টি 
িথা ১২টি আপবতি বনষ্পবতির লদষ্যে কবমটির বসদ্ধথান্ত/বেক বনদে ্যশনথা অনুরথায়ী স্থানীয় সরকথার বিভথাগদক আেিথায়ক কদর সংবলিষ্ অবডট 
অবধেপ্তর ও জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর প্রবতবনবধর সমন্বদয় ৩টি কবমটি গেন করথা েয়। কবমটির প্রবতদিেন সংবলিষ্ অবডট 
অবধেপ্তদর মপ্ররণ করথা েদয়দে। কবমটির অন্যথান্য বসদ্ধথান্ত/বেক বনদে ্যশনথা িথাস্তিথায়দনর কথার ্যক্রম িলমথান আদে।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য বিষয়

অবনষ্পন্ন অবডট আপবতি বনষ্পবতির লদষ্যে স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক গঠিত ১৭টি পবরেশ ্যন টিদমর কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে।
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উন্নয়ন অনুবিভথাগউন্নয়ন অনুবিভথাগ
স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর জনিল ব্যিস্থাপনথা ও প্রকল্প িথাস্তিথায়ন সংক্রথান্ত কথার ্যথাবে উন্নয়ন অনুবিভথাদগ সম্থাবেত েদয় রথাদক। 
এ অনুবিভথাদগর অধীদন এলবজইবড’র প্ররম মরেবণর কম ্যকত্যথাদের বনদয়থাগ, িথাকুরী স্থায়ীকরণ, পদেথান্নবত, রেথাবন্ত-বিদনথােন ছুটি, অবজ্যত ছুটি, 
িবেঃ িথাংলথাদেশ ছুটি, বিদেবশক প্রবশষ্ণ, মজষ্যেতথা বনধ ্যথারণ, অিসর ও অিসর উতির ছুটি (বপআরএল), লথাম্ গ্রথান্ মঞ্জুর, মপনশন ও 
আনুদতথাবষক মঞ্জুর, পে সৃজন ও সংরষ্ণ, মপ্রষদণ বনদয়থাগ, সথাংগেবনক কথােথাদমথা ও বনদয়থাগবিবধ প্রণয়ন সংক্রথান্ত কথার ্যথািবল সম্থােন 
করথা েয়। এেথাড়থা অনুদমথাবেত উন্নয়ন প্রকদল্পর অর ্য েথাড়, র্বম অবধগ্রেদণর প্রশথাসবনক অনুদমথােন, প্রকদল্পর পে সৃবষ্ ও সংরষ্ণ, প্রকল্প 
তেথারবক, উন্নয়ন সেদরথাগীদের সথাদর মরথাগথাদরথাগ ও সভথা অনুষ্থান ইতযেথাবে কথার ্যক্রম সম্থােন করথা েয়।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

অনুবিভথাগ প্রধথান অবধশথাখথা শথাখথা

অবতবরক্ত সবিি (উন্নয়ন)
উন্নয়ন অবধশথাখথা ১. উন্নয়ন-১ শথাখথা

২. উন্নয়ন-২ শথাখথা

উন্নয়ন অবধশথাখথাউন্নয়ন অবধশথাখথা

উন্নয়ন-১ শথাখথা

উন্নয়ন-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর ১ম ও ২য় মরেণীর কম ্যকত্যথাদের বনদয়থাগ/পদেথান্নবত/েষ্তথাসীমথা অবতক্রম সংক্রথান্ত;
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর পে সৃবষ্ ও সংরষ্ণ;
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর ১ম মরেণীর কম ্যকত্যথাদের রেথাবন্ত বিদনথােন ছুটি/অবজত ছুটি/িবেঃ িথাংলথাদেশ ছুটি মঞ্জুর সংক্রথান্ত;
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর সথাংগেবনক কথােথাদমথা ও বনদয়থাগ বিবধ প্রণয়ন;
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর ১ম মরেণীর কম ্যকত্যথাদের মজযেষ্তথা বনধ ্যথারণ; 
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর ১ম মরেণীর কম ্যকত্যথাদের বপআরএল ও মপনশন সংক্রথান্ত;

 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর ৩য় ও ৪র ্য মরেণীর কম ্যকত্যথাদের বনদয়থাদগর েথাড়পত্র সংক্রথান্ত।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উন্নয়ন-১ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z পল্ী অিকথােথাদমথা উন্নয়ন, নগর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন এিং ক্ষুদ্থাকথার পথাবন সম্ে উন্নয়দনর কথাদজ গবতশীলতথা আনয়দনর উদদ্দশ্য 

তরথা বি্মথান জনিদলর সংকট সমথাধথাদনর লদষ্যে বিদিিযে সমদয় সেকথারী প্রদকৌশলী (পুর/রথাবন্ত্রক) পদে মমথাট ২০ জন কম ্যকত্যথা 
বনদয়থাগ;

 z এলবজইবড’র নিম মগ্রড মরদক প্ররম মগ্রদড কম ্যরত মমথাট ২৬১ জন কম ্যকত্যথাদক পদেথান্নবত প্রেথান;

 z এলবজইবড’র নিম মগ্রড মরদক প্ররম মগ্রদডর কম ্যরত মমথাট ৬৪ জন কম ্যকত্যথাদক অিসর প্রেথান, অিসর উতির ছুটি (বপআরএল) ও 
লথাম্ গ্রথান্ মঞ্জুর;

 z নিম মরদক প্ররম মগ্রদডর মমথাট ৬৫ জন কম ্যকত্যথার অনুকূদল অিসরভথাতথা ও আনুদতথাবষক মঞ্জুর;

 z ০৭ জন কম ্যকত্যথার অনুকূদল রেথাবন্ত বিদনথােন ছুটি ও ভথাতথা মঞ্জুর;

 z এলবজইবড’র নিম মগ্রড মরদক প্ররম মগ্রদডর ১৬৭ জন কম ্যকত্যথাদক অবজ্যত ছুটি (িবেঃ িথাংলথাদেশ) মঞ্জুর;

 z বিবভন্ন অবভদরথাদগ ০৫ জন কম ্যকত্যথার বিরুদদ্ধ বিভথাগীয় মথামলথা রুজু;

 z রথাজস্ব খথাদতর মমথাট ৩৪ টি পে নত্ন কদর সৃজন।
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বিদশষ কথার ্যক্রম
 z এলবজইবড’র প্রথাবতষ্থাবনক সষ্মতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে এ অনুবিভথাগ েদত বনদম্নথাক্ত উদ্থাগসমূে গ্রেণ করথা েদয়দে, রথা প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে:
 z এলবজইবড (কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারী) বনদয়থাগ বিবধমথালথা ২০০৯ এর সংদশথাধন;
 z এলবজইবড’র ১ম মরেবণর কম ্যকত্যথাদের বজযেষ্তথা তথাবলকথা েথালনথাগথােকরণ;
 z এলবজইবড’র TO&E েথালনথাগথােকরণ;
 z এলবজইবড’র অগ ্যথাদনথাগ্রথাম েথালনথাগথােকরণ;
 z এলবজইবড কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারী এিং বনম ্যথাণ রেবমকদের প্রবশষ্ণ প্রেথাদনর লদষ্যে প্রবশষ্ণ ইনবটিটিউট সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম।

উন্নয়ন-২ শথাখথা

উন্নয়ন-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম 
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অর ্য েথাড়করণ;
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের আওতথায় র্বম অবধগ্রেদণর জন্য প্রশথাসবনক অনুদমথােন প্রেথান;
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের আওতথায় অস্থায়ী পে সৃজন ও সংরষ্ণ;
 z উন্নয়ন সেদরথাবগদের সথাদর মরথাগথাদরথাগ ও সভথা অনুষ্থান;
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের আওতথায় ক্রয় প্রস্তথাি অনুদমথােন এিং প্রদরথাজযে মষ্দত্র সরকথাবর ক্রয় সংক্রথান্ত মবন্ত্রসভথা 

কবমটির অনুদমথােদনর জন্য সথার-সংদষ্প মপ্ররণ;
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন রথাস্তথা ও অিকথােথাদমথা িীর মুবক্তদরথাদ্ধথাগদণর নথাদম নথামকরণ;
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের আওতথায় অব্যবয়ত অর ্য সরকথাবর মকথাষথাগথাদর সমপ ্যণ;
 z এলবজইবড’র আওতথাধীন বিদেশী সথােথার্পুষ্ উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের মসফ, ইমদপ্রষ্ ও ডসথা ইতযেথাবে বেসথাি পবরিথালনথা ও বেসথাি 

সম্বক্যত কথার ্যথাবে;
 z এলবজইবড’র উন্নয়ন কথার ্যক্রম সম্বক্যত জথাতীয় সংসদের প্রদলিথাতির সংক্রথান্ত কথার ্যথাবে;
 z উন্নয়ন বস্ম/প্রকল্প গ্রেদণর বনবমতি মথাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও মথাননীয় সংসে সেস্য এিং অন্যথান্য উচ্চ পেস্ কম ্যকত্যথা/

ব্যবক্তিদগ ্যর বনকট েদত প্রথাপ্ত প্রস্তথাদির বিষদয় ব্যিস্থা গ্রেণ;
 z এলবজইবড’র রথাস্তথা মরথাড ইনদভন্বরদত অন্তভু ্যক্তকরণ সম্বক্যত কথার ্য সম্থােন।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য গৃবেত কথার ্যক্রম
বনি ্যথািনী ইশদতেথার-২০১৮ এর বিদশষ অগেীকথার, “আমথার গ্রথাম-আমথার শের : প্রবতটি গ্রথাদম আধুবনক নগর সুবিধথা সম্প্রসথারণ” 
িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে গৃেীত কম ্যপবরকল্পনথা অনুরথায়ী কথার ্যসম্থােন।

নগর উন্নয়ন অনুবিভথাগনগর উন্নয়ন অনুবিভথাগ
স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অতযেন্ত গুরুত্বপূণ ্য অনুবিভথাগ েদচ্ছ নগর উন্নয়ন অনুবিভথাগ। স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর এই অনুবিভথাগ মেদশর ১২টি 
বসটি কদপ ্যথাদরশন এিং ৩২৮টি মপৌরসভথার অর ্য িরথাদ্, উন্নয়নমূলক কথাদজর তেথারবক, বনি ্যথািন, সীমথানথা বনধ ্যথারণ, প্রশথাসবনক ব্যিস্থা গ্রেণ 
ও বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মসিথামূলক কথাদজর তত্তথািধথান, বিবভন্ন প্রকথার আইন প্রণয়ন, বি্মথান আইদনর সংদশথাধন ও বিবধমথালথা বতরীর 
ব্যিস্থা গ্রেণ কদর রথাদক।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

অনুবিভথাগ প্রধথান অবধশথাখথা শথাখথা

অবতবরক্ত সবিি (নগর উন্নয়ন)

নগর উন্নয়ন-১ অবধশথাখথা ১. বসটি কদপ ্যথাদরশন-১ শথাখথা
২. বসটি কদপ ্যথাদরশন-২ শথাখথা

নগর উন্নয়ন-২ অবধশথাখথা ১. মপৌর-১ শথাখথা
২. মপৌর-২ শথাখথা
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নগর উন্নয়ন-১ অবধশথাখথানগর উন্নয়ন-১ অবধশথাখথা

বসটি কদপ ্যথাদরশন-১ শথাখথা

বসটি কদপ ্যথাদরশন-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z ঢথাকথা উতির, ঢথাকথা েবষ্ণ, বসদলট, িবরশথাল ও কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর প্রশথাসবনক উন্নয়ন, অর ্য েথাড় ও বনি ্যথািন এিং বিবভন্ন 

প্রকল্প সংক্রথান্ত রথািতীয় কথার ্যক্রম;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িথাস্তিথায়নথাধীন বসটি কদপ ্যথাদরশদনর উন্নয়ন প্রকদল্পর এর অর ্য েথাড়সে সকল কথার ্যক্রম;

 z ঢথাকথা মশক বনিথারণী েপ্তদরর সথাংগেবনক কথােথাদমথা প্রণয়ন/সংদশথাধন ও প্রশথাসবনক কথার ্যক্রম;

বসটি কদপ ্যথাদরশন-২ শথাখথা

বসটি কদপ ্যথাদরশন-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z িট্গ্রথাম, রথাজশথােী, রংপুর, খুলনথা, ময়মনবসংে, গথাজীপুর ও নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর প্রশথাসবনক উন্নয়ন, অর ্য েথাড় ও বনি ্যথািন 

এিং বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রথান্ত রথািতীয় কথার ্যক্রম;

 z মিওয়থাবরশ মৃতদেে েথাফন/সৎকথার ইতযেথাবে েথাতব্য বিষদয় উদদ্দশ্য সরকথাবর সথােথার্ বেদসদি আঞ্জুমথাদন মবফদুল ইসলথাম ও সকল 
মজলথা প্রশথাসকগদণর অনুকুদল অর ্য েথাদড়র কথার ্যক্রম;

 z নত্ন বসটি কদপ ্যথাদরশন সৃবষ্ সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর বসটি কদপ ্যথাদরশন-১ ও ২ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যথািবল
 z ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন কম ্যিথারী িথাকুবর বিবধমথালথা, ২০১৯ প্রণয়ন;

 z ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন কম ্যিথারী িথাকুবর বিবধমথালথা, ২০১৯ প্রণয়ন;

 z ঢথাকথা উতির ও ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অবধদষ্দত্র সড়ক খনন নীবতমথালথা, ২০১৯ এিং অনুসরণীয় SOP প্রণয়ন;

 z িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদন রথাজস্ব খথাদত ৪৪৯টি পে সৃজন;

 z িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর কম ্যিথারী িথাকুবর প্রবিধথানমথালথা, ২০১৯ প্রণয়ন;

 z সথারথাদেদশ সকল স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূে কর্্যক “বনজ আবগেনথা পবরষ্থার রথাবখ, সিথাই বমদল সুস্ রথাবক”-এ মস্থাগথান বনদয় গত 
২৫-৩১ জুলথাই, ২০১৯ “মশক বনধন ও পবরচ্ছন্নতথা সপ্তথাে” পথালন;

 z মডঙ্গু ও মশথািথাবেত মরথাগ প্রবতদরথাধকদল্প Integrated Vector Management সম্বক্যত নীবতদকৌশল প্রণয়ন এিং মশক বনধন 
কম ্যসূবি িথাস্তিথায়ন পর ্যথাদলথািনথার জন্য গত বডদসম্বর, ২০১৯ েদত জুন, ২০২০ পর ্যন্ত সমদয় স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় 
মন্ত্রণথালদয়র মথাননীয় মন্ত্রী জনথাি মমথাঃ তথাজুল ইসলথাম এমবপ এর সভথাপবতদত্ব ৭টি আন্তঃমন্ত্রণথালয় সভথা আদয়থাজন। সভথাসমূদে 
িেরব্যথাপী কম ্যপবরকল্পনথা প্রণয়ন ও তথা িথাস্তিথায়ন কথার ্যক্রদমর বনয়বমত পবরিীষ্ণ করথা েয়;

 z িেরব্যথাপী মশক বনধন কথার ্যক্রম অব্যথােত রথাখথার জন্য প্রদয়থাজনীয় কীটনথাশক, ফগথার মমবশন ও রন্ত্রপথাবত ক্রয় করথার জন্য সকল 
বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অনুকূদল সি ্যদমথাট ৪৬.৮০ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথানসে সকল মটবলবভশন ও মরবডওদত মডঙ্গু প্রবতদরথাধকদল্প 
জনসদিতনতথা বৃবদ্ধর জন্য িেরব্যথাপী টিবভবস প্রিথার;

 z মুবজিিষ ্য, ২০২০ উদ্ রথাপন উপলদষ্ স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর মনর্দত্ব সকল মন্ত্রণথালয়/বিভথাগ ও েপ্তর/সংস্থা কর্্যক সবমিবলতভথাদি 
সথারথাদেদশ ‘পবরচ্ছন্ন গ্রথাম-পবরচ্ছন্ন শের’ কম ্যসূবি িথাস্তিথায়নথাধীন রদয়দে। গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথাদরর মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী 
মশখ েথাবসনথা গত ১২ মথাি ্য ২০২০ তথাবরখ, বৃেস্পবতিথার, সকথাল ১১.৩০ টথায় ‘পবরচ্ছন্ন গ্রথাম-পবরচ্ছন্ন শের’ কম ্যসূবির আওতথায় 
মেশব্যথাপী পবরচ্ছন্নতথা কথার ্যক্রদমর শুভ উদদ্থাধন কদরন;
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 z মুবজিিষ ্য, ২০২০ উদ্ রথাপন উপলদষ্ সকল বসটি কদপ ্যথাদরশদন বিবভন্ন কম ্যসূবি এিং সকল বসটি কদপ ্যথাদরশদন জনিহুল স্থানসমূদে 
পর ্যথাপ্ত ষ্ণগণনথা রন্ত্র স্থাপন করথা েয়। গত ২৬ মথাি ্য ২০২০ তথাবরদখ েথাবতরবঝদল পথাবনর মথাদঝ রবঙন আদলথার বিচ্ছুরদণ জথাবতর 
বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকীদত মেথান স্বথাধীনতথা ও মুবক্তযুদ্ধদক ফুটিদয় মতথালথা েয়। এেথাড়থা সকল বসটি 
কদপ ্যথাদরশদন বিবভন্ন কম ্যসূবি পথাবলত েয়;

 z কদরথানথা ভথাইরথাদসর সংক্রমন প্রবতদরথাদধ প্রদয়থাজনীয় কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর জন্য বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের অনুকূদল মমথাট ৪২.৩০ 
মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে। সকল বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় গুরুত্বপূণ ্য সড়ক, ফুটপথাত এিং জনসমথাগম েয় এমন 
স্থানসমূদে জীিথাণুনথাশক, বলিবিং পথাউডথার বেটথাদনথা েদয়দে এিং েথাত মধথায়থার ব্যিস্থা করথা েদয়দে। বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের মথাধ্যদম 
বনতযে প্রদয়থাজনীয় খথা্ সথামগ্রী ও নগে অর ্য অবত েবরদ্/ দুস্ ও কম ্যেীন পবরিথাদরর মদধ্য বিতরণ করথা েদয়দে। পর ্যথাপ্ত পবরমথাণ মথাস্, 
গ্থাভস্  ও গথাম বুট সরিরথাে করথা েদয়দে। িত্যমথাদন বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের অবধদষ্দত্র স্বথাস্যে অবধেপ্তর কর্্যক মঘথাবষত মরড মজথাদন 
নথাগবরকদের ব্যিস্থাপনথা ও সথাবি ্যক মসিথা প্রেথান কথার ্যক্রম শুরু িলমথান আদে;

 z নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন িথাকবর বিবধমথালথা ২০২০ প্রণয়ন করথা েদয়দে;

 z জথাপথাদনর নথারুদতথা বসটি এিং িথাংলথাদেদশর নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মদধ্য Friendship City সম্ক্য স্থাপদনর জন্য একটি 
সমদঝথাতথা স্মথারক স্বথাষ্বরত েয়।

নগর উন্নয়ন-২ অবধশথাখথানগর উন্নয়ন-২ অবধশথাখথা
মপৌর-১ শথাখথা

মপৌর-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z ক-মরেবণর মপৌরসভথাসমূদের কম ্যিথারী বনদয়থাদগর েথাড়পত্র প্রেথান, সীমথানথা সম্প্রসথারণ ও সংদকথািন, জবম অবধগ্রেণ, সড়দকর নথামকরণ, 

মময়রদের অপসথারণ এিং মময়রদের ব্যবক্তগত/সরকথাবর কথাদজ বিদেশ ভ্রমণ অনুদমথােন সংক্রথান্ত রথািতীয় কথার ্যথািবল;

 z মপৌরসভথাসমূদে স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড) কর্্যক িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর পে সংরষ্ণ ও অর ্য েথাড়করণসে 
সংবলিষ্ কথার ্যথাবে;

 z মেদশর সকল মপৌরসভথার ১ম ও ২য় মরেণীর কম ্যকত্যথা বনদয়থাগ, পদেথান্নবত ও িেলীসে কম ্যকত্যথাদের রথািতীয় প্রশথাসবনক কথার ্যথাবে;

 z মপৌরসভথা সংবলিষ্ আইন ও বিবধ প্রণয়ন ও সংদশথাধনীর কথার ্যক্রমসে বিবভন্ন প্রকথার পবরপত্র জথারীকরণ;

 z ক-মরেবণর মপৌরসভথার মথাদক্যদটর লেথান, বডজথাইন ও প্রথাক্কলন পরীষ্থাপূি ্যক ব্যিস্থা গ্রেণসে মপৌরসভথার িথাদজট অনুদমথােন;

 z সংবলিষ্ মপৌরসভথার অনুদমথাবেত সথাংগেবনক কথােথাদমথা অনুসথাদর রথানিথােন রন্ত্রথাংশ ক্রদয়র প্রশথাসবনক অনুদমথােন;

 z মপৌরসভথা সংবলিষ্ প্রধথানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত িথাস্তিথায়ন সংক্রথান্ত।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর মপৌর-১ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যথািবল
 z (১) মগথাপথালগঞ্জ মপৌরসভথা (২) মমথাংলথাদপথাট ্য মপৌরসভথা (৩) কথাবলয়থানকর মপৌরসভথা (৪) মগথাবিদিগঞ্জ মপৌরসভথা (৪) রদশথার মপৌরসভথা 

(৫) মেথােথার মপৌরসভথা (৬) মভথালথা মপৌরসভথা (৭) মদেশপুর মপৌরসভথা (৮) বশিির মপৌরসভথার সীমথানথা সম্প্রসথারণ কথার ্যক্রম; 

 z ঢথাকথা মজলথার মেথােথার মপৌরসভথার সীমথানথা সংদকথািদনর কথার ্যক্রম;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর ব্যিস্থাপনথায় স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড) কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত উপদজলথা শের 
অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ও মজলথা শের অিকথােথাদমথা উন্নয়ন শীষ ্যক প্রকদল্পর আওতথায় ৩২৮টি মপৌরসভথার মদধ্য ২৪০টি মপৌরসভথার 
মথাটিথার লেযেথান প্রণয়ন করথা েদয়দে। অিবশষ্ ৮৮টি মপৌরসভথার মেথাপবরকল্পনথা প্রণয়দনর কথাজ অব্যথােত রদয়দে;

 z ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ১৫ টি মপৌরসভথায় জলিথায়ু পবরিত্যন রিথাটি ফথাদন্ডর অর ্যথায়দন ১৫টি প্রকল্প িথাস্তিথায়ন কথাজ সমথাপ্ত েদয়দে;

 z জলিথায়ু পবরিত্যনজবনত ষ্বতকর প্রভথাি মমথাকথাদিলথায় জলিথায়ু রিথাটি ফথাদন্ডর অর ্যথায়দন িত্যমথাদন ৪০টি মপৌরসভথায় জলিথায়ু সংবলিষ্ 
প্রকল্প িলমথান।
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মপৌর-২ শথাখথা

মপৌর-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z নত্ন মপৌরসভথা গেদন পল্ী এলথাকথাদক শের এলথাকথা মঘথাষণথা;

 z শের এলথাকথাদক মপৌরসভথা মঘথাষণথা;

 z নিগঠিত মপৌরসভথার প্রশথাসক ও মপৌরকবমটি গেন;

 z গ-মরেবণর মপৌরসভথাদক খ-মরেণীদত এিং খ-মরেবণ মপৌরসভথাদক ক-মরেবণদত উন্নীতকরণ;

 z খ-মরেবণ এিং গ-মরেবণর মপৌরসভথার মময়রদের বিরুদদ্ধ প্রথাপ্ত অবভদরথাগ/অনথাস্থার উপর ব্যিসেথা গ্রেণ;

 z খ-মরেবণ এিং গ-মরেবণ মপৌরসভথা মময়রদের ব্যবক্তগত কথাদজ বিদেশ গমদণর অনুমবত;

 z মপৌরসভথা গেন, সম্প্রসথারণ, সংদকথািন, মপৌর প্রশথাসক বনদয়থাগ এিং মময়রদের সথামবয়ক িরখথাস্ত/অপসথারণ বিষয়ক মথামলথা 
মমথাকথাদ্মথা সংক্রথান্ত কথার ্যথািলী;

 z খ-মরেবণ এিং গ-মরেবণর মপৌরসভথায় কম ্যিথারী বনদয়থাদগর েথাড়পত্র প্রেথান;

 z মপৌর ভিন, মথাদক্যট ও অন্যথান্য স্থাপনথা বনম ্যথাদণর জন্য জবম অবধগ্রেদণর প্রশথাসবনক অনুদমথােন;

 z মপৌরসভথার জীপ গথাড়ী, মটর সথাইদকল, কবম্উটথার ও অন্যথান্য রন্ত্রপথাবত/আসিথািপত্র ক্রদয়র প্রশথাসবনক অনুদমথােন;

 z মপৌরসভথা সমূদের জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা তেবিদলর অর ্য েথাড়করণ সংক্রথান্ত কথার ্যথাবে;

 z মপৌরসভথার রথাজস্ব খথাদত সরকথারী অনুেথান েথাড়করণ সংক্রথান্ত কথাজ;

 z মপৌরসভথাসমূদের রথান-রন্ত্রপথাবত ক্রদয়র অর ্য িরথাদ্ ও ব্যিস্থাপনথা;

 z মপৌর ভিন বনম ্যথাদণর বিষদয় অনুদমথােন ও িরথাদ্;

 z মপৌরসভথাসমূেদক বিদশষ িরথাদ্;

 z মপৌরসভথাসমদের উন্নয়ন প্রকদল্পর অনুদমথােন জ্ঞথাপন;

 z খ-মরেবণ এিং গ-মরেবণর মপৌরসভথার সেথানীয় সরকথার বিভথাগ সংবলিষ্ রথািতীয় প্রশথাসবনক কথার ্যথািলী;

 z িেলী সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর মপৌর-২ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যথািবল
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর বসদলট মজলথায় বিশ্বনথার মপৌরসভথা নথাদম একটি নত্ন মপৌরসভথা গেন;

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিীর আওতথায় মপৌরসভথা উন্নয়ন সেথায়তথা (সংদশথাধনীসে) মরথাক িরথাদ্ খথাদত ৪৬০.০০ 
মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ পথাওয়থা রথায়। িরথাদ্কৃত অর ্য েদত ৩২৮ টি মপৌরসভথার অনুকূদল সথাধথারণ িরথাদ্ বেদসদি ২৭০.০০ মকথাটি টথাকথা, 
বিদশষ মরথাক (মশক বনধন ও পবরচ্ছন্ন কথার ্যক্রম ৩৫.০০ মকথাটি টথাকথা, বিদশষ মরথাক উপ-খথাদতর (িন্যথায় ষ্বতগ্রস্ অিকথােথাদমথা 
উন্নয়ন/কিরস্থান ও শশ্থান ঘথাট উন্নয়ন ইতযেথাবে) ১০.০০ মকথাটি টথাকথা, বিদশষ মরথাক িরথাদ্ উপ-খথাদতর (মথাননীয় মন্ত্রীর অবভপ্রথায় 
অনুরথায়ী) ৫৫.০০ মকথাটি টথাকথা, পথাক্য ও বিদনথােন মকন্দ্র বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন উপ-খথাদত ৫.০০ মকথাটি টথাকথা, মপৌরভিন/অবডটবরয়থাম 
বনম ্যথাণ/সম্প্রসথারণ এিং সংস্থার উপ-খথাদত ৩৫.০০ মকথাটি টথাকথা, মপৌরসভথার জন্য রথান রন্ত্রপথাবত ক্রয় (এলবজইবড’র মথাধ্যদম) 
উপ-খথাদত ৫০.০০ মকথাটি টথাকথা েথাড়করণ। এেথাড়থা পবরিথালন কথার ্যক্রম খথাত েদত িরথাদ্কৃত ২৫ মকথাটি টথাকথা মপৌরসভথার কম ্যকত্যথা-
কম ্যিথারীদের মিতন-ভথাতথা িথািে েথাড় করথা েদয়দে।

 z মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর ত্রথাণ ও কল্থাণ তেবিল েদত বিদশষ িরথাদ্ বেদসদি প্রথাপ্ত ২৫.০০ মকথাটি টথাকথা মপৌরসভথার কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের 
মিতন-ভথাতথা পবরদশথাদধর লদষ্যে ৩২৭টি মপৌরসভথার অনুকূদল প্রেথান;

 z মকথাবভড-১৯ (কদরথানথা ভথাইরথাস) মমথাকথাদিলথায় বিবভন্ন মপৌরসভথার অনুকূদল বতন েফথায় ‘বিদশষ মরথাক িরথাদ্ (মথাননীয় মন্ত্রীর 
অবভপ্রথায় অনুরথায়ী)’ উপ-খথাত েদত ৩২.০৫ মকথাটি টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েদয়দে।
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 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর মপৌরসভথা উন্নয়ন সেথায়তথা মরথাক িরথাদদ্র অদর ্য ১১টি মপৌরসভথার মপৌরভিন ও ০২ 
টি মপৌরসভথার অবডটবরয়থাম বনম ্যথাণ কথাজ সম্ন্ন েদয়দে। নত্নভথাদি ৪টি মপৌরসভথার নত্ন মপৌরভিন ও ১২টি মপৌরসভথার নত্ন মপৌর 
অবডটবরয়থাম বনম ্যথাদণর জন্য অর ্য িরথাদ্ প্রেথান; 

 z মপৌরসভথার রথাস্তথা বনম ্যথাণ ও সংস্থার করথার লদষ্যে ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিীর অদর ্য ৪০টি মরথাড মরথালথার 
মপৌরসভথাসমূদের অনুকূদল বিতরণ;

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ৪টি মপৌরসভথার শত্য পূরণ করথায় মরেবণ উন্নীত করথা েদয়দে। তমিদধ্য ৩টি ‘খ’ মরেবণর মপৌরসভথাদক ‘ক’ মরেবণদত 
এিং ১টি ‘গ’ মরেবণর মপৌরসভথাদক ‘খ’ মরেবণদত উন্নীতকরণ।

পথাবন সরিরথাে অনুবিভথাগপথাবন সরিরথাে অনুবিভথাগ
পথাবন সরিরথাে অনুবিভথাদগর আওতথায় জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর, ঢথাকথা, িট্গ্রথাম, খুলনথা ও রথাজশথােী ওয়থাসথার প্রশথাসবনক কথার ্যথািবল, 
উন্নয়ন প্রকদল্পর অর ্য েথাড়, উন্নয়ন কম ্যকথাদন্ডর সমন্বয় ও তেথারবক এিং শের ও গ্রথামথাঞ্চদল বিশুদ্ধ পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা 
বনবচিতকরদণর লদষ্যে কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েয়। এর পথাশথাপথাবশ পবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথার মথাধ্যদম বনরথাপে পথাবন সরিরথাে এিং 
স্যথাবনদটশন সংক্রথান্ত বিবভন্ন নীবতমথালথা, গথাইডলথাইন প্রণয়ন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম সম্থােন করথা েয়।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

অনুবিভথাগ প্রধথান অবধশথাখথা শথাখথা

অবতবরক্ত সবিি (পথাস)

পথাবন সরিরথাে অবধশথাখথা ১. পথাস-১ শথাখথা
২. পথাস-২ শথাখথা
৩. পথাস-৩ শথাখথা

পবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথা

পথাবন সরিরথাে অবধশথাখথাপথাবন সরিরথাে অবধশথাখথা

পথাবন সরিরথাে-১ শথাখথা

পথাস-১ শথাখথার কথাদজর বিিরণ
 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর সম্পৃক্ত সকল নীবত বনধ ্যথারণী কম ্যকথান্ড;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর রথাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকদল্প বনদয়থাবজত কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের বনদয়থাগবিবধ প্রণয়ন/সংদশথাধন সংক্রথান্ত কথার ্যথািবল; 

 z বিবসএস (জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল) কযেথাডথাদরর বনয়ন্ত্রণ, বনদয়থাগ এিং িথাকুবর সংক্রথান্ত কথার ্যথািবল;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর প্ররম মরেণীর কম ্যকত্যথা বনদয়থাগ, পদেথান্নবত ইতযেথাবে;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর তত্তথািধথায়ক/অবতবরক্ত প্রধথান প্রদকৌশলী ও বনি ্যথােী প্রদকৌশলী িেলী/পেথায়ন;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর প্ররম মরেণীর কম ্যকত্যথার বিরুদদ্ধ অবভদরথাগ সংক্রথান্ত কথার ্যথাবে ররথা অবভদরথাগনথামথা প্রণয়ন, অবভদরথাগ 
পত্র জথাবর, তেন্ত অনুষ্থান এিং বসদ্ধথান্ত ইতযেথাবে;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর প্ররম ও বদ্তীয় মরেণীর কম ্যকত্যথা এিং কম ্যিথারীদের আপীল সংক্রথান্ত কথার ্যথাবে;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর কম ্যকত্যথাদের েষ্তথাসীমথা, টথাইমদস্ল ইতযেথাবে সংক্রথান্ত;

 z নলকূপ িরথাদ্/স্থাপন/মমরথামত;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর িথাদজট প্রণয়ন, অর ্য েথাড় ও এতেসংক্রথান্ত বিভদয় অর ্য মন্ত্রণথালদয়র সথাদর মরথাগথাদরথাগ;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর বিবভন্ন প্রকদল্পর অনুদমথাবেত বডবপবপ অনুরথায়ী পে সৃবষ্করণ, সৃষ্পে সংরষ্ণ ও মময়থাে বৃবদ্ধকরণ;
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 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পর অগ্রগবত পর ্যথাদলথািনথা ও পবরেশ ্যন;

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর বিষয়ক মবন্ত্রপবরষে, বনকথার এিং অন্যথান্য জথাতীয় কবমটির বসদ্ধথান্ত/সুপথাবরশ িথাস্তিথায়ন;

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

(ক) প্রশথাসবনক কথার ্যক্রম:
 z অবতবরক্ত প্রধথান প্রদকৌশলী পদে ০১ জন এিং তত্তথািধথায়ক প্রদকৌশলী পদে ০৪ (িথার) জনদক িলবত েথাবয়ত্ব প্রেথান;

 z িথাংলথাদেশ সরকথাবর কম ্য কবমশদনর সুপথাবরদশর মপ্রবষ্দত ০২ জন জুবনয়র মসথাশথাল মডদভলপদমন্ অবফসথার এিং ১৪(মিৌদ্) জন 
উপ-সেকথারী প্রদকৌশলী পদে বনদয়থাগ প্রেথান;

 z বনি ্যথােী প্রদকৌশলী এর তদূর্্য পর ্যথাদয় ২২(িথাইশ) জন বনি ্যথােী প্রদকৌশলী, ০২ (দুই) জন উপ-প্রকল্প পবরিথালক এিং ০১(এক) জন 
তত্তথািধথায়ক প্রদকৌশলীদক প্রকল্প পবরিথালক বেদসদি িেলী/পেথায়ন।

(খ) উন্নয়ন কথার ্যক্রম:

জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর ৪৫টি পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন প্রকল্প িথাস্তিথায়ন করথা েদয়দে। ৪৫টি 
প্রকদল্পর মদধ্য ২টি প্রকদল্পর কথার ্যক্রম বডদসম্বর, ২০১৯ তথাবরদখ সমথাপ্ত েদয়দে। অপরবেদক ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর বনম্নিবণ ্যত নত্ন ৯টি 
প্রকল্প অনুদমথাবেত েদয়দে :

ক্র: নং প্রকদল্পর নথাম

১) শের অিকথােথাদমথা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (বডবপএইিই-অংশ);

২) খথাগড়থােবড় মজলথার বিবভন্ন গ্রথামসমূদে বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থাপনথা প্রকল্প;

৩) মজলথা পর ্যথাদয়র ৫৩টি মপৌরসভথা এিং ৮টি বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথার কঠিন ও পয়:িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে 
সম্ভথাব্যতথা রথািথাই প্রকল্প;

৪) পথাবনর গুনগতমথান পরীষ্থা ব্যিস্থা শবক্তশথালীকরণ প্রকল্প;

৫) মেদশর মপৌরসভথাগুদলথার উৎপথােক নলকূপসমূদের পুনরূজ্ীবিতকরণ প্রকল্প;

৬) বপদরথাজপুর মজলথার মেিথাবড়য়থা উপদজলথায় বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন প্রকল্প;

৭) সমগ্র মেদশ বনরথাপে পথাবন সরিরথাে প্রকল্প;

৮) কুলথাউড়থা ও মগথালথাপগঞ্জ মপৌরসভথার পথাবন সরিরথাে ও এনভথায়রনদমন্থাল স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উন্নবতকরণ প্রকল্প;

৯) েথাওর অঞ্চদল মটকসই পথাবন সরিরথাে, স্যথাবনদটশন ও েথাইবজন ব্যিস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।

 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর আওতথায় ২০১৯-২০ অর ্যিেদর পল্ী এলথাকথায় ১,২২৫৫৭টি এিং মপৌর 
এলথাকথায় ৭৯৮টি বিবভন্ন ধরদনর পথাবন উৎস স্থাপন কদর বিশুদ্ধ পথাবন সরিরথাদের ব্যিস্থা গ্রেণ করথা েদয়দে;

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর পল্ী এলথাকথায় ১১৯টি পুকুর খনন/পুন:খনন করথা েদয়দে;

 z পল্ী এলথাকথায় ৭,৮৩৩টি স্বল্প মূদল্র স্যথাবনটথারী ল্থাবরিন বনম ্যথাণ করথা েদয়দে;

 z সথারথা মেদশ ১,২০০টি পথািবলক টয়দলট/কবমউবনটি ল্থাবরিন স্থাপন করথা েদয়দে;

 z শের এলথাকথায় ৩২টি উৎপথােক নলকূপ স্থাপন (প্রবতস্থাপনসে), ৮৩৩.৪৯বকবম: সঞ্চথালন ও বিতরণ পথাইপ লথাইন স্থাপন (সংস্থারসে) 
এিং ৪,২৪৫টি েথাউজ কথাদনকশন প্রেথান করথা েদয়দে;

 z কক্সিথাজথার মজলথার মটকনথাফ ও উবখয়থা উপদজলথায় ৩২টি মরথাবেগেথা কযেথাদম্ পথাবন সররিথাে ও স্যথাবনদটশন সুবিধথা প্রেথান করথা েদচ্ছ;

 z স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উন্নয়দন সদিতনতথা সৃবষ্র জন্য জথাতীয় স্যথাবনদটশন মথাস অদক্টথাির, ২০১৯ সফলতথার সথাদর উেরথাপন করথা েদয়দে;

 z ১৫ অদক্টথাির, ২০১৯ তথাবরদখ বিশ্ব েথাত মধথায়থা বেিদসর কম ্যসূিী সফলভথাদি উেরথাপন করথা েদয়দে।
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পথাবন সরিরথাে-২ শথাখথা

পথাবন সরিরথাে-২ শথাখথার কথার ্যক্রম
 z ঢথাকথা ওয়থাসথা এিং িট্গথাম ওয়থাসথার সকল প্রশথাসবনক কথার ্যক্রম;

 z ঢথাকথা ওয়থাসথা এিং িট্গথাম ওয়থাসথার উন্নয়ন প্রকদল্পর অর ্য েথাড়করণ;

 z নত্ন ওয়থাসথা সৃবষ্ সংক্রথান্ত।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য গৃবেত কথার ্যক্রম
 z মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী গত ১০ অদক্টথাির ২০১৯ বরি. তথাবরদখ ঢথাকথা ওয়থাসথার পদ্থা (রশলবেয়থা) পথাবন মশথাধনথাগথার বনম ্যথাণ শীষ ্যক প্রকদল্পর 

শুভ উদদ্থাধন কদরন এিং একই তথাবরদখ ঢথাকথা ওয়থাসথার ঢথাকথা এনভথায়রনদমন্থাবল সথাসদটইদনিল ওয়থাটথার সথালেথাই প্রদজক্ট এর অধীন 
‘গন্ধি ্যপুর পথাবন মশথাধনথাগথার’ এর আনুষ্থাবনক বভবতি প্রস্তর স্থাপন কদরন। 

 z মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী গত ১৩ অদক্টথাির ২০১৯ বরি. তথাবরদখ নথারথায়ণগঞ্জ শেদর বি্মথান ঢথাকথা ওয়থাসথার পথাবন সরিরথাে কথার ্যক্রম 
নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনকট েস্তথান্তদরর প্রস্তথাি অনুদমথােন কদরন। এর মপ্রবষ্দত ৩১ অদক্টথাির ২০১৯ বরি. তথাবরদখ 
নথারথায়ণগঞ্জ শেদর ঢথাকথা ওয়থাসথার কথার ্যক্রম নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনকট েস্তথান্তদরর লদষ্যে মময়র, নথারথায়ণগঞ্জ বসটি 
কদপ ্যথাদরশন এিং ব্যিস্থাপনথা পবরিথালক, ঢথাকথা ওয়থাসথার মদধ্য সমদঝথাতথা স্মথারক স্বথাষ্বরত েয়।

 z মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী গত ২৬ জথানুয়থাবর ২০২০ বরি. তথাবরদখ িট্গ্রথাম ওয়থাসথা পথাবন সরিরথাে উন্নয়ন ও স্যথাবনদটশন প্রকল্প এর আওতথায় 
বনবম ্যত মশখ রথাদসল পথাবন মশথাধনথাগথাদরর শুভ উদদ্থাধন কদরন। 

 z িট্গ্রথাদমর কণ ্যফুলী নেীসে ঢথাকথার িথার পথাদশর নেীগুদলথার দূষণদরথাধ এিং নথাব্যতথা বৃবদ্ধর জন্য প্রণীত মথাটিথার লেযেথান ২টি ১৭/০৪/২০১৯ বরি. 
তথাবরদখ অনুবষ্ত মথাটিথার লেযেথান প্রণয়ন কবমটির সভথায় সি ্যসমিবতক্রদম অনুদমথােদনর সুপথাবরশ করথা েয়। মস মপ্রবষ্দত মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী 
উক্ত মথাটিথার লেযেথান ২টি দ্রুততম সমদয়র মদধ্য িথাস্তিথায়দনর বনদে ্যশনথা প্রেথান কদরন এিং মথাটিথার লেযেথান ২টি অনুদমথােন কদরন।

 z পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ আইন, ১৯৯৬ এর ধথারথা ৩ অনুরথায়ী িবরশথাল, বসদলট, রংপুর, ময়মনবসংে এিং ফবরেপুর 
শেদর পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ (ওয়থাসথা) গেদন মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী নীবতগত অনুদমথােন প্রেথান কদরন। এর মপ্রবষ্দত 
িবণ ্যত শেরসমূদের ওয়থাসথা গেদনর কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে। 

 z মকথাবভড-১৯ বনয়ন্ত্রদণ সথাধথারণ ছুটির সময় খথা্ সেথায়তথা কম ্যসূবি িথাস্তিথায়দন িবস্ত এলথাকথায় েবরদ্ জনদগথাবষ্র মথাদঝ ঢথাকথা ওয়থাসথার 
উদ্থাদগ খথা্ বিতরণ করথা েয়। স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র মথাননীয় মন্ত্রী জনথাি মমথা: তথাজুল ইসলথাম উক্ত 
কম ্যসূবি উদদ্থাধন কদরন। 

 z ২০১৯-২০ অর ্য িেদর ঢথাকথা ওয়থাসথার উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অনুকূদল সংদশথাবধত িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবি (আরএবডবপ)-মত মমথাট 
িরথাদ্ বেল ২৩৬৬.৮৮ মকথাটি টথাকথা। এর মদধ্য বজওবি ৮৬৭.৭০ মকথাটি টথাকথা এিং প্রকল্প সথােথার্ খথাদত ১৪৯৯.১৮ মকথাটি টথাকথা। 
জুন, ২০২০ পর ্যন্ত প্রকল্পসমূদের অনুকূদল অর ্য অিমুক্ত করথা েদয়দে মমথাট ১৮৮৪.৯৮ মকথাটি টথাকথা। এর মদধ্য বজওবি খথাদত ৪০৫.০১ 
মকথাটি টথাকথা এিং প্রকল্প সথােথার্ খথাদত ১৪৭৯.৯৭ মকথাটি টথাকথা। উক্ত সমদয় িথাস্তি অজ্যন ৯১.০০% এিং আবর ্যক অজ্যন ৮০.০০%। 

 z ২০১৯-২০ অর ্য িেদর িট্গ্রথাম ওয়থাসথার উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অনুকূদল িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবি (এবডবপ)-মত বজওবি খথাদত িরথাদ্ 
২২১৫৪.৯০ লষ্ টথাকথা, ব্যয় ১৯০৮৬.৫০ লষ্ টথাকথা এিং প্রকল্প সথােথার্ িথািে িরথাদ্ ১৩৫০৪৭.০০ লষ্ টথাকথা এিং ব্যয় ৯২১৮৪.৬১ 
লষ্ টথাকথা। িথাস্তি অজ্যন ৯০% ও আবর ্যক অজ্যন ৭০.৭৮%।
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পথাবন সরিরথাে-৩ শথাখথা

পথাবন সরিরথাে-৩ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z খুলনথা ওয়থাসথা এিং রথাজশথােী ওয়থাসথার প্রশথাসবনক ও উন্নয়নমূলক কথার ্যক্রম;

 z খুলনথা ও রথাজশথােী ওয়থাসথার পে সৃজন, সংরষ্ণ ও স্থায়ীকরণ সংক্রথান্ত কথার ্যথািলী;

 z পথাবন সরিরথাে বিষয়ক বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রেণ ও িথাস্তিথায়ন;

 z সংবলিষ্ উন্নয়ন প্রকদল্পর জনিল বনদয়থাগ, বিদেশী বিদশষজ্ঞ বনদয়থাগ সংক্রথান্ত প্রশথাসবনক কথার ্যথািলী;

 z খুলনথা ওয়থাসথা এিং রথাজশথােী ওয়থাসথার উন্নয়ন প্রকদল্পর এিং অনুন্নয়ন এর অর ্য েথাড়করণ;

 z খুলনথা ওয়থাসথা ও রথাজশথােী ওয়থাসথায় কম ্যরত কম ্যকত্যথাদের রেথাবন্ত বিদনথােন ছুটি ও ভথাতথা মঞ্জুর, িবেঃিথাংলথাদেশ ছুটি অনুদমথােন 
সংক্রথান্ত কথার ্যথািলী;

 z পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন সংক্রথান্ত বিবিধ কথার ্যক্রম;

 z পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন সংক্রথান্ত বিবভন্ন মন্ত্রণথালয়/বিভথাগ/উন্নয়ন সেদরথাগী সংস্থা ও প্রকদল্পর সথাদর সমন্বয় সথাধন;

 z প্রকল্প পবরেশ ্যন।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর পথাবন সরিরথাে-৩ শথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর খুলনথা ওয়থাসথার অনুন্নয়ন িথাদজদটর আওতথায় ১৫.৫০ (পদনদরথা মকথাটি পঞ্চথাশ লষ্) মকথাটি টথাকথা েথাড় করথা 

েদয়দে। খুলনথা ওয়থাসথার রথাজস্ব খথাদত ১৩৩টি পে স্থায়ী করথা েদয়দে এিং ৪২টি পে অস্থায়ীভথাদি সৃজন করথা েদয়দে। খুলনথা 
ওয়থাসথার জন্য অস্থায়ীভথাদি সৃজনকৃত ৭৬টি পে সংরষ্দণর আদেশ জথারী করথা েদয়দে। খুলনথা ওয়থাসথার রথাজস্ব খথাদত পে সৃজদনর 
লদষ্যে প্রশথাসবনক উন্নয়ন সংক্রথান্ত সবিি কবমটিদত প্রস্তথাি মপ্ররণ করথা েদয়দে। প্রশথাসবনক কথাদজ গবতশীলতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে খুলনথা 
ওয়থাসথার ০১(এক) জন উপব্যিস্থাপনথা পবরিথালক চুবক্তবভবতিক বনদয়থাগ করথা েদয়দে এিং ০১(এক) জন সবিি পেথায়ন করথা েদয়দে। 
খুলনথা ওয়থাসথার মথাধ্যদম মেথানগরীদত প্রথায় ১৫ লষ্ মথানুদষর জন্য সুদপয় পথাবন সরিরথাে বনবচিত করথা েদয়দে। “খুলনথা শেদর 
পয়ঃবনষ্থাশন ব্যিস্থা বনম ্যথাদণর জন্য র্বম অবধগ্রেণ” শীষ ্যক প্রকদল্পর জন্য খুলনথা মজলথার ডুমুবরয়থা উপদজলথা র্বম অবফদসর অন্তগ ্যত 
মঘথানথা মথােথারডথাগেথা মমৌজথায় কমদিবশ ৬.০৪ (েয় েশবমক শূন্য িথার) একর জবম অবধগ্রেদণর জন্য প্রশথাসবনক অনুদমথােন প্রেথান 
করথা েদয়দে।

 z ২০১৯-২০ অর ্য িেদর রথাজশথােী ওয়থাসথার অনুন্নয়ন িথাদজদটর আওতথায় ২৪.০০ (িবব্বশ) মকথাটি টথাকথা েথাড় করথা েদয়দে। রথাজশথােী 
ওয়থাসথার জন্য ৮২ (বিরথাবশ) টি পে স্থায়ী করথা েদয়দে। বেবনক মজুরীবভবতিক ৪০(িবল্শ) জন রেবমক বনদয়থাদগর প্রশথাসবনক অনুদমথােন 
প্রেথান করথা েদয়দে। রথাজশথােী ওয়থাসথার ০৫(পাঁি) জন কম ্যকত্যথাদক পদেথান্নবত প্রেথান করথা েদয়দে। “রথাজশথােী ওয়থাসথার র্-উপবরস্ 
পথাবন মশথাধনথাগথাদরর জন্য জবম অবধগ্রেণ” শীষ ্যক প্রকদল্প এবডবপদত বজওবি িথািে িরথাদ্কৃত ১ম-৪র ্য বকবস্তর সমুেয় অর ্য ১১৪৬.২৫ 
(এগথাদরথা মকথাটি মেিবল্শ লষ্ পঁবিশ েথাজথার) লষ্ টথাকথা েথাড় করথা েদয়দে। 

পবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথাপবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথা

পবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথার কথার ্যক্রদমর বিিরণ

ক. নীবতমথালথা/মকৌশলপত্র প্রণয়ন, পবরমথাজ্যন ও েথালনথাগথােকরণ:

১। িথাংলথাদেদশ পথাবন ও স্যথাবনদটশন মসক্টদরর জন্য েবরদ্ সেথায়ক মকৌশলপত্র পবরমথাজ্যন ও েথালনথাগথােকরণ:

মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ এর আদলথাদক িথাংলথাদেদশ পথাবন ও স্যথাবনদটশন মসক্টদরর জন্য েবরদ্ সেথায়ক মকৌশলপত্রটি পবরমথাজ্যন ও 
েথালনথাগথােকরণ সমথাপ্ত েদয়দে। মুদ্ণ ও প্রকথাশনথা মশদষ সংবলিষ্ সরকথাবর েপ্তর, মিসরকথাবর সংস্থা ও অন্যথান্য অংশীজনদের মদধ্য বিতরণ 
করথা েদয়দে। এর ফদল েবরদ্ ও অবতেবরদ্দের উন্নয়দন কথার ্যকর ব্যিস্থা গ্রেণ সম্ভি েদি।



¯’vbxq miKvi wefvM48

২। পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথার প্রথাবতষ্থাবনক ও আইবন কথােথাদমথা িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে জথাতীয় কম ্যপবরকল্পনথা প্রণয়ন:
সথারথাদেদশ স্বথাস্যেসমিত স্যথাবনদটশন বনবচিত করথার লদষ্যে তরথা মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ ৬.২ অজ্যদনর বনবমতি ইন্থারন্যথাশনথাল মরিবনং 
মনটওয়থাক্য, িথাংলথাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববি্থালয় (আইটিএন-বুদয়ট) এর কথাবরগবর সেদরথাবগতথায় পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথার প্রথাবতষ্থাবনক ও 
আইবন কথােথাদমথা িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে মপৌরসভথা ও পল্ী অঞ্চদলর জন্য পৃরক ২টি কম ্যপবরকল্পনথা প্রণয়দনর কথাজ সমথাপ্ত েদয়মে। এর ফদল 
পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথায় সমবন্বত কথার ্যক্রম গ্রেণ কদর মটকসই উন্নয়ন সম্ভি েদি। কম́পবরকল্পনথা দুটি মুদ্ণ ও প্রকথাশনথা সমথাপ্ত কদর সংবলিষ্ 
সরকথাবর েপ্তর, মপৌরসভথা, উপদজলথা ও ইউবনয়ন পবরষে, মিসরকথাবর সংস্থা ও অন্যথান্য অংশীজনদের মদধ্য বিতরণ করথা েদয়দে। বসটি 
কদপ ্যথাদরশন এর জন্য কম́পবরকল্পনথার খসড়থা চূড়থান্ত করথা েদয়দে। মমগথাবসটি ঢথাকথার জন্য কম́পবরকল্পনথা প্রণয়দনর লদষ্যে ঢথাকথা উতির বসটি 
কদপ ্যথাদরশন ও ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথা সংক্রথান্ত তথ্য সংগ্রদের কথাজ িলমথান রদয়দে। 

৩। ওয়থাশ মসক্টদরর জন্য মকথাবভড-১৯ Response মকৌশলপত্র প্রণয়ন: 
ওয়থাশ মসক্টদরর COVID-19 response এর লদষ্যে মকৌশলপত্র প্রণয়দনর লদষ্যে একটি ওয়থাবক্যং কবমটি গেন করথা েদয়দে। বশষ্থা 
মন্ত্রণথালদয়র মথাধ্যবমক ও উচ্চ বশষ্থা বিভথাগ, কথাবরগবর ও মথাদ্থাসথা বশষ্থা বিভথাগ, প্রথারবমক ও গণবশষ্থা মন্ত্রণথালয়, স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থাণ 
মন্ত্রণথালয় এিং ইউবসদসফ এর সমন্বদয় গঠিত ওয়থাবক্যং কবমটি মকৌশলপদত্রর চূড়থান্ত খসড়থা প্রস্তুত কদরদে। িত্যমথাদন িথাংলথায় অনুিথাদের 
কথাজ িলদে। মকৌশলপত্রটিদত স্বল্প, মধ্য ও েীঘ ্য মময়থাদে মেদশর সকল মরেবণ-মপশথার জনগদণর জন্য COVID-19 মমথাকথাদিলথায় ওয়থাশ 
মসক্টদর করণীয় বিষদয় সুবনবে ্যষ্ মকৌশল বনধ ্যথারণ করথা েদয়দে।

৪। জথাতীয় পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন মকৌশলপত্র ২০১৪ পবরমথাজ্যন ও েথালনথাগথােকরণ:
গত ১৩ নদভম্বর ২০১৯ তথাবরদখ অনুবষ্ত ১৯তম ন্যথাশনথাল মফথারথাম ফর ওয়থাটথার এন্ড স্যথাবনদটশন এর সভথার বসদ্ধথান্ত অনুরথায়ী  জথাতীয় 
পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন মকৌশলপত্র ২০১৪’ একটি কনসথাদটিশন কম ্যশথালথা এিং ওয়থাবক্যং কবমটির সভথায় আদলথািনথার মথাধ্যদম 
মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ এর আদলথাদক েথালনথাগথােকরদণর কথাজ সমথাপ্ত েদয়দে। িত্যমথাদন এটির চূড়থান্ত সম্থােনথার কথাজ িলমথান রদয়দে। 
এর ফদল বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন বনবচিতকরদণ সুবনবে ্যষ্ কথার ্যক্রম গ্রেণ ও মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ ৬টি অজ্যন সম্ভি েদি।  

৫। জথাতীয় Menstrual Hygiene Management মকৌশলপত্র প্রণয়ন: 
মেশ জুদড় বকদশথারী এিং নথারীদের মথাবসক ব্যিস্থাপনথা, স্বথাস্যেসমিত আিরণ এিং উন্নত জীিন-রথাপদনর লদষ্যে একটি জথাতীয় Menstrual 
Hygiene Management মকৌশলপত্র প্রণয়দনর উদ্থাগ গ্রেণ করথা েয়। ইউবনদসফ এিং প্রথাবক্টকযেথাল এযেকশদনর আবর ্যক ও কথাবরগবর 
সেদরথাবগতথায় মকৌশলপদত্রর চূড়থান্ত খসড়থা প্রণয়দনর কথাজ সমথাপ্ত েদয়দে।

খ. মসক্টর মকথা-অবড ্যদনশন: পবলবস /মকৌশলপত্র অিবেতকরণ: 

১। বসটি কদপ ্যথাদরশন পর ্যথাদয় পয়ঃিজ্য ব্যিস্থাপনথার প্রথাবতষ্থাবনক এিং আইবন কথােথাদমথা (IRF-FSM বসটি কদপ ্যথাদরশন) বিষদয় 
অিবেতকরণ কম ্যশথালথা আদয়থাজন:  
আইটিএন-বুদয়ট ও ইউবনদসফ এর সেদরথাবগতথায় বসটি কদপ ্যথাদরশন পর ্যথাদয় (১) রংপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন (২) নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন 
(৩) ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন ও (৪) গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এর সকল কথাউবন্সলর ও অন্যথান্য সংবলিষ্ কম ্যকত্যথাদের অংশগ্রেদণ 
এ পরন্ত্য ৪টি অিবেতকরণ কম ্যশথালথার আদয়থাজন করথা েদয়দে।

২। জথাতীয় পর ্যথাদয় Wash Bottleneck Analysis কম ্যশথালথার আদয়থাজন:
ওয়থাশ মসক্টদরর মথাে পর ্যথাদয়র সমস্যথা বিবনিতকরণ ও সমথাধথাদনর সুপথাবরশমথালথা প্রণয়দনর লদষ্যে ইউবনদসফ এর সেথায়তথায় স্থানীয় সরকথার 
বিভথাদগর পবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথা কর্্যক স্থানীয় প্রশথাসনসে জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর, (বডবপএইিই), স্বথাস্যে মন্ত্রণথালয়, স্থানীয় 
সরকথার প্রবতষ্থান (মপৌরসভথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশন), বশষ্থা মন্ত্রণথালয়, প্রথারবমক ও গণবশষ্থা মন্ত্রণথালয়, স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর 
ও ওয়থাশ মসক্টদর কম ্যরত এনবজও প্রবতবনবধদের অংশগ্রেদণ ৮টি বিভথাগীয় পর ্যথাদয় Wash Bottleneck Analysis কম ্যশথালথার 
বরদপথাট ্য মশয়থাবরং এর জন্য ১২ বডদসম্বর ২০১৯ তথাবরদখ জথাতীয় পর ্যথাদয় একটি কমশ ্যথালথার আদয়থাজন করথা েয়। স্থানীয় সরকথার, পল্ী 
উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র মথাননীয় মন্ত্রী জনথাি মমথাঃ তথাজুল ইসলথাম এমবপ এ মসবমনথাদর প্রধথান অবতবর বেদসদি উপবস্ত বেদলন।  
স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর বসবনয়র সবিি এ মসবমনথাদর সভথাপবতত্ব কদরন। Wash Bottleneck Analysis কম ্যশথালথার আদলথাদক 
একটি প্রবতদিেন প্রস্তুদতর কথাজ চূড়থান্ত পর ্যথাদয় রদয়দে। 
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পবলবস সথাদপথাট ্য অবধশথাখথার উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রদমর েবি

 
WASHBAT অনুষ্থাদন িক্তব্য রথাখদেন মথাননীয় মন্ত্রী জনথাি মমথাঃ তথাজুল ইসলথাম এমবপ

পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথা এর প্রথাবতষ্থাবনক এিং আইবন কথােথাদমথা (বসটি কদপ ্যথাদরশন) বিষদয় অিবেতকরণ কম ্যশথালথা
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পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথা এর প্রথাবতষ্থাবনক এিং আইবন কথােথাদমথা (বসটি কদপ ্যথাদরশন) বিষদয় অিবেতকরণ কম ্যশথালথা

মবনটবরং, পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন অনুবিভথাগমবনটবরং, পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন অনুবিভথাগ
মবনটবরং, পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন অনুবিভথাগ স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর একটি অন্যতম অনুবিভথাগ। স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অধীদন 
সরথাসবর ও বিবভন্ন েপ্তর/সংস্থা/প্রবতষ্থান কর্্যক উপস্থাবপত প্রকল্পসমূে প্রবক্রয়থাকরণ ও অনুদমথােন এিং এ বিভথাদগর আওতথাধীন িলমথান 
ও সমথাপ্ত প্রকল্পসমূে পবরিীষ্ণ, সদরজবমন পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন সংক্রথান্ত কথার ্যথািবল এ অনুবিভথাগ মরদক সম্থােন করথা েয়।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

অনুবিভথাগ প্রধথান অবধশথাখথা শথাখথা

মেথাপবরিথালক (মইই)

মবনটবরং ও মূল্থায়ন অবধশথাখথা ১. মবনটবরং-১ শথাখথা
২. মবনটবরং-২ শথাখথা
৩. মবনটবরং-৩ শথাখথা
৪. মূল্থায়ন-১ শথাখথা
৫. মূল্থায়ন-২ শথাখথা
৬. মূল্থায়ন-৩ শথাখথা

পবরিথালক-১
পবরেশ ্যন শথাখথা

পবরিথালক-২

পবরকল্পনথা অবধশথাখথা ১. পবরকল্পনথা-১ শথাখথা
২. পবরকল্পনথা-২ শথাখথা
৩. পবরকল্পনথা-৩ শথাখথা
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মবনটবরং ও মূল্থায়ন অবধশথাখথামবনটবরং ও মূল্থায়ন অবধশথাখথা

মবনটবরং-১ শথাখথা

মবনটবরং-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথায় সরথাসবর িথাস্তিথায়নথাধীন সকল প্রকদল্পর মবনটবরং;
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর সকল প্রকদল্পর মবনটবরং;
 z িট্গ্রথাম ও বসদলট বিভথাদগর রমথাক িরথাদদ্র আওতথায় মজলথা/উপদজলথা পবরষে ইউবনয়ন পবরষদের উন্নয়ন কথার ্যক্রম মবনটবরং;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর বনদয়থাগ/িেলী এিং উক্ত অবফসসমদের কম ্যিথারীদের বনদয়থাগ িেলী সংক্রথান্ত রথািতীয় কথাজ;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর কথার ্যপবরবধ বনধ ্যথারণ এিং এ ব্যপথাদর বিবভন্ন আইন, বিবধ, আদেশ ও বনদে ্যশ জথারব/িথাস্তিথায়ন;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজ এিং উইং এর অধীনস্ অন্যথান্য প্রবতষ্থাদনর পে সৃজন, সংরষ্ন ও বনদয়থাগ, িথাদজট প্রণয়ন, পঞ্চিথাবষ ্যকী 

িথাদজট প্রণয়ন সম্বক্যত রথািতীয় কথাজ;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর কম ্যতৎপরতথা মবনটবরং ও মূল্থায়ন;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর িথাবষ ্যক মগথাপনীয় প্রবতদিেন সংক্রথান্ত প্রথাসবগেক েথাবয়ত্ব পথালন;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর প্রবশষ্ণ, কম ্যবশবির ও সদমিলন;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর মসটআদপর কম ্যকত্যথা এিং কম ্যিথারীগদণর মিতন িরথাদ্ িথািে অর ্য েথাড়;
 z ইন্থারন্যথাশনথাল ইউবনয়ন অিমলথাকথাল অরবরটিজ সম্বক্যত সকল বিষয়;
 z মবনটবরং, মূল্থায়ন ও পবরিীষ্ণ অনুবিভথাগ এর অভযেন্তবরন প্রশথাসন সম্বক্যত বিষয়থাবে;
 z মবনটবরং, মূল্থায়ন ও পবরিীষ্ণ অনুবিভথাগ এর কম ্যকত্যথাদের প্রবশষ্ন সংক্রথান্ত বিষয়থাবে;
 z মবনটবরং, মূল্থায়ন ও পবরিীষ্ণ অনুবিভথাগ এর কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারীদের বনবমবতিক ছুটি সংক্রথান্ত রথািতীয় বিষয়থাবে;
 z সংবলিষ্ আইন/বিবধ সংরষ্ণ ও েথালনথাগথােকরণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিভথাগ পর ্যথাদয় পবরিথালক, স্থানীয় সরকথার কথার ্যথালদয়র কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের মিতন ও ভথাতথা িথািে ৮ মকথাটি 

৩০ লষ্ ২০ েথাজথার টথাকথা েথাড় করথা েদয়দে;
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মজলথা পর ্যথাদয় উপপবরিথালক, স্থানীয় সরকথার কথার ্যথালদয়র কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের মিতন ও ভথাতথা িথািে ২১ 

মকথাটি ১২ লষ্ ৬১ েথাজথার টথাকথা েথাড় করথা েদয়দে;
 z বডএলবজ ও বডবডএলবজগণ ২০১৯-২০ অর ্যিেদর প্রথায় ৩৩৫২টি স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান ও ২৩৪৫টি উন্নয়ন প্রকল্প পবরেশ ্যন কদরদেন;
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিবভন্ন বডএলবজ/বডবডএলবজ কথার ্যথালদয় মমথাট ০৬(েয়) জন কম ্যিথারী বনদয়থাদগর লদষ্যে েথাড়পত্র প্রেথান করথা েদয়দে।

মবনটবরং-২ শথাখথা

মবনটবরং-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z সকল বসটি কদপ ্যথাদরশদনর / মপৌরসভথার প্রকল্প মবনটবরং;
 z খুলনথা বিভথাদগর উপদজলথা পবরষে/ইউবনয়ন পবরষদের উন্নয়ন কথার ্যক্রম মবনটবরং;
 z মজলথা পবরষদের কম ্যকথান্ড মবনটবরং;
 z বিভথাগীয় কবমশনথার এিং মজলথা প্রশথাসকগদণর সদমিলদনর কথার ্যপত্র/কথার ্যবিিরণী বতরী এিং অনুিতশী ব্যিস্থা গ্রেণ;
 z মজলথা প্রশথাসক সদমিলন, ২০১৯ এ গৃবেত স্বল্পদময়থােী/মধ্যদময়থােী/েীঘ ্যদময়থােী মমথাট ২৫টি বসদ্ধথান্ত িথাস্তিথায়ন।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z মজলথা প্রশথাসক সদমিলন, ২০১৯ এ গৃবেত এ বিভথাগ সংবলিষ্ ২৫টি বসদ্ধথাদন্তর মদধ্য ২৫টি বসদ্ধথান্তই িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে।
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মবনটবরং-৩ শথাখথা

মবনটবরং-৩ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z খুলনথা ও রথাজশথােী ওয়থাসথার প্রকল্প মবনটবরং;
 z জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ) এর কথার ্যক্রম মবনটবরং;
 z ঢথাকথা, খুলনথা ও রংপুর বিভথাদগর মরথাক িরথাদদ্র আওতথায় মজলথা/উপদজলথা পবরষে/ইউবনয়ন পবরষদের উন্নয়ন কথার ্যক্রম মবনটবরং;
 z িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রণয়ন;
 z পথারফরদমন্স এদসসদমন্ এর বভবতিদত ইউবনয়ন পবরষদের কম ্যেষ্তথা মূল্থায়ন, বিদশষ িরথাদ্ প্রেথাদনর জন্য তথাবলকথা প্রণয়ন, 

মজলথাবভবতিক সদি ্যথাচ্চ নম্বর প্রথাপ্ত ইউবনয়ন পবরষদের তথাবলকথা প্রণয়ন এিং সংবলিষ্ ইউবনয়ন পবরষে শথাখথায় মপ্ররণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ২০১৮-১৯ অর ্যিেদর সকল ইউবনয়ন পবরষদের কম ্যেষ্তথা মূল্থায়ন কথার ্যক্রম ররথাররভথাদি সম্ন্ন করথা েদয়দে। ২০১৯-২০ 

অর ্যিেদর সকল ইউবনয়ন পবরষদের কম ্যেষ্তথা মূল্থায়ন কথার ্যক্রম িলমথান আদে;
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর ২০১৮-১৯ অর ্যিেদরর িথাবষ ্যক প্রবতদিেন প্রকথাশ করথা েদয়দে। এর ফদল এ বিভথাদগর বিবভন্নমুখী কথার ্যক্রম 

সম্দক্য সংবলিষ্ প্রবতষ্থান এিং উপকথারদভথাগীগণ অিবেত েদত মপদরদেন;
 z ২০১৮-১৯ অর ্যিেদর স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত/িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকল্পসমূে সদরজবমন মবনটবরং করথা েদয়দে। ফদল 

কথাদজর গুণগতমথান বনবচিতকরণসে স্বচ্ছতথা, জিথািবেবেতথা এিং কথাদজর গবত বৃবদ্ধ মপদয়দে।

পবরেশ ্যন শথাখথা

পবরেশ ্যন শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন বিবভন্ন েপ্তর/সংস্থা কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত/িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকল্পসমূে পবরেশ ্যন;
 z মথাবসক সমন্বয় সভথায় বত্রমথাবসক পবরেশ ্যন অগ্রগবত/ফলথাফল/বিবনিত সমস্যথা উপস্থাপন করথা;
 z মথাে পর ্যথাদয় অিবস্ত স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন উপদজলথা পবরষে/মজলথা পবরষে/ইউবনয়ন পবরষে/মপৌরসভথা পবরেশ ্যন 

প্রবতদিেন পর ্যথাদলথািনথা কদর আিশ্যক কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা;
 z উর্্যতন কর্্যপদষ্র বনদে ্যশনথা মমথাতথাদিক বিবভন্ন প্রকল্প ও স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান-সংবলিষ্ অবভদরথাগসমূে তেন্ত করথা।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

২০১৯-২০ অর ্যিেদর ১১৭টি প্রকল্প পবরেশ ্যন কদর ২১টি প্রবতদিেন উপস্থাপন করথা েদয়দে। প্রথাপ্ত পবরেশ ্যন প্রবতদিেদনর বিষদয় আিশ্যক 
কথার ্যক্রম গ্রেণ করথায় সুশথাসন ও জিথািবেবেতথা বৃবদ্ধ মপদয়দে এিং বনয়বমত পবরেশ ্যদনর ফদল কথাদজর গুণগতমথান বৃবদ্ধসে প্রকল্পসমূদের 
িথাস্তিথায়ন ত্বরথাবন্বত েদচ্ছ।

মূল্থায়ন-১ শথাখথা

মূল্থায়ন-১ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z ঢথাকথা ও িবরশথাল বিভথাদগর মরথাক িরথাদদ্র খরদির মুল্থায়ন সম্বক্যত কথাজ;
 z ঢথাকথা ও িবরশথাল বিভথাদগর আওতথাধীন সকল ইউবনয়ন পবরষেসমূদের িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিী/মরথাক িরথাদ্/িবধ ্যত মরথাক িরথাদ্ দ্থারথা 

িথাস্তিথাবয়ত উন্নয়ন প্রকদল্পর ব্যয় সংক্রথান্ত প্রবতদিেন মূল্থায়ন;
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক সরথাসবর িথাস্তিথাবয়ত সকল প্রকদল্পর মূল্থায়ন;
 z স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর সকল িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর বপবরওবডক মূল্থায়ন ও িথাস্তিথাবয়ত প্রকদল্পর চূড়থান্ত মূল্থায়ন।
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক ঢথাকথা ও িবরশথাল বিভথাদগর মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে ও মপৌরসভথার অনুকূদল েথাড়কৃত মরথাক 

িরথাদ্ দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত/িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর ব্যয় সংক্রথান্ত ২৪০টি প্রবতদিেন মূল্থায়ন করথা েদয়দে;
 z িবরশথাল বিভথাদগর বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর ৫৪৫টি পবরেশ ্যন প্রবতদিেন উপস্থাপনপূি ্যক প্রদয়থাজনীয় কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা 

েদয়দে;
 z িবরশথাল বিভথাদগর সকল ইউবনয়ন পবরষে মিয়থারম্যথানগদণর মূল্থাবয়ত ফরম এর পুন:মুল্থায়ন সম্ন্ন করথা েদয়দে।

মূল্থায়ন-২ শথাখথা

মূল্থায়ন-২ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z িট্গ্রথাম ও বসদলট বিভথাদগর আওতথাধীন সকল ইউবনয়ন পবরষেসমূদের িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিী/মরথাক িরথাদ্/িবধ ্যত মরথাক িরথাদ্ 

দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত উন্নয়ন প্রকদল্পর ব্যয় সংক্রথান্ত প্রবতদিেদনর মূল্থায়ন;

 z সকল বসটি কদপ ্যথাদরশদনর িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর বপবরওবডক মূল্থায়ন ও িথাস্তিথাবয়ত প্রকদল্পর চুড়থান্ত মূল্থায়ন;

 z িট্গ্রথাম ও বসদলট বিভথাদগর মরথাক িরথাদদ্র খরদির মূল্থায়ন সম্বক্যয় কথাজ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িট্গ্রথাম ও বসদলট বিভথাদগর মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে ও মপৌরসভথার অনুকূদল েথাড়কৃত মরথাক 

িরথাদ্ দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত/িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর ব্যয় সংক্রথান্ত ২২০টি প্রবতদিেন মূল্থায়ন করথা েদয়দে;

 z বসদলট বিভথাদগর বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর ৪৮০টি পবরেশ ্যন প্রবতদিেন মূল্থায়ন;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িট্ট্রগ্রথাম বিভথাদগর ইউবনয়ন পবরষে মিয়থারম্যথানগদণর মূল্থাবয়ত ফরম পুন:মূল্থায়ন সম্ন্ন করথা 
েদয়দে।

মূল্থায়ন-৩ শথাখথা

মূল্থায়ন-৩ শথাখথার মূল কথার ্যক্রম
 z রথাজশথােী, রংপুর ও খুলনথা বিভথাদগর আওতথাধীন সকল ইউবনয়ন পবরষেসমূদের িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিী/ মরথাক িরথাদ্ (িবধ ্যত মরথাক 

িরথাদ্ দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত উন্নয়ন প্রকদল্পর ব্যয় সংক্রথান্ত প্রবতদিেদনর মূল্থায়ন;
 z জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর সকল িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর বপবরওবডক মূল্থায়ন ও িথাস্তিথাবয়ত প্রকদল্পর চূড়থান্ত মূল্থায়ন;
 z সকল ওয়থাসথার িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর বপবরওবডক মূল্থায়ন ও িথাস্তিথাবয়ত প্রকদল্পর চুড়থান্ত মূল্থায়ন;

২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক রথাজশথােী, রংপুর ও খুলনথা বিভথাদগর মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে ও মপৌরসভথার অনুকূদল েথাড়কৃত 

মরথাক িরথাদ্ দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত/িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকদল্পর ব্যয় সংক্রথান্ত ৩৩৫টি প্রবতদিেন মূল্থায়ন করথা েদয়দে;

 z ঢথাকথা বিভথাদগর বডএলবজ ও বডবডএলবজগদণর ১০০৮টি পবরেশ ্যন প্রবতদিেন মূল্থায়ন করথা েদয়দে;

 z খুলনথা ও ময়মনবসংে বিভথাদগর ইউবনয়ন পবরষে মিয়থারম্যথানগদণর মূল্থাবয়ত ফরম পুন:মূল্থায়ন সম্ন্ন করথা েদয়দে।
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পবরকল্পনথা অবধশথাখথাপবরকল্পনথা অবধশথাখথা
র্ণমূল পর ্যথায় েদত শের/নগর পর ্যন্ত মেদশর আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়দন স্থানীয় সরকথার বিভথাগ উদল্খদরথাগ্য র্বমকথা মরদখ আসদে। শের ও 
গ্রথামথাঞ্চদলর মভৌত অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ, রথাস্তথাঘথাট, মসত্/কথালভথাট ্য ও িথাস টথাবম ্যনথাল বনম ্যথাণ ও সংরষ্দণর মথাধ্যদম মেদশর 
সথামবগ্রক মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার উন্নয়ন, বনরথাপে পথাবন সরিরথাে বনবচিতকরণ ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উন্নয়ন, কবমউবনটি ল্থাবরিন, নগর 
স্বথাস্যে/মথার্সেন মকন্দ্র, মপৌর মথাদক্যট ইতযেথাবে বনম ্যথাণ, িবস্ত উন্নয়নসে বিবভন্ন উন্নয়ন কম ্যকথান্ড পবরিথালনথার জন্য এ বিভথাদগর আওতথাধীন 
েপ্তর/সংস্থা কর্্যক মর সকল প্রকল্প প্রণয়ন করথা েয় তথা পবরকল্পনথা অবধশথাখথার মথাধ্যদম অনুদমথােদনর জন্য প্রবক্রয়থাকরণ করথা েদয় রথাদক। 
এ েথাড়থা মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে, ইউবনয়ন পবরষে, মপৌরসভথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশন প্রভৃবত স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদে িথাবষ ্যক 
উন্নয়ন কম ্যসূিী (এবডবপ)’র আওতথায় উন্নয়ন সেথায়তথা িথািে িরথাদ্ প্রথাবপ্তর বিষয়টি এ অবধশথাখথার মথাধ্যদম সম্থাবেত েদয় রথাদক।

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর সংদশথাবধত এবডবপ-মত স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদনর অনুকূদল উন্নয়ন সেথায়তথা িরথাদদ্র বিিরণ বনম্নরূপ:

খথাদতর নথাম িরথাদ্ (মকথাটি টথাকথায়)
অিমুবক্ত/ব্যয় (মকথাটি 

টথাকথায়)
উপদজলথাসমূদের জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা ৫৫০.০০ ৫৫০.০০
ইউবনয়ন পবরষদের জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা ১০.০০ ১০.০০
মপৌরসভথাসমূদের জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা ৪৬০.০০ ৪৬০.০০
মজলথা পবরষেসমূদের জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা ৫৩০.০০ ৫৩০.০০
১১টি বসটি কদপ ্যথাদরশদনর জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা ৪৫০.০০ ৪৪৯.১৩
সি ্যদমথাট ২০০০.০০ ১৯৯৯.১৩

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর সংদশথাবধত এবডবপদত মমথাট জথাতীয় িরথাদ্ বেল ২০১১৯৮.৫৬ মকথাটি টথাকথা। এর মদধ্য স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর 
জন্য িরথাদ্ বেল ৩২৬১১.৩৪ মকথাটি টথাকথা, রথা মমথাট আরএবডবপ িরথাদদ্র ১৬.২০%। এ িরথাদদ্র মদধ্য স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক 
িথাস্তিথায়নথাধীন মমথাট ২৫৬টি প্রকদল্পর অনুকূদল িরথাদ্ বেল মমথাট ৩০৬১১.৩৪ মকথাটি টথাকথা (বজওবি ২১৭০৫.৩৯ মকথাটি এিং প্রকল্প সথােথার্ 
৮৯০৫.৯৫ মকথাটি) এিং স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের (ইউবনয়ন পবরষে, উপদজলথা পবরষে, 
মপৌরসভথা, মজলথা পবরষে, এিং বসটি কদপ ্যথাদরশন) অনুকূদল উন্নয়ন সেথায়তথা বেদসদি িরথাদ্ বেল ২০০০.০০ মকথাটি টথাকথা। সথাবি ্যকভথাদি 
স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অনুকুদল অর ্য অিমুবক্ত ও ব্যয় েদয়দে ররথাক্রদম ২৮৬৬২.২২ মকথাটি টথাকথা (িরথাদদ্র ৮৭.৮৯%) ও ২৬৬১৯.৩৯ 
মকথাটি টথাকথা (িরথাদদ্র ৮১.৬৩%)। 

প্রকল্প এিং স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের জন্য উন্নয়ন সেথায়তথা িথািে িরথাদ্ ও ব্যদয়র সথাবি ্যক অগ্রগবত
(মকথাটি টথাকথায়)  

প্রকল্প ও উন্নয়ন সেথায়তথা আরএবডবপ িরথাদ্ অিমুবক্ত (িরথাদদ্র %) ব্যয় (িরথাদদ্র %)
প্রকদল্পর অনুকূদল (২৫৬টি) ৩০৬১১.৩৪ ২৬৬৬৩.০৮ (৮৭.১০%) ২৪৬২০.২৫ (৮০.৪৩%)
উন্নয়ন সেথায়তথা ২০০০.০০ ১৯৯৯.১৩ (৯৯.৯৬%) ১৯৯৯.১৩ (৯৯.৯৬%)
মমথাট ৩২৬১১.৩৪ ২৮৬৬২.২২ (৮৭.৮৬%) ২৬৬১৯.৩৯ (৮১.৬৩%)

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সি ্যদমথাট ২৫টি প্রকল্প সমথাপ্ত েদয়দে (এলবজইবড’র ১০টি, জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর এর ৪টি, ঢথাকথা ওয়থাসথা’র ২টি, 
ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ১টি, রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ৩টি, বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ১টি, কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশন 
এর ২টি, গথাবজপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ১টি, নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ১টি)। ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর সংদশথাবধত এবডবপ’র িরথাদ্, 
অিমুবক্ত ও ব্যদয়র সংস্থাওয়থারী বিিরণ পবরবশষ্-‘‘ক’’ এ মেয়থা েদলথা। ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর সংদশথাবধত এবডবপদত স্থানীয় সরকথার 
বিভথাদগর অনুকূদল প্রেতি উন্নয়ন সেথায়তথা িরথাদদ্র বিিরণ পবরবশষ্-‘‘খ’’। ২০১৯-২০ ও ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর সংদশথাবধত এবডবপর্ক্ত 
প্রকল্পসমূদের সংস্থাওয়থারী অর ্য িরথাদ্, অিমুবক্ত ও ব্যদয়র ত্লনথামূলক বিিরণী পবরবশষ্-‘‘গ’’ এ উদল্খ রদয়দে। ২০১৯-২০ সথাদলর মূল 
এবডবপ ও সংদশথাবধত এবডবপ িরথাদদ্র ত্লনথামূলক বিিরণী পবরবশষ্-‘‘ঘ’’ এ উদল্খ রদয়দে। পূি ্যিতশী ২০১৯-২০ অর ্যিেদর আরএবডবপ’র 
অগ্রগবত বেল ৯৫.৩১%।
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর পবরকল্পনথা অবধশথাখথার কথার ্যক্রম
 z এ অবধশথাখথা েদত অনুদমথােদনর জন্য প্রবক্রয়থাকরণকৃত সি ্যদমথাট ২২টি নত্ন প্রকল্প প্রস্তথাি একদনক/মথাননীয় পবরকল্পনথা মন্ত্রী কর্্যক 

অনুদমথাবেত েদয়দে এিং িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকল্পসমূদের মদধ্য ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ২৫টি প্রকল্প সমথাপ্ত েদয়দে। এেথাড়থা বিবভন্ন 
প্রকদল্পর মময়থাে বৃবদ্ধ ও সংদশথাধন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম সম্থােন করথা েদয়দে।

 z মধ্যদময়থােী িথাদজট কথােথাদমথার আওতথায় স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর বতন িের মময়থােী িথাদজট প্রণয়দন সবক্রয় সেথায়তথা প্রেথান করথা 
েদয়দে।

 z উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের িথাস্তিথায়ন অগ্রগবতর ৭টি মথাবসক এবডবপ বরবভউ বমটিং অনুষ্থান সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা েদয়দে।

 z িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিী ও সংদশথাবধত িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিীদত বজওবি ও প্রকল্প সথােথার্ িথািে প্রদয়থাজনীয় িরথাদ্ বনধ ্যথারণ সংক্রথান্ত 
কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা েদয়দে।

 z উন্নয়ন প্রকদল্পর কম ্য-পবরকল্পনথা অনুরথায়ী ক্রয় সংক্রথান্ত অগ্রগবতর তথ্যথাবেসে প্রকদল্পর মথাবসক, বত্রমথাবসক অগ্রগবতর প্রবতদিেন এিং 
সমথাপ্তকৃত প্রকল্পসমূদের প্রকল্প সমথাবপ্ত প্রবতদিেন আইএমইবড-মত মপ্ররণ করথা েদয়দে।

 z প্রধথানমন্ত্রীর কথার ্যথালয়, মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগ প্রকদল্পর িথাস্তিথায়ন অগ্রগবত ও উন্নয়ন কথার ্যক্রম সংক্রথান্ত তথ্যথাবে/ প্রবতদিেন মপ্ররণ করথা 
েদয়দে।

 z ১০ম জথাতীয় সংসদে ২০২০ সথাদলর প্ররম অবধদিশদন মেথামথান্য রথাষ্ট্রপবত কর্্যক প্রদেয় ভথাষদণ অন্তর্ ্যবক্তর জন্য এিং বডবজটথাল 
িথাংলথাদেশ গদড় মতথালথার লদষ্যে ও সরকথাদরর বনি ্যথািনী ইশদতেথাদরর আদলথাদক এ বিভথাগ কর্্যক গৃেীত কথার ্যক্রম সংক্রথান্ত তথ্যথাবে 
মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগ মপ্ররণ করথা েদয়দে। 

 z েথাতথাদগথাষ্ীর সথাদর প্রকদল্প অর ্যথায়দনর বিষদয় ঋণচুবক্তর ওপর বিবভন্ন পর ্যথাদয় মনদগথাবশদয়শন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা 
েদয়দে। 

 z সেরেথাব্দ উন্নয়ন এিং েথাবরদ্ বনরসন মকৌশলপদত্রর সূিক, মকৌশল ও নীবতসমূদের আদলথাদক এ বিভথাদগর কম ্যকথাদন্ডর প্রভথাি সংক্রথান্ত 
প্রবতদিেন প্রণয়ন করথা েদয়দে।

 z পবরকল্পনথা সংবলিষ্ সংসে অবধদিশদনর প্রদ্থাতির প্রণয়ন ও মপ্ররণ। 

পবরকল্পনথা-১ শথাখথা
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অধীন এলবজইবড, িদরন্দ্র উন্নয়ন কর্্যপষ্ কর্্যক সরথাসবর িথাস্তিথায়দনর জন্য প্রস্তথাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের 

(বিবনদয়থাগ/কথাবরগরী সেথায়তথা) অনুদমথােন প্রবক্রয়থাকরণ, প্রকদল্পর মময়থাে বৃবদ্ধ সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম, প্রকদল্পর সংদশথাধন সংক্রথান্ত 
কথার ্যক্রম এিং প্রকদল্পর অনুদমথােন ও িথাস্তিথায়ন পর ্যথাদয় বিবভন্ন তেন্ত/পবরেশ ্যন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম; 

 z প্রধথানমন্ত্রীর কথার ্যথালয়, মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগ প্রকদল্পর িথাস্তিথায়ন অগ্রগবত ও উন্নয়ন কথার ্যক্রম সংক্রথান্ত তথ্যথাবে/প্রবতদিেন মপ্ররণ;

 z েথাতথাদগথাষ্ীর সথাদর এলবজইবড কর্্যক প্রস্তথাবিত প্রকদল্প অর ্যথায়দনর বিষদয় ঋণচুবক্তর ওপর বিবভন্ন পর ্যথাদয় মনদগথাবশদয়শন সংক্রথান্ত 
কথার ্যক্রম পবরিথালনথা।

পবরকল্পনথা-২ শথাখথা
 z ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন, ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন, রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন, িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন, খুলনথা বসটি 

কদপ ্যথাদরশন, িবরশথাল বসটি কদপ ্যথাদরশন, বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন, নথারথায়নগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন, কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশন, রংপুর 
বসটি কদপ ্যথাদরশন, গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন, ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন, Sustainable Development Goal, Five 
Year Plan জলিথায়ু পবরিত্যন অবভদরথাজন মমথাকথাদিলথার জন্য মেদশর সকল বিভথাদগর আওতথায় গৃেীতব্য প্রকল্পসমূে এিং স্থানীয় 
সরকথার বিভথাগ কর্্যক সরথাসবর িথাস্তিথায়দনর জন্য প্রস্তথাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের (বিবনদয়থাগ/কথাবরগরী সেথায়তথা) অনুদমথােদনর 
প্রবক্রয়থাকরণ, প্রকদল্পর মময়থাে বৃবদ্ধ সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম, প্রকদল্পর সংদশথাধন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম এিং প্রকদল্পর অনুদমথােন ও িথাস্তিথায়ন 
পর ্যথাদয় বিবভন্ন তেন্ত/পবরেশ ্যন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম;
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 z প্রধথানমন্ত্রীর কথার ্যথালয়, মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগ প্রকদল্পর িথাস্তিথায়ন অগ্রগবত ও উন্নয়ন কথার ্যক্রম সংক্রথান্ত তথ্যথাবে/প্রবতদিেন মপ্ররণ; 

 z জথাতীয় সংসদের বিবভন্ন অবধদিশদন মেথামথান্য রথাষ্ট্রপবত কর্্যক প্রদেয় ভথাষদণ অন্তর্ ্যবক্তর জন্য এিং িত্যমথান সরকথাদরর বনি ্যথািনী 
ইশদতেথাদরর আদলথাদক এ বিভথাগ কর্্যক গৃেীত কথার ্যক্রম সংক্রথান্ত তথ্যথাবে মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগ মপ্ররণ;

 z েথাতথাদগথাষ্ীর সথাদর বসটি কদপ ্যথাদরশন সংবলিষ্ প্রকদল্প অর ্যথায়দনর বিষদয় ঋণচুবক্তর ওপর বিবভন্ন পর ্যথাদয় মনদগথাবশদয়শন সংক্রথান্ত 
কথার ্যক্রম পবরিথালনথা;

 z পঞ্চিথাবষ ্যকী পবরকল্পনথায় অন্তভু ্যবক্তর জন্য স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর Input প্রবতদিেন প্রণয়ন;

 z সংসদে মথাননীয় অর ্য মন্ত্রীর িথাদজট িক্তপৃতথায় অন্তভু ্যবক্তর জন্য Input প্রবতদিেন প্রণয়ন;

 z সেরেথাব্দ উন্নয়ন এিং েথাবরদ্যে বনরসন মকৌশলপদত্রর সূিক, মকৌশল ও নীবতসমূদের আদলথাদক এ বিভথাদগর কম ্যকথাদন্ডর প্রভথাি সংক্রথান্ত 
প্রবতদিেন প্রণয়ন;

পবরকল্পনথা-৩ শথাখথা
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অধীন বডবপএইিই, ঢথাকথা ওয়থাসথা, িট্গ্রথাম ওয়থাসথা, খুলনথা ওয়থাসথা এিং রথাজশথােী ওয়থাসথা কর্্যক িথাস্তিথায়দনর 

জন্য প্রস্তথাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের (বিবনদয়থাগ/কথাবরগরী সেথায়তথা) অনুদমথােদনর প্রবক্রয়থাকরণ, প্রকদল্পর মময়থাে বৃবদ্ধ সংক্রথান্ত 
কথার ্যক্রম, প্রকদল্পর সংদশথাধন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম এিং প্রকদল্পর অনুদমথােন ও িথাস্তিথায়ন পর ্যথাদয় বিবভন্ন তেন্ত/পবরেশ ্যন সংক্রথান্ত 
কথার ্যক্রম;

 z উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের িথাস্তিথায়ন অগ্রগবতর মথাবসক পর ্যথাদলথািনথা সভথা অনুষ্থান সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম পবরিথালনথা;

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন সকল সংস্থার প্রকল্পসমূদের অনুকূদল িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূিী ও সংদশথাবধত িথাবষ ্যক উন্নয়ন 
কম ্যসূিীদত বজওবি ও প্রকল্প সথােথার্ িথািে প্রদয়থাজনীয় িরথাদ্ বনধ ্যথারণ, অবতবরক্ত িরথাদ্ এিং উপদরথাজন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম 
পবরিথালনথা;

 z উন্নয়ন প্রকদল্পর কম ্য-পবরকল্পনথা প্রণয়ন, কম ্য-পবরকল্পনথা অনুরথায়ী ক্রয় সংক্রথান্ত অগ্রগবতর তথ্যথাবেসে প্রকদল্পর মথাবসক, বত্রমথাবসক 
অগ্রগবতর প্রবতদিেন এিং প্রকল্প সমথাপ্ত প্রবতদিেন পর ্যথাদলথািনথার পর আইএমইবড-মত মপ্ররণ;

 z প্রধথানমন্ত্রীর কথার ্যথালয়, মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগ প্রকদল্পর িথাস্তিথায়ন অগ্রগবত ও উন্নয়ন কথার ্যক্রম সংক্রথান্ত তথ্যথাবে/ প্রবতদিেন মপ্ররণ;

 z েথাতথাদগথাষ্ীর সথাদর পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন সংবলিষ্ প্রকদল্প অর ্যথায়দনর বিষদয় ঋণচুবক্তর ওপর বিবভন্ন পর ্যথাদয় মনদগথাবশদয়শন 
সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম পবরিথালনথা;

 z বিবভন্ন মন্ত্রণথালয় এিং পবরকল্পনথা কবমশদনর বিবভন্ন মসক্টদরর সথাদর উন্নয়ন প্রকল্প অনুদমথােন/িথাস্তিথায়ন সংবলিষ্ বিষদয় সমন্বয় 
সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম পবরিথালনথা।
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স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর ইদনথাদভশন, উতিম িি ্যথা, APA, তথ্য অবধকথার সংক্রথান্ত তথ্য

২০১৯-২০ অর ্যিেদর স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর ইদনথাদভশন
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর লথাইদরিবর ব্যিস্থাপনথার Software প্রস্তুত;
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর কম ্যকত্যথাদের বিদেবশক প্রবশষ্দণ প্রবতদিেন েথাবখদলর জন্য Sofware প্রস্তুত;
 z সবুজথায়ন কথার ্যক্রদমর মথাধ্যদম স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর কম ্যপবরদিশ উন্নতকরণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর উতিম িি ্যথা

ক্রম প্রবতষ্থান/েপ্তর/সংস্থার নথাম উতিম িি ্যথার তথ্য/বিিরণ
1. স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল 

অবধেপ্তর (এলবজইবড)
এলবজইবড’র উন্নয়নমূলক কম ্যকথান্ড সম্দক্য তথ্য প্রেথান এিং উক্ত কথার ্যক্রম সম্বক্যত মতথামত 
প্রেথান;

2. িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন মেথাব্ডং ট্থাক্স ও মরিড লথাইদসন্স অদটথাদমশন/অনলথাইন সনেপত্র বিতরণ;
3. কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশন ই-মরিড লথাইদসন্স : সময় হ্থাস, নথাগবরদকর ব্যয় হ্থাস, বভবজট হ্থাস মপদয়দে;
4. ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন Trade Licence Software এর মথাধ্যদম মরিড লথাইদসন্স এর আদিেন গ্রেণ এিং এর তথ্য 

অনলথাইদন েথালনথাগথােকরণ;
5. ঢথাকথা ওয়থাসথা ই-ওয়থাটথার এটিএম এর মথাধ্যদম বনম্ন আদয়র জনদগথাষ্ীদের পথাবন প্রেথান;
6. ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন ই-মেথাব্ডং ট্থাক্স আইবড কথাড ্য এর মথাধ্যদম ঘদর িদসই মপৌরকর পবরদশথাধ করথা রথাদচ্ছ;
7. খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশন ই-সড়কিথাবত সংরষ্ণ ও আিজ্যনথা অপসথারণ : এর মথাধ্যদম অনলথাইদন অবভদরথাগ গ্রেণ, সমথাধথান 

প্রেথান ও সমথাধথান অিবেতকরণ;
8. বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন স্বথাস্যে কথাড ্য ও অনলথাইন ডথাটথাদিস বতবর : প্রবতটি স্কুদল বগদয় বশষ্থারশীদের স্বথাস্যে পরীষ্থা কদর তথা 

বলবপিদ্ধ করথা েয় এিং অনলথাইন ডথাটথাদিদস সংরষ্ণ করথা েয়;
9. জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর পথাবনর উৎস িথা টিউিওদয়দলর িরথাদ্ প্রথাবপ্তর তথ্য প্রেথাদনর ই-মসিথা;
10 রথাজশথােী ওয়থাসথা অনলথাইদন সমিথাবনত গ্রথােকদের পথাবনর বিদলর তথ্য প্রেথান;
11. রংপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন মমথািথাইল এস.এম.এস প্রেথাদনর মথাধ্যদম মথা ও বশশুর টিকথা প্রেথাদনর তথাবরখ সম্দক্য অিবেতকরণ;

স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর িথাবষ ্যক কম ্যসম্থােন চুবক্ত

১। িথাবষ ্যক কম ্যসম্থােন চুবক্তর মকৌশলগত উদদ্শ্য : 
 z সেথানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদন সুশথাসন সংেতকরণ;
 z গ্রথাম ও শেদরর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন;
 z প্রথাবতষ্থাবনক সষ্মতথা উন্নয়ন;
 z নথাগবরক সুবিধথার উন্নয়ন ও সম্প্রথাসরণ;
 z বনরথাপে পথাবন সরিরথাে, পয়ঃবনস্থাশন ও িজ্যযে ব্যিসেথাপনথা উন্নয়ন।

২।  বিগত ৩(বতন) িেদর এবপএর িথাস্তিথায়দনর ফলথাফল :

অর ্যিের অবজ্যত নম্বর
২০১৬-১৭ ৯৪.২৩
২০১৭-১৮ ৮০.৩৩
২০১৮-১৯ ৯০.৮০
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৩।  ২০১৮-১৯ অর ্যিেদর সেথানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন েপ্তর/সংসেথায় এবপএ›র িথাস্তিথায়দনর ফলথাফল (প্ররম, 
বদ্তীয় ও র্তীয় সেথান অবধকথারী েপ্তর/সংসেথার নথাম)

নং েপ্তর/সংসেথার নথাম অবজ্যত নম্বর
১ ঢথাকথা ওয়থাসথা ৯৬.৬৬
২ সেথানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর ৯৫.৮৮
৩ বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন ৯২.৮৮

তথ্য অবধকথার বিষয়ক তথ্য

ক্রম কর্্যপদষ্র/েপ্তদরর নথাম
তথ্য সরিরথাদের 

জন্য প্রথাপ্ত আদিেন 
সংখ্থা

বনষ্পবতিকৃত 
আদিেদনর সংখ্থা

১ স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ১২ ৮
২ এলবজইবড ৬ ৩
৩ বডবপএইিই ২৯ ২৯
৪ ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন ৯ ৯
৫ ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন ৩৫ ১৭
৬ িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন ৯ ৯
৭ রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন ২ ২
৮ খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশন ২ ২
৯ বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন ২২ ২০
১০ িবরশথাল বসটি কদপ ্যথাদরশন ২ ২
১১ নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন ৪ ২
১২ ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন ২ ২
১৩ ঢথাকথা ওয়থাসথা ১২ ১১
১৪ িট্গ্রথাম ওয়থাসথা ৮ ৮
১৫ রথাজশথােী ওয়থাসথা ১ ১
১৬ খুলনথা ওয়থাসথা ১ ১

মমথাট ১৫৬ ১২৪
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ফদটথাগ্যথালথাবর

িথাবষ ্যক কম ্যসম্থােন চুবক্ত স্বথাষ্র অনুষ্থান

‘আমথার গ্রথাম-আমথার শের’ কম ্যসূবি বিষয়ক পর ্যথাদলথািনথা সভথা



¯’vbxq miKvi wefvM 65

২০১৮-২০১৯ অর ্যিেদরর সংদশথাবধত িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবি পর ্যথাদলথািনথা সভথা

মজলথা পবরষে এর মিয়থারম্যথানবৃদদির সথাদর মত বিবনময় সভথা
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ইদনথাদভশন মশথাদকবসং ২০১৯ এ িক্তব্য রথাখদেন মথাননীয় মন্ত্রী জনথাি মমথাঃ তথাজুল ইসলথাম এমবপ

জথাতীয় স্যথাবনদটশন মথাস অদক্টথাির ২০১৯ এর উদদ্থাধন অনুষ্থান
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িথাংলথাদেদশ গ্রথাম আেথালত সবক্রয়করণ (২য় পর ্যথায়) প্রকল্প

র্বমকথা

সুশথাসন বনবচিতকরদণর লদষ্যে গ্রথাম আেথালদতর কথার ্যক্রমদক শবক্তশথালী করদত গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথার স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর 
মথাধ্যদম ইউএনবডবপ ও ইউদরথাপীয়থান ইউবনয়ন-এর আবর ্যক ও কথাবরগবর সেদরথাবগতথায় ৭ িের মময়থােী (২০০৯-২০১৫) ‘অযেথাকটিদভটিং 
বভদলজ মকথাট ্যস্ ইন িথাংলথাদেশ’ শীষ ্যক প্রকল্পটি িথাংলথাদেদশর ১৪টি মজলথার ৫৬টি উপদজলথার ৩৫১টি ইউবনয়দন সফলভথাদি িথাস্তিথায়ন 
কদরদে। তথারই ধথারথািথাবেকতথায় স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আগ্রদের মপ্রবষ্দত উন্নয়ন সেদরথাগী সংস্থা ও িথাংলথাদেশ সরকথার এই প্রকল্পটির 
বদ্তীয় পর ্যথায় অর ্যথাৎ ‘িথাংলথাদেদশ গ্রথাম আেথালত সবক্রয়করণ (২য় পর ্যথায়)’ প্রকল্পটি ৬ িেদরর জন্য (২০১৬-২০২১) মেদশর ১,০৮০টি 
ইউবনয়দন িথাস্তিথায়ন করদে। পরিতশীদত মেদশর অন্যথান্য স্থাদনর ন্যথায় পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথার সথাধথারণ জনগদণর জন্য স্থানীয় পর ্যথাদয় 
বিিথাবরক সুবিধথা বনবচিত করথার বিষয়টি বিদিিনথায় বনদয় তথাদের স্থানীয় বিদরথাধ বনরসন পদ্ধবতদক উন্নত ও শবক্তশথালীকরণ এিং পথাি ্যতযে 
িট্গ্রথাম এলথাকথায় গ্রথাম আেথালত প্রকল্প িথাস্তিথায়দনর সম্ভথাব্যতথা রথািথাইদয়র লদষ্যে এ প্রকল্পটির কথার ্যক্রম পথাি ্যতযে মজলথাসমূদে মসদটেম্বর, 
২০১৯ েদত সম্প্রসথারণ করথা েয়। িত্যমথাদন প্রকল্পটি িথাংলথাদেদশর ৩০টি মজলথার ১৫৪টি উপদজলথার আওতথাধীন ১,২০১টি ইউবনয়দন 
(সমর্বম এলথাকথায় ২৭টি মজলথার ১২৮টি উপদজলথার ১,০৮০টি ইউবনয়ন এিং পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথায় ৩টি মজলথার ২৬টি উপদজলথার 
১২১টি ইউবনয়ন) িলমথান রদয়দে। প্রকল্পটি িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে মমথাট িথাদজট েল ৩১,৮৯৫.১৪ লষ্ টথাকথা (ইউদরথাপীয়থান ইউবনয়ন ও 
ইউএনবডবপ- ২৭৪,৫৪.৮৩ লষ্ টথাকথা এিং িথাংলথাদেশ সরকথার- ৪,৪৪০.৩১ লষ্ টথাকথা)। মমথাট িথাদজদটর মদধ্য সমর্বম এলথাকথার জন্য 
২৭,৫৬৭.৪৪ লষ্ টথাকথা এিং পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথার জন্য ৪,৩২৭.৭০ লষ্ টথাকথা িথাদজট ধরথা েদয়দে।

লষ্যে ও উদদ্দশ্য

প্রকদল্পর সথামবগ্রক উদদ্শ্য: িথাংলথাদেদশর সুবিধথািবঞ্চত ও প্রথাবন্তক জনদগথাষ্ীর বিিথার ব্যিস্থায় প্রদিশথাবধকথার বনবচিতকরদণ অিেথান রথাখথা।

সুবনবে ্যষ্ উদদ্শ্য
 z সমর্বম এলথাকথায় সুসংগঠিত গ্রথাম আেথালত সবক্রয়করণ এিং পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথায় স্থানীয় বিদরথাধ বনরসন পদ্ধবতদক উন্নত ও 

শবক্তশথালীকরদণর মথাধ্যদম স্থানীয় বিিথাবরক িথাবেেথা পূরণ এিং ররথারর আইনী মসিথা প্রেথাদনর মষ্দত্র স্থানীয় কর্্যপষ্দক অবধকতর 
সংদিেনশীল করথা।

 z স্থানীয় জনগদণর বিদশষ কদর নথারী, েবরদ্ ও বিপেথাপন্ন জনদগথাষ্ীর ষ্মতথায়ন করথা রথাদত তথারথা তথাদের প্রবত সংঘটিত অন্যথায়সমূদের 
প্রবতকথার িথাইদত পথাদর এিং স্থানীয় পর ্যথাদয় দ্রুততম সমদয়, স্বল্প খরদি ও স্বচ্ছতথার সথাদর বিদরথাধ বনষ্পবতি করদত পথাদর।

কম ্য এলথাকথা ও কম ্যপন্থা

িথাংলথাদেদশর ৮টি বিভথাদগর ৩০টি মজলথার অন্তভু ্যক্ত ১৫৪টি উপদজলথার ১,২০১টি ইউবনয়দন প্রকল্পটি িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ। বনদম্নর মটবিদল 
প্রকদল্পর কম ্য এলথাকথা ত্দল ধরথা েদয়দে।

বিভথাগ মজলথা উপদজলথার সংখ্থা ইউবনয়দনর সংখ্থা

ঢথাকথা গথাজীপুর, মথােথারীপুর, মগথাপথালগঞ্জ ও ফবরেপুর ১৮ ১৩৬

ময়মনবসংে জথামথালপুর, ময়মনবসংে ও মনত্রদকথানথা ১০ ৯৯

িট্গ্রথাম িাঁেপুর, কক্সিথাজথার, মনথায়থাখথালী, িট্গ্রথাম, রথাঙ্গথামথাটি, খথাগড়থােবড় ও িথাদিরিথান ৪৮ ২৯৩

বসদলট মমৌলভীিথাজথার, সুনথামগঞ্জ ও বসদলট ১৩ ১১১

রথাজশথােী নওগাঁ, পথািনথা ও বসরথাজগঞ্জ ১৬ ১৩১

রংপুর রংপুর, গথাইিথান্ধথা, কুবড়গ্রথাম ও পঞ্চগড় ২০ ১৮৩

িবরশথাল মভথালথা, িরগুনথা ও পট্য়থাখথালী ১৩ ১১৮
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বিভথাগ মজলথা উপদজলথার সংখ্থা ইউবনয়দনর সংখ্থা

খুলনথা িথাদগরেথাট, খুলনথা ও সথাতষ্ীরথা ১৬ ১৩০

৮টি বিভথাগ ৩০টি মজলথা ১৫৪টি ১,২০১টি

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z সমর্বম এলথাকথায় সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম: 

 z প্রকল্পভুক্ত সমর্বম এলথাকথায় ১,০৭৯টি ইউবনয়দন ৬৬,৬৬৮টি মথামলথা নবরভুক্ত েদয়দে রথার মদধ্য ৫৯,৬০৪টি মথামলথায় গ্রথাম 
আেথালদতর মথাধ্যদম বসদ্ধথান্ত (রথায়) প্রেথান করথা েদয়দে এিং ৫৬,৭৬৭টি বসদ্ধথান্ত (৯৪%) িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে। 

 z ২,৯০৫টি মথামলথা মজলথা আেথালত, রথানথা ও অন্যথান্য উৎস মরদক বনষ্পবতির লদষ্যে গ্রথাম আেথালদত মপ্ররণ করথা েদয়দে রথা উচ্চ আেথালদত 
মথামলথার জট কমথাদত বিদশষ র্বমকথা রথাখদে।

 z ২০,২২৮ জন নথারী (প্রথায় ৩০%) গ্রথাম আেথালত মরদক বিিথাবরক মসিথা প্রথাবপ্তর লদষ্যে মথামলথা েথাদয়র কদরদে।

 z ১,০৮,৪৬২ জন স্থানীয় মলথাক গ্রথাম আেথালদতর বিিথাবরক প্রবক্রয়থায় অংশগ্রেণ কদরদে রথার মদধ্য প্রথায় ২০% নথারী।

 z গ্রথাম আেথালদতর মথাধ্যদম সি ্যদমথাট ৬০ মকথাটি ৮৬ লষ্ টথাকথার সমমূদল্র আবর ্যক পথাওনথা/সুবিধথা আেথায় কদর আদিেনকথারীদক 
প্রেথান করথা েদয়দে।

 z গ্রথাম আেথালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সথাদল সংদশথাবধত) মক যুদগথাপদরথাগীকরদণর লদষ্যে তথা সংদশথাধদনর জন্য জথাতীয় পর ্যথাদয় 
বিদশষজ্ঞদের বনদয় একটি পরথামশ ্য সভথা আদয়থাজন করথা েদয়দে।

 z প্রকল্পভুক্ত সমর্বম এলথাকথায় ৮৩ জন মিয়থারম্যথান, ৮১ জন প্থাদনল মিয়থারম্যথান, ১৯০ জন ইউবনয়ন পবরষদের সবিি, ৮,৯৫৬ জন 
ইউবপ সেস্য এিং ২০৮ জন গ্রথাম আেথালত সেকথারীদক গ্রথাম আেথালদতর উপর জ্ঞথান ও েষ্তথা বৃবদ্ধমূলক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা 
েদয়দে।

 z জথাতীয় পর ্যথাদয় গ্রথাম আেথালত সম্দক্য ব্যথাপক জনসদিতনতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে মমথাট ০৩টি কম ্যশথালথার আদয়থাজন করথা েদয়দে। উক্ত 
কম ্যশথালথাসমূদে সথাংিথাবেক, সরকথাবর ও মিসরকথাবর কম ্যকত্যথা, স্থানীয় সরকথাদরর প্রবতবনবধ উপবস্ত বেদলন।

 z স্থানীয় জনসথাধথারণ, মসিথা প্রেথানকথারী ও সংবলিষ্ মটিকদেথা্ডথারদের গ্রথাম আেথালদতর উপর সদিতনতথা বৃবদ্ধ করথার লদষ্যে প্রকল্পভুক্ত 
বিবভন্ন ইউবনয়দন ৮৮,৮৬৯টি উেথান বিেক, ৬টি মথাবটিবমবডয়থা রেথামথা মশথা এিং ১৪টি র ্রথালী আদয়থাজন করথা েদয়দে রথার মথাধ্যদম প্রথায় 
১৪ লষ্ ৭ েথাজথার স্থানীয় মলথাকদক (নথারী ৭০%) গ্রথাম আেথালদতর বিিথাবরক মসিথা সংক্রথান্ত িথাত্যথা প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z বিবভন্ন পর ্যথাদয়র জনগণদক সদিতন করথার প্রয়থাদস বিবভন্ন তথ্য, বশষ্থা ও মরথাগথাদরথাগ (IEC) উপকরণ প্রস্তুত কদর অংশীজনদের 
মথাদঝ বিতরণ করথা েদয়দে।

 ¾ গ্রথাম আেথালত- এর বিিথাবরক মসিথার উপর বনবম ্যত এক বমবনট (৬০ মসদকন্ড)-এর একটি সদিতনতথামূলক টিবভ বিজ্ঞথাপন 
(টিবভবস) প্রকদল্পর মফইসবুক মপইদজ প্রিথার করথা েদয়দে, রথা প্রথায় ২৫ লষ্ মথানুদষর কথাদে মপৌঁদেদে।

 ¾ প্রকদল্পর সথাফল্, এর কম ্যএলথাকথা, গ্রথাম আেথালদতর র্বমকথা, এর প্রধথান মসিথাসমূে, উপকথারদভথাগী ও অংশীজনদের মতথামত 
ইতযেথাবে বনদয় একটি ইদ্রিথাডথাকটবর বভবডও বতবর করথা েদয়দে। এটি প্রকদল্পর ওদয়িসথাইট ও মসথাশথাল বমবডয়থাসে বিবভন্ন সভথায় 
প্রিথার করথা েদয়দে। 

 ¾ কদরথানথা ভথাইরথাস প্রবতদরথাদধ সদিতনতথা িথাড়থাদত প্রকদল্পর পষ্ মরদক ২২ েথাজথার ৫০০ মপথাটিথার, েথাবপদয় মথাে পর ্যথাদয় বিতরণ 
করথা েদয়দে। একটি বডবজটথাল মপথাটিথার বতবর কদর প্রকদল্পর ওদয়িসথাইট ও মসথাশথাল বমবডয়থাসে মথাে পর ্যথাদয় বিবভন্ন অনলথাইন 
মথাধ্যদম প্রিথার করথা েদয়দে।

 z গ্রথাম আেথালদতর কথার ্যক্রম মবনটবরং- এ স্থানীয় প্রশথাসদনর অংশগ্রেণ বনবচিতকরদণর লদষ্যে বনম্নবলবখত কথার ্যক্রম সম্ন্ন করথা 
েদয়দে: 

 ¾ প্রকদল্পর সেদরথাবগতথায় স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর মইই অনুবিভথাগ (Monitoring, Inspection and Evaluation 
Wing)  বিদকন্দ্রীকৃত পবরিীষ্ণ, পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন পদ্ধবত (Decentralized Monitoring, Inspection and 
Evaluation System) বতবর কদরদে এিং তথা সথারথা মেদশ িথাস্তিথায়দনর বনবমদতি  সরকথাবর আদেশ জথাবর করথা েদয়দে;
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 ¾ বিদকন্দ্রীকৃত পবরিীষ্ণ, পবরেশ ্যন ও মূল্থায়ন পদ্ধবত িথাস্তিথায়দন উপদজলথা পর ্যথাদয় প্রবশষ্ণ কথার ্যক্রম পবরিথালনথার বনবমদতি 
বডব্রিক্ট ফযেথাবসবলদটটর, মজলথা সমন্বয়কথারী ও সংবলিষ্দের অনলথাইনবভবতিক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে;

 ¾ প্রকদল্পর সেথায়তথায় গঠিত ৫০% মজলথা এিং ৩৫% উপদজলথা গ্রথাম আেথালত ব্যিস্থাপনথা কবমটি বত্রমথাবসক সভথার মথাধ্যদম গ্রথাম 
আেথালদতর কথার ্যক্রম মবনটবরং করদেন;

 ¾ গ্রথাম আেথালদতর কথার ্যক্রম মবনটবরং করথার লদষ্যে প্রকল্পভুক্ত ১০০টি ইউবনয়দন পরীষ্থামূলকভথাদি িথাস্তিথায়দনর জন্য 
ওদয়িবভবতিক বভবসএমআইএস (VCMIS) সফটওয়যেথার বতবর করথা েদয়দে রথার িথাস্তিথায়ন প্রবক্রয়থাধীন আদে।

 z বডব্রিক্ট ফযেথাবসবলদটটর ও প্রকল্প অবফদসর সংবলিষ্ টিথাফসে মথাে পর ্যথাদয়র ৫৯ জন টিথাফদক ওদয়িবভবতিক প্রকল্প তথ্য ব্যিস্থাপনথা 
পদ্ধবত (PMIS) ও গ্রথাম আেথালদতর মসিথা গ্রেীতথাদের মতথামত জবরপ (Court Users Survey)-এর উপর ২ বেদনর অনথািথাবসক 
প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z প্রকদল্পর অজ্যন ও বশষ্ণ বলবপিদ্ধ করথার জন্য ২টি জবরপ কথাজ (১. নথারীর ষ্মতথায়দন প্রকল্প কথার ্যক্রদমর অিেথান ও ২. মলসনস্ 
লথাবন ্যং) সম্ন্ন করথা েদয়দে।

পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথায় সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

 z রথাঙ্গথামথাটি মজলথায় প্রকদল্পর পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম অংদশর উপর একটি উদদ্থাধনী অনুষ্থান আদয়থাজন করথা েদয়দে মরখথাদন সরকথাবর 
ও মিসরকথাবর সংস্থা, েথাতথা সংস্থা, বিবভন্ন প্রবতষ্থান, স্থানীয় এিং প্ররথাগত বিিথার ব্যিস্থার প্রবতবনবধবৃদি এিং সুশীল সমথাদজর 
প্রবতবনবধসে সি ্যদমথাট ৭৬ জন উপবস্ত বেদলন। 

 z পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথায় স্থানীয় বিিথাবরক ব্যিস্থায় মথামলথা ব্যিস্থাপনথা ও নবর সংরষ্দণর লদষ্যে প্রবশষ্ণ প্রেথান, প্ররথাগত বিিথার 
ব্যিস্থার ঐকমত (Harmonization) এর উপর মতথামত ও সদিতনতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে মতবিবনময় সভথা/কম ্যশথালথা আদয়থাজন করথা 
েদয়দে।

 z পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম অংদশ ৫জন কনসথালদটন্ (প্ররথাগত বিিথার ব্যিস্থার েথারদমথানথাইদজশন- এর উপর ১ জন, িথাকমথা, মথারমথা এিং 
বত্রপুরথা সম্প্রেথাদয়র প্ররথাগত বিিথার ব্যিস্থার আইন এিং প্রিবলত প্ররথা পর ্যথাদলথািনথার জন্য ৩ জন এিং পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম বিষয়ক 
আইন, প্রবিধথান সংকলণ করথার জন্য ১ জন) বনদয়থাগ করথা েদয়দে । এর মদধ্য পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম বিষয়ক আইন, প্রবিধথান সংকলন 
করথার জন্য বনদয়থাবজত কনসথালদটন্ জুন ২০২০- এ তথার কথাজটি সম্ন্ন কদরদেন। িথাবক ৪ জন কনসথালদটন্ তথাদের কথাজ কদর 
রথাদচ্ছন। 

 z প্রকল্প সম্দক্য তথ্য, মরথাগথাদরথাগ ও বশষ্থামূলক (আইইবস) উপকরণ বতবরর লদষ্যে বতনটি আইইবস উপকরণ বতবর বিষয়ক কম ্যশথালথা 
অনুবষ্ত েদয়দে। উক্ত কম ্যশথালথাগুদলথাদত মেডম্যথান ও কথাি ্যথারীসে বিবভন্ন প্রবতষ্থান, স্থানীয় এিং প্ররথাগত বিিথার ব্যিস্থার প্রবতবনবধবৃদি, 
সুশীল সমথাদজর প্রবতবনবধ এিং সথাংিথাবেকসে মমথাট ১০২ জন অংশগ্রেণ কদরন। 

 z পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম এলথাকথায় গ্রথাম আেথালত িথাস্তিথায়দনর সম্ভথাব্যতথা রথািথাইদয়র লদষ্যে রথাঙ্গথামথাটি, খথাগড়থােবড় এিং িথাদিরিথান মজলথায় 
কম ্যমুখী গদিষণথা (Action Research) পবরিথালনথার জন্য ১৫টি ইউবনয়ন বনি ্যথািন করথা েদয়দে। 

 z প্রকদল্পর কম ্য এলথাকথাভুক্ত রথাংগথামথাটি, খথাগড়থােবড় এিং িথাদিরিথান মজলথার প্ররথাগত বিিথার ব্যিস্থার িত্যমথান অিস্থা রথািথাইদয়র লদষ্যে 
একটি মিসলথাইন সথাদভ ্যর কথাজ শুরু েদয়দে।

 z “িথাংলথাদেদশ গ্রথাম আেথালত সবক্রয়করণ (২য় পর ্যথায়)” এর পথাি ্যতযে িট্গ্রথাম অংদশর স্থানীয় পর ্যথাদয় কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে ৩টি 
মজলথায় (রথাঙ্গথামথাটি, খথাগড়থােবড় এিং িথাদিরিথান) ৩টি িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা বনি ্যথািন প্রবক্রয়থা িলদে।
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প্রকদল্পর সথাফল্ গাঁরথা

 z বিবভন্ন বনরদপষ্ গদিষণথায় এ প্রকল্পদক স্থানীয়ভথাদি বিদরথাধ বনষ্পবতির মথাধ্যদম সুশথাসন বনবচিতকরদণর একটি সফল মদডল বেদসদি 
স্বীকৃবত বেদয়দে এিং সথারথা মেদশ এমনবক মেদশর িথাইদরও এ মদডল িথাস্তিথায়দনর পরথামশ ্য প্রেথান কদরদে। বিবভন্ন বনরদপষ্ 
গদিষণথায় প্রথাপ্ত কবতপয় ফলথাফল বনম্নরূপ:

 z International Initiative for Impact Evaluation (3ie) কর্্যক সম্থাবেত ইম্যেথাক্ট ইভযেথালুদয়শন প্রবতদিেদন িলথা 
েদয়দে মর, গ্রথাম আেথালত সবক্রয়করদণ প্রকল্পটি উদল্খদরথাগ্যভথাদি সফল েদয়দে। প্রবতদিেদন আরও িলথা েদয়দে মর, এবভবসবি (২য় 
পর ্যথায়) প্রকল্প এলথাকথায় ইউবপ প্রবতবনবধগণ গ্রথাম আেথালত সম্দক্য মিশী জ্ঞথান রথাদখ, গ্রথাম আেথালদতর মথাধ্যদম বিদরথাধ বনষ্পবতিদত 
তথারথা অবধক সময় মেয়, এিং মথামলথা বনষ্পবতির প্রবক্রয়থাবে অনুসরণ কদর তথারথা িমৎকথারভথাদি গ্রথাম আেথালদতর নবর-পত্র বলবপিদ্ধ 
কদর।

 z বিবভন্ন সমীষ্থায় মেখথা মগদে মর,  গ্রথাম আেথালদতর মথাধ্যদম গ্রথাদমর সথাধথারণ জনগণ  অতযেন্ত কম সমদয় ও স্বল্প খরদি বিিথাবরক 
মসিথা পথাদচ্ছন এিং গ্রথাম আেথালদতর মসিথায়  তথারথা খুিই সন্তুষ্। গ্রথাম আেথালত আত্মীয়-স্বজন এিং পবরিথাদরর সেস্যদের মদধ্য 
শথাবন্তপূণ ্য সম্ক্য পুন:স্থাপন কদরদে। ওদয়িবভবতিক প্রকল্প তথ্য ব্যিস্থাপনথা পদ্ধবত (PMIS) মরদক মেখথা রথায় মর, গ্রথাম আেথালদত 
মথামলথা বনষ্পবতি (৯২%) ও বসদ্ধথান্ত িথাস্তিথায়দনর (৯৪%) েথারও অতযেন্ত ভথাল। একটি  সমীষ্থায় মেখথা মগদে মর, একটি মথামলথা গ্রথাম 
আেথালদত বনষ্পবতি েদত গদড় মথাত্র ২৮ বেন সময় লথাদগ। সমীষ্থায় আরও িলথা েয় মর, একজন মসিথাগ্রেীতথাদক গ্রথাম আেথালত মরদক 
বিিথাবরক মসিথা মপদত মকথাট ্য বফস, রথাতথায়থাত খরি এিং নথাস্তথা িথািে গদড় মথাত্র ১৯২.০০ টথাকথা খরি করদত েয়। গ্রথাম আেথালদতর 
মসিথা গ্রেীতথা জবরপ মরদক মেখথা রথায় মর, ৯৬% মসিথা গ্রেীতথা গ্রথাম আেথালদতর মসিথায় সন্তুষ্। সন্তুবষ্র কথারণ বেদসদি তথারথা  গ্রথাম 
আেথালত কথাক্র্যদমর স্বচ্ছতথা (৫২%), বিিথারকদের বনরদপষ্তথা (৫১%), মথামলথা পবরিথালনথায় কম খরি (৬১%), মথামলথা বনষ্পবতিদত 
স্বল্প সময় (৬২%) এিং সেজ প্রবক্রয়থা (৩৯%) ইতযেথাবে উদল্খ কদরদেন। 

 z ওদয়িবভবতিক প্রকল্প তথ্য ব্যিস্থাপনথা পদ্ধবত মরদক মেখথা রথায় মর,  গ্রথাম আেথালদতর মথাধ্যদম প্রকদল্পর শুরু মরদক জুন, ২০২০ পর ্যন্ত 
সমদয় ১৫২ মকথাটি ৭৮ লষ্ টথাকথা আেথায় কদর আদিেনকথারীদক প্রেথান করথা েদয়দে। গ্রথাম আেথালদতর মসিথা গ্রেীতথা জবরপ মরদক 
মেখথা রথায় মর, আদিেনকথারীগণ সরথাসবর ষ্বতপূরণ অরিথা উদ্ধথারকৃত জবমর বিপরীদত প্রদতযেদক গদড় ১৭,২০০.০০ টথাকথা ষ্বতপূরণ 
বেদসদি মপদয়দে। আদিেনকথারীগণ এই ষ্বতপূরদণর টথাকথা িহুমুখী খথাদত খরি কদরদেন। উেথােরণস্বরূপ, তথারথা বিবকৎসথা ব্যয় 
(২০%), পথাবরিথাবরক খরি (৩৯%), ক্ষুদ্ ব্যিসথা (২৭%), ঋণ পবরদশথাধ (১১%) ইতযেথাবে খথাদত খরি কদরদেন। 

 z বিবভন্ন সমীষ্থায় মেখথা মগদে মর, প্রকল্প মরদক বিবভন্ন পেদষ্প মনওয়থার ফদল আদিেনকথারী ও প্রবতিথােী অবধক মথাত্রথায় নথারী প্থাদনল 
সেস্য মদনথানয়ন বেদয়দেন। রথার ফদল বসদ্ধথান্ত গ্রেণ প্রবক্রয়থায় নথারীর অংশগ্রেণ উদল্খদরথাগ্য েথাদর মিদড়দে ( উেথােরণস্বরূপ, ২০১৭ 
সথাদল ২% মরদক মিদড় ২০২০ সথাদল ১৮% েদয়দে)। সথাষ্থাৎকথাদর বিদশষ কদর নথারীরথা িদলদেন মর, গ্রথাম আেথালত এমন একটি 
মফথারথাম মরখথাদন নথারীরথা বনরথাপদে করথা িলথার সুদরথাগ পথায় এিং গ্রথাম আেথালদতর বিিথারকগণ বিিথার কথার ্য পবরিথালনথার সমদয় তথাদের 
করথা মদনথাদরথাগসেকথাদর শুদন। এখথাদন সংস্কৃবতগত, ধমশীয় এিং পথাবরিথাবরক বিষম্য পবরেথার করথা েয়।
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প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

গ্রথাম আেথালত

গ্রথাম আেথালত মসিথা সংক্রথান্ত সদিতনতথা বৃবদ্ধমূলক রথাবল
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আরিথান প্রথাইমথারী মেলর মকয়থার সথাবভ ্যদসস মডবলভথারী প্রদজক্ট (২য় পর ্যথায়)

র্বমকথা

স্থানীয় সরকথার (বসটি কদপ ্যথাদরশন) আইন ২০০৯ এিং স্থানীয় সরকথার (মপৌরসভথা) ২০০৯ আইন অনুসথাদর নগরিথাসীদক প্রথারবমক 
স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান বসটি কদপ ্যথাদরশন এিং মপৌরসভথাসমূদের েথাবয়ত্ব। িথাংলথাদেদশ দ্রুত নগরথায়দনর ফদল শেরিথাসী মথানুদষর স্বথাস্যেদসিথার 
িবধ ্যত িথাবেেথার ত্লনথায় প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান কথােথাদমথা দুি ্যল এিং অপ্রত্ল। গ্রথামথাঞ্চদল কবমউবনটি বক্বনক, ইউবনয়ন উপ-স্বথাস্যেদকন্দ্র 
এিং উপদজলথা স্বথাস্যেদকদন্দ্রর মথাধ্যদম প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা এিং পবরিথার পবরকল্পনথা মসিথার শবক্তশথালী মনটওয়থাক্য রদয়দে। বকন্তু নগর 
এলথাকথায় অনুরুপ স্বথাস্যেদসিথা মনটওয়থাক্য ও কথার ্যক্রদমর অপর ্যথাপ্ততথা রদয়দে। এ শূন্যতথার মনবতিথািক প্রভথাদি শেরিথাসী বিদশষত েবরদ্ 
মথানুষ অতযেথািশ্যকীয় স্বথাস্যেদসিথা মরদক িবঞ্চত েদচ্ছ। এ মপ্রষ্থাপদট অতযেথািশ্যকীয় স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান কথােথাদমথা আদরথা উন্নত কদর নগরিথাসী 
বিদশষ কদর েবরদ্ জনদগথাষ্ীদক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথাদনর লদষ্যে ১৯৯৮ সন মরদক স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অধীদন এ প্রকদল্পর কথার ্যক্রম 
িলমথান রদয়দে। ইতমথাপূদি ্য সমথাপ্ত প্রকল্প ‘আরিথান প্রথাইমথারী মেলর মকয়থার প্রদজক্ট, ‘বদ্তীয় আরিথান প্রথাইমথারী মেলর মকয়থার প্রদজক্ট’ 
এিং ‘আরিথান প্রথাইমথারী মেলর মকয়থার সথাবভ ্যদসস মডবলভথার প্রদজক্ট’- এর ধথারথািথাবেকতথায় নগর/শের মকবন্দ্রক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথাদনর লদষ্যে 
প্রকল্পটি িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ।

প্রথাক্কবলত ব্যয় (মকথাটি টথাকথায়)

(ক) মমথাট : ১১৩৬

(খ) বজওবি : ২৪০

(গ) প্রকল্প সথােথার্ : ৮৯৬

[এবডবি মলথান ৮৮০ মকথাটি টথাকথা (১১০ বমবলয়ন মথাবক্যন ডলথার) এিং এবডবি অনুেথান (Urban Climate Change Resilience 
Trust Fund) ১৬ মকথাটি টথাকথা (২ বমবলয়ন মথাবক্যন ডলথার)] 

মময়থােকথাল

আরম্ভ: ০১ এবপ্রল ২০১৮

সমথাবপ্ত: ৩১  মথাি ্য ২০২৩

লষ্যে

নগর এলথাকথার জনগদণর স্বথাস্যে ও পুবষ্ মসিথা গ্রেদনর সুদরথাগ ও  অবভগম্যতথা উন্নয়দনর লদষ্যে গুনগত স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান বনবচিত করথা।

উদদ্শ্য 
 z শের এলথাকথায় িসিথাসকথারী জনসথাধথারণ, বিদশষ কদর েবরদ্ জনদগথাষ্ীর স্বথাদস্যের মথান উন্নত করথা। প্রকদল্পর সুবনবে ্যষ্ উদদ্শ্যসমূে 

েদচ্ছ:

 z প্রকদল্পর আওতথাভুক্ত এলথাকথায় প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথাদনর আবর ্যক ও মভৌত অবভগম্যতথার (Accessibility) উন্নয়ন;

 z নগরিথাসীদের জন্য মথানসমিত প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা বনবচিত করথা, মথার্ ও বশশু স্বথাস্যে সম্বক্যত অপবরেথার ্য মসিথা প্থাদকদজর মথাধ্যদম 
বিদশষ কদর েবরদ্দের মসিথা বনবচিত করথা;

 z প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা গ্রেীতথার সংখ্থা বৃবদ্ধকরণ, বিদশষ কদর েবরদ্ মবেলথা, নিজথাতক এিং বশশুদের প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান;
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 z প্রকল্প এলথাকথায় প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান সংবলিষ্ প্রথাবতষ্থাবনক ব্যিস্থা শবক্তশথালীকরণ;

 z প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথাদন নগদরর স্থানীয় প্রবতষ্থানসমূদের (ULBs) সষ্মতথা বৃবদ্ধকরণ; এিং 

 z নগর স্থানীয় প্রবতষ্থানসমূদের অবধকথার ও প্রবতশ্রুবত শবক্তশথালীকরদণর মথাধ্যদম প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান কথার ্যক্রম মটকসইকরণ।

কম ্য এলথাকথা ও কম ্যপন্থা

সকল (১২ টি)বসটি করদপথাদরশন ও বনধ ্যথাবরত ১৩টি মপৌরসভথা (বসরথাজগঞ্জ, কুবষ্য়থা, মগথাপথালগঞ্জ, বকদশথারগঞ্জ, ফবরেপুর, শরীয়তপুর, 
গথাইিথান্ধথা, কুবড়গ্রথাম, মনত্রদকথানথা, রদশথাদরর মিনথাপল, নথারথায়নগদঞ্জর তথারথাদিথা, সুনথামগদঞ্জর জগন্নথারপুর ও বেরথাই)।

কম ্যপন্থা
 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অধীন প্রকল্প ব্যিস্থাপনথা ইউবনট  সথাবি ্যকভথাদি প্রকল্প পবরিথালনথাকথারী; 

 z বসটি কদপ ্যথাদরশন ও মপৌরসভথার স্বথাস্যে বিভথাগ প্রকল্প িথাস্তিথায়নকথারী। প্রধথান স্বথাস্যে কম ্যকত্যথা , বসটি কদপ ্যথাদরশন এিং প্রধথান বনি ্যথােী 
কম ্যকত্যথা,মপৌরসভথা প্রকদল্পর মপ্রথাগ্রথাম ম্যথাদনজথার বেদসদি েথাবয়ত্ব পথালন কদর রথাদকন।

 z প্রকল্প ব্যিস্থাপনথা ইউবনট কর্্যক প্রকল্প এলথাকথায় Advance Procurement Action এর আওতথায় েরপত্র আেিথান কদর 
এনবজও বনি ্যথািদনর মথাধ্যদম ৩৫টি  বনি ্যথাবিত পথাট ্যনথারশীপ এলথাকথা পবরিথাবলত েদি। বসটি কদপ ্যথাদরশন ও মপৌরসভথা কর্্যক ১০টি 
পথাট ্যনথারশীপ এলথাকথা সরথাসবর পবরিথাবলত েদি (ঢথাকথা েবষ্ণ-৩টি, ঢথাকথা উতির-২টি, িরিগ্রথাম-২টি, মগথাপথালগঞ্জ-১টি, কুবষ্য়থা-১টি, 
তথারথাদিথা-১টি)।

 z ২২টি প্রকল্প এলথাকথায় Advance Procurement Action এর আওতথায় েরপত্র আেিথান কদর এনবজও বনি ্যথািন সম্ন্ন েদয়দে 
এিং কথার ্যক্রম শুরু েদয়দে।

প্রধথান প্রধথান কথার ্যক্রম
 z প্রকল্প ব্যিস্থাপনথা ইউবনদটর সথাবি ্যক তত্তথািধথাদন ৪৫টি পথাট ্যনথারশীপ এলথাকথায় সরকথারী ও মিসরকথারী অংশীেথাবরত্ব চুবক্তর মথাধ্যদম 

স্বথাস্যেদসিথা বনবচিতকরণ;

 z নগর মথার্সেন ও নগর স্বথাস্যেদকন্দ্র বনম ্যথাণ;

 z প্রকদল্পর আবর ্যক, প্রশথাসবনক ও ক্রয় কথার ্যক্রম পবরিথালনথা ও ব্যিস্থাপনথা;

 z প্রকল্প সংবলিষ্ সকল কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের েষ্তথা বৃবদ্ধকরদণ বনয়বমত প্রবশষ্ণ প্রেথান;

 z প্রকদল্পর পথারফরদমন্স ও পবরিীষ্ণ ও মূল্থায়ন, আিরণগত পবরিত্যন, মরথাগথাদরথাগ ও বিপণন, অপথাদরশনথাল বরসথাি ্য, অবডট ও মেলর 
ম্যথাদনজদমন্ ইনফরদমশন বসদটিম কথার ্যক্রম ব্যিস্থাপনথা ও সমন্বয় সথাধন;

 z কবম্উটথার সথামগ্রী সংগ্রে, রথানিথােন সংগ্রে, মমবডদকল ও অবফস রন্ত্রপথাবত সংগ্রে, আসিথািপত্র সংগ্রে;

প্রেতি স্বথাস্যে মসিথাসমূে
 z প্রজনন স্বথাস্যেদসিথা;

 z বশশু স্বথাস্যেদসিথা ও টিকথা কথার ্যক্রম; 

 z অন্যথান্য সংক্রমন ও সথাধথারন মরথাদগর বিবকৎসথা - সথাধথারন জ্র, কথাবশ, কথাটথা-মেড়থা ইতযেথাবে; 

 z স্বথাস্যে বশষ্থা ও মরথাগথাদরথাদগর মথাধ্যদম আিরণ পবরিত্যন মসিথা;

 z স্বল্প মূদল্ মরথাগ বনরূপণ মসিথা;

 z এযেথাম্ববুদলন্স মসিথা;

 z িথাজথার মূদল্র মিদয় কম মূদল্ ওষধ মসিথা।
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কম ্য এলথাকথায় ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম
 z প্রকদল্পর আওতথাধীন ২২টি কম ্য এলথাকথায় এনবজও বনদয়থাগ;

 z মগথাপথালগঞ্জ ও কুবষ্য়থা কম ্য এলথাকথা মপৌরসভথা কর্্যক সরথাসবর পবরিথাবলত েদচ্ছ;

 z ১২টি প্রকল্প এলথাকথায় েরপত্র আহ্থাদনর জন্য প্রবকউরদমন্ লেযেথান, িথাদজট বনধ ্যথারণ এিং বিবডং ডকুদমন্ প্রস্তুত করথা েদয়দে;

 z  কবতপয় Individual consultant (Finance, Environment, capacity development, Monitoring & 
quality assurance এিং PHC specialist) বনদয়থাগ সম্ন্ন েদয়দে ও firm  বনদয়থাগ প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে।

ক্রমপুবঞ্জত অজ্যন
 z মমথাট মসিথার প্রথাবপ্তর সংখ্থা ১,৪১,৭৮,৮৯৫টি; 

 z প্রজনন স্বথাস্যেদসিথা ৩৪,৯৪,৯৯৫ জন; 

 z বনরথাপে প্রসি মসিথা ৪১,৬৩৫ জন;

 z প্রসি পূি ্য মসিথা ৯,০৫,২৪৮টি;

 z প্রসি পরিতশী মসিথা ২,৮৭,৯০৫টি;

 z বশশু স্বথাস্যেদসিথা ৩২,৫৭,৪৯৩টি;

 z টিকথা কথার ্যক্রম ৮,৯৯,২৯১টি;

 z বকদশথার-বকদশথারী মসিথা-৪,৯০,৯৯৩টি;

 z সথাধথারণ মরথাদগর বিবকৎসথা ২৬,০৬,৫৭৪টি;

 z মরথাগ বনরূপণ মসিথা  ১২,৭৬,৬৩৭টি;

 z এযেথাম্ববুদলন্স মসিথা ৫,৩১৬ জন;

 z স্বথাস্যে বশষ্থা ও মরথাগথাদরথাদগর মথাধ্যদম আিরণ পবরিত্যন মসিথা ৩৫,২১,৬৪২টি;
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প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ বিত্র

নগর স্বথাস্যে মকন্দ্র

প্রকদল্পর আওতথায় স্বথাস্যে মসিথা কথার ্যক্রম
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নগর মথার্সেন

মকথাবভড-১৯ মমথাকথাদিলথায় স্বথাস্যে মসিথা কথার ্যক্রম
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আরিথান পথািবলক এন্ড এনভথায়রনদমন্থাল মেলর মসক্টর মডদভলপদমন্ প্রকল্প

র্বমকথা
স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন এিং সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িথাস্তিথায়নথাধীন আরিথান পথািবলক এন্ড 
এনভথায়রনদমন্থাল মেলর মসক্টর মডদভলপদমন্ প্রদজক্ট িথাংলথাদেশ সরকথাদরর একটি গুরুত্বপূণ ্য প্রকল্প। প্রকল্পটির িথাস্তিথায়ন কথাল ২০১০ 
সথাল েদত জুন ২০২০ পর ্যন্ত। পুনরথায় প্রকল্পটির ব্যয়বৃবদ্ধ ব্যবতদরদক ১ িের বৃবদ্ধ পথাওয়থায় িথাস্তিথায়ন কথাল জুন ২০২১ পর ্যন্ত িবধ ্যত েদয়দে। 
িথাংলথাদেশ সরকথার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যথাংদকর আবর ্যক ও কথাবরগরী সেদরথাগীতথার মথাধ্যদম প্রকল্প র্ক্ত ০৭(সথাত)টি (ঢথাকথা েবষ্ণ, ঢথাকথা 
উতির, িট্গ্রথাম, খুলনথা, রথাজশথােী, িবরশথাল ও বসদলট) বসটি কদপ ্যথাদরশন  এলথাকথায় নগর জনস্বথাস্যে, সুস্ পবরদিশ, বসটি কদপ ্যথাদরশন 
সমূদের আবর ্যক ব্যিস্থাপনথার উন্নয়ন, গথাইড লথাইন, উপবিবধ প্রণয়ন, কথাবরগরী ও আবর ্যক সেথায়তথা প্রেথান করথা। ইদতথামদধ্য স্থানীয় সরকথার 
বিভথাগ কর্্যক ০৪টি গথাইড লথাইন/ বনদে ্যবশকথা সংবলিষ্ বসটি কদপ ্যথাদরশন সমূেদক অনুসরণ করথার জন্য প্রেথান করথা েদয়দে। এ প্রকল্পটি 
মপ্রথাগ্রথাম মলথান এিং প্রকল্প সথােথার্ সমন্বয় গঠিত। প্রকল্পটির িথাস্তিথায়ন কথাল জুন ২০২১ পর ্যন্ত িবধ ্যত েওয়থায় প্রকদল্পর মমথাট প্রকল্প ব্যয় 
(রথাজস্ব ব্যয় সে) : ৭০,৮২০.০০ লষ্ টথাকথা, এর মদধ্য প্রকল্প সথােথার্ঃ ১৮,৮৪৫.০০ লষ্ টথাকথা (২৪.১৬ বমবলয়ন ইউ এস ডলথার) এিং 
বজওবি (রথাজস্ব ব্যয়) : ৫১,৯৭৫.০০ লষ্ টথাকথা। 

লষ্যে ও উদদ্শ্য
(ক) প্রকল্পর্ক্ত বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূেদক প্রথাবতষ্থাবনক শবক্তশথালী করদণর মথাধ্যদম নগর এলথাকথার জনদগথাষ্ীর স্বথাস্যেগত ও 

পবরদিশগত অিস্থার উন্নয়ন সথাধন করথা।
(খ) প্রকল্পর্ক্ত বসটি কদপ ্যথাদরশন ও মপৌরসভথা সমূদের আবর ্যক ব্যিস্থাপনথার উন্নয়ন এিং স্ববনভ্যরতথা অজ্যদনর লদষ্যে  

কবম্উটথারথাইদজশদনর কথার ্যক্রম গ্রেণ। 
(গ) নগর িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা, বনরথাপে খথা্ ও পথানীয় ব্যিস্থার উন্নয়দনর মথাধ্যদম নথাগবরক সুস্বথাস্যে বনবচিত করথা। 

কম ্য এলথাকথা ও কম ্যপন্থা

প্রকল্পর্ক্ত ০৭টি বসটি কদপ ্যথাদরশন (ঢথাকথা েবষ্ণ, ঢথাকথা উতির, িট্গ্রথাম, খুলনথা, রথাজশথােী, িবরশথাল ও বসদলট) এলথাকথায় িজ্যযে ব্যিস্থাপনথার 
উন্নয়ন, বনরথাপে খথা্ ও পথানীয় ব্যিস্থার উন্নয়ন, আবর ্যক ব্যিস্থাপনথার উন্নয়ন এিং স্ববনভ্যরতথা অজ্যদনর লদষ্যে কবম্উটথারথাইদজশদনর 
কথার ্যক্রম গ্রেণ। এিং ৩২৮টি মপৌরসভথা এলথাকথায় আবর ্যক ব্যিস্থাপনথায় উন্নয়ন ও স্ববনভ্যরতথা অজ্যদনর লদষ্যে কবম্উটথারথাইদজশদনর 
কথার ্যক্রম গ্রেণ।

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম 

১) খথা্ বনরথাপতিথা:
 z ঢথাকথা ও িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদন ২টি আধুবনক খথা্ পরীষ্থাগথার স্থাপন করথা েদয়দে। খথা্ পরীষ্থাগথার দুটিদত সংবলিষ্ ঠিকথােথারী 

প্রবতষ্থান (F. Undutch Sterling JV) তথাদের জনিল বেদয় খথা্ পরীষ্থার কথাজ িথাবলদয় রথাদচ্ছ। অপরবেদক, খথা্ পরীষ্থাগথাদরর 
জন্য স্থায়ী অগ ্যথাদনথাগ্রথাম অনুসথাদর প্রদয়থাজনীয় জনিল বনদয়থাদগর বিষয়টি স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সবক্রয় বিদিিনথাধীন রদয়দে।

 z ঢথাকথা ও িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদন স্থাবপত খথা্ পরীষ্থাগথার এর জন্য ২টি Refrigerator Van ও ০৩টি Microbus প্রেথান 
করথা েদয়দে।

 z খথা্ পরীষ্থাগথার দুদটথার Accreditation এর জন্য ISO এর কথাজ িলমথান রদয়দে।

২) িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা: 
 z িজ্যযে ব্যিস্থাপনথার কথাদজ প্রকল্পর্ক্ত বসটি কদপ ্যথাদরশন (ঢথাকথা েবষ্ণ, িট্গ্রথাম, খুলনথা, রথাজশথােী, িবরশথাল ও বসদলট) এ মমথাট ২৫টি 

মসদকন্ডথারী রিথান্সফথার মষ্শন বনম ্যথাণ কথাজ সম্ন্ন েদয়দে। 



¯’vbxq miKvi wefvM82

 z এই কথাদজ ৬৭৫টি বরক্সথা ভযেথান, ১৮টি েথাইদরেথাবলক ডথাম্ রিথাক, ০৪টি রিথাক্টর, ০৮টি মরিইলর, ১,০২,৬০০ টি লেথাবটিক বিন এিং ১০ টি 
েথাইদরেথাবলক Excavator ও ০৯ টি Wheel Loader সরিরথাে করথা েদয়দে। 

৩) ফথাইন্যথানবসয়থাল ম্যথাদনজদমন্ এন্ড বমউবনবসপথাল বফন্যথান্স:
 z ০৭টি বসটি কদপ ্যথাদরশদনর প্রিবলত ব্যিস্থার উন্নয়ন, পথাইলটিং, Double Entry Accrual Accounting এিং Revenue 

Management বসদটিম উন্নয়ন এিং সংস্থাদরর জন্য Web Based Application Software সরিরথাে এিং স্থাপন করথা 
েদয়দে। 

 z দুইটি পথাইলটিং বসটি কদপ ্যথাদরশদন (ঢথাকথা উতির এিং ঢথাকথা েবষ্ণ) প্রদয়থাজনীয় Hardware প্রেথান এিং Networking বসদটিম 
এর কথাজ সম্ন্ন েদয়দে এিং Software দুটি ব্যিেথার কদর অনলথাইদন বিবভন্ন প্রকথার রথাজস্ব আেথায় এিং বেসথাি রষ্ণ করথা েদচ্ছ। 

 z িথাংলথাদেশ কবম্উটথার কথাউবন্সদলর মথাধ্যদম ন্যথাশনথাল আরিথান ডথাটথা মসন্থার স্থাপন করথা েদয়দে। অিবশষ্ ০৫টি (িট্গ্রথাম, রথাজশথােী, 
িবরশথাল, খুলনথা ও বসদলট)  বসটি কদপ ্যথাদশদন Hardware প্রেথান এিং Networking বসদটিম এর কথাজ সম্ন্ন েদয়দে। এেথাড়থা 
ডথাটথা এব্রির কথাজ সমথাপ্ত েদয়দে এিং প্রদয়থাজনীয় প্রবশষ্ণ প্রেথাদনর কথার©ক্রম শুরু েদি িদল আশথা করথা রথায়।

৪) মকথাস ্য ও কম ্যশথালথা:
 z বসটি কদপ ্যথাদরশন এিং অন্যথান্য সংস্থার সংবলিষ্ কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীগদণর সষ্মতথা বৃবদ্ধর লদষ্¨ খুলনথা, িরিগ্রথাম, বসদলট, 

রথাজশথােী,িবরশথাল ২০১২ সথাদল Urban Public and Environmental Health সম্বক্যত েবর্ অনুকূদল মজন্ডথার 
বিষয়বভবতিক কম ্যশথালথা আদয়থাজন করথা েয়।

 z আিরণ ও দৃবষ্ভঙ্গী পবরিত্যন এিং মরথাগথাদরথাগ মথাধ্যদমর উপর ২০১৫ সথাদল এিং বনরথাপে ও মথানসমিত খথাদ্র উপর ২০১৪ সথাদল 
কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীগদণর জন্য প্রকল্প েপ্তদর প্রবশষ্ণ অনুবষ্ত েয়।

প্রকদল্পর ক্রমপুবঞ্জত অজ্যন
প্রকদল্পর জুন ২০২০ পর ্যন্ত ক্রমপুবঞ্জত মভৌত অগ্রগবত ৬০% এিং আবর ্যক অগ্রগবত ৩৬%।

ফদটথাগ্যথালথাবর

মভজথালমুক্ত খথা্ বনবচিতকরদণ আধুবনক পরীষ্থাগথাদর খথা্ পরীষ্থা
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িট্গ্রথাম মসদকন্ডথারী রিথান্সফথার মটিশন-১০ টথাইগথার পথাস 

খুলনথা মসদকন্ডথারী রিথান্সফথার মটিশন-৮ বনউ মথাদক্যট, খথাবলশপুর 
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Package-7E এর মথাধ্যদম ৫টি বসটি কদপ ্যথাদরশদন সরিরথােকৃত Excavator

Package-7E এর মথাধ্যদম ৫টি বসটি কদপ ্যথাদরশদন সরিরথােকৃত Wheel Loader
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মলথাকথাল গভন্য্যথান্স সথাদপথাট ্য প্রদজক্ট-৩ (এলবজএসবপ:৩)

র্বমকথা

স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানদক শবক্তশথালী ও আবর ্যক বিদকন্দ্রীকরদণর মথাধ্যদম কথার ্যকর করথার উদদ্দশ্য স্থানীয় সরকথার বিভথাগ জুলথাই 
২০০৬-২০১১ মময়থাদে বিশ্বব্যথাংক, ইউএনবসবডএফ, ইউএনবডবপ, ডথাবনডথা ও ইউদরথাপীয় ইউবনয়দনর আবর ্যক সেদরথাবগতথায় ‘‘মলথাকথাল 
গভন্য্যথান্স সথাদপথাট ্য প্রদজক্ট’’ সফলভথাদি িথাস্তিথায়ন কদরদে। উবল্বখত প্রকদল্পর কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন মশদষ বিবভন্ন অঙ্গসমূদের মূল্থায়ন করথা 
েয় এিং মূল্থায়ন প্রবতদিেনসমূদের ফলথাফদল মেখথা রথায় মর, প্রকল্প িথাস্তিথায়দনর ফদল প্রতযেথাবশত লষ্যে অজ্যদন উদল্খদরথাগ্য অগ্রগবত 
সথাবধত েদয়দে। তদি ষ্মতথার বিদকন্দ্রীকরণ, জনপ্রবতবনবধদের কথাদজর স্বচ্ছতথা, জিথািবেবেতথা ও জনঅংশগ্রেণ বনবচিতকরদণ বিদশষ 
কদর প্রশথাসদনর বিবভন্ন স্তদর নীবত ও প্রথাবতষ্থাবনক উন্নয়দনর মষ্দত্র আদরথা অদনক বকছু করথার অিকথাশ রদয় রথায়। এ মপ্রষ্থাপদট বিশ্বব্যথাংক 
এর সেথায়তথায়  ২০১১-২০১২ েদত ২০১৫-২০১৬ পর ্যন্ত ৫ িের মময়থাদে ‘‘বদ্তীয় মলথাকথাল গভন্য্যথান্স সথাদপথাট ্য প্রদজক্ট (এলবজএসবপ:২)’’ 
শীষ ্যক প্রকল্পটি গৃেীত েয়। প্ররম পর ্যথাদয়র প্রকদল্পর ধথারথািথাবেকতথায় ২০১১-২০১২ অর ্য িেদর সকল ইউবনয়ন পবরষেদক এ প্রকদল্পর 
অন্তভু ্যক্ত করথা েদয়দে। এলবজএসবপ-২ এর ধথারথািথাবেকতথায় ফদলথাআপ প্রকল্প বেদসদি এলবজএসবপ-৩ িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ রথার মথাধ্যদম 
এলবজএসবপ-২ এর অবভজ্ঞতথা কথাদজ লথাবগদয় আদরথা উন্নততর পদ্ধবতদত ইউবনয়ন পবরষদের সথাবি ্যক কথার ্যক্রম বনবিড়ভথাদি মবনটবরং ও 
সুপথারবভশন বনবচিত করথা েদচ্ছ; রথাদত কদর উদল্খদরথাগ্য অজ্যনসমূে আদরথা সুসংেত েয় ও প্রথাবতষ্থাবনক রূপ লথাভ কদর।

১ জথানুয়থাবর ২০১৭ মরদক ৩১ বডদসম্বর ২০২১ পর ্যন্ত ৫ িের মময়থাবে এ প্রকদল্পর মমথাট ব্যয় ধরথা েদয়দে ৫,৫৩৫.০০ মকথাটি টথাকথা। এদত 
িথাংলথাদেশ সরকথাদরর অর ্য ৩,১৫৩.০০ মকথাটি টথাকথা এিং বিশ্বব্যথাংদকর ঋণ ২,৩৮২.০০ মকথাটি টথাকথা। প্রকদল্পর মরথাক িরথাদদ্র অর ্য 
সরথাসবর মেদশর ৪৫৬৯ টি  ইউবনয়ন পবরষে ও ১৬টি পথাইলট মপৌরসভথার ব্যথাংক বেসথাদি মপ্ররণ করথা েদচ্ছ। এ িরথাদ্ বেদয় ইউবনয়ন 
পবরষে ও পথাইলট মপৌরসভথাসমূে জনগদণর মথাধ্যদম জনগদণর িথাবেেথা অনুরথায়ী উন্নয়ন কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন করদে। 

লষ্যে ও উদদ্শ্য

প্রকদল্পর মূল উদদ্শ্য েদলথা, ইউবনয়ন পবরষদে িত্যমথান ফমু ্যলথা (আয়তন ও জনসংখ্থা) বভবতিক মরথাক িরথাদদ্র অর ্য স্থানথান্তর পদ্ধবতর 
প্রথাবতষ্থাবনকীকরণ এিং বনি ্যথাবিত ১৬টি মপৌরসভথাদত পথাইলট বভবতিদত সম্প্রসথাবরত মরথাক িরথাদ্ (Expanded Block Grants) 
িথালুকরণ। 

প্রকদল্পর অঙ্গসমূে

প্রকদল্পর মমথাট ৪টি অঙ্গ (কদম্থাদনন্) রদয়দে রথা বনম্নরূপ:
কদম্থাদনন্ ১: ইউবনয়ন পবরষে অনুেথান [মমৌবলক মরথাক িরথাদ্ (বিবিবজ) ও েষ্তথা বভবতিক িরথাদ্ (বপবিবজ)];
কদম্থাদনন্ ২: অবডট ও কম ্যেষ্তথা মূল্থায়ন এিং তথ্য পদ্ধবত ব্যিস্থাপনথা (এমআইএস) প্রথাবতষ্থাবনকীকরণ;  
কদম্থাদনন্ ৩: পথাইলট মপৌরসভথায় সম্প্রসথাবরত মরথাক িরথাদ্ (ইবিবজ) প্রেথান;
কদম্থাদনন্ ৪: সষ্মতথা বৃবদ্ধ ও প্রকল্প িথাস্তিথায়ন ব্যিস্থাপনথা।

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম

েথাবরদ্যে দূরীকরণ ও মটকসই উন্নয়ন লষ্যেমথাত্রথা (এসবডবজ) অজ্যদন প্রকল্পটি গুরুত্বপূণ ্য র্বমকথা পথালন করদে। এর আওতথায় মেদশর সকল 
ইউবনয়ন পবরষেদক ব্যথাংক বেসথাদির মথাধ্যদম সরথাসবর মরথাক িরথাদ্ েথাড়থাও তথাদের েষ্তথা বৃবদ্ধ, স্থানীয় পর ্যথাদয় স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা 
প্রবতষ্থা, পথারস্পবরক বশখন কথার ্যক্রদমর মথাধ্যদম ইউবনয়ন পবরষেদক আদরথা েষ্ ও অবভজ্ঞ কদর মতথালথা এিং জথাতীয় পর ্যথাদয় বিদকন্দ্রীকরণ 
িথান্ধি নীবত প্রণয়দনর মষ্দত্র সেথায়তথা করথা েদচ্ছ। সুতরথাং স্থানীয় পর ্যথাদয় সুশথাসন প্রবতষ্থা, েথাবরদ্ বিদমথািন, মটকসই উন্নয়ন লষ্যেমথাত্রথা 
অজ্যন, জনঅংশগ্রেদণর মথাধ্যদম িথাবেেথামথাবফক স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরথাবন্বতকরণ এিং র্ণমূল পর ্যথাদয় অংশেথাবরত্বমূলক গণতন্ত্র প্রবতষ্থার 
মষ্দত্র এলবজএসবপ-৩ একটি গুরুত্বপূণ ্য প্রকল্প।
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এ প্রকদল্পর মথাধ্যদম ইউবনয়ন পবরষেসমূে মর মরথাক িরথাদ্ পথাদচ্ছ তথা দ্থারথা জনগদণর প্রতযেষ্ অংশগ্রেদণর মথাধ্যদম স্থানীয় পর ্যথাদয় বিবভন্ন 
উন্নয়ন বস্ম গ্রেণ ও িথাস্তিথায়ন করথা েদচ্ছ। এর ফদল জনগণ তাঁদের  িথাবেেথাবভবতিক মসিথা পথাদচ্ছন এিং জনগদণর প্রতযেষ্ অংশগ্রেদণর 
ফদল স্থানীয় উন্নয়দন জনগদণর মথাবলকথানথা প্রবতবষ্ত েদচ্ছ।  মমৌবলক মরথাক িরথাদ্ ও কম ্যেষ্তথা মরথাক িরথাদ্ দ্থারথা ইউবনয়ন পবরষেসমূে 
জনগদণর িথাবেেথাবভবতিক মর মকথান কথার ্যক্রম মরমনঃ স্থানীয় রথাস্তথা-ঘথাট, রিীজ-কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ, প্রথারবমক ও মথাধ্যবমক পর ্যথাদয়র বশষ্থা 
প্রবতষ্থাদন আসিথািপত্র সরিরথাে ও অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, সুদপয় পথাবন সরিরথাে, স্যথাবনদটশদনর ব্যিস্থা, কৃবষ উৎপথােন বৃবদ্ধ, স্বথাস্যে ব্যিস্থা 
উন্নয়ন, বৃষ্দরথাপণ, মবেলথাদের উন্নয়ন ও ষ্মতথায়ন, তথ্য প্রযুবক্তর ব্যিেথার, পবরদিশ সুরষ্থা ও সথামথাবজক উন্নয়নমূলক কথাদজ সি ্যস্তদর 
জনসদিতনমূলক কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন কদর। 

বিত্র: এলবজএসবপ-৩ এর আওতথায় িথাস্তিথাবয়ত বস্ম েথাটিপথাড়থা 
ইউবনয়ন, মথাবনকগঞ্জ (পথাকথা রথাস্তথা বনম ্যথাণ: মথাি ্য, ২০২০)

বিত্র: এলবজএসবপ এর আওতথায় িথাস্তিথাবয়ত বস্ম কমলথািথাড়ী ইউবনয়ন, 
লথালমবনরেথাট (বরিজ বনম ্যথাণ: মথাি ্য, ২০১৯)

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত কথার ্যক্রম

(01) ইউবনয়ন পবরষদে িথাদজট িরথাদ্
ক. মমৌবলক মরথাক িরথাদ্ (বিবিবজ) এর িের বভবতিক িরথাদ্ ও অগ্রগবত

(মকথাটি টথাকথায়)
আবর ্যক 
িের

ইউবনয়ন পবরষদের 
সংখ্থা

েথাড়কৃত মমৌবলক মরথাক 
িরথাদ্ (বিবিবজ)

মমৌবলক মরথাক িরথাদ্ 
(বিবিবজ) ব্যয়

অগ্রগবত
(%)

গৃেীত স্ীম 
সংখ্থা

িথাস্তিথাবয়ত
স্ীম সংখ্থা (%)

২০১৮-১৯ ৪৫৬৯ ৮৭৯.০৩ ৮২৮.৩৪ ৯৪.২৩% ৪৫,৮০২ ৪২,৮২৫
(৯৩.৫০%)

২০১৯-২০ ৪৫৬৮ ৮২৮.৭৬ ৫৬.৯০ 68.75% 4৩,৫৯৯ 30,083 
(৬8.99%)

সি ্যদমথাট 1707.79 885.24 81.87% 89,401 72,908
(81.55%)

খ. েষ্তথাবভবতিক িরথাদ্ (বপবিবজ) এর িেরবভবতিক িরথাদ্ ও অগ্রগবত
(মকথাটি টথাকথায়)

আবর ্যক িের ইউবনয়ন 
পবরষদের 

সংখ্থা

েথাড়কৃত েষ্তথা 
বভবতিক িরথাদ্ 

(বপবিবজ)

েষ্তথা বভবতিক 
িরথাদ্ (বপবিবজ) 

ব্যয়

অগ্রগবত
(%)

গৃেীত স্ীম 
সংখ্থা

িথাস্তিথাবয়ত
স্ীম সংখ্থা (%)

২০১৮-১৯ ৩০৮২ ১৭২.৬২ ১৭১.৪৮ ৯৯.৩৪% ৭,৩১৮ ৭,২৮৭ (৯৯.৫৮%)
২০১৯-২০ ৩০৮০ ১৮৩.৪৭ - 64.65% 6,389 4,515(70.69%)
সি ্যদমথাট 356.09 ১৭১.৪৮ 81.47% 13,707 11,804 (86.12%)
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গ. পথাইলট মপৌরসভথায় সম্প্রসথাবরত মরথাক িরথাদ্ (ইবিবজ) এর িের বভবতিক িরথাদ্ ও অগ্রগবত
(মকথাটি টথাকথায়)

আবর ্যক িের পথাইলট মপৌরসভথার 
সংখ্থা

েথাড়কৃত সম্প্রসথাবরত 
মরথাক িরথাদ্ (ইবিবজ)

সম্প্রসথাবরত মরথাক 
িরথাদ্ (ইবিবজ)ব্যয়

অগ্রগবত 
(%)

গৃেীত স্ীম 
সংখ্থা

িথাস্তিথাবয়ত

স্ীম সংখ্থা (%)
২০১৮-১৯ ১৬ ১৯.৪৮ 18.51 95.02% ২৬৪ 253 (9৫.83%)
২০১৯-২০ ১৬ ২০.১৮ 8.68 43.01% 257 112 (43.58%)
সি ্যদমথাট 39.66 27.19 68.56% 521 365 (70.05%)

** অর ্য িেদরর মশষ সমদয় অর ্য েথাদড়র কথারদন ২০১৯-২০ অর ্যিেদর উদল্খদরথাগ্য অগ্রগবত েয় নথাই। তদি Roll-over রথাকথার কথারদণ 
পরিতশী অর ্যিেদর অব্যবয়ত টথাকথা ইউবনয়ন পবরষে ও মপৌরসভথা কর্্যক ব্যদয়র সুদরথাগ রদয়দে।  

(০২) ইউবনয়ন পবরষদে অবডট কথার ্যক্রম

এলবজএসবপ এর আওতথায় ২০০৬-০৭ েদত ২০১৭-১৮ অর ্যিের পর ্যন্ত মিসরকথাবর অবডট ফথাম ্য (বস.এ ফথাম ্য) দ্থারথা  মেদশর সকল ইউবনয়ন 
পবরষে (ইউবপ) এর িথাবষ ্যক আবর ্যক বিিরণী অবডট করথাদনথা েদয়দে।

চূড়থান্ত অবডট প্রবতদিেন এর বভবতিদত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর ্যিেদর অবডট ফথাম ্য কর্্যক প্রেতি মতথামত এর তথ্য বনম্নরূপ :

বনরীষ্থা কথাল
িথাবষ ্যক আবর ্যক বিিরণীর 

িের
অবডট প্রবতদিেদন প্রেতি মতথামত

বিরূপ/ অস্বীকৃবত শত্যযুক্ত শত্যেীন সি ্যদমথাট ইউবপ
২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ৭৫৩ ৩,৮০০ - ৪,৫৫৩
২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ৪২৮ ৪,১১৩ ২০ ৪,৫৬২

(০৩) অবডট আপীল কথার ্যক্রম

বসএ ফথাম ্য কর্্যক অবডট প্রবতদিেদন উত্থাবপত বিরূপ/অস্বীকৃত মতথামদতর উপর সংবলিষ্ ইউবপ’র আপীল আদিেদনর সুদরথাগ প্রেথান করথা েয়।

বিগত িেরসমূদে আপীল শুনথানীর পর অবডট আপবতি বনষ্পবতি ও িেথাদলর তথ্য বনম্নরূপ:

অর ্যিের ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮
বিরূপ/অস্বীকৃবত 
মতথামত সংখ্থা

৬৬ ৪১৩ ৭২৩ ৫৯৩ ৪৬৮ ৭৫৩ ৪২৮

আপবতি বনষ্পবতি ৩১ ৩৩৫ ৬৭৫ ৪৭৬ ৩৯৮ ৭১৩ ৪২৩
আপবতি িেথাল ৩৫ ৭৮ ৪৮ ১১৭ ৭০ ৪০ ৫

(০৪) ফথাপথাড কর্্যক বনরীষ্থা
২০১৮-১৯ অর ্যিেদর মমথাট ২০ মজলথার ২০০ বিবনিত ইউবপ’র বনরীষ্থা কথার ্যক্রম ফথাপথাড কর্্যক সম্ন্ন েয়। প্রথাপ্ত অবডট  বরদপথাদট ্য ফথাপথাড  
শত্যেীন (Unqualified) মতথামত প্রেথান কদর। এ িেদরও এলবজএসবপ-৩ এর প্রধথান কথার ্যথালদয়র আবর ্যক কম ্যকথাদন্ডর উপর মকথান অবডট 
আপবতি উত্থাবপত েয় নথাই। তদি ইউবপসমূদের অনুকুদল প্রেতি অর ্য দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত  উপ-প্রকদল্পর উপর মমথাট ৫৫টি অবডট আপবতি 
উত্থাবপত েয়, এরমদধ্য ৪৩টি ‘এ’ তথাবলকথাভুক্ত এিং ১২টি ‘বি’ তথাবলকথাভুক্ত। উমল্খ্ মর, বিশ্বব্যথাংক প্রবতবনবধ ও এলবজএসবপ-৩ এর 
প্রবতবনবধদের উপবস্বতদত এবক্সট বমটিং সম্ন্ন কদর ফথাপথাড কর্্যক বনরীষ্থা প্রবতদিেন চূড়থান্ত করথা েয়। আপবতির উপর সংবলিষ্ ইউবপ 
মরদক প্রথাপ্ত বিএসআর এিং এলবজএসবপ-৩ এর মতথামত সবন্নদিদশ ‘এ’ তথাবলকথাভুক্ত আপবতির জিথাি স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর মথাধ্যদম 
ফথাপথাড কথার ্যথালদয় বনষ্পবতির জন্য মপ্ররণ করথা েদয়দে এিং ‘বি’ তথাবলকথাভুক্ত আপবতির জিথাি সরথাসবর ফথাপথাড কথার ্যথালদয় বনষ্পবতির জন্য 
মপ্ররণ করথা েদয়দে। ফথাপথাড কথার ্যথালদয় আপবতি বনষ্পবতির কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে।
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(০৫) মপৌরসভথা বনরীষ্থা 

পথাইলট প্রকদল্পর আওতথায় এলবজএসবপ-৩ কর্্যক সথারথাদেশ মরদক মমথাট ১৬টি (প্রবত বিভথাদগ ২টি মপৌরসভথা) বিবনিত মপৌরসভথার অনুকূদল 
অবডট বরদপথাদট ্যর বভবতিদত ‘এক্সপথাদন্ডড লিক গ্রথান্’ (ইবিবজ) প্রেথান করথা েদয় রথাদক। ইউবনয়ন পবরষদের সফল বনরীষ্থা কথার ্যক্রদমর 
অনুকরমণ সকল মপৌরসভথায় ২০১৮-১৯ অর ্যিের পর ্যন্ত বনরীষ্থা কথার ্যক্রম সম্ন্ন েদয়দে। একটি বনরীষ্থা ফথাম ্য ও একটি অবডট বরদপথাট ্য 
বরবভউ ফথাম ্য এ কথার ্যক্রদম অংশ গ্রেণ কদর। বনরীষ্থা প্রবতদিেন অনুসথাদর ২০১৭-১৮ অর ্যিেদর মকথান বিরূপ বকংিথা অস্বীকৃত মতথামত বেল 
নথা। ২০১৮-১৯ অর ্যিেদর ১৬টির মদধ্য ৭টি মপৌরসভথার বনরীষ্থা প্রবতদিেদন বিরুপ মতথামত পথাওয়থা রথায়। আপীল শুনথানীদত েথাবখলকৃত 
রিডসীট জিথাি, প্রমথাণক, বডবডএলবজ-র সুপথাবরশ ইতযেথাবে বিদিিনথা কদর ৪টি আপবতি বনষ্পবতি বিদিবিত েয় এিং ৩টি আপবতি িেথাল 
রদয়দে।

এলবজএসবপ-৩ এর আওতথায় এমআইএস

এলবজএসবপ’র মূল উদদ্শ্য েদচ্ছ স্বচ্ছতথা এিং জিথািবেবেতথা প্রবতষ্থার মথাধ্যদম ইউবনয়ন পর ্যথাদয় সুশথাসন বনবচিত করথা। এ প্রকদল্পর 
আওতথায় পর ্যথায়ক্রদম মেদশর সকল ইউবনয়ন পবরষেদক সরথাসবর মরথাক িরথাদ্ প্রেথান করথা েথাড়থাও তথাদের েষ্তথা বৃবদ্ধ, স্থানীয় পর ্যথাদয় 
স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা প্রবতষ্থা, নত্ন ও উদ্থািনী কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম ইউবনয়ন পবরষেদক কথার ্যকর প্রবতষ্থান বেদসদি গদড় 
মতথালথা এিং জথাতীয় পর ্যথাদয় বিদকন্দ্রীকরণ িথান্ধি নীবত প্রণয়দণর মষ্দত্র সেথায়তথা প্রেথান করথার উদ্থাগ মনয়থা েদয়দে। প্রথাবন্তক জনগদণর 
মেথারদগড়থায় ইউবনয়ন পবরষদের সকল মসিথা মপৌদে মেয়থা ও তথ্যউপথাতি বডবজটথাল পদ্ধবতদত সংরষ্ণ, পর ্যদিষ্ণ, মূল্থায়ন, পবরিীষ্ণ 
ও পরিতশী কম ্যপবরকল্পনথা বনধ ্যথারণ করথার বনবমতি প্রকদল্পর সমস্ত কথার ্যক্রমদক Management Information System (MIS)-
এর আওতথায় আনয়দনর কথাজ েথাদত মনয়থা েদয়দে। উক্ত এমআইএস বসদটিদমর আওতথায় অ্থািবে মরসকল ত্থাবে সংরষ্ণ ও 
প্রবক্রয়থাকরদণর ব্যিস্থা মনয়থা েদয়দে তথা বনম্নরূপঃ

 z এলবজএসবপ-৩ প্রকদল্পর কথাদজ জনঅংশগ্রেণমূলক, স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা বনবচিতকরণ : এলবজএসবপ-৩ এর আওতথায় িরথাদ্কৃত 
অর ্য ব্যদয় বস্ম এিং উন্নয়ন কম ্যসূবির বিষদয় প্রকল্প মনয়থার মষ্দত্র জনঅংশগ্রেণমূলক, স্বচ্ছতথা এিং জিথািবেবেতথা বনবচিত করথার 
জন্য প্রবতটি ওয়থাড ্য সভথার বজও ট্থাবগং (Geo Tagging) করথা েবি িথাধ্যতথামূলকভথাদি এমআইএস-এ সংরষ্দণর ব্যিস্থা করথা 
েদয়দে। তথােথাড়থা, বিবজবসবস সভথার বজও মটবগং করথা েবি সংরষ্দণর জন্য এমআইএস বসদটিমদক আপদডদটর কথাজ েথাদত মনয়থা 
েদয়দে।

 z এলবজএসবপ-৩ এর আওতথায় মনয়থা বস্মসমূদের কথাদজর মবনটবরং : প্রিবলতভথাদি বস্দমর তথ্য সংরষ্ণ পদ্ধবত পবরিত্যন 
কদর বজআইএস (GIS) পদ্ধবত ব্যিেথার কদর তথ্য আপদলথাড করথার ব্যিস্থা গ্রেণ করথা েদয়দে। এদত কদর মভৌগবলক অিস্থান 
বিবনিতকরদণর (বজওট্থাবগং) মথাধ্যদম বস্দমর সঠিক অবস্তত্ব বনরূপণ করথা সম্ভি েদচ্ছ। মুদেথাদফথাদনর মথাধ্যদম LGSP-GO এযেথাপস 
ব্যিেথার কদর এলবজএসবপ-৩ এর আওতথায় মনয়থা বস্মসমূদের বজও মটবগং সম্ববলত েবি বতন ধথাদপ (বস্ম িথাস্তিথায়দনর পূদি ্যর, 
িথাস্তিথায়নকথালীন এিং িথাস্তিথায়ন মশদষর) সংরষ্ণ ও ব্যিস্থাপনথার বিষয়টি বনবচিত করথা েদয়দে।

 z প্রকদল্পর কথার ্যক্রম মবনটবরং : প্রকল্প সংবলিষ্ কম ্যকত্যথাগণ কর্্যক পবরেশ ্যদনর বজও ট্থাবগং (Geo Tagging) করথা েবি এমআইএস 
বসদটিদম আপদডট-এর ব্যিস্থা করথা েদয়দে। তথােথাড়থা প্রবতটি মজলথার সংবলিষ্ বডব্রিক্ট ফযেথাবসবলদটটর (বডএফ)-মক প্রবত মথাদস 
কমপদষ্ ১৪ (মিৌদ্) টি ইউবনয়ন পবরষে পবরেশ ্যন করদত েয় এিং এ পবরেশ ্যদনর বজও মট্বগং (Geo Tagging) করথা েবিগুদলথা 
বসদটিদম আপদডট করথা িথাধ্যতথামূলক করথা েদয়দে। বস্ম িথাস্তিথায়দনর বিষদয় উপপবরিথালক, স্থানীয় সরকথার (বডবডএলবজ) কর্্যক 
পর ্যদিষ্ণ করথা েয় বিধথায় বস্ম িথাস্তিথায়নসে সকল বিষদয় সংবলিষ্ ব্যবক্তগণ তথ্য েথালনথাগথাে বিষদয় সদিষ্ রথাদকন।

িথাবষ ্যক আবর ্যক বিিরণী এিং বিবিবজ-বপবিবজ িরথাদ্ : LGSP-GO এযেথাপস-এর “AFS” বসবডউদলর মথাধ্যদম প্রবতটি ইউবনয়ন পবরষদের 
প্রদতযেক আবর ্যক িেদরর িথাবষ ্যক আবর ্যক বিিরণী জনগদণর জন্য মেখথার সুদরথাগ সৃবষ্ করথা েদয়দে। প্রদতযেক ইউবনয়ন পবরষদের বিগত 
িেদরর বিবিবজ-বপবিবজ িরথাদ্ এিং পরিতশী িেদরর সম্ভথাব্য িরথাদদ্র তথ্যথাবে এমআইএস বসদটিদম সংদরথাজন করথা েদয়দে।

 z Help Desk/Centre স্থাপন :এমআইএস সংক্রথান্ত মরদকথান ধরদনর সেথায়তথা প্রেথাদনর জন্য Help Desk/Centre-এর 
প্রদয়থাজনীয় েথাড ্যওয়যেথার ও সফ্টওয়থার-এর সংস্থান করথা েদয়দে এিং পবরিথালনথার জন্য ৪ (িথার) জন অপথাদরটদরর সমন্বদয় উক্ত Help 
Desk/Centre-এর কথার ্যক্রম পবরিথাবলত েদয় আসদে। Help Desk/Centre-এর সেথায়তথা মপদত মরথাগথাদরথাদগর জন্য েট-লথাইন 
মটবলদফথান (০৯৬১৩৮-৩০১১১) সংদরথাজন করথা েদয়দে।
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 z ইউবনয়ন পবরষদের কথার ্যবনি ্যথােকদের সথাদর সেদজ মরথাগথাদরথাগ স্থাপন : LGSP-GO Apps এর মথাধ্যদম পূণ ্যথাঙ্গ ইউবনয়ন পবরষে 
বডদরক্টবর (মলথাদকশনসে) বতবর করথা েদয়দে, এর মথাধ্যদম র্ণমূল পর ্যথাদয় এদসদে নত্ন ধথারথা। LGSP-GO এযেথাপস -এর মথাধ্যদম 
৪৫৭১ টি ইউবনয়ন পবরষদের ৭০.০০০ (সতির েথাজথার) এর অবধক কথার ্যবনি ্যথােক এর (মিয়থারম্যথান, সবিি ও ১২ (িথার) জন সেস্য ও 
দুইজন উদ্থাক্তথা) মুদেথাদফথান নথাম্বথার এর তথ্যথাবে েথালনথাগথাে করথা েদয়দে। রথার ফদল একটি মথাত্র বক্দকর মথাধ্যদম বিদশ্বর মরদকথান 
স্থান মরদক মর মকথান ইউবনয়ন পবরষদের কথার ্যবনি ্যথােদকর সথাদর তথাৎষ্বণক মরথাগথাদরথাগ স্থাপন সম্ভি েদচ্ছ। 

 z িথাদজট ও পবরকল্পনথা, বেসথাি, ক্রয় ব্যিস্থাপনথা ও সম্ে : এমআইএস বসদটিদম প্রবতটি ইউবনয়ন পবরষদের িের ওয়থারী িথাদজট ও 
পবরকল্পনথা, সকল ধরদনর মলনদেন সংক্রথান্ত  ইউবনয়ন পবরষদের সি ধরদণর বস্মবভবতিক ক্রয় ব্যিস্থাপনথাসে অন্যথান্য তথ্যথাবে এিং 
সকল স্থায়ী সম্দের তথ্যথাবে সংরষ্ণ এিং েথালনথাগথাদের ব্যিস্থা করথা েদয়দে। প্রদতযেক ইউবনয়ন পবরষদের সবিিদক তাঁর বেনবদিন 
েথাপ্তবরক কথার ্যক্রম বেদসদি এ সকল তথ্যথাবে েথালনথাগথাে রথাখথার েথাবয়ত্ব প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z অন্যথান্য বিদশষ কথার ্যক্রমসমূে : LGSP-GO Apps-এর “ইউবপ মলথাদকটর” বসদটিদমর মথাধ্যদম মেদশর মরদকথান ইউবনয়ন পবরষে 
অবফদস মরদকথান ব্যবক্ত কথাদরথা সথােথার্ েথাড়থাই সরথাসবর মপৌঁদে মরদত পথারদেন। LGSP-GO এযেথাপস -এর ন্যথায় “Amar UP” নথাদম 
আদরথা একটি মমথািথাইল এযেথাপস বতবর করথা েদয়দে। সভথার বনধ ্যথাবরত স্থান বনণ ্যদয়র জন্য “বমটিং মরিকথার”, বমড টথাম ্য বরবভউ-এর জন্য 
ডথাটথা সংগ্রে এিং মকথাবভড-১৯ স্বথাস্যে সুরষ্থা প্থাদকজ বিতরদণর তথ্যথাবে সংগ্রদের জন্য এমআইএস বসদটিদম ররথারর ব্যিস্থা মনয়থা 
েদয়দে।এলবজএসবপ-৩ এর জন্য একটি পূণ ্যথাঙ্গ ওদয়িসথাইট বতবর করথা েদয়দে রথার ঠিকথানথা: www.lgsplgd.gov.bd

LGSP Mobile Apps

সষ্মতথা বৃবদ্ধ কথার ্যক্রম

(ক) প্রবশষ্ণ কথার ্যক্রম :

ইউবনয়ন পবরষদের বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধদের েষ্তথা বৃবদ্ধর জন্য এ প্রকদল্পর আওতথায় ব্যথাপক কম ্যসূিী গ্রেণ করথা েদয়দে। 
জনঅংশগ্রেণমূলক পবরকল্পনথা, উন্মবুক্ত িথাদজট অবধদিশন, আবর ্যক ও ক্রয় ব্যিস্থাপনথা, স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা, পবরদিশ ও সথামথাবজক 
সুরষ্থা এিং প্রবতদিেন প্রণয়ন বিষদয় প্রকদল্পর আওতথায় ইউবনয়ন পবরষেসমূদের সষ্মতথা বৃবদ্ধর জন্য জনপ্রবতবনবধসে সংবলিষ্ 
কম ্যকত্যথা/কম ্যিথাবরদের প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়। ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর প্রকদল্পর আওতথায় বিবভন্ন বিষদয় সরকথাবর কম ্যকত্যথা, প্রকল্প 
টিথাফ (বডব্রিক্ট ফযেথাবসবলদটটর), ইউবনয়ন পবরষে (ইউবপ) মিয়থারম্যথান ও ইউবপ সবিি এিং পথাইলট মপৌরসভথার সবিি ও প্রদকৌশলীসে 
মমথাট ১৯৭৪৬ জনদক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে।

(খ) আইইবস Information, Education & Communications (IEC) Campaign কথার ্যক্রম: 

প্রকদল্পর আওতথায় প্রকল্প সংবলিষ্ বিবভন্ন মটিকদেথা্ডথারদের মথাদঝ জনসদিতনতথা বৃবদ্ধর লষ্যে আইইবস কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েদয়দে। ২০১৯-
২০২০ অর ্যিেদর এ লষ্যে বিবভন্ন আইইবস সথামগ্রী (রিবসউর, মপথাটিথার, বলফদলট, বটিকথার, ডথাদয়বর, কযেথাদলন্ডথার ইতযেথাবে) মুদ্ণ ও মথাে 
পর ্যথাদয় বিতরণ ররথাররভথাদি সম্ন্ন করথা েদয়দে। এ েথাড়থা মথাে পর ্যথাদয় বস্ম গ্রেণ ও িথাস্তিথায়দন স্থানীয় জনগদণর মথাদঝ অসদন্তথাষ বনরসন 
প্রবক্রয়থা (GRM) বিষদয় সদিতনতথা বৃবদ্ধর বনবমদতি এ বিষদয় একটি রিবসউর মুদ্ণ ও মথাে পর ্যথাদয় বিতরণ করথা েদয়দে।
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বিত্র: ইউবনয়ন পবরষদের কম ্যকথাদন্ড স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা বিষদয় জথাতীয় কম ্যশথালথা, মফব্রুয়থাবর, ২০২০

প্রথাবতষ্থাবনক উন্নয়ন

প্রকদল্পর আওতথায় বিবভন্ন কবমটি গেন ও তথাদের কম ্যতৎপরতথা:
 z প্রকদল্পর বিবভন্ন কম ্যকথাদন্ডর সুষ্বু পবরকল্পনথা গ্রেণ, িথাস্তিথায়ন, তত্তথািধথান, মবনটবরং ইতযেথাবে বিষয় প্রথাবতষ্থাবনক রূপেথান কদল্প মথাে 

পর ্যথাদয় বিবভন্ন স্তদর বনদমিথাক্ত কবমটি গেন করথা েদয়দে এিং এগুদলথা তথাদের বনধ ্যথাবরত েথাবয়ত্ব পথালদন তৎপর রদয়দে:

 z ইউবনয়ন উন্নয়ন মকথা-অবড ্যদনশন কবমটি (ইউবডবসবস);

 z লিক গ্রথান্ মকথা-অবড ্যদনশন কবমটি (বিবজবসবস);

 z বডব্রিক্ট মকথা-অবড ্যদনশন কবমটি (বডবসবস);

 z ওয়থাড ্য কবমটি (ডথাবলিউবস);

 z বস্ম সুপথারবভশন কবমটি (এসএসবস);

 z পবরকল্পনথা কবমটি।
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বিত্র: উপদজলথা লিক গ্রথান্ মকথা-অবড ্যদনশন কবমটি (বিবজবসবস) এর সভথা: েথাতীিথান্ধথা লথালমবনরেথাট (মসদটেম্বর, ২০১৯)

স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা প্রবতষ্থায় কথার ্যক্রম
 z স্থানীয় পর ্যথাদয় কথার ্যকর স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা প্রবতষ্থার লদষ্যে এ প্রকদল্পর মথাধ্যদম জনগণদক ইউবনয়ন পবরষে কর্্যক বিবভন্ন 

উন্নয়ন কম ্যকথান্ড িথাস্তিথায়ন পদ্ধবত এিং মমৌবলক মরথাক িরথাদদ্র বিষদয় বিবভন্ন তথ্য অিগত করথাদনথার ব্যিস্থা মনয়থা েদয়দে। এ 
সম্বক্যত িথাস্তিথাবয়ত কথার ্যক্রম বনম্নরূপ:

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক পবরিথাবলত ওদয়ভদপজ-এর মথাধ্যদম জনগণদক ইউবনয়দনর জন্য সম্ভথাব্য মমৌবলক মরথাক িরথাদদ্র 
(বিবিবজ) পবরমথাণ সম্দক্য অিগত করথার ব্যিস্থা গ্রেণ করথা েয়;

 z ইউবনয়ন ও ওয়থাড ্য পর ্যথাদয় সভথা, কম ্যশথালথা ইতযেথাবের মথাধ্যদম জনগণদক সদিতন করথার পেদষ্প মনয়থা েদয়দে;

 z ইউবনয়ন পবরষদের কথার ্যক্রদম জিথািবেবেতথা প্রবতষ্থার জন্য বনয়বমত অবডট এিং মবনটবরং এর ব্যিস্থা করথা েদয়দে;

 z প্রকদল্পর আওতথায় স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান বেদসদি ইউবনয়ন পবরষদের কথার ্যক্রম মূল্থায়ন ফলথাফল বনয়বমত পর ্যথাদলথািনথার মথাধ্যদম 
কথার ্যকর নীবত প্রণয়দন সরকথারদক সেথায়তথা প্রেথান করথা েদচ্ছ।





¯’vbxq miKvi wefvM 93

সথাদপথাট ্য ট্ মেলর এন্ড বনউবরিশন বে পুতির ইন আরিথান িথাংলথাদেশ (১ম সংদশথাবধত)

র্বমকথা 

মেদশর ৪টি বসটি কদপ ্যথাদরশন (ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন, ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন, িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন ও ময়মনবসংে 
বসটি কদপ ্যথাদরশন) ও ৩২৯টি মপৌরসভথার েবরদ্ জনদগথাবষ্র মদধ্য সমবন্বত স্বথাস্যে, পুবষ্ ও জনসংখ্থা বিষয়ক মসিথা প্রেথাদনর মথাধ্যদম 
তথাদের অিস্থার উন্নয়ন করথার লদষ্যে প্রকল্পটি িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ। প্রকদল্পর আওতথায় ইউদরথাবপয় ইউবনয়ন কর্্যক মমথাট ২০ বমবলয়ন সমথান 
১৯৮ মকথাটি টথাকথা, িথাংলথাদেশ সরকথার কর্্যক ৩.৭২৫৩ মকথাটি টথাকথা এিং অন্যথান্য আয় (এনবজও কর্্যক) মরদক প্রথাপ্ত ১৭.৬৭ মকথাটি 
টথাকথাসে সি ্যদমথাট ২১৯.৩৯৫৩ মকথাটি টথাকথা ব্যয় ধরথা েয়। 

লষ্যে ও উদদ্শ্য

শের এলথাকথার েবরদ্ জনদগথাবষ্র মদধ্য সমবন্বত স্বথাস্যে, পুবষ্ ও জনসংখ্থা বিষয়ক মসিথা প্রেথাদনর মথাধ্যদম তথাদের অিস্থার উন্নয়ন করথা ।

কম ্য এলথাকথা 

প্রকল্প টি মেদশর ৪ টি বসটি কদপ ্যথাদরশন (ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন, ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন, িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন ও 
ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন) এিং ৩২৯টি মপৌরসভথা এলথাকথায় িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ। 

উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

প্রকদল্পর পবরকল্পনথা অনুরথায়ী মর কথার ্যক্রমগুদলথা গ্রেণ করথা েদয়দে :

PE-1: Launch and closure workshops: ১৫ মফব্রুয়থারী ২০১৮ বরিঃ প্রকদল্পর প্রথারবম্ভক ওয়থাক্যশপ অনুবষ্ত েয় এিং সমথাপনী 
ওয়থাক্যশপ আগষ্ ২০২০ সথাদল অনুষ্থাদনর পবরকল্পনথা রদয়দে। 

PE-2: Role Delineation: প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদনর মষ্দত্র স্থানীয় সরকথার বিভথাগ, স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থাণ মন্ত্রণথালয় এিং 
স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদনর ভুবমকথা বনধ ্যথারদনর লষ্যেম স্থানীয় সরকথার বিভথাগ, স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থাণ মন্ত্রণথালয়, আইএমইবড, ইআরবড, 
পবরকল্পনথা কবমশন, মপৌরসভথা এর প্রবতবনবধ সমন্বদয় অবতবরবক্ত সবিি (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকথার বিভথাগ, স্থানীয় সরকথার,পল্ী 
উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালয় মক আেিথায়ক কদর ১৫ সেস্য বিবশষ্ টথাস্ মফথাস ্য গেন করথা েয় এিং এ বিষদয় একটি আদেশ জথাবর করথা েয়।

স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদনর মষ্দত্র িত্যমথান অিস্থা সদরজবমদন মেখথার জন্য টথাস্ মফথাস ্য বিবভন্ন বসটি 
কদপ ্যথাদরশন ও মপৌরসভথা পবরেশ ্যন কদর। এেথাড়থাও টথাস্ মফথাস ্য আরিথান এলথাকথায় স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদনর মষ্দত্র অবভজ্ঞতথা অজ্যদনর লষ্যে 
ইদদিথাদনবশয়থা, মকবনয়থা ও বমশর পবরেশ ্যন কদর। অবভজ্ঞতথা অজ্যদনর পর টথাস্ মফথাস ্য ৩টি আঞ্চবলক বডদসবমদনশন ওয়থাক্যশপ এিং ১টি 
ন্যথাশনথাল ওয়থাক্যশপ আদয়থাজদনর মথাধ্যদম বসটি কদপ ্যথাদরশন, মপৌরসভথা, বিবভন্ন মন্ত্রণথালদয়র প্রবতবনবধ সমন্বদয় অবভজ্ঞতথা বিবনময় কদর 
শের এলথাকথায় প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদনর মষ্দত্র একটি মরথাল মমবরিক্স বতরী কদরদে এিং এর চুড়থান্ত প্রবতদিেন ১৬.০৪.২০১৯ তথাবরদখ 
প্রকল্প মরদক স্থানীয় সরকথার বিভথাগ িরথাির মপ্ররণ করথা েয়। প্রকদল্পর টথাস্ মফথাদস ্যর সুপথাবরশসমূদের বভবতিদত মন্ত্রণথালদয়র Allocation 
of Business পবরিত্যমনর লষ্যেম একটি প্রস্তথাি স্থানীয় সরকথার বিভথাগ মরদক মন্ত্রবপবরষে বিভথাগ িরথািদর মপ্ররদণর প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে।

PE-3: Capacity building on roles and responsibilities: প্রকদল্পর সংস্থান অনুরথায়ী ১২০টি উপদজলথা স্বথাস্যে কমমলেক্স 
ও ৩১৪টি মপৌরসভথার ১৮০০ কম ্যকত্যথার েষ্তথা উন্নয়দনর লষ্যেম ৩ বেদনর প্রবশষ্ন প্রেথাদনর জন্য মিসরকথারী প্রবতষ্থান সুশীলনদক 
বনি ্যথািন করথা েদয়দে। সুশীলন কর্্যক ইদতথামদধ্য ২৪৬টি মপৌরসভথা ও ১৭৯টি উপদজলথা স্বথাস্যে কমমলেমক্সর ১৪৮৯ (মপৌরসভথা-৮৬৪ এিং 
ইউএইবস-৬২৫) জন কম ্যকত্যথাদক প্রবশষ্ণ প্রেথান কদরদে এিং অিবশষ্ প্রবশষ্নথারশীদের প্রবশষ্ণ কথার ্যক্রম ৩১ বডদসম্বর ২০২০ সথাদলর 
মদধ্য সমথাপ্ত করদি।
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৩২৯টি মপৌরসভথার ৩৬০০ বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধর েষ্তথা উন্নয়দনর বনবমদতি ১টি মিসরকথারী মস্বিেথাদসিী সংস্থা পেদষ্প মথানবিক 
উন্নয়ন মকন্দ্র মক বনি ্যথািন করথা েদয়দে। পেদষ্প মথানবিক উন্নয়ন মকন্দ্র কর্্যক ইদতথামদধ্য ১৬৫টি মপৌরসভথার ২০২৭ জন বনি ্যথাবিত 
জনপ্রবতবনবধদক প্রবশষ্ণ প্রেথান কদরদে এিং অিবশষ্ প্রবশষ্নথারশীদের প্রবশষ্ণ কথার ্যক্রম ৩১ বডদসম্বর ২০২০ সথাদলর মদধ্য সমথাপ্ত করদি।

PE-4: Capacity building for PPP and PE-8: Capacity building for health financing systems: পথািবলক 
প্রথাইদভট পথাট ্যশথারশীপ এর মথাধ্যদম আরিথান এলথাকথায় প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদন অবধকতর অবভজ্ঞতথা অজ্যদনর লষ্যে প্রকদল্পর আওতথায় 
একটি বপবপবপ টিম গেন করথা েয়।  গঠিত বপবপবপ টিম িথাংলথাদেদশর স্বথাস্যে মষ্দত্র বপবপবপ এর মথাধ্যদম প্রেতি মসিথা বিষদয় অবভজ্ঞতথা 
অজ্যদনর জন্য  National Institute of Kidney Diseases & Urology (NIKDU) পবরেশ ্যন কদরন এিং বপবপবপ এর মথাধ্যদম 
স্বথাস্যে বিষদয় মসিথা প্রেথাদনর অবধকতর অবভজ্ঞতথা অজ্যদনর লষ্যে ইউদরথাদপর ৩টি মেদশর ররথা-ইটথাবল, ফ্থান্স ও জথাম ্যথাবন েথাসপথাতথালসমূে 
পবরেশ ্যন কদর একটি বপবপবপ মফ্মওয়থাক্য প্রস্তথাি কদরদেন। উক্ত মফ্মওয়থাক্য বিষদয় মতথামত গ্রেদণর জন্য কুবমল্থা, রথাজশথােী ও রদশথাদর 
৩টি আঞ্চবলক কম ্যশথালথার আদয়থাজন কদর এিং বতরীকৃত মফ্মওয়থাক্য বনদয় স্বথাস্যে মসিথা বিভথাগ, স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থাণ মন্ত্রণথালদয়র 
সবিি মদেথােদয়র সথাদর সভথা কদরদে। বতরীকৃত বপবপবপ মফ্মওয়থাক্য ২২.০৩.২০২০ বরিঃ জথাতীয় মসবমনথাদরর মথাধ্যদম চুড়থান্ত করথা েয় 
এিং চুড়থান্তকৃত বপবপবপ মফ্মওয়থাক্যটি অনুদমথােদনর জন্য স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থাণ মন্ত্রণথালদয়র স্বথাস্যে মসিথা বিভথাগ িরথািদর মপ্ররণ করথা 
েদয়দে।  এেথাড়থাও উক্ত কথার ্যক্রদমর সথাদর সংবলিষ্ Demand Side Financing (DSF) বিষদয় উক্ত কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর সথাদর 
সংবলিষ্ সকল পদষ্র সথাদর সমন্বয়পূি ্যক ৩টি মসবমনথার বডদসম্বর ২০২০ বরিঃ এর মদধ্য আদয়থাজদনর পবরকল্পনথা রদয়দে। 

PE-5: Integration of smaller municipalities into national HMIS: প্রকদল্পর আওতথায় ১৭৭টি মপৌরসভথা ও ১২০টি 
উপদজলথা মেলর কমমলেমক্সর স্বথাস্যে তথ্য ব্যিস্থাপনথা পদ্ধবত (এইিএমআইএস) বিষয়ক ৩৫৪ জনকম ্যকত্যথার মদধ্য ৩৪৩ জন কম ্যকত্যথাদক 
স্বথাস্যে অবধেপ্তদরর এমআইএস বিভথাদগর মথাধ্যদম প্রবশষ্ন প্রেথান করথা েদয়দে।

এেথাড়থাও প্রকদল্পর পরথামশ ্যক প্রবতষ্থান EUTA তেবিদলর মথাধ্যদম মন্ত্রণথালয় ও মপৌরসভথার ৬০ জন কম ্যকত্যথাদক বেল্ীস্ IIHMIR মরদক 
১৫ বেদনর প্রবশষ্ণ মেওয়থা েদয়দে এিং মপৌরসভথাসমূদের িত্যমথান অিস্থা রথািথাইদয়র জদন্য একটি গদিষণথা কথার ্যক্রম সমথাপ্ত কদর প্রকল্প 
িরথািদর জমথা মেয়থা েদয়দে। 

PE-6: Strengthening of Regulatory Bodies: স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থাণ মন্ত্রণথালদয়র ৫টি বনয়ন্ত্রনকথারী প্রবতষ্থান Bangladesh 
Medical & Dental Council (BM&DC),Bangladesh Homoeopathic Board (BHB), Bangladesh Board 
of Unani and Ayurvedic Systems of Medicine (BBUASM), Pharmacy Council of Bangladesh (PCB), 
Bangladesh Nursing & Midwifery Council (BN&MC) এর েষ্তথা বৃবদ্ধর লদষ্যে একটি টথাস্ মফথাস ্য গেন করথা েদয়দে। 
টথাস্ মফথাদস ্যর মিয়থারম্যথান বেসথাদি েথাবয়ত্ব পথালন করদেন স্বথাস্যে  বশষ্থা ও পবরিথার কল্থাণ বিভথাদগর অবতবরক্ত সবিি।

গঠিত টথাস্ মফথাস ্য ইদতথামদধ্য দুটি সভথা কদরদে। টথাস্ মফথাস ্য এর প্ররম সভথার বসদ্ধথান্ত মমথাতথাদিক বনয়ন্ত্রনকথারী সংস্থার সথাদর আলথােথাভথাদি সভথা 
আদয়থাজন কদর প্রবতটি সংস্থার সমস্যথা বিবনিতপূি ্যক তথা সমথাধথাদনর সুপথাবরশ চুড়থান্ত করথা েদয়দে। টথাস্ মফথাদস ্যর বদ্তীয় সভথা ১৫.০২.২০২০ 
তথাবরদখ কক্সিথাজথাদর অনুবষ্ত েয় এিং উক্ত সভথায় ৪টি মরগুদলটরী িবড (বিএমবডবস, বিএনঁএমবস, বিএইিবি ও বিইউএএসএম) এর 
প্রেতি সুপথাবরশসমূে পর ্যথাদলথািনথা কদর চুড়থান্ত সুপথাবরশসমূে সংবলিষ্ মরগুদলটরী িবডর বনকট মপ্ররণ করথা েদয়দে। পরিতশী একটি সভথার 
মথাধ্যদম টথাস্ মফথাদস ্যর সুপথাবরশ চুড়থান্ত কদর মন্ত্রণথালদয় জমথা মেয়থা েদি। 

PE-7: Strengthening of accreditation system for hospitals: স্বথাস্যে খথাদত Strengthening Hospital 
Accreditation Systems কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর লষ্যে Iota Consulting BD নথামক একটি ফথাম ্য বনি ্যথািন করথা েদয়দে। উক্ত ফথাম ্য 
চুবক্ত মমথাতথাদিক তথাদের কথার ্যক্রম শুরু কদরদে এিং ইদতথামদধ্য মিসরকথারী েথাসপথাতথাদলর বিবকৎসথা মসিথা বিষদয় একটি গদিষণথা কথার ্যক্রম 
সম্ন্ন কদরদে এিং একটি  টথাস্ মফথাস ্য গেন করথা েদয়দে। উক্ত ফথাম ্য ২১.১০.২০১৮ ও ২৪.০৬.২০১৯ বরিঃ ঢথাকথাদত Strengthening 
Hospital Accreditation Systems বিষদয় দুইটি কম ্যশথালথা সম্ন্ন কদরদে।

সথাফল্ গাঁরথা
(১) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদনর আইন (বসটি কদপ ্যথাদরশন আইন-২০০৯ ও মপৌরসভথা আইন-২০০৯) অনুরথায়ী নগর এলথাকথায় স্বথাস্যে মসিথা 

প্রেথান বনবচিত করথার মষ্দত্র র্বমকথা সুস্পষ্ করথা েদয়দে এিং মস অনুরথায়ী প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর জন্য িথাস্তি 
উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে;

(২) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথাবরদের েষ্তথা উন্নয়দনর জন্য প্রবশষ্দনর ব্যিস্থা গ্রেণ করথা েদয়দে;
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(৩) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদনর বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধদের নগর এলথাকথায় স্বথাস্যে মসিথা প্রেথাদন তথাদের র্বমকথা বিষদয় েষ্তথা বৃবদ্ধর লষ্যে 
প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে;

(৪) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদনর মথাধ্যদম মপৌরসভথা এলথাকথায় স্বথাস্যে মসিথা প্রেথান সংক্রথান্ত মথাবসক তথ্য DHIS2 সফটওয়থাদর এব্রি মেয়থা 
শুরু েদয়দে। এ লষ্যে প্রকল্প মরদক ১৭৭টি মপৌরসভথা ও ১২০টি উপদজলথা মেলর কমমলেমক্স কবম্উটথার ও বপ্রন্থার সরিরথাে করথা 
েদয়দে;

(৫) স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান অর ্যথাৎ বসটি কদপ ্যথাদরশন ও মপৌরসভথা এলথাকথায় প্রথারবমক স্বথাস্যে মসিথা কথার ্যক্রম বনবচিত করথার লষ্যেম স্থানীয় 
সরকথার বিভথাদগর Allocation of Business পবরিত্যদনর কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েদয়দে;

(৬) প্রকদল্পর মথাধ্যদম ৪টি বসটি কদপ ্যথাদরশন ও ১০টি মপৌরসভথা এলথাকথায় বনি ্যথাবিত এনবজওদের মথাধ্যদম পথািবলক প্রথাইদভট পথাটনথারশীপ 
পদ্ধবতদত ৫,০৩, ৬২৭টি পবরিথারদক ভথাউিথার কথাদড ্যর মথাধ্যদম বিনথামূদল্ স্বথাস্যে ও পুবষ্ মসিথা প্রেথান করথা েদয়দে।

ক্রমপুবঞ্জ অগ্রগবত

২০১৯ -২০ অর ্য িেদরর িরথাদ্ধ : আরএবডবপ- ৩৮০০ মকথাটি টথাকথা
৩০ জুন,২০২০ পর ্যন্ত অগ্রগবত :  ৩৭.১১৬৭ মকথাটি টথাকথা
িথাস্তি (শতকরথা েথারসে)
আবর ্যক (শতকরথা েথারসে)

 ৯৮%
 ১০০%

প্রকদল্পর ক্রমপুবঞ্জর্ত অগ্রগবত (শুরু মরদক ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত)
িথাস্তি (শতকরথা েথার সে) আবর ্যক (শতকরথা েথার সে) :

 ১০৬.৮৮০১ মকথাটি টথাকথা :  ৭৫%
 ৪৯% 

PE-4 : Capacity building for PPP and PE-8 : Capacity building for health financing systems :

National Consultation Workshop on Effective Public Private Partnership in Health Sector of 
Bangladesh
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PE-5 Integration of smaller municipalities into national HMIS:

Integration of smaller municipalities into national HMIS কথার ্যক্রদমর অগ্রগবত বিষদয় বিভথাগীয় সভথা
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কযেথাপথাবসটি মডদভলপদমন্ অি বসটি কদপ ্যথাদরশন

প্রকদল্পর নথাম : কযেথাপথাবসটি মডদভলপদমন্ অি বসটি কদপ ্যথাদরশন (C4C)
িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা : স্থানীয় সরকথার বিভথাগ;
সেদরথাগীতথায় : জথাইকথা,
প্রকল্পভুক্ত বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূে  : নথারথায়ণগঞ্জ, কুবমল্থা, রংপুর ও গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন
প্রকদল্পর মময়থাে : জথানুয়থাবর ২০১৭ - জথানুয়থাবর ২০২০
িথাদজট: জথাইকথা : জথাপথাবন ইদয়ন ৫১৬.৭১ বমবলয়ন (িথাংলথাদেশ টথাকথা ৩,৪৪৬.৪৫ লষ্)
িথাংলথাদেশ সরকথার : িথাংলথাদেবশ টথাকথা ৪০০ লষ্, মমথাট: ৩৮৪৬.৪৫ টথাকথা

প্রকদল্পর পটর্বম ও উদদ্শ্য
স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত জথাইকথা’র কথাবরগরী সেথায়তথা প্রকল্প ‘কযেথাপথাবসটি মডদভলপদমন্ অি বসটি কদপ ্যথাদরশন’ (রথা 
সংদষ্দপ C4C নথাদম পবরবিত)। এ প্রকদল্পর মূল লষ্যে েদলথা বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের প্রথাবতষ্থাবনক সষ্মতথা বৃবদ্ধ করথা এিং বসটি 
কদপ ্যথাদরশন পর ্যথাদয় কথার ্যকর মসিথা প্রেথাদনর জন্য কথার ্য-প্রবক্রয়থা উন্নবতকরণ ও এর অনুশীলন অব্যথােত রথাখথা। C4C প্রকল্পটি জথাইকথা মলথাদনর 
আওতথায় স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড) কর্্যক িথাস্তিথাবয়ত বসটি গভন্য্যথান্স প্রকদল্পর (বসবজবপ) আইবসবজআইএবপ 
(ICGIAP - Inclusive City Governance Improvement Action Program) কথার ্যক্রমসমূে পবরিথালনথায় সম্পূরক ও 
মজথারেথারকরদণও প্রদয়থাজনীয় সেথায়তথা প্রেথান করদে।  প্রকল্পটি বসটি কদপ ্যথাদরশন পর ্যথাদয় কথার ্যথািবল, প্রবশষ্ণ, বনদে ্যবশকথা, ম্যথানুয়থাল, 
আইবন উপকরণ এিং পবরিথালন ব্যিস্থার উন্নবতকরণ মকৌশলপত্র প্রণয়দনর মধ্য বেদয় বসটি কদপ ্যথাদরশদনর প্রথাবতষ্থাবনক সষ্মতথা বৃবদ্ধদত 
সেথায়তথা করদে। রবেও প্রকল্পটি প্রথারবমকভথাদি নথারথায়ণগঞ্জ, কুবমল্থা, রংপুর ও গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সঙ্গম কথাজ করদে, বকন্তু 
স্থানীয় সরকথার বিভথাগ (এলবজবড) এর সেদরথাবগতথায় এিং স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর (এলবজইবড) তত্বথািধথাদন িথাস্তিথাবয়ত 
বসটি গভদন ্যন্স প্রকল্প (বসবজবপ)-এর সথাদর অংশীেথাবরদত্বর মথাধ্যদম সকল বসটি কদপ ্যথাদরশনদক প্রকদল্পর কথার ্যক্রদমর সথাদর সম্পৃক্ত কদরদে।  

প্রকদল্পর আউটপুট
আউটপুট-১ : বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের পবরিথালন ব্যিস্থার উন্নয়দন মকৌশলপত্র প্রণয়ন ও িথাস্তিথায়ন;
আউটপুট-২ : বসটি কদপ ্যথাদরশন পর ্যথাদয় প্রশথাসবনক উন্নবতকরণ (আইবন উপকরণ ও সথাংগেবনক উন্নয়ন);
আউটপুট-৩ : বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনজস্ব রথাজস্ব বৃবদ্ধর জন্য ররথারর কর বনধ ্যথারণ ও আেথাদয়র মকৌশল ও প্রবক্রয়থা উন্নবতকরণ;
আউটপুট-৪ : বসটি কদপ ্যথারশদনর িথাদজট ও ব্যয় ব্যিস্থাপনথার উন্নবতকরদণ েীঘ ্যদময়থাবে পবরকল্পনথা গ্রেণ।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর প্রকদল্পর উদল্খদরথাগ্য অজ্যনসমূে
 z বসটি কদপ ্যথাদরশন সম্বক্যত আইন (আইন, বিবধ, প্রবিধথান, উপ-আইন, আদেশ ও পবরপত্র) সংগ্রে কদর পর ্যথাদলথািনথা করথা েদয়দে 

এিং এতেসংক্রথান্ত  সংকলন (কদম্বন্ডয়থাম) দু’টি ভবলউদম (ভবলউম-১ ও ভবলউম-২) প্রকথাবশত েদয়দে। সংকলনটি স্থানীয় 
সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র মথাননীয় মন্ত্রী মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর বনকট েস্তথান্তর কদরন। সংকলনটি সকল (১২টি) 
বসটি কদপ ্যথাদরশদন মপ্ররণ করথা েয়।

 z বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের পবরিথালন ব্যিস্থা (গভন্য্যথান্স) উন্নয়ন মকৌশলপত্র ২০২০ – ২০৩০ প্রণয়ন করথা েদয়দে, রথা িত্যমথাদন বসটি 
কদপ ্যথাদরশনসমূে িথাস্তিথায়ন করদে।

 z (১) নথাগবরক মতথামত এিং অবভদরথাগ প্রবতকথার (বসএফবজআর) এিং (২) স্থায়ী কবমটি বিষয়ক ২টি মদডল প্রবিধথান প্রণয়ন কদর 
বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদে মপ্ররণ করথা েদয়দে। বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূে মদডল প্রবিধথান অনুসরণ কদর তথাদের বনদজদের জন্য প্রবিধথান 
প্রণয়ন করদিন।

 z দু’টি প্রবিধথাদনর খসড়থা স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক পর ্যথাদলথািনথা করথা েদয়দে এিং এ দুটিদক মদডল প্রবিধথান বেদসদি বসটি 
কদপ ্যথাদরশদন মপ্ররণ করথা েদয়দে।

 z বসটি কদপ ্যথাদরশদনর আইবন পবরকথােথাদমথাসংক্রথান্ত েযেথান্ডবুক প্রস্তুত করথা েদয়দে।
 z প্রকল্পভুক্ত ৪টি বসটি কদপ ্যথাদরশদনর জন্য ৫ িের মময়থাবে প্রবশষ্ণ পবরকল্পনথা প্রস্তুত করথা েদয়দে।
 z বসটি কদপ ্যথাদরশদনর িথাবষ ্যক প্রশথাসবনক প্রবতদিেন বনদে ্যবশকথা ও েক (খসড়থা) প্রস্তুত করথা েদয়দে।
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 z বসটি কদপ ্যথাদরশদনর কথার ্যকর ও েষ্তথার সবেত মসিথা প্রেথাদনর লদষ্ কথার ্য-প্রবক্রয়থা উন্নবতকরদণর বনদে ্যবশকথার খসড়থা প্রস্তুত করথা 
েদয়দে এিং স্থানীয় সরকথার বিভথাগ িত্যমথাদন এটি পর ্যথাদলথািনথা করদে।

 z বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন কথার ্যক্রদম নথাগবরকদের সম্পৃক্তকরদণর উদদ্দশ্য নথাগবরক সম্পৃক্তকরণ বনদে ্যবশকথা প্রস্তুত করথা েদয়দে।
 z বসটি কদপ ্যথাদরশন কর ব্যিস্থাপনথা ম্যথানুয়থাল এর খসড়থা প্রস্তুত করথা েদয়দে।
 z বসটি কদপ ্যথাদরশন িথাদজট ব্যিস্থাপনথা ম্যথানুয়থাল এর খসড়থা প্রস্তুত করথা েদয়দে।
 z স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা, পবরকল্পনথা এিং আইন/উপ-আইন/প্রবিধথান সম্দক্য ২টি লথাবন ্যং এন্ড ডথায়থালগ জথাপথাদন অনুবষ্ত েদয়দে।
 z নগর পবরকল্পনথা, আবর ্যক প্রদষ্পন, িথাবষ ্যক িথাদজট প্রস্তুত স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা, পবরকল্পনথা এিং আইন/উপ-আইন/প্রবিধথান 

সম্দক্য ৩টি লথাবন ্যং এন্ড ডথায়থালগ ঢথাকথায় অনুবষ্ত েদয়দে।
 z বসটি কদপ ্যথাদরশদনর েষ্তথা বৃবদ্ধর লদষ্যে কর, িথাদজট ও বিবভন্ন বিষয়বভবতিক প্রবশষ্ণ অনুবষ্ত েদয়দে।

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

বসটি কদপ ্যথাদরশন সম্বক্যত আইবন উপকরণসমূদের সংকলনটি মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর েথাদত ত্দল বেদচ্ছন মথাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকথার, 
পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালয়

বেদরথাবশমথা বসটি মময়দরর সথাদর িথাংলথাদেশ সরকথাদরর প্রবতবনবধদের মসৌজন্য সথাষ্থাৎ
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ইনকথাম সথাদপথাট ্য মপ্রথাগ্রথাম ফর ্ পুওদরষ্ (আইএসবপবপ)-রত্ন প্রকল্প

র্বমকথা 
েথাবরদ্ বিদমথািন ও মথানিসম্ে উন্নয়দন িথাংলথাদেশ উদল্খদরথাগ্য সথাফল্ অজ্যন করদলও েথাবরদ্ এখনও বি্মথান। ফদল প্রসিকথালীন 
বশশুর স্বল্প ওজন এিং মথাদয়দের পুবষ্স্বল্পতথা সমস্যথা বেদসদি রদয় মগদে। সথাধথারণত েবরদ্ জনদগথাষ্ী পুবষ্ স্বল্পতথায় মভথাদগ। রবেও বশষ্থা 
ও মজন্ডথার সমতথার মষ্দত্র িথাংলথাদেশ অদনক সথাফল্ অজ্যন কদরদে, তদি সচ্ছলদের ত্লনথায় েবরদ্ জনদগথাষ্ীর বশশুদের বশষ্থাদষ্দত্র 
অংশগ্রেণ ও সমথাপন বিষদয় তথারতম্য মেখথা রথায়। মসজন্য েবরদ্ বশশুদের জন্য পুবষ্ ও মদনথানেবেক বিকথাশ (Child Nutrition and 
Cognitive Development = CNCD) মরমন পরিতশী প্রজদন্মর মদধ্য েথাবরদদ্যের বিস্তথার দূরীকরদণ খুি প্রদয়থাজনীয় মতমবন বশশুদের 
উতিরকথালীন জীিদন বিষম্য দূরীকরণ এিং উন্নত ফলথাফল আনয়দনর সুদরথাগ বতবর কদর মেয়।

স্থানীয় সরকথার বিভথাগ (Local Government Division) ন্যথাশনথাল মসথাশ্যথাল বসবকউবরটি ্রিথাদটবজ (এনএসএসএস) িথাস্তিথায়দনর 
অংশ বেদসদি অবতেবরদ্দের জন্য আইএসবপবপ-রত্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম আয়সেথায়ক কম ্যসূবি গ্রেণ কদরদে। এ প্রকল্প বনধ ্যথাবরত এলথাকথায় 
গবরি মথাদয়দের আয়-সেথায়তথা মেদি এিং একইসঙ্গম বশশু ও মথাদয়দের সুবনবে ্যষ্ মসিথাগ্রেদণর বিবনমদয়/বিপরীদত নগে অর ্য প্রেথান 
(conditional cash transfer)-এর মথাধ্যদম: (ক) মথা ও বশশুদের পুবষ্বৃবদ্ধ এিং বশশুদের মদনথানেবেক বিকথাশ (বসএনবসবড) সথাধন 
করদি এিং (খ) সথামথাবজক বনরথাপতিথা মিষ্নী িথা িলয় কথার ্যক্রম পবরিথালনথায় ইউবনয়ন পবরষদের সষ্মতথা বৃবদ্ধ করদি। 

এ প্রকদল্প মূল প্রথাক্কলন িথা িরথাদ্ বেল গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথাদরর ১৬.৪৬ মকথাটি টথাকথা এিং বিশ্বব্যথাংক-এর ৩০০ বমবলয়ন মথাবক্যন 
ডলথাদরর সমপবরমথাণ অর ্য বমবলদয় মমথাট ২,৪২৫.০০ মকথাটি টথাকথা। িত্যমথাদন (প্রকল্প েবলদলর র্তীয় সংদশথাধনীমূদল) এ তেবিদলর অদর ্যর 
পবরমথাণ (বজওবি ১৭.৮৫ মকথাটি + বিশ্বব্যথাংক ১,৯৬২.৭৪ মকথাটি) ১,৯৮০.৫৯ মকথাটি; এদ্থারথা উপকথারদভথাগীদের নগে অর ্যপ্রেথান এিং 
ইউবনয়নপর ্যথাদয় সরকথাদরর সথামথাবজক বনরথাপতিথা মিষ্নী িথা িলয় িথাস্তিথায়ন কথােথাদমথা উন্নয়দন প্রদয়থাজনীয় সেথায়তথা করথা েদচ্ছ। এেথাড়থা 
প্রকল্প িথাস্তিথায়ন পবরিীষ্ণ ও ফলথাফল মূল্থায়দন এই অর ্য ব্যবয়ত েদি।

লষ্যে ও উদদ্শ্য

মূল লষ্যে-উদদ্শ্য েল: রংপুর বিভথাদগর গথাইিথান্ধথা ও কুবড়গ্রথাম মজলথা (সম্পূণ ্য মজলথা) ও নীলফথামথারীর জলঢথাকথা ও লথালমবনরেথাদটর 
েথাতীিথান্ধথা উপদজলথা (২টি উপদজলথা) এিং ময়মনবসংে বিভথাদগর ময়মনবসংে, জথামথালপুর ও মশরপুর (সম্পূণ ্য মজলথা) মজলথার মমথাট ৪৩টি 
উপদজলথার সি ্যদমথাট ৪৪৪টি ইউবনয়দন (গদড় প্রবতটি ইউবনয়দন ১,৩৫১ জন) ৬,০০,০০০ েবরদ্ অন্তঃসত্তথা নথারী এিং ০ মরদক ৬০ মথাস 
িয়সী বশশু ও মথাদের সুবনবে ্যষ্ মসিথাগ্রেদণর বিপরীদত/বিবনমদয় নগে অর ্য সেথায়তথা প্রেথাদনর মথাধ্যদম: 

(ক)  বশশুদের পুবষ্ ও মদনথানেবেক বিকথাশ সথাধন (Child Nutrition and Cognitive Development=CNCD) এিং 

(খ)  সথামথাবজক বনরথাপতিথা মিষ্নী িথা িলয় কথার ্যক্রম পবরিথালনথায় ইউবনয়ন পবরষদের সষ্মতথাবৃবদ্ধ

কম ্য এলথাকথা
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প্রকদল্পর কম ্যপন্থা

প্রকদল্পর ৩টি কদম্থাদনন্ (Component): 

কদম্থাদনন্-১: উপকথারদভথাগীদের নগে অর ্যপ্রেথান 
(ক)  অন্তঃসত্তথা নথারীদের অন্তঃসত্তথাকথালীন অিস্থায় ৪-িথার স্বথাস্যেপরীষ্থার জন্য প্রবতিথার ১,০০০ টথাকথা েথাদর নগে অর ্যপ্রেথান 

(খ)  ০-২৪ মথাস িয়সী বশশুদের প্রবতমথাদস ওজন ও উচ্চতথা (Growth Monitoring and Promotion = GMP) পবরমথাদপর 
জন্য প্রবতমথাদস ৭০০ টথাকথা েথাদর নগে অর ্যপ্রেথান 

(গ)  ২-৫ িের িয়সী বশশুদের ৩ (বতন) মথাস অন্তর ওজন ও উচ্চতথা (GMP) পবরমথাদপর জন্য প্রবত বতন মথাদস ১,৫০০ টথাকথা েথাদর 
নগে অর ্যপ্রেথান 

এ অর ্য িথােথাইকৃত ও বনিবন্ধত (enrolled) েবরদ্ উপকথারদভথাগী কর্্যক বনবে ্যষ্ মসিথাগ্রেণ এিং CNCD মসশদন অংশগ্রেণ 
িথাদয়থাদমবরিক পদ্ধবতদত বনবচিতকরণ সথাদপদষ্ প্রবত ৩ মথাস অন্তর ইদলকরিবনক পদ্ধবতদত িথাংলথাদেশ ডথাকঘদরর ব্যিস্থাপনথায় 
কযেথাশকথাদড ্যর মথাধ্যদম প্রেথান করথা েদচ্ছ। 

কদম্থাদনন্-২: সষ্মতথাবৃবদ্ধ 
(ক)  সুফলদভথাগীদের প্রকদল্প অন্তভু ্যবক্ত এিং আপবতি বনষ্পবতি (case managemen) করথার মষ্দত্র ইউবনয়ন পবরষদের 

সষ্মতথাবৃবদ্ধ;

(খ)  ইউবনয়ন পবরষদে মসফটিদনট মসল (Safety Net Cell) স্থাপদনর মথাধ্যদম স্থানীয় পর ্যথাদয় সথামথাবজক বনরথাপতিথা মিষ্নী িথা 
িলয় কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দন ইউবনয়ন পবরষদের সষ্মতথাবৃবদ্ধ;

(গ)  মথা ও বশশুদের স্বথাস্যেসদিথা (Anti-Netal Care=ANC) এিং (GMP) প্রেথান ও পুবষ্সদিতনতথা বৃবদ্ধদত কবমউবনটি 
বক্বনদকর েষ্তথাবৃবদ্ধ;

(ঘ)  ইদলকরিবনক পদ্ধবতদত কযেথাশকথাদড ্যর মথাধ্যদম সুফলদভথাগীদের বনকট অর ্য প্রেথাদন মপথাটি অবফদসর েষ্তথাবৃবদ্ধ।

কদম্থাদনন্-৩:  পবরিীষ্ণ ও মূল্থায়ন (অপথাদরশন বরবভউ ফথাম ্য (READ কর্্যক)
(ক)  এমআইএস বসদটিম 

(খ)  প্রবশষ্ণ ও েষ্তথা উন্নয়ন

(গ)  জনসদিতনতথা ও সুফলদভথাগী বনি ্যথািন

(ঘ)  প্রকদল্প অন্তভু ্যবক্ত 

(ঙ)  মসিথাগ্রেণ

(ি)  অর ্যপ্রেথান

(ে)  আপবতি-বনষ্পবতি
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

প্রকদল্পর রংপুর ও ময়মনবসংে বিভথাদগর ৭ (সথাত) টি মজলথার ৪৩ (মততথাবল্শ)টি উপদজলথার ৪৪৪ (িথারশ’ চুয়থাবল্শ)টি ইউবনয়দনর জন্য 
বনধ ্যথাবরত ৬,০০,০০০ (েয়লষ্) উপকথারদভথাগীর মদধ্য ২৫/৫/২০২০ তথাবরদখ (কদরথানথা মেথামথারীর প্রথাদুভ্যথাদির পূি ্যপর ্যন্ত) ৩,৯৬,১৯৬ 
(বতন লষ্ বেয়থানব্বই েথাজথার একশত বেয়থানব্বই) জন উপকথারদভথাগী অন্তভু ্যক্ত/ বনিবন্ধত েদয়দে। িত্যমথাদন মেদশ কদরথানথা পবরবস্বত 
বকছুটথা উন্নবত েদল ময়মনবসংে বিভথাদগর মশরপুর মজলথার শ্রীিরেশী উপদজলথার মমথাট ১০ (েশ) টি ইউবনয়দন ১১,৯৬০ (এগথাদরথা েথাজথার 
নয়শত ষথাট) জন উপকথারদভথাগীদক প্রকদল্প নত্নভথাদি অন্তভু ্যক্ত করথা েদয়দে। ফদল এখন পর ্যন্ত মমথাট উপকথারদভথাগীর সংখ্থা োঁবড়দয়দে 
৪,০৮,১৫৬ (িথার লষ্ আট েথাজথার একশত েথাপথান্ন)। এর মদধ্য সকল প্রবক্রয়থা মশদষ নগে অর ্য সেথায়তথা/ভথাতথা পথাদচ্ছন ও মসিথা গ্রেণ 
করদেন ৩,৮৩,৬৪৫ (বতন লষ্ বতরথাবশ েথাজথার েয়শত পঁয়তথাবল্শ) জন। প্রকদল্প অন্তভু ্যক্ত অিবশষ্ (৪,০৮,১৫৬-৩,৮৩,৬৪৫)=২৪,৫১১ 
(িবব্বশ েথাজথার পাঁিশত এগথাদরথা) জন উপকথারদভথাগী িলবত মকথায়থাট ্যথার (অদক্টথাির মরদক বডদসম্বর, ২০২০) েদত ভথাতথা পথাদিন ও মসিথাগ্রেণ 
করদিন। উদল্খ্, অিবশষ্ ১,৯১,৮৪৪ (৬,০০,০০০-৪,০৮,১৫৬) জন উপকথারদভথাগীদক মফব্রুয়থাবর, ২০২১-এর মদধ্য প্রকদল্প পর ্যথায়ক্রদম 
অন্তভু ্যক্ত করথার কথাজ িলদে।

সথাফল্ গাঁরথা

এবিষদয় চূড়থান্ত মন্তদব্যর সময় এখদনথা আদসবন, মকননথা প্রকদল্পর কথাজ এখনও ২ (দুই) িৎসর িথাবক রদয়দে; অন্যবেদক উপকথারদভথাগী 
বনি ্যথািন প্রবক্রয়থার জটিলতথার কথারদণ প্রথায় ২ িের ৪ মথাস প্রকদল্পর মুখ্ কথাজ একপ্রকথার স্বির বেল। তদি আপথাতত মরটথা িলথা িদল তথা 
েদলথা, প্রকদল্পর আওতথায় েতেবরদ্ পবরিথাদরর অন্তঃসত্তথা নথারী (মথা) এিং েবরদ্ পবরিথাদরর প্ররম ২ (দুই) বশশু নগে আবর ্যক লথাভ কদর 
উপকৃত েদচ্ছ এিং তথাদের পুবষ্ ও মদনথানেবেক বিকথাশ সথাবধত েদচ্ছ। ভবিষ্যদত এবিষদয় আরও প্রতযেষ্ ও প্রকৃত ফলথাফল জথানথা রথাদি, 
এ আশথা করথা রথায়।

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

কযেথাশকথাড ্য বিতরণ অনুষ্থাদন বিশ্বব্যথাংক-এর কথাব্রি বডদরক্টর, প্রকল্প পবরিথালক ও অন্যথান্য
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বডবজটথাল পদ্ধবতদত উপকথারদভথাগীর েবি, আঙুদলর েথাপগ্রেণ ও তথ্যথাবে রথািথাই

বসএনবসবড মসশদন উপকথারদভথাগী বশশুসে মথাদয়রথা (আংবশক)
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উৎপথােনশীল ও সম্ভথািনথাময় সুদরথাগ গ্রেদণ নথারীর সথামথ্য্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)

র্বমকথা

স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথায় িথাস্তিথায়নথাধীন “উৎপথােনশীল ও সম্ভথািনথাময় কদম ্যর সুদরথাগ গ্রেদণ নথারীর সথামথ্য্য উন্নয়ন - (স্বপ্ন)” 
িথাংলথাদেশ সরকথাদরর একটি প্রকল্প রথা  ইউএনবডবপ ও স্থানীয় সরকথাদরর সেথায়তথায় িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ। প্রকল্পটি গ্রথামীণ েতেবরদ্, বিধিথা, 
স্বথামী পবরতযেক্তথা, স্বথামী শথারীবরকভথাদি কথাদজ অষ্ম এমন নথারীদের অর ্যননবতক স্বচ্ছলতথার জন্য কথাজ করদে। প্রকল্পটি ১ম ও ২য় িদক্র 
কুবড়গ্রথাম ও সথাতষ্ীরথা মজলথার ১২৪টি ইউবনয়দনর ৮,৯২৮ জন নথারী উপকথারদভথাগীদের আর ্যসথামথাবজক উন্নয়দন প্রতযেষ্ র্বমকথা পথালন 
কদরদে। ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর প্রকদল্পর ৩য় িদক্র লথালমবনরেথাট, জথামথালপুর ও গথাইিথান্ধথা মজলথার ৯৯টি ইউবনয়দনর মমথাট ৩,৫৬৪ জন 
নত্ন নথারী উপকথারদভথাগীদের অর ্যননবতক স্বচ্ছলতথার জন্য বনরবিবচ্ছন্নভথাদি কথাজ কদর রথাদচ্ছ। প্রকদল্পর মূল উদদ্শ্য েদচ্ছ র্নমূল পর ্যথাদয়র 
সুবিধথািবঞ্চত েতেবরদ্ নথারীদের গ্রথামীণ সড়ক ও অন্যথান্য অিকথােথাদমথা মমরথামত কথাদজ বনদয়থাবজত করথা এিং কথাদজর বিবনমদয় বেনবদিন 
জীবিকথা বনি ্যথাদের জন্য প্রদয়থাজনীয় আবর ্যক সেথায়তথা প্রেথান। পথাশথাপথাবশ িথাধ্যতথামূলক সঞ্চয় সৃবষ্ কদর ররথারর প্রবশষ্ণ প্রেথাদনর মথাধ্যদম 
কথাবঙ্খত মথানবিক ও কথাবরগবর েষ্তথা উন্নয়ন এিং আয় বৃবদ্ধমূলক কম ্যকথাদন্ডর সথাদর বনদজদের সম্পৃক্তকরন।

লষ্যে ও উদদ্শ্য

প্রকদল্পর সুবনবে ্যষ্ উদদ্শ্য :
 z কম ্যেষ্তথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম উৎপথােনশীল কম ্যসংস্থান সৃবষ্ করথা;
 z উপকূলীয় এিং খথা্ ঘথাটবত প্রিন িরম েবরদ্ এলথাকথার দুস্ ও অসেথায় নথারীদেরদক  “েবরদ্ ফাঁে” েদত উতিরদণর উপথায় উদ্থািন;
 z সরকথাদরর গ্রথামীণ েথাবরদ্যে বিদমথািন এিং উন্নয়ন কম ্যসূিী-মত নথারীদের ব্যথাপক অংশগ্রেণ বনবচিতকরদণর মথাধ্যদম “স্বপ্ন” প্রকল্প-মক 

একটি মটকসই প্রকল্প বেদসদি প্রবতবষ্তকরণ;
 z িথাংলথাদেশ সরকথাদরর েথাবরদ্যে বিদমথািন মকৌশল এিং মটকসই উন্নয়ন লষ্যেমথাত্রথার আদলথাদক েথাবরদ্যে বিদমথািন।

কম ্য এলথাকথা

প্রকল্প িথাস্তিথায়নথাধীন এলথাকথা :
 z ১ম ও ২য় িক্র (মজলথা সমূে) - ইদতথামদধ্য িথাস্তিথাবয়ত

কুবড়গ্রথাম (৭২ ইউবনয়ন)  - ৫,১৮৪ উপকথারদভথাগী
সথাতষ্ীরথা (৫২ ইউবনয়ন)  - ৩,৭৪৪ উপকথারদভথাগী 
সি ্যদমথাট (১২৪ ইউবনয়ন)  - ৮,৯২৮ উপকথারদভথাগী

 z ৩য় িক্র (মজলথা সমূে) - িলমথান
জথামথালপুর (৪৫ ইউবনয়ন)  - ১,৬২০ উপকথারদভথাগী
লথালমবনরেথাট (৩৭ ইউবনয়ন)  - ১,৩৩২ উপকথারদভথাগী 
গথাইিথান্ধথা (১৭ ইউবনয়ন)  - ৬১২ উপকথারদভথাগী 
সি ্যদমথাট (৯৯ ইউবনয়ন)  - ৩,৫৬৪ উপকথারদভথাগী

প্রকদল্পর কথার ্যক্রমসমুে
 z সথামথাবজক বনরথাপতিথার জন্য ১৫ (১২ + ৩) মথাদসর মজুবর বভবতিক কম ্যসংস্থান;
 z সথামথাবজক ষ্মতথায়দনর জন্য জীিন েষ্তথা উন্নয়ন প্রবশষ্ন;
 z মটকসই জীবিকথা বনি ্যথাদের জন্য েষ্তথা উন্নয়ন প্রবশষ্ণ;
 z আনুষ্থাবনক কম ্যদষ্দত্র িথাকুরী;
 z কথার ্যকরী ই-মপদমন্ এিং ঋণ ও সঞ্চয় সুবিধথা গ্রেদণ আবর ্যক অন্তভু ্যবক্ত।
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২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম

কথার ্যক্রম অগ্রগবত

উপকথারদভথাগীদের মজুবর প্রেথান ১৪১ কম ্য বেিদসর মজুরী িথািে ১০.৪৯ মকথাটি টথাকথা বডবজটথাল মপদমন্ এর মথাধ্যদম 
পবরদশথাধ করথা েদয়দে।

সঞ্চয়/টথানথা সবমবত ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ৩,৫৬৪ জন নত্ন উপকথারদভথাগী মমথাট ১.২৮ মকথাটি টথাকথা 
সঞ্চয় কদর এিং বিবভন্ন আয়বৃবদ্ধমূলক কম ্যকথাদন্ড বিবনদয়থাগ িলমথান রদয়দে।

প্রকদল্পর ২য় িদক্রর চূড়থান্ত জবরপ প্রকদল্পর ২য় িদক্রর নথারীদের আর ্যসথামথাবজক পবরিত্যন বনরূপদন চূড়থান্ত জবরপ সম্থােন 
করথা েদয়দে ।

প্রকদল্পর ৩য় িদক্রর মিজলথাইন সথাদভ ্য প্রকদল্পর ৩য় িদক্রর নথারীদের প্রথারবমক আর ্যসথামথাবজক অিস্থা বনরূপদন মিজলথাইন 
সথাদভ ্য সম্থােন করথা েদয়দে ।

জীিন েষ্তথা উন্নয়ন প্রবশষ্ণ প্রকদল্পর লষ্যেমথাত্রথা অনুরথায়ী লথালমবনরেথাট, জথামথালপুর ও গথাইিথান্ধথা মজলথার ৯৯ টি 
ইউবনয়দন মমথাট ৩,৫৬৪ নথারী উপকথারদভথাগীদক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে।

আিরণগত পবরিত্যদন মরথাগথাদরথাগ (BCC 
Materials) উপকরণ

আিরণগত পবরিত্যদনর লদষ্যে নথারী উপকথারদভথাগীদের ১৫টি বিষদয়র উপদর েবি 
সম্ববলত বলিপ িথাট ্য ও মপথাটিথার এর মথাধ্যদম সদিতনতথা বতরী করথা েদয়দে।

উপকথারদভথাগীদের মমথািথাইল বডদরক্টবর প্রকদল্পর ৩য় িদক্রর সকল নথারী উপকথারদভথাগীদের মমথািথাইল নম্বর সম্ববলত বডদরক্টবর 
প্রনয়ন করথা েদয়দে।

মকথাবভড-১৯ বিষয়ক কথার ্যক্রম

মপথাটিথার ও বলফদলট বিতরণ প্রথায় ৯৪,৫০০ সদিতনতথামূলক মপথাটিথার ও বলফদলট বিতরণ করথা েদয়দে।

ব্যবক্তগত সুরষ্থা সথামগ্রী (PPE) বিতরণ প্রকদল্পর কমশীদের মদধ্য ব্যবক্তগত সুরষ্থা সথামগ্রী (PPE) বিতরণ করথা েদয়দে।

মথাইবকং এর (গ্রথাম পর ্যথাদয় এিং মসবজদে) 
মথাধ্যদম জনসদিতনতথা বৃবদ্ধ

১৭২ টি ইউবনয়ন পর ্যথাদয় প্রথায় ৮,৭০,০০০ জনগদণর মথাদঝ মকথাবভড-১৯ বিষয়ক 
সদিতনতথামূলক িথাত্যথা প্রিথার করথা েদয়দে।

স্বথাস্যে সুরষ্থা সথামগ্রী বিতরণ সকল উপকথারদভথাগীদের মথাদঝ ব্যিেথারবিবধ প্রেশ ্যনসে ১,৯১,০৪৪ সংখ্ক সথািথান ও 
মথাস্ বিতরণ করথা েদয়দে।

খথা্ সথামগ্রী বিতরণ United Group এর সেথায়তথায় ৫,৮২৮ জন উপকথারদভথাগীদের মদধ্য খথা্ সথামগ্রী 
বিতরণ করথা েদয়দে।

উপকথারদভথাগীদের মদধ্য নগে সথােথার্ প্রেথান ৬,০৬৪ জন উপকথারদভথাগীদেরদক জনপ্রবত ১,৫০০/- টথাকথা বিতরণ করথা েদয়দে।

প্রকদল্পর ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর আবর ্যক অগ্রগবত সংক্রথান্ত তথ্য : (মকথাটি টথাকথায়) 

বিিরণ বজওবি প্রকল্প সথােথার্ মমথাট

মমথাট প্রকল্প ব্যয় ২১৩.৩৫ (২৫%) ৬৪০.০৫ (৭৫%) ৮৫৩.৪০ (১০০%)

ক্রমপূবঞ্জত অগ্রগবত (জুন’২০ পর ্যন্ত) ৮১.৭২ (৩৮%) ৬০.৪২ (৯.৪৪%) ১৪২.১৪ (১৬.৬৫%)

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর আরএবডবপ িরথাদ্ ১১.৫০ (৫.৩৯%) ৮.৫০ (১.৩৩%) ২০.০০ (২.৩৪%)

আরএবডবপ’র অগ্রগবত (জুন’২০২০ পর ্যন্ত) ১১.৫০ (১০০%) ৭.৫২ (৮৮.৪৭%) ১৯.০২ (৯৫.১০%)

২০২০-২১ অর ্যিেদর এবডবপ িরথাদ্ ০.১০ (-) - (-) ০.১০ (-)
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প্রকদল্পর সথাফল্ গাঁরথা

প্রকদল্পর সথাফল্ গাঁরথা সম্দক্য গদিষনথা প্রবতষ্থান বিআইবডএস এর মূল্থায়ন: 

প্রকদল্পর ২য় িক্র সমথাবপ্তর অব্যিবেত পর িথাংলথাদেশ উন্নয়ন গদিষনথা প্রবতষ্থান (বিআইবডএস) এর মথাধ্যদম প্রকল্পটি কুবড়গ্রথাম এিং 
সথাতষ্ীরথা মজলথার উপকথারদভথাগীদের আর ্য-সথামথাবজক পবরিত্যদনর উপর একটি জবরপ (Endline Survey) সম্ন্ন কদর। প্রকল্পটি 
কথার ্যক্রদমর মথাধ্যদম উপকথারদভথাগীদের মর উদল্খদরথাগ্য আর ্য-সথামথাবজক পবরিত্যন ঘটথাদত মপদরদে তথা অর ্যনীবতবিে ড. বিনথায়ক মসন 
এর গদিষনথায় উদে এদসদে এিং এটি সথামথাবজক বনরথাপতিথা কম ্যসূিী’র একটি অন্যতম সফল প্রকল্প িদল বতবন উদল্খ কদরন। প্রকদল্পর 
অন্যতম ফলথাফল েদচ্ছ:

ক)  অর ্যননবতক অগ্রগবতর মথানেদন্ড ‘স্বপ্ন’ প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীরথা (রথারথা ২০১৭ েদত ২০১৯ সমদয় প্রকল্প িক্র মশষ কদরদে) 
একই অিস্থাদনর উপকথারদভথাগী নয় এমন খথানথার মিদয় অদনক ভথাল অিস্থাদন আদে। গদিষনথার ফলথাফদল মেখথা মগদে, প্রকদল্পর 
উপকথারদভথাগী নয় এমন খথানথার মিদয় প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের মথারথাবপছু আয় শতকরথা ৭৮ ভথাগ মিশী। একই ভথাদি উপকথারদভথাগী 
নয় এমন খথানথার মিদয় প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের মথারথাবপছু খরি শতকরথা ৫৮ ভথাগ মিশী।

খ)  গদিষনথার ফদল মেখথা রথায়, প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের মথাদঝ খথা্ গ্রেদনর বিবিত্রযেতথা িথা বভন্নতথা প্রকদল্পর উপকথারদভথাগী নয় এমন 
খথানথার মিদয় মিশী। প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের শতকরথা ৬৫ ভথাগ খথানথায় প্রদয়থাজনীয় খথা্ গ্রেদনর বিবিত্রযেতথা িথা বভন্নতথা বি্মথান 
রথা উপকথারদভথাগী নয় এমন খথানথার মদধ্য শতকরথা মথাত্র ৩২ ভথাগ। 

প্রকদল্পর ৩য় িদক্রর সথাফল্
 z েতেবরদ্ ও অসেথায় নথারীদের মভৌত-অিকথােথাদমথাগত কথাদজর মথাধ্যদম কম ্যসংস্থান সৃবষ্ ও েথাবরদ্যে বিদমথািন:

ইউবনয়ন পবরষদের সরথাসবর অংশগ্রেন ও তত্তথািধথাদন প্রকদল্পর ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর লষ্যেমথাত্রথা অনুরথায়ী লথালমবনরেথাট, জথামথালপুর 
ও গথাইিথান্ধথা মজলথার ৯৯ টি ইউবনয়দন মমথাট ৩,৫৬৪ জন নথারী উপকথারদভথাগী বনি ্যথািন করথা েয়। ইউবনয়ন পবরষে কর্্যক বনধ ্যথাবরত বস্দমর 
আওতথায় সরকথারী সম্ে রষ্ণথাদিষ্ণ কথাদজ নথারী উপকথারদভথাগীদেরদক ১২ জথানুয়থারী ২০২০ তথাবরখ েদত কথাদজ বনযুক্ত করথা েয়। মথাটির 
কথাজ সম্থােদন তথাদের প্রদয়থাজনীয় রন্ত্রপথাবত (মকথােথাল, দুরমুজ, েথাতদমথাজথা, ইউবনফম ্য ইতযেথাবে) সরিরথাে করথা েয়। অ্থািবধ ৩,৫৬৪ জন 
নথারী উপকথারদভথাগীদের মমথাট ৫০২,৫২৪  কম ্য বেিদসর (man-days) মজুরী িথািে ১০.৪৯ মকথাটি টথাকথা বডবজটথাল মপদমন্ এর মথাধ্যদম 
পবরদশথাধ করথা েদয়দে।

 z জীিনমথান উন্নয়দন নথারী উপকথারদভথাগীদের সঞ্চয় ব্যিস্থাপনথা:

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ৩,৫৬৪ জন নত্ন উপকথারদভথাগী মমথাট ১.২৮ মকথাটি টথাকথা সঞ্চয় কদর এিং 
বিবভন্ন আয়বৃবদ্ধমূলক কম ্যকথাদন্ড বিবনদয়থাগ কদর। এেথাড়থাও প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীরথা তথাদের প্রথাপ্ত মজুরীর 
িথারভথাদগর একভথাগ বনয়বমত সঞ্চয় বেদসদি প্রেথান কদর আসদে। িলমথান অর ্যিেদর তথারথা মমথাট ২৬.২৩ 
লষ্ টথাকথা সঞ্চয় কদর। 
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 z সরকথারী অিকথােথাদমথাগত মমরথামত কথাদজর ধরণ ও অগ্রগবত:

ইউবনয়ন পবরষে কর্্যক বনধ ্যথাবরত বস্দমর আওতথায় ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর প্রকল্পটি লথালমবনরেথাট, জথামথালপুর ও গথাইিথান্ধথা মজলথার 
৯৯ টি ইউবনয়দন রষ্নথাদিষ্ণ কথাদজর জন্য মমথাট ৫,৯৮৬ টি বস্ম েথাদত মনয়। বস্ম গুদলথার মদধ্য মথাটির রথাস্তথা ৭৩ ভথাগ, মথাে উচুকরন/ 
মথাটিভরথাট ও মমরথামত ২৪ ভথাগ এিং অিবশষ্ ৩ ভথাগ েথাবরংদিথান িন্ড মরথাড, বৃষ্দরথাপণ এিং িাঁধ রষ্ণথাদিষ্ণ।

 z িসতিথাবড়র আবঙনথায় িস্তথা পদ্ধবতদত সিবজ উৎপথােন:

প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীরথা মরদেত্ দূদর ্যথাগ প্রিন এলথাকথায় িসিথাস কদর মসদেত্ প্রথায়ই তথাদের বিবভন্ন দূদর ্যথাদগর সমিবুখীন েদত েয়। 
িসতিথাড়ীদত রদরটি জথায়গথা নথা রথাকথা ও আবর ্যক অস্বচ্ছলতথার কথারদন পুবষ্কর খথাদ্র মরথাগথাদনর অভথাদি তথাদের অপুবষ্র বশকথার েদত 
েয়। উপকথারদভথাগীরথা রথাদত সথারথা িের নূন্যতম পুবষ্র মরথাগথান বেদত পথাদর এ জন্য িসতিথাবড়দত িস্তথা (Sack cultivation/Model 
Kitchen garden BARI model) পদ্ধবতদত বিবভন্ন ধরদনর শথাক-সিবজ িথাষথািথাদে উৎসথাবেত ও পরথামশ ্য প্রেথান করথা েদয় রথাদক। 
এ কথার ্যক্রদমর আওতথায় ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর মমথাট ২১,৯৩১ টি িস্তথা পদ্ধবত ব্যিেথার কদর  বিবভন্ন ধরদনর শথাক-সিবজ  উৎপথােন 
কদরদে। লথালমবনরেথাট, জথামথালপুর, গথাইিথান্ধথা ও কুবড়গ্রথাম মজলথার ৭,২৫৩ জন উপকথারদভথাগী পবরিথাদরর িথাবেেথা মমটথাদনথার পথাশথাপথাবশ 
শথাক-সিবজ বিবক্রও কদরদে। 

সথাফল্র গল্প : স্ববনভ্যর ফবজলথা মিগম

 z মথাস্ বতবর ও নথারী উপকথারদভথাগীদের অর ্যননবতক স্বচ্ছলতথা:

মকথাবভড-১৯ এর কথারদণ মথানুদষর আয় কদম রথাওয়থায় বিকল্প আদয়র জন্য কুবড়গ্রথাম মজলথার ১৬৪ জন উপকথারদভথাগী মথাস্ বতবরর কথাদজ 
তথাদের সম্পৃক্ত কদরন। তাঁরথা ৬৭,৫০০টি মথাস্ বতবর ও বিবক্র কদর ১,৪৮৫,০০.০০ টথাকথা আয় কদরদেন।
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 z নথারীদের জীিন েষ্তথা উন্নয়ন বিষয়ক প্রবশষ্ণ ও জনসদিতনতথা বৃবদ্ধ:

প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের জীিন েষ্তথা উন্নয়দনর জন্য ৭টি প্রদয়থাজনীয় বিষদয়র মরমনঃ মনর্্যত্ব উন্নয়ন, নথারী অবধকথার, নথারী-পুরুষ 
সম্ক্য, স্ব-বশষ্ণ সেজ বেসথাি, স্বথাস্যে ও পুবষ্, জলিথায়ু পবরিত্যন ও দূদর ্যথাগ মমথাকথাদিলথা ও ক্ষুদ্ উদ্থাক্তথাদের করনীয় বিষদরর উপর 
প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়। প্রকদল্পর লষ্যে মথাত্রথা অনুরথায়ী লথালমবনরেথাট, জথামথালপুর ও গথাইিথান্ধথা মজলথার ৯৯ টি ইউবনয়দন মমথাট ৩,৫৬৪ 
নথারী উপকথারদভথাগী এ প্রবশষ্ণ মপদয়দেন।

 z েথাইদরেথাদপথাবনক প্রযুবক্তর ব্যিেথার ও গিথাবে-পশুর খথা্ উৎপথােন:
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স্বপ্ন প্রকদল্পর নথারী উপকথারদভথাগীদের সেথায়তথা করথার জন্য জলিথায়ু সেনশীল এিং স্বল্প ব্যদয় মগথা-খথা্ উৎপথােন এর লদষ্যে প্রকল্পটি 
পথাইলট বেসথাদি কুবড়গ্রথাদম েথাইদরেথাদপথাবনক প্রযুবক্ত িথালু কদরদে। েথাইদরেথাদপথাবনক েল স্বল্প জথায়গথার মদধ্য মথাটি বিেীন অিস্থায় পথাবনর 
মথাদধ্যদম ফসল উৎপথােদনর একটি প্রযুবক্ত। এটি খুিই জনবপ্রয় একটি প্রযুবক্ত, রথার মথাদধ্যদম অবত সেদজই ফসল এিং মগথা-খথা্ উৎপথােন 
করথা রথায়। প্রকদল্প ২০ জন নথারী উপকথারদভথাগী মক প্রবশষ্ন প্রেথান কদরদে। প্রবশষ্ণ প্রথাপ্ত মবেলথারথা ইদতথামদধ্য তথাদের িথাবড়দত ২০ টি 
েথাইদরেথাদপথাবনক মসট স্থাপন কদরদেন এিং গিথাবে পশুর জন্য মগথা-খথা্ উৎপথােন শুরু কদরদেন।

 z পুবষ্ বিষয়ক কযেথাবম্ং ও জনসদিতনতথা বৃবদ্ধ:

প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর উপকথারদভথাগীদের পুবষ্র মথাত্রথা উন্নয়ন ও পুবষ্ বিষদয় সদিতনতথা বিদশষ কদর পুবষ্ ও অনুপুবষ্ 
(Micronutrition) বিষয়ক সদিতনতথা বৃবদ্ধ এিং িি ্যথার জন্য বিবভন্ন কথার ্যক্রম গ্রেন কদর। প্রকল্পটি গ্রথাদমর গন-নথাটক েদলর মথাধ্যদম 
“সিথার জন্য  পুবষ্’’ এ মস্থাগথানদক মথারথায় মরদখ কুবড়গ্রথাম মজলথার ২০টি স্থাদন গন-নথাটক প্রেশ ্যন কদর। এর ফদল প্রথায় ১২,০০০ মথানুষ 
পুবষ্ সংক্রথান্ত বিবভন্ন বিষদয় সদিতনতথা লথাভ কদরন।

 z নথারী উপকথারদভথাগীদের শতভথাগ মমথািথাইল ব্যথাংবকং ও টথাকথা পয়সথা মলনদেন:

িত্যমথাদন প্রকদল্পর সুবিধথাদভথাগী নথারীরথা ১০০% (শতভথাগ) ই-মপদমন্ পদ্ধবতর মথাধ্যদম তথাদের মজুরীর টথাকথা, প্রকল্প মরদক প্রেতি মকথাবভড-
১৯ অর ্য সেথায়তথাসে অন্যথান্য অর ্যননবতক মলনদেন পবরিথালনথা করদে।
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উপদজলথা পবরিথালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউবজবডবপ)

র্বমকথা

িথাংলথাদেদশ মূলত দুই ধরদণর স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা িথালু রদয়দে। এর মদধ্য গ্রথামীণ কথােথাদমথায়  মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে ও 
ইউবনয়ন পবরষে এই বতন স্তদরর স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান রদয়দে। অন্যবেদক শের এলথাকথায় রদয়দে মপৌরসভথা ও বসটি করদপথাদরশন এই 
দুই স্তদরর কথােথাদমথা। িত্যমথান সরকথার স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের স্বথায়ত্তশথাসদনর উপর গুরুত্ব প্রেথান কদরদে। উপদজলথা পবরষেদক 
স্থানীয় সরকথাদরর একটি গুরুত্বপূণ ্য স্তর বিদিিনথা কদর এ প্রকদল্পর মথাধ্যদম উপদজলথা পর ্যথাদয় বিদকন্দ্রীকরণ ও সুশথাসন প্রবতষ্থার বিষদয় 
বিবিধ কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েদচ্ছ। প্রকল্পটি িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম উপদজলথা পর ্যথাদয় স্থানীয় অিকথােথাদমথা উন্নয়ন কথার ্যক্রম এিং অন্যথান্য 
মসিথাসমূে ররথাররভথাদি প্রেথান করথা সম্ভি েদি িদল আশথা করথা রথায়।

 z উদ্থাগী মন্ত্রণথালয়/বিভথাগ :  স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালয়/স্থানীয় সরকথার বিভথাগ।

 z িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা :   স্থানীয় সরকথার বিভথাগ

 z প্রকদল্পর প্রথাক্কবলত ব্যয় :  ১০৫৯৬৫.৮৪ লষ্ টথাকথা। বজওবি ১০৩৪৬.৪৯ লষ্ টথাকথা; এিং

 z   প্রকল্প সথােথার্ (জথাইকথা) ৯৫৬১৯.৩৫ লষ্ টথাকথা। 

 z প্রকদল্পর িথাস্তিথায়নকথাল :  ০১ বডদসম্বর ২০১৫ েদত ৩০ জুন ২০২১ পর ্যন্ত।  

 z প্রকদল্পর লষ্যে ও উদদ্শ্য : 

সথাবি ্যক উদদ্শ্য

উপদজলথা পবরষদের উন্নয়ন কম ্যকথাদন্ডর জন্য প্রবশষ্ণ এিং তেবিল স্থানথান্তদরর মথাধ্যদম জনগদণর বনকট কথার ্যকর মসিথা প্রেথাদনর লদষ্যে 
উপদজলথা পবরষদের সষ্মতথা বৃবদ্ধ। 

সুবনবে ্যষ্ উদদ্শ্য
ক)  উপদজলথা পবরষদের িত্যমথান প্রথাপ্ত িথাবষ ্যক মরথাক িরথাদদ্র অবতবরক্ত েষ্তথাবভবতিক িরথাদ্ প্রেথাদনর মথাধ্যদম স্থানীয় পর ্যথাদয় 

অিকথােথাদমথাগত উন্নয়ন এিং জনগদণর িথাবেেথাবভবতিক মসিথার মথান ও পবরমথাণ বৃবদ্ধ। 

খ)  উপদজলথা এিং ইউবনয়ন পর ্যথাদয় বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধ এিং সরকথাবর কম ্যকত্যথা/প্রবতষ্থানসমূদের মথাদঝ পথারস্পবরক জিথািবেবেতথার 
উন্নয়ন এিং অবধকতর সমন্বয় সথাধন করথা। 

গ)  ইউবনয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি এিং অন্যথান্য সুশথাসন সম্বক্যত কথার ্যক্রম এর মথাধ্যদম জনগদণর বনকট স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান 
এিং সরকথাবর জথাবতগেনমূলক প্রবতষ্থানসমূদের অবধকতর স্বচ্ছতথা বনবচিত করথা।  

ঘ)  স্থানীয় সরকথার প্রবতবনবধ এিং স্থানীয় ও মকন্দ্রীয় পর ্যথাদয় কম ্যরত কম ্যকত্যথাদের সষ্মতথা বৃবদ্ধমূলক কথার ্যক্রম গ্রেণ। 

ঙ)  একটি িথাস্তিবভবতিক ররথারর বিদকন্দ্রীকরণ ব্যিস্থা গদড় মতথালথায় সেথায়তথা প্রেথান।

প্রকল্প কম ্য এলথাকথা

কম ্য এলথাকথা : সকল উপদজলথা।

কম ্যেষ্তথা মূল্থায়দনর বভবতিদত পর ্যথায়ক্রবমকভথাদি প্ররম িের ১০৪ টি, ২য় িের ২০০টি, ৩য় িের ৩০০টি, ৪র ্য িের ৩৫৭ টি এিং ৫ম 
িেদর সকল উপদজলথা প্রকদল্পর আওতথায় আসদি।
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ৪র ্য পর ্যথাদয়র ৪৯২টি উপদজলথায় কম ্যেষ্তথা মূল্থায়ণ কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা েদয়দে এিং এর মথাধ্যদম ৩৫৭টি উপদজলথা বনি ্যথািন 

করথা েদয়দে।

 z ১৩৮ টি উপদজলথায় ২৫০ টি অিকথােথাদমথা উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে। টথাকথার পবরমথাণ ৪৩ মকথাটি ১৮ লষ্ ০১ েথাজথার 
টথাকথা। 

 z ৩য় পর ্যথাদয়র ১৬০ উপদজলথার ৩৪৪ টি অিকথােথাদমথা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প প্রস্তথাি অনুদমথােন করথা েদয়দে। টথাকথার পবরমথান ৬৩ মকথাটি 
০৭ লষ্ ১৯ েথাজথার টথাকথা। এেথাড়থাও, ২য় পর ্যথাদয়র ২৭ উপদজলথার ৭২ টি অিকথােথাদমথা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প প্রস্তথাি অনুদমথােন করথা 
েদয়দে এিং এর কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে। 

 z ৩য় পর ্যথাদয়র ২৮১ টি উপদজলথার ১৯০৪টি েষ্তথাবৃবদ্ধমূলক উপ-প্রকল্প িথাস্তিথায়দনর জন্য উপ-প্রকল্প সমুদের িথাদজট ২৮ মকথাটি ১০ 
লষ্ টথাকথা িরথাদ্ করথা েদয়দে এিং উপ-প্রকল্প িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ।

 z মকথাবভড-১৯ পবরবস্বত মমথাকথাদিলথায় স্থানীয় সরকথার, উপদজলথা পবরষে এর সথাদর ইউবজবডবপ সফলতথার সথাদর কথাজ কদরদে। 
ইউবডএফ গন উপদজলথা প্রশথাসদনর বেক বনদে ্যশনথায় সরকথাবর বিবভন্ন সেথায়তথা কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন কদরদে।

 z উপদজলথা পবরিথালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউবজবডবপ) এর  আওতথায় ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ০৩ (বতন) ধরদণর প্রবশষ্দণর প্রেথান করথা 
েদয়দে মরমন:

(০১) র্তীয় পর ্যথাদয় বনি ্যথাবিত উপদজলথার জন্য ইউবজবডবপ প্রকদল্পর িথাস্তিথায়ন বিষয়ক অিবেতকরণ প্রবশষ্ণ:

খুলনথা, রথাজশথােী, িট্ট্রগ্রথাম ও রংপুর বিভথাদগর ৭৫ টি উপদজলথার ৬৮ জন মিয়থারম্যথান, ৭২ জন ভথাইস মিয়থারম্যথান, ৭২ জন মবেলথা ভথাইস 
মিয়থারম্যথান, ৭৩ জন উপদজলথা বনি ্যথােী অবফসথার  সে ৭৫ টি উপদজলথার  সি ্যদমথাট ৫৭৭ জন জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথা প্রবশষ্দন অংশগ্রেণ 
কদরন।  

(০২) উপদজলথা পবরষদের পবরকল্পনথা ও মসিথা সম্বক্যত মমৌবলক প্রবশষ্ণ:

২০১৯-২০ অর ্যিেদর িথাংলথাদেশ পল্ী উন্নয়ন একথাদডমী (িথাড ্য), জথাতীয় স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান (এনআইএলবড) ও পল্ী উন্নয়ন 
একথাদডমী (আরবডএ) এর মথাধ্যদম এই প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়। এই প্রবশষ্ণ প্রেথাদনর জন্য িথাড ্য, এনআইএলবজ ও আরবডএ এর ৪৭ জন 
কম ্যকত্যথাদের জন্য ৪ বেনব্যথাপী প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়।

পরিতশীদত এই ৩টি প্রবতষ্থাদনর মথাধ্যদম মমথাট ৯৪ টি ব্যথাদি ২৯৮ জন মিয়থারম্যথান, ৬৭৪ জন ভথাইস মিয়থারম্যথান, ১০৩৭ জন ইউবনয়ন 
মিয়থারম্যথান, ২৩৪ জন উপদজলথা বনি ্যথােী অবফসথার, ১৬২৯ জন অন্যথান্য কম ্যকত্যথা প্রবশষ্ন মপদয়দেন।

(০৩) ইউবডএফদের প্রবশষ্ণ/ বরদফ্শথার প্রবশষ্ণ:

২০১৯-২০ অর ্যিেদর ইউবডএফ নিবনদয়থাগকৃত ৪ জন ইউবডএফ এর জন্য মমৌবলক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়। এেথাড়থা কম ্যরত ১৯৬ জন 
ইউবডএফ এর জন্য ৩ বেন ব্যথাপী আিথাবসক বরদফ্শথার প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়।

বিদেশ প্রবশষ্ণ
 z ১৯ জন সরকথারী কম ্যকত্যথা ও জনপ্রবতবনবধ এই প্রকদল্পর আওতথায় জথাপথান বভবজট কদরদেন।

 z ২০১৯-২০ অর ্য িেদরর এবডবপ িরথাদ্ : ১২৪৭৮.০০ লষ্ টথাকথা। 

 z ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত অগ্রগবত : ১১৯৫৩.৯২ লষ্ টথাকথা। 

 z আবর ্যক অগ্রগবত : ৮৭.৭৯%। 

 z মভৌত অগ্রগবত : ৮৯%।
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প্রকদল্পর ক্রমপুবঞ্জর্ত অজ্যন

 z প্রকদল্পর শুরু েদত িলমথান জুন ২০২০ পর ্যন্ত ৪৯২টি উপদজলথায় ৪টি কম ্যেষ্তথা মূল্থায়ণ কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা েদয়দে এিং এর 
মথাধ্যদম প্রবত িেদরর ইউবজবডবপ প্রকদল্পর জন্য লবষ্ত উপদজলথা বনি ্যথািন করথা েদয়দে।

 z প্রকদল্পর শুরু েদত িলমথান জুন ২০২০ পর ্যন্ত ৩৯৯৩ টি সষ্মতথা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প অনুদমথােন েদয়দে এিং ৩২৩৪ টি (৮১%) 
সষ্মতথা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে। এ সকল প্রকদল্প ৫৮মকথাটি ৩০ লষ্ টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েয়।

 z প্রকদল্পর শুরু েদত জুন ২০২০ পর ্যন্ত ১০৫৩ টি অিকথােথাদমথা উপ-প্রকল্প অনুদমথােন েদয়দে এিং ৫৭৬ টি (৫৪%) অিকথােথাদমথা উপ-
প্রকল্প িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে। িথাকী ৪৮৩টি অিকথােথাদমথা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প এর কথাজ িথাস্তিথায়নথাধীন আদে। 

 z ৪৮৩ টি অিকথােথাদমথা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প ৩০০ টি উপদজলথায় অিকথােথাদমথা উপ-প্রকল্প িথাস্তিথায়নথাধীন রদয়দে।

 z উপদজলথা পর ্যথাদয় জনপ্রবতবনবধ,কম ্যকত্যথা এিং প্রকদল্পর মথােপর ্যথাদয় কম ্যকত্যথাদের জন্য ১৫৯ টি ব্যথাদি ৭১৫৫ জন কম ্যকত্যথা এিং 
জনপ্রবতবনবধদক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে।

 z ৪৮২ টি উপদজলথার পাঁি সেস্থাবধক জণপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথাদের প্রবশষ্ণ NILG, BARD & RDA এর মথাধ্যদম গ্রেন করথা 
েদয়দে। এর মদধ্য মথাি ্য ২০২০ পর ্যন্ত ৩৯৯ টি উপদজলথার ৩৮৭৭ জন উপদজলথা পবরষদের জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথাদের উপদজলথা 
পবরষদের পবরকল্পনথা ও মসিথা প্রেথান সম্বক্যত মমৌবলক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে।

 z ২০০ টি উপদজলথায় দুই সেস্থাবধক েষ্তথা বৃবদ্ধমূলক প্রবশষ্ণ সমথাপ্ত েদয়দে। 

 z প্রকদল্পর ক্রমপুবঞ্জভুত অগ্রগবত (শুরু মরদক ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত): ২৪৩৮৪.১৭ লষ্ টথাকথা। 

 z আবর ্যকঃ ২৩.০১ %। 

 z  মভৌতঃ ৩০%। 

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

েবি ২: প্রবশষ্দণর প্রধথান অবতবরর িক্তব্য বেদচ্ছন স্থানীয় সরকথার বিভথাগ এর সমিথাবনত বসবনয়র সবিি জনথাি মেলথালুদ্ীন আেমে
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েবি ৩ :  প্রবশষ্দণর পর টথারবক পথালদন সথাফল্

েবি ৫: েষ্তথা উন্নয়ন প্রবশষ্দণ গ্রথামীণ মবেলথাদের অংশগ্রেন
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কথার ্যকর ও জিথািবেবেমূলক স্থানীয় সরকথার (ইএএলবজ) প্রকল্প

র্বমকথা

স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থাদক শবক্তশথালী করথার বিষদয় িথাংলথাদেশ সরকথার আন্তবরক ও প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। স্থানীয় সরকথার বিভথাগ কর্্যক 
িথাস্তিথাবয়ত ইউদজডবজবপ এিং ইউবপবজবপ প্রকল্প দু’টি ২০১৭ সথাদল মশষ েদয় রথাওয়থায় এ প্রকল্পদ্দয়র অসমথাপ্ত কথার ্যক্রম ও সুপথাবরশসমূে 
িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে ‘কথার ্যকর ও জিথািবেবেমূলক স্থানীয় সরকথার (ইএএলবজ)’ শীষ ্যক ২০১৮-২২ মময়থােী একটি প্রকল্প গ্রেণ করথা েদয়দে। 
ইউএনবডবপ, এসবডবস এিং ডথাবনডথা প্রকল্পটির উন্নয়ন সেদরথাগী প্রবতষ্থান এিং স্থানীয় সরকথার বিভথাগ, স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও 
সমিথায় মন্ত্রণথালয় িথাস্তিথায়নকথারী  প্রবতষ্থান বেসথাদি কথাজ করদে। প্রকদল্পর সি ্যদমথাট িথাদজট ৬৫ মকথাটি ৬৩ লষ্ টথাকথা (৭.৭৭ বমবলয়ন 
ডলথার) এিং জুন ২০২০ পর ্যন্ত খরি ৩১ মকথাটি ৮৩ লষ্ টথাকথা।

লষ্যে ও উদদ্শ্যসমূে

প্রকদল্পর মূল লষ্যে েদলথা ত্লনথামূলক বপবেদয় পড়থা উপদজলথা ও ইউবনয়দনর েষ্তথা বৃবদ্ধ করথা, পবরষদের উন্নয়ন কথার ্যক্রদম জনসম্পৃক্ততথা 
বৃবদ্ধ করথা এিং সদি ্যথাপবর পবরষদের স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা বৃবদ্ধ করথা। প্রকল্পটির সথামবগ্রক উদদ্শ্য েদলথা স্থানীয় সরকথার এিং অন্যথান্য 
অংশীজনদের সষ্মতথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম স্থানীয় মসিথার মথাদনথান্নয়ন করথা এিং স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানগুদলথাদক এসবডবজ’র লষ্যেমথাত্রথা 
অজ্যদন সেথায়তথা করথা। মরখথাদন সুবনবে ্যষ্ উদদ্যেশ্যসমূে েল:

১)  মসিথার মথান উন্নয়দনর লদষ্যে উপদজলথা পবরষদের সষ্মতথা বৃবদ্ধ করথা;

২)  অংশগ্রেণমূলক স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরথাবন্বত করথার লদষ্যে ইউবনয়ন পবরষদের সষ্মতথা বৃবদ্ধ করথা; এিং 

৩)  কথার ্যকর স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা প্রবতষ্থায় নীবত প্রণয়ন ও সংস্থাদর স্থানীয় সরকথার বিভথাগদক সেথায়তথা করথা।

কম ্যএলথাকথা ও কম ্যপন্থা

কম ্যএলথাকথা : ফবরেপুর, িাঁেপুর, রথাজশথােী, খুলনথা, পট্য়থাখথালী, সুনথামগঞ্জ, রংপুর, মনত্রদকথানথা ও কক্সিথাজথার মজলথার ১৮টি উপদজলথা 
(ভথাঙ্গথা, মধুখথালী, েথাদকথাপ, রূপসথা, রথাঙ্গথািথাবল, কলথাপথাড়থা, মমথােনপুর, িথাগমথারথা, েবষ্ণ সুনথামগঞ্জ, তথাবেরপুর, কথাউবনয়থা, বমেথাপুকুর, 
কলমথাকথাদিথা, খথাবলয়থাজুবর, ফবরেগঞ্জ, েথাইমির, মটকনথাফ, উবখয়থা) এিং ২৫১টি বপবেদয় পরথা ইউবনয়ন পবরষে।

কম ্যপন্থা
প্রকদল্প সুফলদভথাগীদের বনি ্যথািন প্রবক্রয়থা : ইএএলবজ প্রকল্প মরদক পবরষদের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রেণ করথার মষ্দত্র মকথান মরথাক িরথাদ্ 
মেওয়থা েয় নথা। প্রকদল্পর মূল লষ্যে েদলথা ত্লনথামূলক বপবেদয় পড়থা উপদজলথা ও ইউবনয়দনর েষ্তথা বৃবদ্ধ করথা, পবরষদের উন্নয়ন 
কথার ্যক্রদম জনসম্পৃক্ততথা বৃবদ্ধ করথা এিং সদি ্যথাপবর পবরষদের স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা বৃবদ্ধ করথা। এদষ্দত্র কম ্যসূবির তথারতম্য অনুসথাদর 
সরকথাবর কম ্যকত্যথা, পবরষদের জনপ্রবতবনবধ এিং বিবভন্ন মরেবণ-মপশথার জনসথাধথারণদক সুফলদভথাগী বেসথাদি বনি ্যথািন করথা েদয় রথাদক। 
মরমন- প্রবশষ্ক বনি ্যথািদনর মষ্দত্র সথাধথারণত উপযুক্ত সরকথাবর কম ্যকত্যথা এিং বিশ্ববি্থালদয়র অধ্যথাপকদের অগ্রথাবধকথার মেওয়থা েয়; 
জনসম্পৃক্তকরণ কম ্যসূবিদত (ওয়থাড ্য সভথা, িথাদজট সভথা, গণশুনথানী) সকল মরেবণ-মপশথার জনসথাধথারণদক সম্পৃক্ত করথা েয়; উপদজলথা ও 
ইউবনয়দনর পর ্যথাদলথািনথা সভথায় সংবলিষ্ বিভথাদগর সরকথাবর কম ্যকত্যথা এিং পবরষদের জনপ্রবতবনবধদের সম্পৃক্ত করথা েয়।

সকল কম ্যসূবি িথাস্তিথায়দনর পূদি ্য গথাইডলথাইন প্রস্তুত করথা েয়। গথাইডলথাইদন কম ্যসূবি িথাস্তিথায়ন পদ্ধবতসে অংশগ্রেণকথারীদের ধরন/
তথাবলকথা বলবপবিদ্ধ রথাদক। এেথাড়থাও গথাইডলথাইন প্রস্তুবতর প্রথাক্কথাদল মথাে প ্যরথায় মরদক উপপবরিথালক স্থানীয় সরকথার (বডবডএলবজ) ও প্রকল্প 
কম ্যকত্যথাদের মতথামত মনওয়থা েয়।
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প্রকদল্পর অর ্য িন্ন প্রবক্রয়থা 
১)  প্রকদল্পর বিবভন্ন পর ্যথাদয় অর ্য ব্যয় করথা েদয় রথাদক, তথার মদধ্য প্রকদল্পর ঢথাকথা কথার ্যথালয়, মজলথা কথার ্যথালয় এিং ইউএনবডবপ 

অন্যতম। উন্নয়ন সেদরথাগী সংস্থা েদত িরথাদ্ িথাংলথাদেশ সরকথার তরথা ইএএলবজ প্রকদল্পর জথাতীয় প্রকল্প পবরিথালদকর ব্যথাংক 
বেসথাদি িথাবেেথার বিপরীদত বত্রমথাবসক বভবতিদত অর ্য স্থানথান্তর করথা েদয় রথাদক;

২)  প্রকদল্পর ঢথাকথা কথার ্যথালদয়র ব্যয় েথাড়থাও জথাতীয় প্রকল্প পবরিথালক িথাবষ ্যক কম ্যপবরকল্পনথা অনুরথায়ী প্রকল্পভুক্ত মজলথার 
উপপবরিথালক, স্থানীয় সরকথার এর নথাদম ইএএলবজর ব্যথাংক বেসথাদি অর ্য স্থানথান্তর কদর রথাদকন;

৩)  উপপবরিথালক, স্থানীয় সরকথারগণ পরিতশীদত কম ্যসূবির িরথাদ্ বিভথাজন অনুরথায়ী উপদজলথা পবরষে ও ইউবনয়ন পবরষদের 
ব্যথাংক বেসথাদি অর ্য স্থানথান্তর কদর রথাদকন এিং মজলথা পর ্যথাদয়ও অর ্য ব্যয় কদর রথাদকন;

৪)  িরথাদ্কৃত অর ্য ব্যদয়র রথািতীয় কথার ্যক্রদমর সরকথাবর বনয়ম অনুরথায়ী বিল, ভথাউিথার প্রস্তুত করথা েয় এিং িের মশদষ ইউএনবডবপ 
ও ফথাপথাড কর্্যক বনরীষ্থা কথার ্যক্রম সম্ন্ন করথা েদয় রথাদক।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z প্রকল্পভুক্ত ইউবনয়ন ও উপদজলথা পবরষদের অজ্যন ও বশখন বিষয়ক ৯টি িথাবষ ্যক সমন্বয় সভথা আদয়থাজন করথা েদয়দে রথার মথাধ্যদম 

৬৬৯ জন পুরুষ ও ২৩ জন নথারীসে মমথাট ৬৯২ জন অংশগ্রেণ কদরন।

 z ২৫১ টি ইউবনয়ন পবরষদে ওয়থাড ্য সভথা আদয়থাজদন সেথায়তথা প্রেথান করথা েদয়দে। উবল্বখত ওয়থাড ্য সভথা মরদক প্রথাপ্ত প্রস্তথািনথা মরদক 
৪৪৮৬টি স্ীম (৮০%) িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে; এিং এসকল ওয়থাড ্য সভথায় ১৫৮৫৬২ জন পুরুষ এিং ১০০২৬৬ জন নথারীসে মমথাট 
২৫৮৮২৮ জন অংশগ্রেণ কদরন।

 z মজন্ডথার সদিতনতথা ও নথারী িথান্ধি পবরকল্পনথা প্রণয়দনর লদষ্যে ইউবনয়ন ও উপদজলথা পবরষদের ২৭১ প্রবতবনবধদক প্রবশষ্ণ প্রেথান 
করথা েদয়দে। 

 z উপদজলথা পবরষদের আইন, বিবধ-বিধথান ও পঞ্চিথাবষ ্যকী পবরকল্পনথা প্রণয়ন বিষয়ক প্রবশষ্দণ মমথাট ১৪৮ (নথারী-২৮ এিং পুরুষ-১২০ 
জন) জন বিভথাগীয় কম ্যকত্যথা এিং নি-বনি ্যথাবিত উপদজলথা পবরষদের জনপ্রবতবনবধ অংশগ্রেণ কদরন।

 z উপদজলথার সমবন্বত উন্নয়ন পবরকল্পনথা বিষয়ক খসড়থা গথাইডলথাইন-এর ওপর মতথামত গ্রেণ ও অংশীজনদের অিবেতকরদণর লদষ্যে 
মজলথা পর ্যথাদয় ৮টি কম ্যশথালথা অনুবষ্ত েয় রথার মথাধ্যদম ৬০৫ জন পুরুষ ও ১০০ জন নথারীসে মমথাট ৭০৫ জন সেস্য অংশগ্রেণ কদরন।

 z সরকথাবর-মিসরকথাবর প্রবতষ্থান কর্্যক প্রেতি বিবভন্ন মসিথা প্রেথান কথার ্যক্রদমর সমন্বয় বৃবদ্ধ, বদ্ততথা ও িযেথাদলঞ্জ পবরেথার করথার লদষ্যে 
কক্সিথাজথার মজলথায় সমন্বয় কম ্যশথালথার আদয়থাজন করথা েদয়দে মরখথাদন ৪৫ জন পুরুষ এিং ১৫ জন নথারীসে মমথাট ৬০ জন অংশগ্রেণ 
কদরন।

 z কক্সিথাজথার মজলথায় খথাতওয়থাবর উন্নয়ন িথাবেেথা ও অগ্রথাবধকথার বনবচিত করথার লদষ্যে আদয়থাবজত কম ্যশথালথায় ৬২ জন পুরুষ ও ৭ জন 
নথারীসে মমথাট ৬৯ জন অংশগ্রেণ কদরন। 

 z ইউবনয়ন ও উপদজলথা পবরষে কথার ্যক্রদমর মথাধ্যদম এসবডবজ স্থানীয়করদণর লদষ্যে বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধ ও সংবলিষ্ কম ্যকত্যথাদের 
প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে, রথার মথাধ্যদম ২২৯৫ জন পুরুষ এিং ৫৫২ জন নথারীসে মমথাট ২৮৪৭ জন অংশগ্রেণ কদরন। 

 z ইউবনয়ন ও উপদজলথা পবরষদের েষ্তথা মূল্থায়ন সূিক এিং কথার ্যকর উপথাদয় উন্মবুক্ত িথাদজট সভথা, ওয়থাড ্য সভথা এিং গণ শুনথানী 
আদয়থাজদন সংবলিষ্ জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথাদের সমন্বদয় কম ্যশথালথার আদয়থাজন করথা েয়, রথার মথাধ্যদম ৭২১ জন পুরুষ ও ৬৯ জন 
নথারীসে মমথাট ৭৯০ জন অংশগ্রেণ কদরন। 

 z দুনশীবত প্রবতদরথাদধ ইউবনয়ন পবরষে ও উপদজলথা পবরষদের বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধ ও কম ্যকত্যথাদের দুনশীবত েমন আইন ও বিবধ-
বিধথান বিষয়ক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে, রথার মথাধ্যদম ৬৪৪ জন পুরুষ ও ৮৯ জন নথারীসে মমথাট ৭৩৩ জন অংশগ্রেণ কদরন। 

 z ইএএলবজ প্রকদল্পর সেথায়তথায় প্ররমিথাদরর মদতথা ৪১টি ইউবনয়ন পবরষদের িথাৎসবরক অগ্রগবত প্রবতদিেন প্রস্তুত ও প্রকথাশনথা সম্ন্ন 
করথা েদয়দে।  

 z প্রকল্পভুক্ত গ্রথাম পুবলশদের েথাবয়ত্ব ও কত্যব্য সম্দক্য অিবেত করথার লদষ্যে প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে, রথার মথাধ্যদম মমথাট ২২৬১ 
(পুরুষ ২১৪৯ এিং নথারী ১১২) জন গ্রথাম পুবলশ সেস্য অংশগ্রেণ কদরন। 
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 z ইউবনয়ন পবরষদের কবমটিসমূেদক কথার ্যকর করথার লদষ্যে গুরুত্বপূণ ্য েয়টি কবমটির মমথাট ৪৬৪০ জন (পুরুষ-৩০৬৬ এিং নথারী-
১৫৭৪) সেস্যদক তথাদের েথাবয়ত্ব ও কত্যব্য বিষয়ক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানদক আদরথা জনিথান্ধি করথা এিং তথাদের কথাদজ সেথায়তথা প্রেথান করথার লদষ্যে স্থানীয় সথামথাবজক সংগেন, 
সুশীল সমথাজসে মমথাট ৩৫৭৩ (পুরুষ-২৬৪০ এিং নথারী-৮৭৩) জন যুিদের প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z ইএএলবজ প্রকল্পভুক্ত ইউবনয়ন পবরষদে আদরথা স্বচ্ছতথা ও জিথািবেবেতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে প্ররমিথাদরর মদতথা ৩১টি গণশুনথানী আদয়থাজদনর 
মথাধ্যদম জনসথাধথারদণর মমথাট ১২৮টি স্থানীয় সমস্যথার সমথাধথান করথা েদয়দে। 

 z ইউবনয়ন পবরষদে ন্যথাস্ত/েস্তথান্তবরত বিভথাগসমূদের কম ্যকত্যথা ও পবরষদের জনপ্রবতবনবধদের কথাদজর সমন্বয় সথাধদনর লদষ্যে ১৬টি 
ষথান্নথাবষক পর ্যথাদলথািনথা সভথার আদয়থাজন করথা েদয়দে, রথার মথাধ্যদম মমথাট ৬৮৬ জন (পুরুষ-৫৫২ এিং নথারী-১৩৪) অংশগ্রেণ কদরন। 

 z স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থাদনর বিবভন্ন উদ্থািনী ও উতিম িি ্যথা সম্দক্য অিবেত েওয়থা ও িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে ইউবনয়ন ও উপদজলথা 
পবরষদের বনি ্যথাবিত জনপ্রবতবনবধ ও সংবলিষ্ কম ্যকত্যথাদের সমন্বদয় ৮টি বশখন পবরেশ ্যদনর আদয়থাজন করথা েদয়দে, মরখথাদন মমথাট-
১১২ জন অংশগ্রেণ কদরন।  

 z উপদজলথা পবরষদের আওতথায় নথারী িথান্ধি পবরকল্পনথা প্রণয়ন ও িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে নথারী উন্নয়ন মফথারথাম মমথাট ২৭টি বদ্মথাবসক সভথা 
আদয়থাজন কদরদে, মরখথাদন ২৪৩ নথারী জনপ্রবতবনবধসে মমথাট ২৭২ জন অংশগ্রেণ কদরন। 

 z ইএএলবজ প্রকল্পভুক্ত ইউবনয়ন ও উপদজলথা পবরষদের ওদয়ি মপথাট ্যথাল বনয়বমত েথালনথাগথাে করথার লদষ্যে মমথাট ৫৯১ জন (পুরুষ-৫৫৫ 
এিং নথারী-৩৬) কম ্যকত্যথা ও জনপ্রবতবনবধদের প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z জলিথায়ু অবভদরথাজদন প্রকল্প গ্রেদণর লদষ্যে ইউবনয়ন পবরষদের জনপ্রবতবনবধ এিং সবিিদের জলিথায়ু পবরিত্যন বিষয়ক ২৮ ব্যথাি 
প্রবশষ্দণ মমথাট ১২২৫ জন (পুরুষ ৯৫৭ এিং নথারী ২৬৮) অংশগ্রেণ কদরন।  

 z প্রকল্পভুক্ত মজলথার ১৮টি উপদজলথায় একদরথাদগ নথারীর প্রবত সবেংসতথা প্রবতদরথাদধ সদিতনতথামূলক অদরঞ্জ কযেথাদম্ইন আদয়থাজন করথা 
েদয়দে, রথার মথাধ্যদম মমথাট ২৭৬৯ (পুরুষ ১০৩৬ এিং নথারী ১৭৩৩) জন নথারী বনর ্যথাতন প্রবতদরথাদধ শপর গ্রেণ কদরন। 

 z বিবভন্ন সরকথাবর বিশ্ববি্থালদয়র তরুণ গদিষকদের স্থানীয় সরকথার বিষয়ক গদিষণথায় উদ্বুদ্ধ করথার লদষ্যে অনুেথান প্রেথাদনর মথাধ্যদম 
মমথাট ৩২টি গদিষণথা সম্ন্ন করথা েদয়দে। 

 z স্থানীয় সরকথার বিষদয় বিবভন্ন গদিষণথার (স্বথাধীনতথা পরিতশী ২০১৮ সথাল পর ্যন্ত) সুপথাবরশমথালথার ওপর একটি সমবন্বত নীবত গদিষণথা 
পবরিথালনথা করথা েদয়দে। 

 z স্থানীয় সরকথাদরর আবর ্যক বিদকন্দ্রীকরণ এিং স্থানীয় সম্ে আেরণ বিষয়ক আদরথা ২টি গদিষণথা সম্ন্ন করথা েদয়দে। 

 z মকথাবভড ১৯ মমথাকথাদিলথায় ৩৭,৬২৯ মসট প্রবতদরথাধ সথামগ্রী (মথাস্, েযেথান্ড স্যথাবনটথাইজথার, সথািথান, মগ্থাভস ইতযেথাবে) ইউবনয়ন পবরষদের 
সেস্য, সবিি, গ্রথাম পুবলশ, ওয়থাড ্য কবমটি সেস্য, কবমউবনটি বক্বনক সেস্য ইতযেথাবে জনদগথাষ্ীর মথাদঝ বিতরণ করথা েদয়দে। 

 z আত্মবিশ্বথাস বৃবদ্ধর লদষ্যে ইউবনয়ন পবরষে বভবতিক ৭,৭৭১ জন সমিবুখভথাগ কমশীদের ইএএলবজ প্রকল্প মরদক ব্যবক্তগত বনরথাপতিথা 
সুরষ্থা (বপবপই) এিং গথামবুট প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z মকথাবভড ১৯ মমথাকথাদিলথায় ২৫১টি ইউবনয়ন পবরষদের বেনবদিন কথাদজ সেথায়তথা করথার জন্য ইএএলবজ কর্্যক প্রেতি অর ্য দ্থারথা এক 
মথাদসর জন্য একজন কদর স্থানীয় মস্বচ্ছথাদসিক বনদয়থাবজত করথা েদয়দে। 

 z এলথাকথার জনসথাধথারণ কর্্যক কদরথানথা মেথামথারী সংক্রথান্ত তথ্য বজজ্ঞথাসথার উতির মেওয়থার জন্য স্বথাস্যে বিষদয় নূন্যতম জ্ঞথান িথা অবভজ্ঞতথা 
রদয়দে এমন ২৫১ ব্যবক্তদক ইউবনয়ন পবরষে বভবতিক মফথাকথাল পথাস ্যন বেসথাদি বনধ ্যথারণ করথা েদয়দে। 

 z কদরথানথা মমথাকথাদিলথায় মথাইবকং ও মফসবুক কযেথাদম্ইন এর মথাধ্যদম ২৫১টি ইউবনয়ন পবরষদে সদিতনতথামূলক স্বথাস্যে িথাত্যথা, 
কদরথানথায় আক্রথান্ত েদল িথা উপসগ ্য মেখথা বেদল করণীয়, কদরথানথাকথালী সৃষ্ নথারী বনর ্যথাতন প্রবতদরথাধ এিং মথানিথাবধকথার বিষয়ক িথাত্যথা 
প্রেথান করথা েদচ্ছ। 

 z ২৫১টি ইউবনয়ন পবরষে প্রথাঙ্গন, েথাট-িথাজথার ও কবমউবনটি বক্বনকসে অন্যথান্য জনসমথাগম স্থাদন স্বথাস্যেসমিত উপথাদয় েথাত মধথায়থার/
েথাত জীিথাণুমুক্তকরদণর ব্যিস্থা করথা েদয়দে। এেথাড়থাও ঢথাকথাস্ জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ) ভিদনর সথামদন 
স্বথাস্যেসমিত উপথাদয় েথাত মধথায়থার লদষ্যে ইএএলবজ’র সেথায়তথায় উন্নতমথাদনর পথাবনর কল ও েথাত শুকথাদনথার মমবশন স্থাপন করথা 
েদয়দে।
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প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

নথারী বনর ্যথাতন বিদরথাধী (অদরঞ্জ) কযেথাদম্ইন

বকদশথারীদের বি্থালদয় রথািথার সুবিধথাদর ্য নথারী উন্নয়ন মফথারথাম কর্্যক িথাইসথাইদকল প্রেথান

ইএএলবজ কর্্যক ইউবনয়ন পবরষদে বনযুক্ত গ্রথাম পুবলশদের প্রবশষ্ণ প্রেথান
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উপদজলথা ইবন্দগ্রদটড কযেথাপথাবসটি মডদভলপদমন্ প্রকল্প (ইউআইবসবডবপ)

মন্ত্রণথালয়/বিভথাগ : স্থানীয় সরকথার বিভথাগ, স্থানীয় সরকথার,পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালয়। 

িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা : স্থানীয় সরকথার বিভথাগ, জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইন্সটিটিউট (সে-িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা);

উন্নয়ন সেদরথাগী : জথাপথান ইন্থারন্যথাশনথাল মকথা-অপথাদরশন এদজবন্স (জথাইকথা);

প্রকদল্পর মময়থাে : আগটি, ২০১৭- জুলথাই, ২০২২।

১ম পি ্য : আগটি, ২০১৭- জুন, ২০২০, ২য় পি ্য : জুলথাই, ২০২০- জুলথাই, ২০২২।

িরথাদদ্র পবরমথাণ : মমথাটঃ ৪০৮৫.৭৭ লষ্ টথাকথা। িথাংলথাদেশ সরকথাদরর িরথাদ্ঃ ৪৮০ লষ্ টথাকথা। জথাইকথা’র প্রকল্প সেথায়তথাঃ ৩৬০৫.৭৭ 
লষ্ টথাকথা

প্রকদল্পর উদদ্শ্য

উপদজলথা পবরষদের সথামবগ্রক সমন্বয় সষ্মতথা বৃবদ্ধকদল্প কথার ্যকর কথােথাদমথা (Framework) প্রবতষ্থা।

কম ্য এলথাকথা (পথাইলট উপদজলথাসমূে)

বিভথাগ মজলথা
উপদজলথা

১ম পি ্য ২য় পি ্য
িবরশথাল িবরশথাল িথাদকরগঞ্জ িবরশথাল মজলথার সকল উপদজলথা (১০ টি)
িট্গ্রথাম রিথাহ্মণিথাবড়য়থা বিজয়নগর রিথাহ্মণিথাবড়য়থা মজলথার সকল উপদজলথা (৯ টি)
ঢথাকথা মুবন্সগঞ্জ গজথাবরয়থা মুবন্সগঞ্জ মজলথার সকল উপদজলথা (৬ টি)
খুলনথা চুয়থাডথাঙ্গথা চুয়থাডথাঙ্গথা সের চুয়থাডথাঙ্গথা মজলথার সকল উপদজলথা (৪ টি)

ময়মনবসংে ময়মনবসংে গফরগাঁও ময়মনবসংে মজলথার সকল উপদজলথা (১৩ টি)
রথাজশথােী বসরথাজগঞ্জ উল্থাপথাড়থা বসরথাজগঞ্জ মজলথার সকল উপদজলথা (৯ টি)
রংপুর লথালমবনরেথাট কথালীগঞ্জ লথালমবনরেথাট মজলথার সকল উপদজলথা (৫ টি)
বসদলট মমৌলভীিথাজথার িড়দলখথা মমৌলভীিথাজথার মজলথার সকল উপদজলথা (৭ টি)
িট্গ্রথাম কক্সিথাজথার উবখয়থা উবখয়থা
িট্গ্রথাম কক্সিথাজথার মটকনথাফ মটকনথাফ

প্রকদল্পর উদল্খ্দরথাগ্য কথার ্যক্রম
১. উপদজলথা পবরষদের গভন্য্যথান্স (পবরিথালন) ব্যিস্থা উন্নয়দন মধ্য ও েীঘ ্য মময়থােী মকৌশলপত্র প্রণয়ন এিং এর িথাস্তিথায়ন পদ্ধবত 

ও মবনটবরং ব্যিস্থা প্রবতষ্থাকরণ।

২.  উপদজলথা সমবন্বত উন্নয়ন পবরকল্পনথার মদডল প্রস্তুবত এিং সংবলিষ্ গথাইডলথাইনসমূে প্রণয়ন।

৩.  উপদজলথা পবরষে অংশীজনদের প্রবশষ্ণ প্রেথাদন এনথাইএলবজ ও সংবলিষ্ প্রবতষ্থানসমূদের সষ্মতথা বৃবদ্ধ।

৪.  পথাইলট উপদজলথা সমূদের উন্নয়ন পবরকল্পনথা (পঞ্চ-িথাবষ ্যক এিং িথাবষ ্যক উভয় মষ্দত্রই) প্রণয়দন ইউআইবসবডবপ কর্্যক 
কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান।

৫.  উপদজলথা পর ্যথাদয় সরকথাবর বিভথাগ, ইউবনয়ন এিং মপৌরসভথাসমূদের উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর সমন্বয় সথাধদন পথাইলট উপদজলথাসমূেদক 
সেথায়তথা প্রেথান।

৬.  পথাইলট উপদজলথায় পরীষ্থামূলক কথার ্যক্রদম সেথায়তথা প্রেথাদনর উদদ্দশ্য মজলথা সমন্বয়কদের বনযুক্ত করথা। 
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২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z বডদসম্বর, ২০১৯ েদত মফব্রুয়থাবর, ২০২০ এ সমদয়র মদধ্য মথােপর ্যথাদয় পঞ্চিথাবষ ্যক পবরকল্পনথা ও িথাবষ ্যক উন্নয়ন পবরকল্পনথা প্রণয়দনর 

উপর ধথারথািথাবেকভথাদি অদনকগুদলথা পরথামশ ্য/মতবিবনময় কম ্যশথালথা সম্থাবেত েয়। পরথামশ ্য কম ্যশথালথাসমূদের মদধ্য ১৫ টি উপদজলথা 
পর ্যথাদয় এিং ৫টি মজলথা পর ্যথাদয় সম্থােন করথা েদয়দে;

 z পথাইলট উপদজলথাসমূেদক জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইন্সটিটিউদট (এনআইএলবজ) পঞ্চিথাবষ ্যক পবরকল্পনথা ও িথাবষ ্যক উন্নয়ন পবরকল্পনথা 
প্রণয়দনর উপর প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে;

 z উপদজলথা পবরষদের গভন্য্যথান্স (পবরিথালন) ব্যিস্থা উন্নয়দন মধ্য ও েীঘ ্য মময়থােী মকৌশলপত্র (খসড়থা) প্রণয়ন করথা েদয়দে;
 z উপদজলথা সমবন্বত উন্নয়ন পবরকল্পনথা বিষয়ক বনদে ্যবশকথা (খসড়থা) প্রণয়ন করথা েদয়দে;
 z উপদজলথা পবরষে অংশীজনদের জন্য মধ্য ও েীঘ ্যদময়থাবে প্রবশষ্ণ পবরকল্পনথা (খসড়থা) প্রণয়ন করথা েদয়দে।

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

উপদজলথা পবরষদের গভন্য্যথান্স সংক্রথান্ত আদলথািনথা অনুষ্থান

 
উপদজলথা পর ্যথাদয় পঞ্চিথাবষ ্যক ও িথাবষ ্যক উন্নয়ন পবরকল্পনথা সংক্রথান্ত প্রবশষ্ণ
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Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC) Project

র্বমকথা

ইউএনবডবপ এিং ইউএনবসবডএফ মরৌরভথাদি স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর সথাদর জলিথায়ু পবরিত্যদন অবভদরথাজদনর জন্য একটি সমবন্বত পন্থা 
অিলম্বন কদরদে। সুবনবে ্যষ্ভথাদি এই মরৌর কম ্যসূবিটি জলিথায়ু ঝবঁক বিবনিতকরণ এিং কবমউবনটি ও ইউবনয়ন পবরষেসমূদে জলিথায়ু 
ঝবঁকহ্থাস কথার ্যক্রদমর অর ্যথায়দন সথােথার্ কদরদে। সুষ্বুভথাদি প্রকল্প িথাস্তিথায়দন জথাবতসংদঘর এই দুটি এদজবন্সর বনদজর সষ্মতথা ব্যিেথাদর 
লবজক কথাদজ মলদগদে। প্রসঙ্গত, এই প্রকদল্প জলিথায়ু পবরিত্যন ঝবঁক বিবনিতকরদণ সথােথার্ কদরদে ইউএনবডবপ; অন্যবেদক, স্থানীয় 
সরকথার প্রবতষ্থানসমূদে জলিথায়ু অর ্যথায়দন কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান কদরদে ইউএনবসবডএফ। 

অর ্যথায়দনর উৎস অনুেথান (মকথাটি টথাকথা)
ইউদরথাবপয়থান ইউবনয়ন ৭৩.৫৫৭২
সুইবডশ বসডথা ৮৪.৪১৯৮
ইউএনবডবপ ১.৬১২০
ইউএনবসবডএফ  ১.৬১২০
মমথাট প্রকল্প সেথায়তথা (বপএ) ১৬১.২০১০
িথাংলথাদেশ সরকথার ৬.০০
মমথাট িথাদজট ১৬৭.২০১০

প্রকদল্পর লষ্যে ও উদদ্শ্য 

লষ্যে: জলিথায়ু পবরিত্যনজবনত বিপেথাপন্ন এলথাকথার ঝবঁকপূণ ্য জনদগথাষ্ী, স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূে ও স্থানীয় পর ্যথাদয়র সংগেনসমূদের 
জলিথায়ু পবরিত্যদনর সথাদর খথাপ খথাওয়থাদনথা বিষয়ক পবরকল্পনথা প্রণয়ন এিং অর ্যথায়দন সষ্মতথা বৃবদ্ধ করথা। 

উদদ্শ্য: জলিথায়ু পবরিত্যদনর সথাদর খথাপ খথাওয়থাদনথার লদষ্যে স্থানীয় সরকথাদরর সেথায়তথায় শবক্তশথালী আবর ্যক মকৌশল গ্রেদণর মথাধ্যদম 
স্থানীয় পর ্যথাদয় উন্নত ও সমবন্বত পবরকল্পনথা প্রণয়ন এিং সষ্মতথা বৃবদ্ধ।

প্রকদল্পর টথাদগ ্যদটড জনদগথাষ্ী
 z জলিথায়ু পবরিত্যদনর কথারদণ ঝবঁকপূণ ্য ১৭,০০০ (সদতর েথাজথার) েবরদ্ পবরিথারদক সরথাসবর অনুেথান ও জলিথায়ু সেনশীল জীবিকথায়দন 

েষ্তথা বৃবদ্ধ;

 z ৭২টি ইউবনয়দন সরথাসবর অনুেথাদন জলিথায়ু পবরিত্যনজবনত অবভদরথাজন ও দূদর ্যথাগ ঝবঁক হ্থাসকরণ বস্ম িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম 
১৮৩,০০০ (এক লষ্ বতরথাবশ েথাজথার) পবরিথাদরর জলিথায়ু পবরিত্যদনর ঝবঁক হ্থাস।

কম ্য এলথাকথা ও কম ্যপন্থা

প্রকল্প এলথাকথা: ৭টি মজলথার ১৯ উপদজলথার ৭২টি ইউবনয়ন। (মজলথা: কুবড়গ্রথাম, খুলনথা, িথাদগরেথাট, িরগুনথা, পট্য়থাখথাবল, মভথালথা ও সুনথামগঞ্জ।)

২০১৯-২০ অর ্য িেদর সম্থাবেত উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম
 z ৭১টি ইউবনয়ন পবরষে কর্্যক জলিথায়ু পবরিত্যদন অবভদরথাজন এিং দূদর ্যথাগ ঝবঁক হ্থাদসর জন্য কমুযেবনটিবভবতিক সমবন্বত পবরকল্পনথা 

প্রণয়ন;

 z ৭১টি ইউবনয়ন পবরষে এিং জলিথায়ু ঝবঁকদত রথাকথা ১৭,০০০ পবরিথারসমূদের জলিথায়ু পবরিত্যদন উদ্থািনীমূলক অবভদরথাজন 
কথার ্যক্রদমর জন্য প্রবশষ্ণ প্রেথান; 
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 z ৭১টি ইউবনয়ন পবরষেদক েষ্তথাবভবতিক জলিথায়ু সেনশীল অনুেথান (PBCRG) প্রেথান;

 z ১৭,০০০ পবরিথারসমূে মক কবমউবনটি মরবজবলদয়ন্স ফথান্ড (CRF) প্রেথান;

 z প্রকদল্পর অবভজ্ঞতথা ও বশখন বিবনমদয়র জন্য জথাতীয় পর ্যথাদয় নীবত বনধ ্যথারণী সংলথাপ আদয়থাজন;

 z সদিতনতথা বৃবদ্ধ, সরঞ্জথাম সরিরথাে, পবরবস্বত বিদলিষণ এিং ররথারর গথাইডলথাইন সরিরথাদের মথাধ্যদম লবজক প্রকল্প- প্রকল্প 
এলথাকথাগুদলথার (৭টি মজলথা) মলথাকজদনর মকথাবভড-১৯ প্রবতরষ্থায় সেথায়তথা কদরদে;

 z লবজক প্রকল্প মটবলদফথান ইন্থারবভউ এর মথাধ্যদম প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের অংশগ্রেদণ ‘লথাইট টথাি সথাদভ ্য’ পবরিথালনথা কদরদে। 
এই জবরপটি মকথাবভড-১৯, সথাইদক্থান আম্থান, এিং িন্যথার (উপকূলীয়, নেীলেথাবিত, আগথাম) দ্থারথা প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের স্বথাস্যে, 
আয়, জীবিকথা, বশষ্থা এিং সথামথাবজক অিস্থার উপর তথাৎষ্বণক প্রভথাদির মথাত্রথা মিথাঝথার জন্য পবরিথালনথা করথা েয়।

প্রকদল্পর সথাফল্ গাঁরথা
১। জলিথায়ু অর ্যথায়দনর পদ্ধবত বেদসদি প্রবতষ্থাঃ লবজক প্রকল্প বিপেথাপন্ন পবরিথার ও স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান/ইউবনয়ন পবরষেসমূেদক 
জলিথায়ু অর ্যথায়দনর একটি ব্যিস্থা (বসদটিম) বেদসদি আত্মপ্রকথাশ কদরদে।

২। জলিথায়ু পবরিত্যদন অবভদরথাজদনর জন্য একটি শবক্তশথালী সমবন্বত পবরকল্পনথাঃ লবজক প্রকদল্পর সেথায়তথায় ইউবনয়ন পবরষদের 
িথাবষ ্যক উন্নয়ন পবরকল্পনথা এিং ৫ িৎসর মময়থােী উন্নয়ন পবরকল্পনথায় কথাি ্যন বনঃসরণ কমথাদনথা এিং জলিথায়ু সেনশীল উদদ্শ্যসমূে 
অন্তভু ্যক্ত েদয়দে। জনদগথাষ্ীর ঝবঁক বনরূপণ, েষ্তথা উন্নয়ন, কথাবরগরী সেথায়তথা এিং নগে অনুেথাদনর মথাধ্যদম লবজক প্রকল্প িথাংলথাদেদশর 
৭১ টি ইউবনয়ন পবরষে (িথাংলথাদেদশর সকল ইউবনয়ন পবরষদের ২%) এিং ১৭০০০ জলিথায়ু বিপেথাপন্ন পবরিথাদরর মদধ্য জলিথায়ু 
সেনশীল বিবনদয়থাগ পবরকল্পনথা এিং জলিথায়ু অর ্যথায়ন পবরিথালনথা কদরদে। 

৩। আবর ্যক অন্তভু ্যবক্ত িবধ ্যতকরণঃ আবর ্যক অন্তভু ্যবক্তকরদণর পুদরথা প্রবক্রয়থাটিদক সথামদনর বেদক এবগদয় বনদয়দে বপবিবসআরবজ এিং 
পবরিথারবভবতিক অনুেথান (বসআরএফ) এর মথাধ্যদম বিপেথাপন্ন প্রবতষ্থানসমূেদক প্রকদল্পর মথাধ্যদম সরথাসবর নগে অনুেথান প্রেথান। একই 
সমদয়, উচ্চ ঝবঁকসম্ন্ন এলথাকথার জনগদণর জলিথায়ু বিপেথাপন্নতথার মরখথা অিনমদন বপবিবসআরবজ এিং বসআরএফ এর কথার ্যকথাবরতথা 
এখনও পবরমথাপ করথা েয়বন। তবুও, সে-উপকথার বেদসদি লবজক প্রকল্প সিদিদয় বিপেথাপন্ন ১৬,৭০৫ জন নথারীর (মমথাট সুবিধথাদভথাগী 
১৭,০০০ এর ৯৮%) আবর ্যক অন্তভু ্যবক্ত বৃবদ্ধ কদরদে, রথারথা কখনও আনুষ্থাবনক ব্যথাংবকং ব্যিস্থায় প্রদিদশর করথা বিন্তথাও কদরবন। এর ফদল 
নথারী উপকথারদভথাগীদের ষ্মতথায়ন ও সেনশীলতথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম আত্মবিশ্বথাস অদনক মিদড়দে। 

৪। অর ্যননবতক ও সথামথাবজক ষ্মতথায়নঃ অবভদরথাবজত জীবিকথা বনি ্যথাদের উপথায়সমূে িথাস্তিথায়দনর সময় বিবনদয়থাগ ঝবঁক কমথাদত একটি 
সমবন্বত ব্যিসথা পবরকল্পনথার মথাধ্যদম নথারীরথা একথা কথাজ নথা কদর েলিদ্ধ েদয় কথাজ কদর, রথা সেনশীলতথা বতবরদত স্থানীয় অংশীেথারগদণর 
মদধ্য উৎসথাে-উদ্ীপনথা সৃবষ্ কদরদে।

৫। জলিথায়ু পবরিত্যদন অবভদরথাজনদক স্থানীয় পর ্যথাদয়র মূলধথারথায় বনদয় রথাওয়থাঃ স্থানীয় জনদগথাষ্ীর ঝবঁক বনরূপদণর মথাধ্যদম লবজক 
প্রকল্প স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান এিং বিপেথাপন্ন জনদগথাষ্ীর মদধ্য অংশগ্রেণমূলক প্রবতবনবধত্ব বনবচিত কদরদে। বসআরএ প্রবক্রয়থাটি 
িটম-আপ পদ্ধবতদত ঝবঁক বিবনিতকরদণ একটি বুবদ্ধেীপ্ত প্রবক্রয়থা রথা স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের েীঘ ্যদময়থােী মকৌশলগত পবরকল্পনথা 
এিং পবরিথারসমূদের ঝবঁকহ্থাস কম ্যপবরকল্পনথা প্রস্তুতকরদণ অগ্রথাবধকথারপ্রথাপ্ত। লবজক প্রকল্প পবরিথার মরদক কবমউবনটি পর ্যথাদয় জলিথায়ু 
অবভদরথাজন কম ্যকথাদণ্ড উক্ত সংদরথাগদক শবক্তশথালী কদরদে। 

৬। অবভদরথাজন অনুসরণ এিং পবরমথাপ করদত নত্নদত্বর ব্যিেথারঃ লবজক প্রকল্প জলিথায়ু সেনশীলতথা বনবচিত করদত একটি সমবন্বত 
পন্থা প্রেশ ্যন কদর রথাদচ্ছ। প্রমথাণথাবে রথাখথা এিং অবভদরথাজদনর পর অনুসরণ ও পবরমথাপ করদত লবজক উন্নতমথাদনর ও সমবন্বত ব্যিস্থাপনথা 
তথ্য পদ্ধবত (এমআইএস), অবভদরথাজন অনুসরণ ও পবরমথাপ ব্যিস্থা (এটিএম) বতবর কদরদে মরখথাদন জলিথায়ু অর ্যথায়ন সঠিকভথাদি/সঠিক 
জথায়গথায় ব্যিহৃত েদচ্ছ বকনথা তথা বনবচিত করথার জন্য বনয়বমত তথ্য েথালনথাগথাে করথা েয় রথার মথাধ্যদম বরদপথাট ্য বতবর এিং মথাে পর ্যথাদয় 
পবরিত্যদনর গল্পগুদলথা জথানথা রথায়।  

প্রকদল্পর ক্রমপুবঞ্জত অজ্যন
 z লবজক ৭২ টি ইউবনয়দন মিইজ লথাইন জবরপ এিং জনদগথাষ্ীর ঝবঁক বনরূপণ (বসআরএ) নথাদমর একটি অংশগ্রেণমূলক ঝবঁক এিং 

বিপেথাপন্নতথা বনরূপণ প্রবক্রয়থা সম্ন্ন কদরদে মরখথাদন বজআইএস ম্যথাবপং, প্রকথাশ্য ও সংদিেনশীলতথা এিং বিপেথাপন্নতথা বিদলিষণ, 
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ঝবঁক অগ্রথাবধকথারকরণ ইতযেথাবে যুক্ত কদর উচ্চমথাদনর একটি তথ্যভথাণ্ডথার বতবর করথা েদয়দে। লবজক ওদপন ্রিীট ম্যথাপ (ওএসএম)-এ 
বসআরএ ম্যথাপসমূে আপদলথাড কদরদে রথার ফদল ওএসএম এর মথাধ্যদম মসই ম্যথাপগুদলথা অবভগম্য এিং দৃশ্যমথান। 

 z লবজক প্রযুবক্ত ব্যিেথার কদর ৭১টি ইউবনয়দন ১৭০০০ বসআরএফ উপকথারদভথাগী বনি ্যথািন কদরদে রথাদের অবভদরথাবজত জীবিকথা 
বনি ্যথাদের জন্য ৪.৬৪ বমবলয়ন মথাবক্যন ডলথার প্রেথান করথা েদয়দে। উক্ত ১৭০০০ উপকথারদভথাগীর ৯৮% নথারী। এসি উপকথারদভথাগীদের 
‘২২টি বিবভন্ন ধরদণর জলিথায়ু অবভদরথাবজত জীবিকথা বনি ্যথাে’ সংক্রথান্ত প্রবশষ্ণ মেওয়থা েদয়দে।  

 z বসআরএ ফলথাফল, স্বজ্ঞথান, েষ্তথা এিং সম্দের উপর বভবতি কদর লবজক ৭১টি ইউবনয়ন পবরষে এিং ১৭০০০ জলিথায়ু বিপেথাপন্ন 
পবরিথার এর কবমউবনটি ঝবঁকহ্থাস কম ্যপবরকল্পনথা (আরআরএবপ) এিং পবরিথারবভবতিক ঝবঁকহ্থাস কম ্যপবরকল্পনথা (এইিআরআরএবপ) 
বতবরদত সেথায়তথা কদরদে। 

 z বনি ্যথাবিত ১৭০০০ বিপেথাপন্ন পবরিথারদক ৪.৬৪ বমবলয়ন মথাবক্যন ডলথার প্রেথান করথা েদয়দে, রথার মদধ্য ১৫৯১৩ জন উপকথারদভথাগী 
(৯৪%) ইবতমদধ্য তথাদের জলিথায়ু অবভদরথাবজত জীবিকথা শুরু কদরদে। ৭৪১৩ জন উপকথারদভথাগী (৪৭%) জীবিকথা সংক্রথান্ত কথাদজর 
প্ররম িক্র সম্ন্ন কদরদে। 

 z লবজক প্রকল্প ৭১টি ইউবনয়ন পবরষদে জলিথায়ু পবরিত্যদন অবভদরথাজন, আবর ্যক ব্যিস্থাপনথা (বনরীষ্থা ও বেসথাি সে) সংক্রথান্ত 
প্রবশষ্ণ প্রেথান কদরদে। একই সথাদর, ৭১টি ইউবনয়দনর ১৭০০০ বনি ্যথাবিত উপকথারদভথাগীদের জন্য অবভদরথাবজত জীবিকথা সংক্রথান্ত 
প্রবশষ্ণ আদয়থাজন কদরদে। 

 z প্রথায় বতন লষ্ উপকথারদভথাগীর সুবিধথার জন্য জলিথায়ু সেনশীল সি ্যজনীন স্থাপনথা বতবরদত বপবিবসআরবজ ফথাদন্ডর অধীদন মেদশর 
৭১টি ইউবনয়ন পবরষদে লবজক প্রকল্প মমথাট ৩.২২ বমবলয়ন মথাবক্যন ডলথার বিতরণ কদরদে।

 z কবমউবনটি পর ্যথাদয় জলিথায়ু ঝবঁকহ্থাদসর জন্য লবজক প্রকদল্পর অর ্য সেথায়তথায় ৭১টি ইউবনয়ন পবরষদে ২২৩টি জলিথায়ু পবরিত্যদন 
অবভদরথাজন সংক্রথান্ত স্ীদমর পবরকল্পনথা এিং িথাস্তিথায়ন েদয়দে (৭৬% স্ীম জলিথায়ু অবভদরথাবজত স্থাপনথা বনম ্যথাদণর জন্য, ১৬% 
স্ীম বনরথাপে পথাবনর বিকল্প উপথায় স্থাপদনর জন্য, ৪% স্ীম কথাি ্যন বনঃসরদণ বৃষ্ মরথাপদণর জন্য এিং িথাবক ৪% স্ীম অবভদরথাজন 
সংক্রথান্ত বিকল্প পদ্ধবত মরমনঃ েথাইদরেথাপবনকস পদ্ধবতদত িথাষথািথাে, বরভথাস ্য অসদমথাবসস, মরইন ওয়থাটথার েথারদভবটিং ইতযেথাবে সংবলিষ্ 
কথাদজ)। 

 z জলিথায়ু অবভদরথাজন সংক্রথান্ত স্ীমসমূদের শতভথাগই ওয়থাড ্যসভথায় বিবনিত েদয়দে। ৬০% বপবিবসআরবজ স্ীম মজন্ডথার সংদিেনশীল, 
৭১% স্ীম দুঃস্ এিং প্রথাবন্তক জনদগথাষ্ীর সুবিধথাদর ্য িথাস্তিথাবয়ত েদচ্ছ। প্রবতটি স্ীদমর গড় িথাদজট ৮ লষ্ টথাকথা প্রথায় (৯৫০০ মথাবক্যন 
ডলথার)।

 z বদ্তীয় রথাউদন্ডর (২০১৯-২০২০) বপবিবসআরবজ ফথান্ড প্রকৃবত-বভবতিক (মনিথার মিজড) স্ীম িথাস্তিথায়নদকবন্দ্রক। ৭২টি ইউবনয়দন 
বপবিবসআরবজ ফথান্ড েষ্তথা বনরূপণ বরদপথাদট ্যর উপর বভবতি কদর বিতরণ করথা েদয়দে। কবমউবনটি এিং পবরিথার পর ্যথাদয় মটকসই ও 
প্রভথািক স্ীম বেদসদি ২১৫টি জলিথায়ু সেনশীল স্ীম বনধ ্যথারণ করথা েদয়দে। 

 z প্রকল্প এিং অংশীেথার সংগেদনর কমশীদের জলিথায়ু পবরিত্যন, কবমউবনটি মরবজবলদয়ন্স ফথান্ড (বসআরএফ), েষ্তথা বভবতিক জলিথায়ু 
সেনশীল অনুেথান (বপবিবসআরবজ) এিং প্রকল্প বনরীষ্ণ ব্যিস্থার উপর প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে। 

 z জথােথাঙ্গীরনগর বিশ্ববি্থালদয়র ইনবটিটউট অি বরদমথাট মসবন্সং (আইআরএস) এর সেদরথাবগতথায় লবজক এর প্রকল্প এলথাকথাগুদলথার 
জলিথায়ু বিদলিষণ বরদপথাট ্য বতবর করথা েদয়দে। এই বিজ্ঞথাবনক বরদপথাট ্যটিদত লবজক প্রকল্পথাধীন ৭টি মজলথার ভবিষ্যৎ জলিথায়ু 
পবরিত্যন পবরমথাপ সম্বক্যত বিবভন্ন মদডল মরমন- বরদপ্রদজদন্টিভ কনদসদ্রিশন পথারওদয় (আরবসবপ) ব্যিেথার কদর এলথাকথাগুদলথার 
ভবিষ্যদতর বৃবষ্পথাদতর সম্ভথাব্য পবরমথাণ এিং সদি ্যথাচ্চ ও সি ্যবনম্ন তথাপমথাত্রথা ইতযেথাবে উদল্খ করথা েদয়দে।

 z লবজক প্রকল্প মটবলদফথান ইন্থারবভউ এর মথাধ্যদম ৩টি রথাউদন্ড প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের (প্রবত রথাউদন্ড ৪২৬ জন উপকথারদভথাগী) 
অংশগ্রেদণ ‘লথাইট টথাি সথাদভ ্য’ পবরিথালনথা কদরদে। এই জবরপটি মকথাবভড-১৯, সথাইদক্থান আম্থান, এিং িন্যথার (উপকূলীয়, নেীলেথাবিত, 
আগথাম) দ্থারথা প্রকদল্পর উপকথারদভথাগীদের স্বথাস্যে, আয়, জীবিকথা, বশষ্থা এিং সথামথাবজক অিস্থার উপর তথাৎষ্বণক প্রভথাদির মথাত্রথা 
মিথাঝথার জন্য পবরিথালনথা করথা েয়। এই জবরপটি জলিথায়ু এিং অজলিথায়ুগত দুদর ্যথাদগর ফলথাফল এিং সমথাজ, অর ্যনীবত, সংস্কৃবত ও 
ষ্মতথার মথাত্রথার উপর দুদর ্যথাগসমূদের প্রভথাি বুঝদত প্রকল্প এিং প্রকদল্পর অংশীজনদের সথােথার্ কদরদে।

 z সদিতনতথা বৃবদ্ধ, সরঞ্জথাম সরিরথাে, পবরবস্বত বিদলিষণ এিং ররথারর গথাইডলথাইন সরিরথাদের মথাধ্যদম লবজক প্রকল্প- প্রকল্প 
এলথাকথাগুদলথার (৭টি মজলথা) মলথাকজদনর মকথাবভড-১৯ প্রবতরষ্থায় সেথায়তথা কদরদে।   
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প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

িরগুনথা মজলথায় জলিথায়ু অবভদরথাজন সষ্ম স্ীম িথাস্তিথায়দন মত বিবনময় সভথা।

CRF (Community Resilience Fund) উপকথারদভথাগী কর্্যক রবি মমৌসুদম িথাষকৃত লিনথাক্ত সেনশীল ধথান আেরদণর প্রস্তুবত 
(িথাদগরেথাট মজলথা)।
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িরগুনথা মজলথায় জথাতীয় প্রকল্প পবরিথালক ও UNDP-র কম ্যকত্যথাদের CRF উপকথারদভথাগীদের সথাদর উেথান বিেক।

CRF উপকথারদভথাগী কর্্যক জলিথায়ু সেনশীল সূর ্যমুখী িথাষ।
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প্রথাবন্তক জনদগথাবষ্র জীিনমথান উন্নয়ন প্রকল্প

উদ্থাগী মন্ত্রণথালয় : স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালয়;
িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা : স্থানীয় সরকথার বিভথাগ;
প্রকদল্পর িথাস্তিথায়নকথাল : জুলথাই ২০১৮ েদত জুন ২০২৩;
প্রকদল্পর ব্যয় (বজওবি ও বপএ) : মমথাট: ৮২,৬১২.০০ (লষ্ টথাকথায়); 
বজওবি : ১২,৮১৮.৫০;
বপএ : ৬৯,৭৯৩.৫০;
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর িথাস্তিথায়ন অগ্রগবত : মমথাট : ১৪,৬২৮.৯৯ (লষ্ টথাকথায়);
বজওবি : ২০.৪৬;
বপএ : ১৪,৬০৮.৫৩;

উদদ্শ্য 
১.  নথারী মনর্ত্ব উন্নয়ন ও কবমউবনটিবভবতিক কথার ্যক্রম;

২.  কম ্যসংস্থান-মূখী েষ্তথা উন্নয়ন; 

৩.  দূদর ্যথাগ ও জলিথায়ু সেনীয় মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নবতকরণ;  

৪.  েবরদ্ ও েতেবরদ্ জনদগথাবষ্র জন্য িথাসস্থান বনম ্যথাণ ও গৃেথায়ণ সেথায়তথা; 

৫.  প্রকল্পর্ক্ত মপৌরসভথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশনসমূদের নগর ব্যিস্থাপনথা ও পবরকল্পনথা সষ্মতথা বৃবদ্ধকরণ;

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর গৃেীত কথার ্যক্রম

২০১৯-২০ অর ্য িেদর বনদমিথাক্ত বসটি কদপ ্যথাদরশন/মপৌরসভথায় িসিথাসরত প্রথাবন্তক জনদগথাবষ্র জীিনমথান উন্নয়ন লদষ্যে মভৌত অিকথােথাদমথা 
উন্নয়ন ও আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়ন এর আওতথায় বনদমিথাক্ত অনুেথান প্রেথান করথা েয়:

মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন

বসটি/ 
মপৌরসভথা

ল্থাবরিন মসপটিক 
ট্থাংক

কবমউবনটি 
ল্থাবরিন

টিউি 
ওদয়ল

সথািমথাবসিল 
পথাম্সে 

টিউিওদয়ল

টিউিওদয়ল 
লেযেথাটফরম

ফুটপথাত 
(বমটথার)

মরেন 
(বমটথার)

মরেন স্যেথাি 
(বমটথার)

িথার 
রুম

বসবড় ডথাষ্বিন কবমউবনটি 
বরদসথাস ্য 
মসন্থার

সড়ক 
িথাবত

পট্য়থাখথালী ১৪৫ ১ ৫৩ ৫৩ ৩৭৭৭.৫০ ৬৫০.৫০ ৬৫০.৫০ ৩ ১
কুবষ্য়থা ৯৪ ৬ ২৮ ১০৩৩৮.০০ ২৮৪৯.০০ ২৮৪৯.০০ ১
িাঁেপুর ৪৮ ১৪ ২ ১৪ ১৪ ৩৪০১.৭০ ২২৯৮.১৫ ২২৯৮.১৫
ময়মনবসংে ৩১০ ১ ০ ১৮৪ ০ ১২২ ৫৫৫২ ৪৬৫৮ ৪৬৫৮ ০ ০ ০ ০ ১১
ফবরেপুর ১৯০ ৭৬ ৭৬ ১১২৬.১৯ ৩৩৫.২৮ ৩৩৫.২৮ ২
নথারথায়নগঞ্জ ২৫৪ ১ ৩ ০ ৬০ ৬৬২৯.৯০ ৪৪৭৫.৩৩ ৪৪৭৫.৩৩ ৭৭
খুলনথা ৮৯২ ৬ ০ ২৩০৮৮.৯৫ ৫২৯৯.৩০ ৫২৯৯.৩০ ৯
িট্গ্রথাম ৫৭০ ১৪ ০ ৩১ ৫৭৮২.৮৮ ১৯৮৬.২৬ ১৯৮৬.২৬ ১৯ ২ ১ ১১
বসদলট ২১১ ৬৮ ৫৬৩৯.২১ ১৫৪৮.৩৯ ১৫৪৮.৩৯ ২০৩ ২
গথাজীপুর ৩৫৭ ০ ১ ১৮০৫.১১ ৩৭৮.৩৬ ৩৭৮.৩৬ ৪৭ ১৩
কুবমল্থা ৭২ ৬৭ ১৩ ৬৭ ৩২৬৯.০১ ৫৩১.৪০ ৫৩১.৪০
রংপুর ২৩১ ০ ৯৪১১.৭০ ৫৪২৭.৮০ ৫৪২৭.৮০ ৪
রথাজশথােী ১৩০ ০ ১৭৪১৬.০০ ৭১৬২.০০ ৭১৬২.০০

মমথাট ৩৫০৪ ১৬ ২৬ ৪৬৮ ১০৫ ৩৬০ ৯৭২৩৯ ৩৭৬০০ ৩৭৬০০ ৩৫৮ ২ ৫ ২ ৩৯
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আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়ন

নগর/মপৌরসভথা সুবিধথাদভথাগীর সংখ্থা
বশষ্থানবিস সেথায়তথা ব্যিসথা সেথায়তথা বশষ্থা সেথায়তথা

িাঁেপুর ১,৩৫৭ ২৪৪ ৫০৭
িট্গ্রথাম ৬,৭৭১ ১,৭১০ ৬,৮২৮
কুবমল্থা ৬২ ২২১ ৩৬০
ঢথাকথা েবষ্ণ ১১৭ ২৫২ ৩৩৩
ঢথাকথা উতির ২,১৯২ ৪৯২ ২,৯৫০
ফবরেপুর ৩১ ১৩৯ ২৩৬
গথাজীপুর ১৫৮ ৫৯২ ৬৫০
খুলনথা ৭,৭৯৫ ২,২২৫ ৩,৯৯৭
কুবষ্য়থা ৪৫ ১৪৯ ২৯৯
ময়মনবসংে ২,৪২২ ৯৬৯ ১,৯২০
নথারথায়নগঞ্জ ১,৬৬৫ ৭৯১ ১,১৭০
পট্য়থাখথালী ৪৭ ১১৮ ২৪৫
রথাজশথােী ৩৭ ১৪০ ২০৭
রংপুর ২০৮ ৩৩৮ ২৩৯
বসদলট ২,৯২২ ১,১১০ ১,৬৭৯
মমথাট ২৫,৮২৯ ৯,৪৯০ ২১,৬২০

মকথাবভড-১৯ প্রবতদরথাধ কম ্যসূবি
“প্রথাবন্তক জনদগথাবষ্র জীিনমথান উন্নয়ন প্রকল্প” মকথাবভড-১৯ এর জন্য প্রনীত জথাতীয় প্রসূবত ও প্রবতকথার পবরকল্পনথার” আওতথায় মেশ 
ব্যথাপী ১৯ টি নগদর/শেদর মকথাবভড-১৯ প্রবতদরথাদধ জনসদিতনথা বৃবদ্ধ, ব্যবক্তগত পবরচ্ছন্নতথা উপকরণ, েথাত মধথায়থার ব্যিস্থা এিং েবরদ্ 
মথানুদষর জন্য খথা্ সেথায়তথা কথার ্যক্রম পবরিথালনথা কদরদে। 

মেশব্যথাপী ১৯ টি নগর/শেদরর বনন্ম আদয়র ৬ লষ্থাবধক পবরিথারদক সেথায়তথা করথা েদয়দে। ১৯ টি নগর/শেদরর টথাস্ মফথাস ্যদক মকথাবভড-
১৯ প্রবতকথাদর সমবন্বত কথার ্যক্রম পবরিথালনথায় েপ্তথাবরক কথাদজ সেথায়তথা করথা েদয়দে। মকথাবভড-১৯ প্রবতদরথাদধ জন সদিতনতথা বৃবদ্ধর জন্য 
ব্যথাপকভথাদি মপথাষ্থার, বটিকথার, বলফদলট, টিবভ বিজ্ঞবপ্ত, সংবষ্প্ত মমথািথাইল িথাত্যথা প্রেথান করথা েদয়দে। ১৯ টি নগর/শেদর ৩,২১৮ টি েথাত মধথায়থায় 
ব্যিস্থা স্থাপন, ২,৩২৬ টি টিবপ ট্থাপ, ৬ লষ্থাবধক খথানথায় ২৬ লষ্যেথাবধক সথািথান বিতরণ, ১,১২৯ টি স্বথাস্যে সুরষ্থা সথামগ্রী ১০৩৪ জন স্বথাস্যে, 
নগর ও স্থানীয় সরকথার কমশীর মদধ্য বিতরণ করথা েদয়দে। খথা্ সথােথায়তথার আওতথায়, ৭৭,৫৮৬ দুস্যে পবরিথারদক খথা্ সেথায়তথা মেয়থা েদয়দে।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর প্রথাবন্তক জনদগথাবষ্র জীিনমথান উন্নয়ন প্রকদল্পর মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন কথাদজর েবি

Community Action plan (CAP)
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প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

কবমউবনটি পর ্যথাদয় কদরথানথা ভথাইরথাস প্রবতদরথাদধ সদিতনতথার জন্য মথাইবকং
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প্রবকউরম্যথান্ অি ইকুইপদমন্ ফর সবলড ওদয়ষ্ ম্যথাদনজদমন্

উদ্থাগী মন্ত্রণথালয় : স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালয়;
িথাস্তিথায়নকথারী সংস্থা : স্থানীয় সরকথার বিভথাগ;
প্রকল্প অনুদমথােন : গত ০৬/০৬/২০১৭ তথাবরদখ প্রকল্পটি একদনক কর্্যক অনুদমথাবেত েয়।

প্রকদল্পর প্রথাক্কবলত ব্যয় (মকথাটি টথাকথায়)

মূল প্রকল্প : মমথাট: ১৬০.১২২৩, বজওবি:  ৬৩.২৩৫০, প্রকল্প সথােথার্ (জথাপথানী অনুেথান) : ৯৬.৮৮৭৩।
১ম সংদশথাবধত (অনুদমথাবেত) : মমথাট : ১৫০.১৮, বজওবি : ৭২.৪৪, প্রকল্প সথােথার্ (জথাপথানী অনুেথান) : ৭৭.৭৪।
মূল ব্যয় : মমথাট : ১৪২.৫৬৪২, বজওবি : ৬৫.১৪৪২, প্রকল্প সথােথার্: ৭৭.৭৪।

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
১. পবরদিশ উন্নয়দনর মথাধ্যদম ঢথাকথা উতির/েবষ্ণ ও িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর কথাি ্যন বনঃসরণ মথাত্রথা কমথাদনথা।

২. স্যথাবনটথারী ল্থান্ডবফল সথাইদট বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় উৎপথাবেত িদজ্যযের সদি ্যথাচ্চ পবরিেন। 

৩. ঢথাকথা েবষ্ণ ও িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর িজ্যযে পবরিেদনর ওয়থাক্যশপ সুবিধথাবে মেওয়থার জন্য ২ টি স্থাদন ওয়থাক্যশপ বনম ্যথাণ।

িথাস্তিথায়নকথাল : জথানুয়থাবর/২০১৭ - জুন/২০২০ পর ্যন্ত (১ম সংদশথাবধত)।

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম

বডএনবসবস বডএসবসবস বসবসবস সি ্যদমথাট মন্তব্য
ক) i) ডথাম্ রিথাক (মেথাট) টন ৪ ৩ ৪ ১১টি

সকল ক্রয় ও সংগ্রে 
প্রবক্রয়থা সমথাপ্ত।

ii) ডথাম্ রিথাক (৪ ডথাবলিউবড) ৪ ৩ ৪ ১১টি
iii) ডথাম্ রিথাক (িড়) ৫ ৪ ৪ ১৩টি
iv) কদম্ক্টর (মেথাট) ১০ ৮ ৬ ২৪টি
v) কদম্ক্টর (িড়) ১৩ ১৪ ৭ ৩৪টি
vi) কদন্ইনথার কযেথাবরয়থার ৬ টন ২০ ২৪ ১৩ ৫৭টি
vii) ০৬ টন কযেথাপথাবসটি কদন্ইনথার িক্স ১০০ ১২০ ৬৫ ২৮৫টি

খ)  িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা কথাদজ বনদয়থাবজত রথানিথােদনর মমরথামত ও রষ্ণথাদিষ্দণর বনবমদতি ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন ও িট্গ্রথাম বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর ২ টি ওয়থাক্যশপ বনম ্যথাণ।

গ)  মমকথাবনক ও রিথাক রেথাইভথারদের িথাস্তিমুখী প্রবশষ্দণর মথাধ্যদম কম ্যেষ্তথা িথাড়থাদনথা।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর এবডবপ িরথাদ্ : ১৬.০০ মকথাটি টথাকথা, ব্যয় ৮.৮৫ মকথাটি টথাকথা।

জুন, ২০২০ পর ্যন্ত ক্রমপুবঞ্জত অগ্রগবত : ১৪২.৫৬৪২ মকথাটি টথাকথা, িথাস্তি অগ্রগবত ৯০%।

জুন ২০১৮ মত জথাপথানী অনুেথান অংদশর কথাজ সমথাপ্ত েদয়দে। বজওবি অংদশর কথাজ জুন ২০২০ এর মদধ্য কদরথানথা মেথামথারীর কথারদণ 
সমথাপ্ত করথা রথায় বন। এজন্য জুন ২০২১ পর ্যন্ত বৃবদ্ধর প্রস্তথাি করথা েদয়দে। ইবতমদধ্য আইএমইবড, ইআরবড ও পবরকল্পনথা কবমশদনর 
মভৌত অিকথােথাদমথা মরদক অনথাপবতি পথাওয়থা মগদে। স্থানীয় সরকথার বিভথাগ ১ (এক) িের সময় বৃবদ্ধর প্রশথাসবনক আদেশ জথারীর বিষয়টি 
প্রবক্রয়থাধীন আদে। ২০১৯-২০ অর ্য িেদরর অব্যবয়ত টথাকথা ২০২০-২১ অর ্য িেদর িরথাদ্ প্রেথান করথা েদল প্রকদল্পর অিবশষ্ অংশ ঢথাকথা 
েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মথাত্য়থাইদলর বনম ্যথানথাধীন িথার তলথা বিবশষ্ ওয়থাক্যসপ বিব্ডং ও িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনম ্যথানথাধীন 
ওয়থাক্যসপ বিব্ডং বফবনবসং কথাজ বনবে ্যষ্ সমদয়র মদধ্য সমথাপ্ত করথা সম্ভি েদি।
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প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

জথাপথানী অনুেথাদন প্রথাপ্ত গথাড়ী

িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা কথাদজ বনদয়থাবজত রথানিথােন মমরথামত ওয়থাক্যশপ



¯’vbxq miKvi wefvM 131

মসৌে ্যথা্-৩

f~wgKv:
†mŠnv©`¨-3 Kg©m~wP n‡”Q gvwK©b hy³ivóª mvnvh¨ ms¯’v (USAID)Õi Avw_©K mnvqZvq I evsjv‡`k miKv‡ii Avw_©K Aby`v‡b mgwš^Z 
Lv`¨ wbivcËv Dbœqb Kg©m~wP| cÖv_wgKfv‡e Kg©m~wPwUi ‡gqv` †m‡Þ¤^i 2015 n‡Z ‡m‡Þ¤^i 2020 ch©šÍ aiv n‡qwQj| wKš‘ 
Kg©m~wPi ga¨eZx© g~j¨vq‡bi cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K †UKmB djvdj wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Kg©m~wPi †gqv` †m‡Þ¤^i 2022Bs ch©šÍ 
ewa©Z Kiv nq| evsjv‡`‡ki DËivÂ‡j emevmiZ `wi`ª I AwZ `wi`ª Rb‡Mvwôi wec`vcbœZv I `vwi`ª jvN‡ei D‡Ï‡k¨ GB 
Kg©m~Px cÖYqb Kiv nq| 

ewa©Z †gqv`mn †mŠnv`©¨-3 Kg©m~Pxi †gvU cÖv°wjZ e¨q 112 (GK kZ evi †KvwU) wgwjqb gvwK©b Wjvi, hv evsjv‡`kx g~`ªvq 
Uvt 8,807,472,212 (AvU kZ Avkx †KvwU PzqvËi jÿ evnvËi nvRvi `yB kZ evi UvKv)|

Kg©m~Pxi jÿ¨ :
evsjv‡`‡ki Pi Ges nvIi GjvKvq emevmiZ wec`vcbœ Rb‡Mvwôi mÿgZv e„w× I †RÛvi mvg¨Zv wfwËK Lv`¨ Ges cywói 
wbivcËv wbwðZKiY|

Pi I nvIi AÂ‡ji 08wU †Rjvi 384,000 Rb mivmwi 
Kg©m~Px‡Z AšÍf~©³

168,521 cwievi

Kg©m~Px‡Z AšÍf©~³ 384,000 direct program 
participants 

†m‡Þ¤^i (ew×©Z mgqmn)
2015 -2022

†Rjvmg~n:
nvIi : mybvgMÄ, nweMÄ, wK‡kviMÄ, †bÎ‡Kvbv
Pi : Rvgvjcyi, wmivRMÄ, MvBevÜv , KzwoMÖvg

Kg©cš’v : 
†Kqvi evsjv‡`k ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi mnvqZvq Ges 06 wU †`kxq †emiKvix 
msMVb, h_v- W¨vg (DAM), GmwWI (ESDO), Gg‡RGm‡KGm (MJSKS), GbwWwc (NDP), cwc (POPI) Ges Gm‡KGm 
(SKS) Gi Ask`vwi‡Z¡i gva¨‡g evsjv‡`‡ki DËivÂ‡ji nvIi I Pi GjvKvi 08 wU `vwi`ª cÖeb ‡Rjvq †mŠnv`©¨-3 Kg©m~Px 
ev¯Íevqb K‡i Pj‡Q| GQvovI IDE I RIMES h_vµ‡g WASH AvenvIqv evZ©v Ges eb¨vi AvMvg mZ©KevZ©v cÖ`v‡bi ‡ÿ‡Î 
KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb K‡i| †mŠnv`©¨-3 Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi mvwe©K mgš^q I civg‡k©i `vwqZ¡ ¯’vbxq miKvi wefvM Gi †bZ…‡Z¡ 
I miKv‡ii 13 wU gš¿Yvjq, USAID I †Kqvi evsjv‡`k mgš^‡q MwVZ Kg©myPx civgk© I mgš^q KwgwU (PACC) Gi Dci b¨¯Í| 

Kg©m~wP jÿ¨ AR©‡bi c×wZmg~n: 
Kg©m~wPi jÿ¨ AR©‡bi myweav‡_© Kg©m~Pxi mg~`q KvRmg~n wb‡¤œv³ 05(cvuP) wU †ÿ‡Î ev D‡Ï‡k¨ fvM Kiv n‡q‡Q:

D‡Ïk¨-1 : K…wl I RxweKvqbt Av‡qi Dci bvix I cyiæl Df‡qi Ges cywógvb m¤úbœ Lv`¨ MÖn‡b bvix, cyiæl, 
†Q‡j-‡g‡q mK‡ji b¨vqm½Z AwfMg¨Zv e„w×KiY|  
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D‡Ïk¨-2: ¯^v¯’¨, cwi¯‹vi cwi”QbœZv I cywó t Mf©eZx I cÖmywZ gv, wK‡kvix Ges 05(cvuP) erm‡ii Kg eqmx 
wkï‡`i ¯^v¯’¨ I cywógvb Dbœqb|

D‡Ïk¨-3: mÿgZvt cÖvK…wZK I gvbe m„ó `~‡hv©M I `~‡fv©M cÖkgb, Awf‡hvRb I cybiæ×v‡i e¨w³, cwievi I mgvR 
c×wZi †RÛvi mvg¨Zv wfwËK mÿgZv e„w×KiY| 

D‡Ïk¨-4: bvixi ÿgZvqb t cwievi I KwgDwbwU‡Z bvixi ÿgZvqb I †RÛvi mvg¨Zv e„w×KiY|

D‡Ïk¨-5: mykvmb : KwgDwbwUi we‡kl K‡i `wi`ª I AwZ`wi`ª bvix‡`i Rb¨ miKvix †mevmg~n (†hgb ¯’vbxq 
wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa I RvwZ MVbg~jK `ßimg~n) MÖn‡bi my‡hvM I Dc‡hvwMZv e„w×KiY|

cÖwZeÜKZvmg~n:

RxebhvÎv gvb cwieZ©‡b mxwgZ my‡hvM| 

MÖvgxb `wi`ª Rb‡Mvwói f~wg‡Z mxwgZ AwfMg¨Zv _vKvq Drcv`b Ges ¯^v¯’¨ I cwi”Qbœ e¨e¯’vcbvq cÖwZeÜKZv 
m„wó|

b`x fv½b, AvKw¯§K eb¨v I K…wlf~wg‡Z Rjve×Zv|

wK‡kvi-wK‡kvix, hyeK-hyeZx‡`i Kg©ms¯’v‡bi mxwgZ my‡hvM|

KwZcq D‡jøL‡hvM¨ AR©b :

Kg©m~Px‡Z AšÍfy©³ 93,127 Rb 
Avq e×©K Kg©m~Px‡Z AskMÖnY 
Zb¥‡a¨ cÖvq 105,839 cÖvbx 

m¤ú` cvjb I 29,910 gvV-dmj 
Drcv`‡bi mv‡_ RwoZ|

947 MÖv‡gi 47,113 Rb 
`yÕeQ‡ii Kg eq‡mi

wkï wbqwgZ †MÖv_ gwbUwis 
†cÖvgkb Gi AvIZvaxb

i‡q‡Q|

51,379 Rb Mf©eZx bvix 
I cÖmyZx gvZv Kg©myPx
†_‡K wbqwgZ gvwmK 
m¤ú~iK Lv`¨ mnvqZv

†c‡q‡Q|

Kg©m~Px‡Z AskMÖnYKvix 
11,517 Rb `y‡h©vM
†gvKvwejvq Kibxq 

Kvh©µ‡g cÖwkÿY MÖnY|

947 wU MÖv‡g bvix AwaKvi 
I †RÛvi mvg¨Zv

AR©‡b bvix`j MVb I 
wbqwgZ ˆeV‡K AskMÖnY|
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Kg©m~Pxi ev¯Íevqb AMÖMwZ

D‡Ïk¨-1t K…wl I RxweKvqb

Kvh©µg
RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`

jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj
†gvU gvV wfwËK K…wl cÖwkÿb `j (FBBS) 4 4 5,866 6,418
mnvqZv cÖvß ‡gvU AKz‡ckbvj MÖæc m`m¨ 108866 104,550 168,521 164,758
K…wl 22,527 20,325 32,629 29,910
mgwš^Z emZ evwU Dbœqb 15,331 16,876 32,215 32,443
grm¨ 5,088 4,827 9,505 9,278
Avq e×©K Kg©m~Px 65920 62,522 94,172 93,127
MÖæc Bbdi‡gkb
KwgDwbwU MÖæ‡ci msL¨v 6,406 5,667 6,406 5,667
18 + cÖvß eq¯‹ gwnjv 4,183 3,568 4,183 3,568
18+ cÖvß eq¯‹ c~iæl 1,652 1,550 1,652 1,550
wK‡kvi `j 170 162 170 162
wK‡kvix `j 238 231 238 231
wgkÖ wK‡kvi wK‡kvix `j 44 43 44 43
Ziæb gvZv I beeay (18-25 ermi ch©šÍ) 119 113 119 113
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ MV‡bi msL¨v    
(VSLA)

2840 1409 4000 1409

MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (gwnjv 18+) 2550 1407 3300 1407
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (cyiæl +) 190 2 200 2
cÖvß eq¯‹ evwjKv 50 0 600 0
cÖvß eq¯‹ evjK 50 0 100 0
MÖæc †g¤^i Bbdi‡gkb
KwgDwbwU MÖæc 142,527 124,254 142,527 124,254
 cÖvß eq¯‹ bvix 98,972 83,325 98,972 83,325
cÖvß eq¯‹ c~iæl 36,533 34,172 36,533 34,172
 cÖvcÍ eq¯‹ evjK 18+ 2,299 2,177 2,299 2177
cÖvß eq¯‹ evwjKv 18+ 2,994 2,909 2994 2909
wgkÖ evjK evwjKv 643 631 643 631
evjK 349 341 349 341
evwjKv 294 290 294 290
Ziæb gvZv I beeay (18-25 ermi ch©šÍ) 1086 1040 1086 1040
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ MV‡bi msL¨v  68,184 28454 80,000 28,454
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (gwnjv 18+) 64584 28418 75000 28418
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (cyiæl +) 2500 36 5000 36
cÖvß eq¯‹ evwjKv 600 0 9000 0
cÖvß eq¯‹ evjK 500 0 9000 0
‡gvU hye`j MVb 0 0 947 947
hye gwnjv I cyiæl‡`i Kg©ms¯’vb‡hvM¨ cÖwkÿY cÖ`vb 4980 4480 10,000 9500
e¨emv wnmve I e¨e¯’vcbvq cÖwkÿY cÖvß e¨w³ 240,000 227,668 24,000 227668
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D‡Ïk¨-2t ¯^v¯’¨, cwi¯‹vi-cwi”QbœZv I cywógvb e„w×t

Kvh©µg
RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`

jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj
KwgDwbwU †eBRW †MÖv_ gwbUwis †cÖvgkb †mkb 
Pvjy (MÖv‡gi msL¨v)

947 947 947 947

`~Õermi wb‡Pi eq‡mi wkï‡`I wRGgwc †mk‡b 
AskMªnb

36,159

(evrmwiK jÿ¨ 
gvÎv)

24,067 44,389 47,113

DVvb ˆeVK Av‡qvRb 5682 5,669 40,829 29,446
Mf©eZx I cÖm~Zx gvZv‡`i wbKU evox evox 
cwi`k©‡bi gva¨‡g civgk© cÖ`vb|

42,098

(evrmwiK jÿ¨ 
gvÎv)

29373 52,376 49,122

Mf©eZx I cÖm~Zx gvZv‡`i m¤ú~iK Lv`¨ 
mnvqZv cÖ`vb

42,98

(evrmwiK jÿ¨ 
gvÎv)

31,880 52,376 51,379

KwgDwbwU bjK~‡c cvwb‡Z Av‡m©wbK cixÿv 0 0 30000 11,932
KwgDwbwU bjK~‡c cvwb‡Z Kwjdg© cixÿv 0 0 3154 2,955

D‡Ïk¨-3: †iwR‡jÝ

Kvh©µg
RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`

jÿ¨gvÎv
AwR©Z 
djvdj

jÿ¨gvÎv
AwR©Z 
djvdj

`~‡hv©M cwiw¯’wZ †gvKwejvq cÖ¯‘wZ MÖnb msµvšÍ 
cÖwkÿY MÖnY

2,962
(evrmwiK jÿ¨ gvÎv)

2,889 17,276 11,517

KwgDwbwU G·vm©vBR KwgDwbwU G‡mm‡g›U 0 0 947 947
KwgDwbwU ch©v‡q AvcrKvjxb cwiKíbv cÖbqb 0 0 947 947
¯^vbxq cÖkvm‡bi mnvqZvq `~‡hv©M †gvKvwejvq 
cÖ¯‘wZ MÖnb I Rbm‡PZbv e„w× msµvšÍ mfvi 
Av‡qvRb

146 146 671 571

BDwbqb `~‡hv©M e¨ve¯’vcbv cwiKíbv cÖYqb 0 0 115 115

D‡Ïk¨-4: bvix I wK‡kvix evwjKv ÿgZvqb

Kvh©µg
RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`

jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj
`¤úwË Kg©kvjvi Av‡qvRb 253 690 755
¯’vbxq evRvi mg~‡ni wU ÷‡j G msµvšÍ 
Av‡jvPbv

326 3,788 3,341

evj¨ weevn ¯’wMZKiY Ges KwgDwbwU mn 
¯’vbxq KZ©„cÿ‡K AewnZKib|

15 21 50 21
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D‡Ïk¨ -5: mykvmb

Kvh©µg RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj

Mªvg Dbœqb KwgwU MVb 0 0 947 947
MÖvg Dbœqb KwgwUi m`m¨ msL¨v 0 3458 10,417 14,446
miKvix Kg©KZ©v‡`i Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©b 77 67 394 294

BDwbqb cwil` m`m¨‡`i mykvmb I mw¤§wjZfv‡e 
Dbœqb cwiKíbvi Dci cÖwkÿb cÖ`vb

0 0 1,610 1123

mykvmb I mw¤§wjZfv‡e Dbœqb cwiKíbvi Dci 
cÖexb m`m¨‡`i cÖ`vb

0 0 17,046 16,138

mykvmb I mw¤§wjZfv‡e Dbœqb cwiKíbvi Dci 
MÖvg Dbœqb KwgwUi m`m¨‡`i cÖwkÿb cÖ`vb

0 0 10417 9,647

wfwWwm I GKZv welq mg~n &¯’vbxq wbe©vwPZ 
cÖwZlVvb I RvwZ MVbg~jK cÖwZôv‡b DÌvcb

230 427 1100 1,516

Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi gva¨‡g mivmwi DcKvi‡fvMx cwiev‡ii msL¨vt

RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj

Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi gva¨‡g mivmwi DcKvi‡fvMx 
cwiev‡ii msL¨v :

1,30,992 1,68,521 1,67,692

0-23 gvm 24-59 gvm 5-17.9ermi 18-49.9 ermi 50 erm‡ii D‡×©
evrmwiK jÿ¨gvÎv 33,500 32,500 43,810 123,770 27,230
AR©b 25,795 27,853 26,591 118,665 34,165

e¯‘MZ AeKvVv‡gv RyjvB Õ19 - Ryb Õ20 Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
Kvh©µg jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj jÿ¨gvÎv AwR©Z djvdj

míKvjxb Kg©ms¯’vb m„wó (ev¯‘ wfUv Dbœqb, 
KwgDwbwU gvV Dbœqb, gvwUi iv¯Ív †givgZ)

0 0 694 ¯‹xg
(681evv¯‘ wfUv 

Dbœhhb, 9 gvwUi 
iv¯Ívv ‡givgZ)

694 ¯‹xg
(681evv¯‘ 

wfUv Dbœhhb, 
9 gvwUi iv¯Ívv 

‡givgZ)
wcGbwRI Øviv nvDR‡nvì wcU j¨vwUªb 
wbg©vY (wis ¯ø¨ve)

495 495 2210 2210

wcGbwRI Øviv ¯§j BD - †kcW ‡Wª‡bRW 
KvjfvU© wbg©vY

36 24 90 90

wcGbwRI Øviv ‡jv-Kó KwgDwbwU wi‡mvm© 
†m›Uvi wbg©vY

0 0 300 299

Gj wR B wW KZ©„K PivÂ‡j ¯‹zj Kvg d¬vW 
†m›Uvi wbg©vY

14 7 14 7

Gj wR B wW KZ©„K nvIi AÂ‡j BU-gvwU 
mswgkÖ‡b cÖwZiÿv †`qvj wbg©vY

4 4 8 8

eb¨v c~b©evmb emZ wfUv DuPzKiY
(Pi GjvKvq) 

1744 1744 1744 1744
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Kg©m~Pxi djvdj : 

95.4% Avqe×©K m¤ú`
cvwieviwcQz Avqe×©K m¤ú` †em-jvBb 89.4% n‡Z e„w× n‡q‡Q|

68.9% 68.9% nvZ †avqv Af¨vm
cwiev‡i ‰`bw›`b 05 wU M~iæZ¡c~b© mg‡q nvZ †avqvi Af¨vm †em-jvBb 21.3% n‡Z e„w× †c‡q‡Q|

24% AvenvIqv mnbkxj Pvlvev` 
Pvlvev‡` Liv I eb¨v mnbkxj exR e¨venvi †em-jvBb 6.7% n‡Z e„w× ‡c‡q‡Q|

93% ¯Íb¨cvqx wkï mšÍvb
wkï mšÍvb (0-5 gvm ch©šÍ) ‡KejgvÎ gvZ…`~» cv‡bi msL¨v †em-jvBb 68.7% n‡Z e„w× †c‡q‡Q|

90.5% bvixi MwZkxjZv e„w×
GKvB  ¯’vbxq evRv‡i ev wbf©‡q PjvPjKvix bvix I wK‡kvixM‡bi msL¨v †em-jvBb 46.3% e„w× †c‡q‡Q|
(FLAIRb baseline)
94.1% wm×všÍ MÖn‡b bvix
bvix Zvi ¯^xq DcvR©‡bi Dci wm×všÍ MÖn‡bi ÿgZv †em-jvBb 28.3% e„w× †c‡q‡Q|

65.6% cÖvK…wZK ev gvbem„ó `~‡hv©‡Mi AvNvZ mBevi mÿgZv|
`~‡fv©M mnb ÿgZv ‡eBm jvBb 48.3%  n‡Z e„w× †c‡q‡Q| (Awf‡hvRb ÿgZv 57.8% n‡Z 87.1% Ges 
iæcvšÍi ÿgZv 61.5% n‡Z 71.6% myP‡K e„w× †c‡q‡Q|
45.1% `~‡fv©M n«vm
‡eBm-jvBb 88.5% n‡Z `~‡fv©M ev ÿqÿwZ n«vm †c‡q‡Q|

58.7% ‡mev miveivn
* ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb (BDwbqb cwil`) KZ©„K cÖ`Ë †mev m¤ú©‡K mvweK mš‘wói †eBm-jvBb 18.55% n‡Z 
e„w× †c‡q‡Q, hv ¯’vbxq RbM‡bi wbKU n‡Z Rix‡c Rvbv hvq\

Source: Fostering Learning Adaptation and Resilience Building (FLAIRb), 4th round in December 2018 - is a longitudinal 
study of SHOUHARDO III *Beneficiary Based Sample Survey (BBSS) 2018, FLAIRb baseline: July 2017 
BBSS baseline: August 2016

Dcmsnvi :
GB cÖwZ‡e`bwU‡Z †mŠnv`©¨-3 Kg©m~Pxi jÿ¨, D‡Ïk¨, cÖv°wjZ e¨vq, A_©qv‡bi Drm,Kg© GjvKv, ev¯Íevqb c×wZ, MZ A_© 
erm‡i ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ,Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎvi wecix‡Z †gvU AR©b, djvdj I ev¯Íevq‡bi P¨v‡jÄ mn mvwe©K weeiY D‡jøL Kiv 
n‡q‡Q| Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi djvdj mg~n wbi‡cÿ Rix‡ci gva¨‡g hvPvB Kiv n‡q‡Q| hw`I Kg©m~PxwU A‡bK †ÿ‡Î mv_©K n‡jI 
KwZcq ‡ÿ‡Î Kvw•LZ djvdj GLbI AwR©Z nqwb †hgb hye Kg©‡cv‡hvMx cÖwkÿb Ges wbivc` cvwb, m¨vwb‡Ukb I nvBwRb 
(WASH) Gi ‡ÿ‡Î| Kg©m~Pxi ev¯Íevqb cwiKíbv gvwdK jÿ¨ AR©‡bi D‡Ï‡k¨  GwM‡q hv‡”Q Ges Avkv Kiv hv‡”Q Kg©m~Pxi 
†gqv`v‡šÍ Gi jÿ¨ m¤ú~b©fv‡e ev¯ÍevwqZ n‡e Z_v `wi`ª I AwZ `wi`ª Rb‡Mvwôi Rxeb hvÎvi gvb cwieZ©‡b mÿg n‡e|



Aa¨vq-3
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
AvIZvaxb ms¯’vmg~n

RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) 141
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW) 147
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB) 161
†iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq - Rb¥ I g„Zy¨ wbeÜb 171
XvKv cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (XvKv Iqvmv) 175
PÆMÖvg cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (PÆMÖvg Iqvmv) 183
Lyjbv cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (Lyjbv Iqvmv) 191
ivRkvnx cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (ivRkvnx Iqvmv) 197
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জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ)

জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ)

র্বমকথা

জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট (এনআইএলবজ) ১৯৬৯ সথাদলর ১ জুলথাই “মলথাকথাল গভণ ্যদমন্ ইনবটিটিউট” নথাদম তৎকথালীন পূি ্য 
পথাবকস্তথান গভণ ্যদমন্ এডুদকশনথাল এযেথান্ড ইনবটিটিউশন অবড ্যন্যথান্স, ১৯৬১ অনুরথায়ী প্রবতবষ্ত েয়। পরিতশীদত ১৯৮০ সথাদল প্রবতষ্থানটির 
নথামকরণ করথা েয় “ন্যথাশনথাল ইনবটিটিউট অি মলথাকথাল গভণ ্যদমন্ (এনআইএলবজ)”। স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র 
স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর অধীদন এনআইএলবজ একমথাত্র প্রবশষ্ণ ও গদিষণথামূলক প্রবতষ্থান বেদসদি েথাবয়ত্ব পথালন কদর আসদে। 
িত্যমথাদন প্রবতষ্থানটি “জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট আইন, ১৯৯২” অনুরথায়ী পবরিথাবলত েদচ্ছ।

প্রধথান কথার ্যথািবল

জথাতীয় স্থানীয় সরকথার ইনবটিটিউট আইন, ১৯৯২ এর ধথারথা ৬-এ এনআইএলবজ’র েথাবয়ত্বথািবল বনম্নরূপ :
 z বসটি কদপ ্যথাদরশন, মপৌরসভথা, মজলথা পবরষে, উপদজলথা পবরষে ও ইউবনয়ন পবরষদের সেস্য, কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারীদেরদক স্থানীয় 

সরকথার সংক্রথান্ত বিবভন্ন বিষদয় প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা;

 z সরকথার কর্্যক বনদে ্যবশত স্থানীয় সরকথার সংক্রথান্ত বিষদয়র উপর সরকথারদক পরথামশ ্য প্রেথান করথা;

 z স্থানীয় সরকথার সংক্রথান্ত বিবভন্ন সমস্যথা ও বিষদয়র উপর গদিষণথা পবরিথালনথা করথা;

 z স্থানীয় সরকথাদরর সবেত সম্বক্যত বিবভন্ন সংস্থার কম ্যকত্যথা ও কম ্যিথারীদের প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা;

 z স্থানীয় সরকথার বিষদয় জথাতীয় এিং সরকথাদরর পূি ্যথানুদমথােনক্রদম, আন্তজ্যথাবতক পর ্যথাদয়র কম ্যবশবির, মসবমনথার এিং সদমিলদনর 
আদয়থাজন করথা;

 z স্থানীয় সরকথার এিং ইেথার সবেত সম্পৃক্ত বিবভন্ন বিষদয়র উপর তথ্য সংগ্রে ও মূল্থায়ন করথা;

 z স্থানীয় সরকথার এিং এর সবেত সম্পৃক্ত বিবভন্ন বিষয় সম্দক্য ডকুদমদন্শদনর সুবিধথা প্রেথান এিং জথাতীয় ডকুদমদন্শন মকন্দ্র গদড় 
মতথালথা;

 z স্থানীয় সরকথার বিষয়ক গ্রন্, সথামবয়কী, গদিষণথা প্রবতদিেন, মূল্থায়ন প্রবতদিেন প্রকথাশ করথা;

 z গ্রন্থাগথার ও পথােকষ্ স্থাপন এিং পবরিথালনথা করথা;
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 z স্থানীয় সরকথার বিষদয় প্রবশষ্ণ ও গদিষণথা কথার ্যক্রদমর সমন্বয় সথাধন করথা;

 z সরকথাদরর পূি ্যথানুদমথােনক্রদম স্থানীয় সরকথার বিষদয় বিদেশী ও আন্তজ্যথাবতক সংস্থার সবেত মরথাগথাদরথাগ এিং প্রদয়থাজদন মরৌর 
কম ্যসূবি গ্রেণ  করথা;

 z স্থানীয় সরকথার সংক্রথান্ত বিবভন্ন বিষদয় সথাটি ্যবফদকট মকথাস ্য প্রিত্যন করথা;

 z সরকথার কর্্যক প্রেতি অন্যথান্য কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা

প্রবতষ্থাদনর প্রধথান বনি ্যথােী েদচ্ছন মেথাপবরিথালক। বতবন সরকথার এিং পবরিথালনথা মিথাদড ্যর বসদ্ধথান্ত অনুরথায়ী েথাবয়ত্ব পথালন কদর রথাদকন। 
প্রবতষ্থানটির কথার ্যথািলী প্রধথানত িথারটি বিভথাদগ বিভক্ত : ১। প্রশথাসন ও সমন্বয়; ২। প্রবশষ্ণ ও পরথামশ ্য; ৩। গদিষণথা ও পবরকল্পনথা; 
৪। কম ্যসূবি ও মূল্থায়ন।

মিথাড ্য সভথার বিত্র

প্রবতটি বিভথাদগর েথাবয়দত্ব একজন পবরিথালক বনদয়থাবজত রদয়দেন। এেথাড়থাও মমথাট ৪ জন যুগ্ম-পবরিথালক, ১০জন উপপবরিথালক, ৪জন 
সেকথারী পবরিথালক, ৭জন গদিষণথা কম ্যকত্যথা, ১জন পবরসংখ্থান কম ্যকত্যথা, ৬জন সেকথারী গদিষণথা কম ্যকত্যথা, ১জন গ্রন্থাগথাবরক, ১জন  
প্রকথাশনথা কম ্যকত্যথা, ১জন বেসথািরষ্ণ কম ্যকত্যথা, ১জন প্রশথাসবনক কম ্যকত্যথা, ১জন অবডও বভজুযেদয়ল মটকবনকযেথাল কম ্যকত্যথা ও ১জন 
ডকুদমদন্শন কম ্যকত্যথা কম ্যরত আদেন। প্রবতষ্থাদন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র ্য মরেবণর মমথাট মলথাকিল ১১৩ জন।

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর অনুবষ্ত প্রবশষ্ণ কথার ্যক্রদমর বিিরণ

প্রবশষ্ণ/মকথাদস ্যর সংখ্থা ৪৭৩টি
প্রবশষ্ণথারশীর সংখ্থা ১৮০৯২জন
ব্যবয়ত অদর ্যর পবরমথাণ  ৫,৩৮,৮৫০০০/- (প্রথায়)     
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অনুবষ্ত কম ্যশথালথাসমূে 

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর মমথাট ০৮টি কম ্যশথালথার আদয়থাজন করথা েদয়দে এিং উপবস্ত অংশগ্রেণকথারী ১১২৪ জন

৫০তম বুবনয়থাবে প্রবশষ্ণ মকথাদস ্যর উদদ্থাধন অনুষ্থান

গদিষণথা/প্রকথাশনথা

(ক) সম্থাবেত গদিষণথা : ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মমথাট ১১টি গদিষণথা সম্ন্ন েদয়দে :

ক্র:নং সমীষ্থা বশদরথানথাম
1 েবরদ্ জনদগথাষ্ীদক স্বথািলম্বীকরদণ একটি িথাবড় একটি খথামথার কম ্যসূবির র্বমকথা
২ Problems and Prospects of Service Delivery in City Corporation Ward Councilors Offices of 

Five Selected City Corporation
৩ ইউবনয়ন পবরষদের তথ্য অবধকথার আইদনর প্রদয়থাগ ও িথাস্তিতথা: একটি সমীষ্থা
4 ই-িজ্যযে ব্যিস্থাপনথায় বসটিকদপ ্যথাদরশদনর সমস্যথা  ও সম্ভথািনথা: একটি মকস টিথাবড
৫ An Assessment of Internal Revenue Generation and Expenditure of Municipalities
৬ স্বথাস্যে ও পবরিথার পবরকল্পনথা সম্বক্যত কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দন ইউবনয়ন পবরষদের র্বমকথা
৭ ইউবনয়ন পবরষদের মসিথার মথান বৃবদ্ধদত েস্তথান্তরদরথাগ্য মন্ত্রণথালয়/বিভথাদগর কথার ্যক্রদমর উপর একটি সমীষ্থা
৮ Localizing Sustainable Development Goals (SDG) in Service Delivery of Urban Local 

Government: A Study on Selected City Corporation of Bangladesh
৯ Training Need Assessment for Union Parishad Functionaries
১০ The role of Union Parishads in building awareness and addressing sustainable development 

goals (2.2, 2.4, 12.1, 12.4, 12.8) regarding chemical use in leafy vegetables at farm level : 
A study in 10 selected Union Parishads of Bangladesh

১১ Financial Management of Local Government in Bagladesh: A study on Paurashava
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(খ) িলমথান গদিষণথা : ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ১০টি গদিষণথা গৃবেত েদয়দে :
ক্র:নং সমীষ্থা বশদরথানথাম

1 নথারী ও বশশুকল্থাদণ ইউবনয়ন পবরষদের সংরবষ্ত আসদনর সেস্যগদণর র্বমকথা: বনি ্যথাবিত ইউবনয়ন পবরষদের উপর সমীষ্থা
২ আেশ ্য কর তফবসল, ২০১৩ অনুরথাবয় কর ধথার ্য ও আেথাদয় ইউবনয়ন পবরষদের িত্যমথান অিস্থা ও করণীয়
৩ ইউবনয়ন পবরষে প্রশথাসন অিবেতকরণ মকথাদস ্যর কথার ্যকথাবরতথা: ৮টি ইউবনয়ন পবরষদের উপর সমীষ্থা
4 Resource Mobilization of Municipality in Banladesh: An Empirical Analysis
৫ A Study on Resource Mobilization of Union Parishad
6 A Study on Development Planning Process of Union Parishad
7 People’s Participation in Union Parishad’s Decision Making Process : A Study on Selected 

Union Parishad
৮ The Impact of Union Digital Centre: An Analysis
9 স্থানীয় সম্ে আেরদণ প্রবশষ্দণর কথার ্যকথাবরতথা : ইউবনয়ন পবরষদের উপর একটি সমীষ্থা
10 The Political Economy of Rural Service Delivery: A Case Study on Six Selected Union 

Parishads in Bangladesh

(গ) প্রস্তথাবিত গদিষণথা : ২০২০-২১ অর ্যিেদরর মমথাট ০৫টি গদিষণথার প্রস্তথাি করথা েদয়দে।

(ঘ) প্রকথাশনথা :
 z The Journal of Local Government ভবলউম ৪৩.১ এিং ৪৩.২ প্রকথাশ করথা েদয়দে।
 z বনউজদলটথার ৯ম, ১০ম এিং ১১তম সংখ্থা প্রকথাশ করথা েদয়দে।
 z ১টি প্রবশষ্ণ কযেথাদলন্ডথার প্রকথাশ করথা েদয়দে।      

কম ্যসূবি ও মূল্থায়ন বিভথাদগর কথার ্যক্রদমর বিিরণ
এনআইএলবজ’মত পবরিথাবলত ইউবনয়ন পবরষে সবিিদের প্রবশষ্দণর কথার ্যকথাবরতথা একটি প্রবতষ্থাদনর মথাধ্যদম মূল্থায়ন কদর প্রবতদিেন 
প্রকথাশ করথা েদয়দে। ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর প্রবতষ্থাদন িথাস্তিথাবয়ত ৪৭৩টি প্রবশষ্ণ মকথাদস ্য অংশগ্রেণকথারীগণ কর্্যক পূরণকৃত ১৮০৯২টি 
মরবজদষ্ট্রশন এিং মূল্থায়ন ফরমসমূদে িবণ ্যত তথ্যথাবের ডথাটথা প্রদসবসং এর কথাজ িলদে। এ েথাড়থাও এনআইএলবজ’র সের েপ্তদর অনুবষ্ত 
বিবভন্ন প্রবশষ্ণ মকথাদস ্য অংশগ্রেণকথারীগণ কর্্যক আদলথািকগদণর মূল্থায়ন ফরদমর তথ্যথাবের বিদলিষণ করথা েদচ্ছ।

প্রবশষ্ক প্রবশষ্ণ : উপদজলথা পবরষদের পবরকল্পনথা ও মসিথা প্রেথান সম্বক্যত মমৌবলক প্রবশষ্ণ
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স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড)

র্বমকথা

স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড) মেশব্যথাপী পল্ী অিকথােথাদমথা উন্নয়দন প্রবতশ্রুবতিদ্ধ সরকথাবর সংস্থা। এলবজইবড স্থানীয় 
অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনথার মথাধ্যদম মেদশ কৃবষ ও অকৃবষ খথাদত উৎপথােন বৃবদ্ধ, কম ্যসংস্থান সৃবষ্, আর ্যসথামথাবজক উন্নয়ন, স্থানীয় 
সরকথার প্রবতষ্থানসমূদের পবরিথালন ব্যিস্থার উন্নয়ন ও েথাবরদ্ হ্থাসসে পল্ী ও নগর উন্নয়দন শবক্তশথালী বভত বনম ্যথাণ করদে। িথাংলথাদেদশ 
গ্রথামীণ মরথাগথাদরথাগ মনটওয়থাক্য ও অিকথােথাদমথা উন্নয়দন অন্যতম রূপকথার এলবজইবড। 

লষ্যে

স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা/প্রবতষ্থানসমূেদক শবক্তশথালীকরণ, গ্রথাম ও শের অঞ্চদল সড়ক ও েথাট-িথাজথার উন্নয়ন, ক্ষুদ্থাকথার পথাবন সম্ে 
ব্যিস্থাপনথা, বনরথাপে পথাবন সরিরথাে, স্যথাবনদটশন ও পয়ঃবনস্থাশন অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ এর মথাধ্যদম জনসথাধথারদণর জীিন 
রথাত্রথার মথান উন্নয়ন। 

উদদ্শ্য
 z পল্ী ও নগর অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ/উন্নয়দনর মথাধ্যদম মেদশর সথাবি ্যক মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা ও নথাগবরক সুবিধথাবের  উন্নয়ন;
 z স্থানীয় পর ্যথাদয়র অিকথােথাদমথাসমূদের উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনথার মথাধ্যদম কৃবষ ও অকৃবষখথাদত উৎপথােন বৃবদ্ধ এিং উৎপথাবেত কৃবষ পদযের স্বল্প 

খরদি িথাজথারজথাতকরদণ সেথায়তথা প্রেথান; 
 z উন্নয়ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম বিবভন্ন কম ্যসূবি িথাস্তিথায়ন ও রষ্ণথাদিষ্দণর মথাধ্যদম পল্ী ও নগর এলথাকথার েবরদ্ জনদগথাষ্ী বিদশষ কদর মবেলথাদের 

জন্য স্বল্প ও েীঘ ্য মময়থােী কম ্যসংস্থান সৃবষ্ ও আর ্য-সথামথাবজক অিস্থার উন্নয়ন ও প্রথাকৃবতক সম্দে তথাদের অংশগ্রেদণর মথাধ্যদম েথাবরদ্ 
বিদমথািন তরথাবন্বত করথা; 

 z ক্ষুদ্থাকথার পথাবন সম্ে উন্নয়দনর মথাধ্যদম অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণসে মটকসই পথাবন ব্যিস্থাপনথা পদ্ধবত িজথায় মরদখ এিং সুবিধথাদভথাগীদের 
প্রতযেষ্ অংশগ্রেদণর মথাধ্যদম অিকথােথাদমথাসমূদের পবরিথালন ও রষ্ণথাদিষ্ণ ব্যিস্থা শবক্তশথালী করথা; 

 z স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান ও অন্যথান্য সংস্থাসমূেদক শবক্তশথালীকরদণর লদষ্যে কথাবরগরী ও প্রথাবতষ্থাবনক সেদরথাবগতথা প্রেথান।

প্রধথান কথার ্যক্রম

এলবজইবড’র উন্নয়ন কম ্যসূবিসমূে সথাধথারণতঃ গ্রথামীণ, নগর এিং ক্ষুদ্থাকথার পথাবন সম্ে উন্নয়নদক বঘদর পবরকবল্পত, পবরিথাবলত এিং 
িথাস্তিথাবয়ত েদয় রথাদক। এরূপ এলথাকথা/অিকথােথাদমথা বভবতিক মভৌত অঙ্গসমূদের বিিরণ সম্ববলত এ সম্দক্য একটি সুস্পষ্ ধথারণথা বনদম্নর 
িক্স-এ প্রেথান করথা েদয়দে। 

GjwRBwW

BDwbqb, Dc‡Rjv, †Rjv 
cwil` I †cŠimfv‡K KvwiMwi 

mnvqZv cÖ`vb
cjøx I bMi AÂ‡j 

AeKvVv‡gv Dbœqb cwiKíbv 
cÖYqb, ev¯Íevqb I cwiexÿY

ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb 
cwiKíbv cÖYqb, ev¯Íevqb I 

cwiexÿY

wbwfbœ gš¿Yvj‡qi AeKvVv‡gv 
Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevqb I 

cwiexÿY

BDwbqb, Dc‡Rjv I †cŠimfv 
c¨vbeyK, g¨vwcs I moK Ges 

mvgvwRK AeKvVv‡gvi WvUv‡eR 
msiÿY

wWRvBb I Ab¨vb¨ KvwiMwi 
g‡Wj, g¨vbyqvj I 

†¯úwmwd‡Kkb cÖYqb

GjwRBwWÕi Kg©KZ©v/ 
Kg©Pvix‡`i cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g 

`ÿZv e„w×

RbcÖwZwbwa, DcKvi‡fvMx, 
wVKv`vi I Pzw³e× 

kÖwgK`jmg~‡ni mswkøó Dbœqb 
Kg©Kv‡Ûi cÖwkÿY cÖ`vb

†MÖv_ †m›Uvi/nvU-evRvi 
Dbœq‡bi cwiKíbv cÖYqb 

ev¯Íevqb I cwiexÿY

cjøx AeKvVv‡gv 
iÿYv‡eÿY
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গ্রথামীণ অিকথােথাদমথা নগর অিকথােথাদমথা ক্ষুদ্থাকথার পথাবন সম্ে উন্নয়ন
 z সড়ক, বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ/ পুনবন ্যম ্যথাণ/ পুনি ্যথাসন/
রষ্ণথাদিষ্ণ

 z মগ্রথার মসন্থার/েথাটিথাজথার উন্নয়ন/ সংস্থার
 z ঘথাট/মজটি বনম ্যথাণ
 z ইউবনয়ন পবরষে ভিন বনম ্যথাণ
 z উপদজলথা পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ
 z ঘূবণ ্যঝড়/িন্যথা আরেয়দকন্দ্র বনম ্যথাণ
 z বৃষ্দরথাপণ

 z সড়ক/ফুটপথাত বনম ্যথাণ/  পুনবন ্যম ্যথাণ 
 z নে ্যমথা বনম ্যথাণ/পুনবন ্যম ্যথাণ 
 z িথাস/রিথাক টথাবম ্যনথাল বনম ্যথাণ
 z িথাজথার উন্নয়ন
 z িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা 
 z কবমউবনটি ল্থাবরিন/স্যথাবনটথারী ল্থাবরিন 
বনম ্যথাণ

 z ক্ষুদ্-ঋণ কম ্যসূবি

 z স্লুইস মগট বনম ্যথাণ
 z রথািথার ডযেথাম বনম ্যথাণ
 z খথাল খনন ও পুনঃখনন
 z িন্যথা বনয়ন্ত্রণ িাঁধ বনম ্যথাণ/ 
পুনবন ্যম ্যথাণ 

 z পথাবন ব্যিস্থাপনথা সমিথায় 
সবমবত প্রবতষ্থা

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল

মরেণী অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত
২০১৮-১৯ অর ্যিেদর পুরণকৃত 

পেসংখ্থা
সৃষ্ পে সংখ্থা শূন্যপে সংখ্থা

১ম মরেণী ১৬৭২ ১০৫৩ ৩১ - ৬১৯
২য় মরেণী ২২৮৯ ১২৬৮ - - ১০২১
৩য় মরেণী ৭৩৮৪ ৫৩২২ ২৫১ - ২০৬২
৪র ্য মরেণী ২০৪৯ ১৪৩৪ - - ৬১৫

মমথাট ১৩৩৯৪ ৯০৭৭ ২৮২ - ৪৩১৭

রথাজস্ব আদয়র বিিরণ 
২০১৯-২০ অর ্যিেদরর জন্য এলবজইবড’র রথাজস্ব আদয়র সংদশথাবধত লষ্যেমথাত্রথা বেল ২৬২.৪০ মকথাটি টথাকথা। অর ্যিের মশদষ বিবভন্ন 
আদয়র উৎস মরমন- েরপত্র বসবডউল বিক্রয়, ল্থাি: মটষ্ বফ, রথানিথােন/মরথাড মরথালথার ভথাড়থা ইতযেথাবে মরদক মমথাট রথাজস্ব প্রথাবপ্ত ৩৫৮.০৫ 
মকথাটি টথাকথা রথা লষ্যেমথাত্রথার মিদয় ৩৬% মিশী। 

গ্রথামীণ অিকথােথাদমথা উন্নয়ন  

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর পল্ী উন্নয়ন ও প্রবতষ্থান, কৃবষ মসক্টদর িথাস্তিথাবয়ত পল্ী অিকথােথাদমথার প্রধথান প্রধথান অংদগর বিিরণ : 

ক্র: নং প্রধথান প্রধথান অংদগর নথাম একক
অগ্রগবত

মভৌত আবর ্যক (মকথাটি টথাকথা)
১ উপদজলথা সড়ক বনম ্যথাণ  বকঃবমঃ ৫২০.০০ ৮৯৮.৭৩
২ ইউবনয়ন সড়ক বনম ্যথাণ  বকঃবমঃ ১২৫০.০০ ৬৯২.০২
৩ গ্রথাম সড়ক বনম ্যথাণ  বকঃবমঃ ৩৭৩০.০০ ৩০৬৮.৭৩
৪ উপদজলথা সড়দক বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ বমঃ ৩০৫০০.০০ ১৪৫৩.৬৩
৬ মগ্রথার মসন্থার ও েথাট-িথাজথার সংখ্থা ১৯০ ৯৮.৪৪
৭ বৃষ্দরথাপণ বকঃবমঃ ২৮৯ ৫.৭৪
৮ মথাটির রথাস্তথা রষ্ণথাদিষ্ণ বকঃবমঃ ১২১৪০ ২১.৩৫
৯ পথাকথা রথাস্তথা রষ্ণথাদিষ্ণ বকঃবমঃ ১৩০০০ ৩৪৮৯.৯২
১০ রিীজ/কথালভথাট ্য মমরথামত বমঃ ৩৭০০ ১৫৭.৯১
১১ ইউবপ কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ সংখ্থা ১০০ ৭৮.৪৯
১২ উপদজলথা পবরষে কমদলেক্স বনম ্যথাণ/সম্প্রসথারণ সংখ্থা ৬৪ ১৩২.৬২
১৩ ঘথাট বনম ্যথাণ সংখ্থা ৩৪ ৬.৭৯
১৪ কথাদলকশন মসন্থার সংখ্থা ১৭ ৫.৭৮
১৫ সথাইদক্থাণ মসটিথার বনম ্যথাণ সংখ্থা ১৩০ ৩৩৫.১৪
১৬ Womens Corner সংখ্থা ১ ০.০১
১৭ ক্ষুদ্থাকথার পথাবন সম্ে উন্নয়ন মেক্টর ২৫৭০৫ ৬৬.৩৮
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সড়ক উন্নয়ন  

এলথাকথার জনগণ ও জনপ্রবতবনবধদের ব্যথাপক িথাবেেথার মপ্রবষ্দত সড়ক উন্নয়দনর মথাধ্যদম েবরদ্ জনগদণর আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়দন 
এলবজইবড গুরুত্বপূণ ্য র্বমকথা পথালন কদর আসদে। 

িথাবধয়থাখথালী বরিজ আরএন্ডএইি-জুমথারিথাড়ী েথাট বজবস সড়ক

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিবভন্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম মেশব্যথাপী ৮৯৮.৭৩ মকথাটি টথাকথা ব্যদয় ৫২০ বকদলথাবমটথার উপদজলথা সড়ক, ৬৯২.০২ 
মকথাটি টথাকথা ব্যদয় ১,২৫০ বকদলথাবমটথার ইউবনয়ন সড়ক ও ৩,০৬৮.৭৩ মকথাটি টথাকথা ব্যদয় ৩,৭৩০ বকদলথাবমটথার গ্রথাম সড়ক উন্নয়ন এিং 
৩,৪৮৯.৯২ মকথাটি টথাকথা ব্যদয় ১৩.০০০ বকঃবমঃ পথাকথা সড়ক রষ্ণথাদিষ্ণ/ পুনি ্যথাসন করথা েদয়দে। এর ফদল গ্রথামীণ এলথাকথার মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থা সেজতর, কৃবষ উৎপথােন বৃবদ্ধ, েথাট-িথাজথারসমূদের পযে িথাজথারজথাতকরদণ পবরিেন সুবিধথা বৃবদ্ধসে এলথাকথার মথানুদষর জীিনরথাত্রথার 
মথান উন্নয়ন ঘদটদে। সদি ্যথাপবর এলথাকথার আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়দনর মথাধ্যদম েথাবরদ্ বিদমথািন েদচ্ছ এিং গ্রথামীণ এলথাকথায় নথাগবরক সুবিধথাবে 
মপৌঁদে মেয়থা সেজতর েদয়দে। 

বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ 

বনরবিবচ্ছন্ন সড়ক মরথাগথাদরথাদগর মথাধ্যদম মেদশর েবরদ্ জনগদণর আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়ন ও েথাবরদ্ বিদমথািদনর অংশ বেসথাদি বরিজ/
কথালভথাট ্য বনম ্যথাদণর মকথান বিকল্প মনই। এ উদদ্শ্য সথাধদন ২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিবভন্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম সথারথা মেদশ ১,৪৫৩.৬৩ মকথাটি 
টথাকথা ব্যদয় ৩০,৫০০ বমটথার বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ/পুনবন ্যম ্যথাণ করথা েদয়দে। এর মথাধ্যদম নেী/খথালসমূদের উভয় পথাদশর জনগদণর 
মরথাগথাদরথাগসে সথামথাবজক, অর ্যননবতক ও িথাবণবজযেক ব্যিস্থার উন্নবত ঘদটদে।

প্রয়থাত রথাষ্ট্রপবত আলেথাজ্ বজল্লুর রেমথান মসত্
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গজথাবরয়থা বজবস-কুবলয়থারির মেডদকথায়থাট ্যথার রথাস্তথায় ৫৩০০বমটথার মিইদনদজ কথাবল নেীর উপর ৫২০ বমটথার েীঘ ্য প্রয়থাত রথাষ্ট্রপবত 
আলেথাজ্ বজল্লুর রেমথান মসত্

পথাশথাপথাবশ বরিজ/কথালভথাট ্য বনবম ্যত েওয়থায় মথাে ও অন্যথান্য জলজ প্রথাণী িলথািল অব্যথােত রথাকথায় এিং জলথািদ্ধতথা বনরসন েওয়থায় সথাবি ্যক 
উন্নয়দন পবরদিশগত বিরূপ প্রভথাি পবরেথাদর অিেথান রথাখথা সম্ভিপর েদয়দে এিং এলথাকথার আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়ন েথাবরদ্ বিদমথািদন 
সেথায়ক েদচ্ছ। 

মগ্রথার মসন্থার/েথাট-িথাজথার উন্নয়ন 

গ্রথামীণ অর ্যননবতক ও িথাবণবজযেক উন্নয়দনর মকন্দ্রবিন্দু বেসথাদি মগ্রথার-মসন্থার/েথাট-িথাজথার বিদিবিত। এলবজইবড কর্্যক ২০১৯-২০ অর ্যিেদর 
বিবভন্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম প্রথায় ৯৮.৪৪ মকথাটি টথাকথা ব্যদয় ১৯০টি মগ্রথার-মসন্থার/েথাট-িথাজথার উন্নয়ন করথা েদয়দে। এর ফদল কৃবষ উৎপথােন 
বৃবদ্ধ ও উৎপথাবেত পদযের িথাজথারজথাতকরদণ সুবিধথা প্রেথান, এলথাকথার দুঃস্ মবেলথাদের আত্মকম ্যসংস্থান সৃবষ্সে এ সকল কম ্যকথাদন্ড েবরদ্ 
ও মিকথার মলথাকদের সম্পৃক্তকরদণর সুদরথাগ বৃবদ্ধ তরথা পল্ী এলথাকথার িথাবণজযে তরথা অর ্যনীবতর অবধক প্রসথার েথাবরদ্ বিৰদমথািদন সেথায়ক 
েদচ্ছ।

ইউবপ ভিন বনম ্যথাণ

িথাংলথাদেদশর স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থার মদধ্য সি ্যবনমি স্তর েদলথা ইউবনয়ন পবরষে। সথারথাদেদশ িত্যমথাদন সি ্যদমথাট ৪৫৭১টি ইউবনয়ন 
পবরষে রদয়দে। জনগদনর মেথারদগথাড়থায় মসিথা মপৌঁদে মেয়থার জন্য ইউবনয়ন পবরষে বনরন্তর কথার ্যক্রম পবরিথালনথা কদর রথাদচ্ছ। 

বসংদেশ্বর ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন
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গণপ্রজথাতন্ত্রী িথাংলথাদেশ সরকথাদরর মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী কর্্যক অনুদমথাবেত বডজথাইন মমথাতথাদিক স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর 
মথাধ্যদম প্ররম পর ্যথাদয়র প্রকদল্পর মময়থাে ১৯৯৮ েদত জুন, ২০১১ পর ্যন্ত ১৪৬৮টি ইউবনয়ন পবরষে এিং এলবজইবড’র অন্যথান্য প্রকল্প ও 
সংস্থার মথাধ্যদম আদরথা ৯৫৫টি ইউবনয়ন পবরষে ভিনসে মমথাট ২৪২৩টি ভিন বনম ্যথাণ সমথাপ্ত করথা েদয়দে। 

জুলথাই, ২০১১ েদত জুন, ২০২১ মময়থাদে ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ প্রকল্প (২য় পর ্যথায়) এর আওতথায় ১০০২টি ইউবনয়ন 
পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাদণর লদষ্যে প্রকল্প িথাস্তিথায়নথাধীন রদয়দে। ইদতথামদধ্য ৮৮১টি ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন বনম ্যথাণ 
সমথাপ্ত করথা েদয়দে, অিবশষ্ ১২১টি ভিদনর বনম ্যথাণ কথাজ িলমথান রদয়দে। স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর সে অন্যথান্য সংস্থা কর্্যক 
ইদতথামদধ্য সি ্যদমথাট ৩৩০৪টি ইউবনয়ন পবরষে ভিন বনম ্যথাণ সমথাপ্ত করথা েদয়দে এিং জনগণ ইেথার সুফল পথাদচ্ছন।

মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর অনুশথাসন, প্রধথানমন্ত্রীর কথার ্যথালদয়র পত্র, স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর বনদে ্যশনথা, আইএমইবড’র মূল্থায়ন প্রবতদিেন, 
পবরকল্পনথা কবমশদনর মভৌত অিকথােথাদমথা বিভথাদগর প্রকল্প মূল্থায়ন কবমটির সভথার বসদ্ধথান্ত মপ্রবষ্দত ইউবনয়ন পবরষে কমদলেক্স ভিন 
এ অদপষ্মথান কষ্, আইবসটি কষ্, গ্রথাম আেথালত, মমম্বথার ও সংরবষ্ত আসদনর মমম্বথাদরর জন্য আলথােথা অবফস কষ্, মষ্থার রুম, 
পুরুষ ও নথারীদের জন্য পৃরক ওয়থাশরুম/টয়দলদটর সংস্থান; জবমর প্রথাপ্তথা, কৃবষ/আিথাবে জবম কম ব্যিেথার এিং শেদরর সুবিধথা 
গ্রথাদম সম্প্রসথারণসে আগথামী ৫০ িৎসদরর দৃশ্যপট, প্রযুবক্ত সম্ভথাব্য উন্নয়ন ও ব্যিেথাদরর বিষয় এিং একই েথাদের বনদি সকল মসিথা 
প্রেথাদনর লদষ্যে ইউবনয়ন পবরষে ভিদনর সংদশথাবধত নকশথা প্রণয়ন করথা েদয়দে। উক্ত সংদশথাবধত নকশথা মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর সথানুগ্রে 
অনুদমথােদনর প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে।

এলবজইবড প্রকদল্পর ১ম পর ্যথাদয় এিং অন্যথান্য সংস্থার তত্তথািধথাদন ২০১১ সথাল পর ্যন্ত বনবম ্যত ইউবনয়ন পবরষে ভিনসমূেদক পূণি ্যথাসন, 
মমরথামত ও আধুবনকথায়দনর লদষ্যে প্রদয়থাজনীয় পেদষ্প গ্রেণ করথা েদয়দে।

নগর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন 

পবরকল্পনথা কবমশদনর মভৌত পবরকল্পনথা, পথাবন সরিরথাে ও গৃেথায়ন মসক্টদরর আওতথায় ২০১৯-২০ অর ্যিেদর নগর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন 
প্রকদল্পর মথাধ্যদম িথাস্তিথাবয়ত প্রধথান প্রধথান অংদগর তথ্যথািলী : 

ক্র: নং প্রধথান প্রধথান অংদগর নথাম একক
অগ্রগবত

মভৌত আবর ্যক (মকথাটি টথাকথা)

১ রথাস্তথা/ফুটপথাত বনম ্যথাণ বক.বম. ৮১৫ ১২৫২.৩৮

২ মরেন বনম ্যথাণ বক.বম. ২৪০ ২৬৮.৬১

৩ বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ বম. ৮৪৩ ২৫১.২৮

৪ ল্থাবরিন সংখ্থা ৩৯১ ৬.২৩

৫ িথাস/রিথাক টথাবম ্যনথাল সংখ্থা ৬ ৩৩.৪১

৬ রথাস্তথা রষ্ণথাদিষ্ণ বক.বম. ১৮১ ১১০.৭৬

৭ মথাবটিপথারপথাস বিব্ডং সংখ্থা ৪ ১২.৭৭

৮ সথাইদক্থান মসটিথার সংখ্থা ১৪ ২৪.৩৩

৯ বষ্ট্রট লথাইট বক.বম. ২৭০ ৫৬.৪৭

১০ পবরচ্ছন্ন কমশীদের জন্য ভিন বনম ্যথাণ সংখ্থা ১৩ (১৭%) ৩৭.৭৮
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কথাপথাবশয়থা সের েপ্তর-জথাঙ্গথাবলয়থা বজবস িাঁেপুর ইউবপ (কথাপথাবশয়থা পথাট ্য) সড়ক মমরথামত, উপদজলথাঃ কথাপথাবশয়থা, মজলথাঃ গথাজীপুর

২০১৯-২০ অর ্যিেদর অংগবভবতিক িথাস্তিথাবয়ত রষ্ণথাদিষ্ণ কম ্যসূবির বিিরণ 

ক্র: নং প্রধথান প্রধথান অংদগর নথাম একক
অগ্রগবত

মভৌত আবর ্যক (মকথাটি টথাকথা)
১ রথাজস্ব (সময়থান্তর সড়ক রষ্ণথাদিষ্ণ) বকঃবমঃ ৬২৯০ ১৬৬১.৩০
২ রথাজস্ব (রিীজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ) বমঃ ৬৯০ ২৯.৯৯
৩ বনয়বমত সড়ক রষ্ণথাদিষ্ণ বকঃবমঃ ১২১০৮ ৭৫.০০

মথান বনয়ন্ত্রণ ল্থািদরটরীর বিিরণ

বিবভন্ন পর ্যথাদয় স্থাবপত বনম ্যথাণ/রষ্ণথাদিষ্ণ কথাদজর মথান বনয়ন্ত্রদণর ল্থািদরটরীসমূে েদলথা:
১।  মকন্দ্রীয় মথান বনয়ন্ত্রণ ল্থািদরটরী - ১টি

২।  আঞ্চবলক কথাম মজলথা মথান বনয়ন্ত্রণ ল্থািদরটরী - ২০টি

৩।  মজলথা মথান বনয়ন্ত্রণ ল্থািদরটরী - ৬৪ টি।
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রথাস্তথার মথান রথািথাই এর লদষ্যে বরকদনস রথািথাই করথা েদচ্ছ

েথাবরদ্ বিদমথািন কথার ্যক্রম

২০১৯-২০ অর ্যিেদর কম ্যসংস্থাদনর লষ্যেমথাত্রথা ও অবজ্যত অগ্রগবতর ত্লনথামূলক বিত্র :  

ক্র: নং খথাদতর নথাম
২০১৯-২০ অর ্যিের

লষ্যেমথাত্রথা (লষ্ জনবেিস) অবজ্যত অগ্রগবত (লষ্ জনবেিস)

১। উন্নয়ন খথাত

ক) পল্ী অিকথােথাদমথা ৯২০.০০ ৮৫০.০০

খ) নগর অিকথােথাদমথা ১৪৭.০৩ ৯০.৭৩

গ) অন্যথান্য মন্ত্রণথালয় ১৪৪.২১ ৯৯.২৫

২। রথাজস্ব খথাত ১২০.৭৭ ১০১.১৮

মমথাট ১৩৩২.০১ ১১৪১.১৬ (৮৫.৬৭%)

মড-মকয়থার মসন্থার

এলবজইবড’মত কম ্যরত কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের ০৬-মথাস মরদক ০৫ িের িয়স পর ্যন্ত বশশুদের অবফসকথালীন সমদয় বনরথাপদে রথাখথার মূল 
উদদ্দশ্য মজন্ডথার ও উন্নয়ন মফথারথাম এর সথাবি ্যক ব্যিস্থাপনথায় এলবজইবড’মত একটি মড-মকয়থার মসন্থার পবরিথালনথা করথা েয়। মেথাট্ বশশু 
সন্তথানদের কথােথাকথাবে মরদখ মকথান মথানবসক উদদ্গ েথাড়থাই কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদেরদক সুষ্বুভথাদি েথাপ্তবরক েথাবয়ত্ব পথালদনর সুদরথাগ রথাখথা, 
বশশুদের মথার্-সথােিদর ্যর সুদরথাগ সৃবষ্ কদর তথাদের শথারীবরক ও মথানবসক বিকথাদশ সেথায়তথা করথা এিং সদি ্যথাপবর, নথারীদেরদক আয়মূলক 
কথাদজ অংশগ্রেদণ উৎসথাবেত করথা এই মড-মকয়থার মসন্থার পবরিথালনথার অন্যতম উদদ্দশ্য।

তত্তথািধথায়ক প্রদকৌশলী (প্রশথাসন) এর সভথাপবতদত্ব ১০ সেদস্যর একটি কবমটি বেিথারত্ন মকন্দ্রটি পবরিথালনথা কদর। পবরিথালনথা কবমটি 
বতন মথাস অন্তর বেিথারত্ন মকদন্দ্রর কথার ্যক্রম পর ্যথাদলথািনথা কদর রথাদক। বেিথারত্ন মকদন্দ্র বশশুদের সথাি ্যষ্বণক মেখথাশুনথার জন্য একজন 
সুপথারভথাইজথার, দুইজন সেকথারী সুপথারভথাইজথার এিং পাঁিজন মকয়থারবগভথার রদয়দে। বেিথারত্ন মকদন্দ্র বি্মথান বিবভন্ন সুবিধথা-অসুবিধথার 
বিষদয় অবভভথািকগদণর অংশগ্রেদণ বেিথারত্ন মকন্দ্র পবরিথালনথা কবমটির সেস্য সবিি বনয়বমত আদলথািনথা কদর রথাদকন। আদলথািনথার 
বিষয়সমূে প্রদয়থাজনীয় ব্যিস্থা গ্রেদণর জন্য বেিথারত্ন মকন্দ্র পবরিথালনথা কবমটিদক জথানথাদনথা েয়। সুশৃংখল ও সুষ্বু ব্যিস্থাপনথার মধ্য বেদয় 
বেিথারত্ন মকন্দ্র পবরিথালনথার জন্য একটি অপথাদরশনথাল ম্যথানুয়থাল করথা েদয়দে। বেিথারত্ন মকদন্দ্র িত্যমথাদন ২২ জন বশশু বেিথারত্ন পথাদচ্ছ।
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আন্তজ্যথাবতক নথারী বেিস ২০২০ উ্থাপন

গত ৮ মথাি ্য ২০২০ এলবজইবডদত আন্তজ্যথাবতক নথারী বেিস উদ্ রথাপদনর অংশ বেদসদি মরেষ্ আত্মবনভ্যরশীল নথারী সমিথাননথা পুরস্থার, ২০২০ 
অনুষ্থাদনর আদয়থাজন করথা েয়। স্থানীয় সরকথার, পল্ী উন্নয়ন ও সমিথায় মন্ত্রণথালদয়র মথাননীয় মন্ত্রী জনথাি মমথাঃ তথাজুল ইসলথাম, এমবপ 
পল্ী, নগর ও পথাবনসম্ে উন্নয়ন এই বতন মসক্টদর ৩ জন কদর মমথাট ৯ জন মরেষ্ আত্মবনভ্যরশীল নথারীর মদধ্য পুরস্থার বিতরণ কদরন। 
এ িের নথারী বেিদসর প্রবতপথা্ বেল :

‘প্রজন্ম মেথাক সমতথার সকল নথারীর অবধকথার’
আন্তজ্যথাবতক নথারী বেিস ২০২০ : সমিথাননথা পুরস্থারপ্রথাপ্ত মরেষ্ আত্মবনভ্যরশীল নথারী

চুবক্তিদ্ধ রেবমক েদলর (এলবসএস) কথার ্যক্রম 

এলবজইবড বিবভন্ন প্রকদল্পর আওতথায় এলবসএস বনদয়থাগ কদর গ্রথামীণ অিকথােথাদমথা উন্নয়ন, মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার উন্নবত সথাধনসে গ্রথামীণ 
েবরদ্ মরেণীর জন্য কথাদজর সুদরথাগ সৃবষ্ করদে। এ এলবসএস এর মথাধ্যদম অিকথােথাদমথা উন্নয়দনর ফদল গ্রথামীণ েবরদ্ ও মিকথারদের 
কম ্যসংস্থাদনর সুদরথাগ সৃবষ্র পথাশথাপথাবশ রেবমক, ক্ষুদ্ ব্যিসথায়ী এিং এলথাকথািথাসীর জন্য প্রতযেষ্ ও পদরথাষ্ আদয়র সুদরথাগ সৃবষ্ েদচ্ছ রথা 
মেদশর েবরদ্ বিদমথািদন বিদশষ র্বমকথা পথালন করদে। এই প্রকদল্প পুরুষদের পথাশথাপথাবশ এলবসএস মবেলথা সেস্যরথাও বিবভন্ন উন্নয়নমূলক 
কথাদজর সবক্রয় অংশেগ্রেণ কদর আসদেন। 

প্রকল্প চুবক্তিদ্ধ রেবমক েদলর কম ্য পবরবধ
 z মথাটির রথাস্তথা বনম ্যথাণ;
 z পথাইপ কথাবষ্ং;
 z পথাইপ কথালভথাট ্য/ইউ-মরেন বনম ্যথাণ;
 z খথাল পুনঃখনন;
 z বৃষ্দরথাপণ ও পবরির ্যথা;
 z রথাস্তথা রষ্থাণথাদিষ্ণ কথার ্যক্রম;
 z এইিবিবি ও কথাদপ ্যটিং মরথাদডর সংস্থার কথাজ। 

এলবজইবডদত ররথাদরথাগ্য মর ্যথােথায় জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষকশী ও মুবজিিষ ্য উ্থাবপত

জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকী ও মুবজিিষ ্য উ্থাপন উপলদষ্ আদয়থাবজত সভথায় িক্তব্য রথাখদেন
এলবজইবডর প্রধথান প্রদকৌশলী জনথাি মমথাঃ মবতয়থার রেমথান
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জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকী ও মুবজিিষ ্য উেরথাপন

গত ১৭ মথাি ্য ২০২০ মেশব্যথাপী প্রবতটি মজলথায় এলবজইবডর বনি ্যথােী প্রদকৌশলীর কথার ্যথালয় ররথাদরথাগ্য মর ্যথােথায় জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকী 
ও মুবজিষ ্য উেরথাপন কদরদে। এ উপলদষ্ জথাবতর বপতথার প্রবতকৃবতদত ফুদলল রেদ্ধথা জ্ঞথাপন করথা েয়। একই সদগে  আদলথািনথা সভথা ও 
বমলথাে মথােবফদলর আদয়থাজন করথা েয়। জথাবতর বপতথা িগেিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর মিতনথা আগথামী প্রজদন্মর মদধ্য েবড়দয় বেদত 
নথাি-গথান ও কবিতথা আবৃবতি প্রবতদরথাবগতথার আদয়থাজন করথা েয়। প্রবতটি মজলথায় এ বতন কযেথাটথাগবরদত প্ররম, বদ্তীয় ও র্তীয় স্থান 
অবধকথারীদের বনি ্যথাবিত করথা েয়। এ উপলদষ্ এলবজইবডর বনি ্যথােী প্রদকৌশলীর কথার ্যথালয়সমূে সুসবজ্ত ও আদলথাকসজ্থা করথা েয়। 

 z গত ১৭ মথাি ্য ২০২০ এলবজইবড প্রধথান কথার ্যথালদয় ররথাদরথাগ্য মর ্যথােথায় পথাবলত েদলথা জথাবতর বপতথা িগেিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান-
এর জন্মশতিথাবষ ্যকী ও মুবজিিষ ্য। এলবজইবডর প্রধথান প্রদকৌশলী মমথাঃ মবতয়থার রেমথান জথাবতর বপতথার প্রবতকৃবতদত ফুদলল রেদ্ধথা 
জ্ঞথাপদনর মধ্য বেদয় বেিদসর কম ্যসূবি উদদ্থাধন কদরন। এ সময় এলবজইবডর অবতবরক্ত প্রধথান প্রদকৌশলীবৃদিসে সি ্যস্তদরর কম ্যকত্যথা 
এিং কম ্যিথারী উপবস্ত বেদলন।

 z জথাবতর বপতথা িগেিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান-এর রথাজননবতক জীিন সম্দক্য এলবজইবডর কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারী ও েশ ্যনথারশীের ধথারণথা 
মেওয়থার উদদ্দশ্য এলবজইবড সের েপ্তদর িগেিন্ধু মকন্দ্র স্থাপন করথা েয়। আকষ ্যণীয় বডজথাইদন স্থাবপত এ মকদন্দ্র জথাবতর বপতথার 
রথাজননবতক জীিদনর ক্রমবিকথাশ সম্বক্যত তথ্য ও েবি উপস্থাপন করথা েয়। িগেিন্ধু মকদন্দ্র রথাখথা েয় জথাবতর বপতথা িগেিন্ধু মশখ 
মুবজবুর রেমথাদনর ওপর প্রকথাবশত গুরুত্বপূণ ্য িইসমূে। 

 z জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকী ও মুবজিিষ ্য উদ্ রথাপন উপলদষ্ িগেিন্ধুর গুরুত্বপূণ ্য উদ্ধৃবতি ব্যিেথার কদর এলবজইবড ভিন সুসবজ্ত 
ও আদলথাকসজ্থা করথা েয়। স্থাপন করথা েয় মুবজিিদষ ্যর কথাউন্ডডথাউন ওয়থাি। জথাবতর বপতথার জন্মশতিথাবষ ্যকী ও মুবজিিষ ্য উদ্ রথাপন 
অনুষ্থাদন এলবজইবডর সি ্যস্তদরর কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারী অংশ মনন।

এলবজইবডর উদ্থাদগ জথাবতর বপতথার স্মথারক সম্ববলত শবেে মুবক্তদরথাদ্ধথার স্মৃবত সংরষ্ণ

‘‘উেদয়র পদর শুবনকথার িথাণী
ভয় নথাই ওদর ভয় নথাই

বনঃদশদষ প্রথাণ মর কবরদি েথান
ষ্য় নথাই তথার ষ্য় নথাই’’

মেশ-মথার্কথার জন্য রাঁরথা জীিন উৎসগ ্য কদরন তাঁরথা অমর। বতবরশ লথাখ শবেদের রক্তস্থাত িথাংলথাদেশ। আর এ রদক্তর বিবনমদয় আমথাদের 
বপ্রয় লথাল-সবুজ পতথাকথা। একথাতিদরর ২৫ মথাি ্য কথালরথাদত পথাবকস্তথাবন েথানথােথার িথাবেনীর নৃসংসতথার বশকথার েন মরেবণ-মপশথা বনবি ্যদশদষ 
সি ্যস্তদরর জনগণ। অদনদক শবেে েন।

১৯৭১ এর ২৫ মথাি ্য কথালরথাদত পথাকেথানথােথার িথাবেনী বিবশষ্ রথাজনীবতবিে জনথাি মবসহুর রেমথানদক বনজ িথাসভিন মরদক রদশথার 
মসনথানীিথাদস ত্দল বনদয় রথায়, মসখথাদন তাঁর ওপর িথালথাদনথা েয় বনম ্যম বনর ্যথাতন। ১৯৭১ সথাদলর এবপ্রদল বতবন শবেে েন। িথাংলথার স্বথাধীনতথা 
সংগ্রথাদমর অন্যতম পুদরথাধথা শবেে মবসহুর রেমথাদনর স্মৃবত সংরষ্দণর উদদ্দশ্য জথাবতর বপতথা িগেিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান ১৯৭২ 
সথাদলর ২৬ বডদসম্বর রদশথার মপৌরসভথা সংলনি পথাদক্য মবসহুর রেমথাদনর নথামথাবকিত এক স্মৃবতদসৌদধর বভবতি প্রস্তর স্থাপন কদরন। েীঘ ্যবেন 
রষ্ণথাদিষ্দণর অভথাদি স্মৃবতদসৌধটি জরথাজীণ ্য েদয় পদড়। জথাবতর বপতথার স্মথারক সম্ববলত স্মৃবতদসৌধটি সংস্থাদরর মথাধ্যদম সংরষ্দণর 
উদদ্দশ্য এলবজইবডর নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতথায় প্রদয়থাজনীয় সংস্থার ও মশথাভথািধ ্যদনর কথাজ করথা েয়। জথাবতর বপতথার স্মথারক 
সম্ববলত শবেে মুবক্তদরথাদ্ধথার স্মৃবত সংরষ্দণ এলবজইবডর এ উদ্থাগ সকদলর প্রশংসথা অজ্যন কদর। 

প্রকল্প িথাস্তিথায়দন সথাফল্: এলবজইবডর ৩টি প্রকল্প পুরস্কৃত

প্রকল্প িথাস্তিথায়দন সথাফদল্র স্বীকৃবত স্বরূপ স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর (এলবজইবড)’র বতনটি প্রকল্প ‘গুড ইমবলেদমদন্শন 
অযেথাওয়থাড ্য’ অজ্যন কদরদে।
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অর ্যমন্ত্রী আ ে ম মুস্তফথা কথামথাল, এমবপর কথাে মরদক পুরস্থার গ্রেণ করদেন ইউবজআইআইবপ-৩ এর
প্রকল্প পবরিথালক এ, মক, এম, মরজথাউল ইসলথাম

এবশয় উন্নয়ন ব্যথাংদকর সেথায়তথাপুষ্ প্রকল্পসমূদের মদধ্য কম ্যসম্থােদনর বভবতিদত মরেষ্ একথাবধক প্রকল্পদক পুরস্কৃত করথা েয়। গত ২৪ 
ও ২৫ জুলথাই ২০১৯ রথাজধথানীর বঙ্গবন্ধু আন্তজ্যথাবতক সদমিলন মকদন্দ্র ‘মডবলভথাবরং মিটথার প্রদজক্ট আউটকথামস্’ শীষ ্যক দুবেনব্যথাপী এক 
মসবমনথাদরর সমথাপনী বেদন মথাননীয় অর ্য মন্ত্রী আ ে ম মুস্তফথা কথামথাল এমবপ পুরস্থার েস্তথান্তর কদরন।

এবশয় উন্নয়ন ব্যথাংদকর সেথায়তথায় েবষ্ণ এবশয়থার মেশ িথাংলথাদেশ, ভথারত, মনপথাল, র্টথান, শ্রীলংকথা এিং ইদদিথাদনবশয়থায় িথাস্তিথাবয়ত ও 
িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকল্পগুদলথার মদধ্য মরেষ্ কম ্যসম্থােদনর বভবতিদত প্রকল্প িথাস্তিথায়নকথারী টিদমর সমন্বদয় ‘‘গুড পথারফরদমন্স মফথারথাম’’ গেন 
করথা েয়। এ মফথারথাদমর উদ্থাদগ মসবমনথাদরর আদয়থাজন করথা েয়। 

স্থানীয় সরকথার প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক িথাস্তিথায়নথাধীন র্তীয় নগর পবরিথালন ও অিকথােথাদমথা উন্নবতকরণ (মসক্টর) (ইউবজআইআইবপ-৩) 
প্রকল্পটি ‘মজন্ডথার মমইনব্রিবমং’ কযেথাটথাগবরদত প্ররম স্থান অজ্যন কদর। ‘মসথাশ্যথাল মডদভলপদমন্ অযেথান্ড বরদসদটলদমন্’ কযেথাটথাগবরদত 
বিটথাগথাং বেল রিথাক্টস্ রুরথাল মডদভলপদমন্ প্রদজক্ট-২ ও ইউবজআইআইবপ-৩ মরৌরভথাদি রথানথার-আপ েয়। এেথাড়থাও বসটিআইবপ 
প্রবকউরদমন্ কযেথাটথাগবরদত রথানথার-আদপর পুরস্থার লথাভ কদর।

ইউবজআইআইবপ-৩ প্রকল্প সেথায়তথায় বনবম ্যত েদচ্ছ আধুবনক 
স্যথাবনটথাবর ল্থান্ডবফল ও বফকযেথাল স্যেথাজ বরিটদমন্ লেযেথান্

নগর পবরিথালনথার অদনকগুদলথা সমস্যথার মদধ্য িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা একটি িড় িযেথাদলঞ্জ। মেদশর নে-নেী দূষণমুক্ত রথাখথা, জলথাশয় ভরথাট নথা 
কদর পবরদিদশর ভথারসথাম্য িজথায় মরদখ নগর উন্নয়দন িথাংলথাদেশ সরকথার িদ্ধপবরকর। 

নগদর রত্র-তত্র িজ্যযে মফলথার কথারদণ পবরদিশ বিবঘ্নত েদচ্ছ, মতমবন ঘটদে স্বথাস্যেেথাবন। এসি িজ্যযেসমূদের মদধ্য রদয়দে পিনশীল ও 
অপিনশীল িজ্যযে। অন্যবেদক িত্যমথাদন প্রচুর পবরমথাণ মমবডদকল ও ইদলকরিবনক িজ্যযে উৎপথাবেত েদচ্ছ রথা নগদরর পবরদিশ ও স্বথাদস্যের 
জন্য অবতবরক্ত হুমবক বতবর কদরদে। 
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এ িথাস্তিতথা বিদিিনথায় বনদয় এলবজইবড কর্্যক িথাস্তিথায়নথাধীন র্তীয় নগর পবরিথালন ও অিকথােথাদমথা উন্নবতকরণ (মসক্টর) প্রকল্প 
(ইউবজআইআইবপ-৩) প্রকল্পভুক্ত মপৌরসভথাসমূদে পবরকবল্পত িজ্যযে ব্যিস্থাপনথার লদষ্যে আধুবনক স্যথাবনটথাবর ল্থান্ডবফল ও বফকযেথাল স্যেথাজ 
বরিটদমন্ লেযেথান্ অিকথােথাদমথা উন্নয়দনর উদ্থাগ গ্রেণ কদর। ইদতথামদধ্য প্রকল্পভুক্ত ১৩টি মপৌরসভথায় এর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন িথাস্তিথায়দনর 
কথাজ শুরু েদয়দে। অিবশষ্ ২১টি মপৌরসভথায় িজ্যযে ব্যিস্থাপনথার জন্য অিকথােথাদমথা উন্নয়ন কথাজ প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে। এেথাড়থা বিগত 
অর ্যিেদর প্রকল্পভুক্ত ২৪টি মপৌরসভথায় স্যথাবনটথাবর ল্থান্ডবফ্ড উন্নয়দনর জন্য জবম অবধগ্রেদণর কথাজ সম্ন্ন েদয়দে। 

ইউবজআইআইবপ-৩ প্রকল্পভুক্ত িাঁপথাইনিথািগঞ্জ মপৌরসভথায় বনম ্যথাণথাধীন বফকযেথাল স্যেথাজ বরিটদমন্ লেযেথান্

এই ল্থান্ডবফল উন্নয়দনর কথাজ মশষ েদল প্রকল্পভুক্ত মপৌরসভথার িজ্যযে ব্যিস্থাপনথায় আমূল পবরিত্যন েদি। স্বথাস্যেসমিত এই স্যথাবনটথাবর 
ল্থান্ডবফল ও বফকযেথাল স্যেথাজ বরিটদমন্ লেযেথান্ শেদরর পবরদিশ দূষণ মরথাদধ সেথায়ক েদি। এেথাড়থা িজ্যযে উৎপথােন হ্থাস পথাদি। একই সঙ্গম 
নগর েদি পবরচ্ছন্ন ও সুদির।
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জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর (বডবপএইিই)

র্বমকথা

বনরথাপে পথাবন সরিরথাদের মথাধ্যদম জনস্বথাস্যে উন্নয়দনর েথাবয়ত্ব অপ ্যন কদর ১৯২৪ সথাদল বডবপএইিই (মিঙ্গল) বেদসদি রথাত্রথা শুরু কদর । 
পরিত্যবদত ১৯৩৬ সথাদল জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর (বডবপএইিই) এ রূপথান্তবরত েয়। ১৯৪৫ সথাদল এর সথাদর যুক্ত করথা েয় স্যথাবনদটশন 
মসিথা প্রেথাদনর েথাবয়ত্ব। জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন একটি গুরুত্বপূণ ্য সংস্থা। িত্যমথাদন ওয়থাসথা ও 
বসটি কদপ ্যথাদরশন এর আওতথাধীন এলথাকথা ব্যতীত সমগ্র মেদশর বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা বনম ্যথাণ ও ব্যিস্থাপনথার 
েথাবয়ত্ব এ অবধেপ্তদরর উপর ন্যস্ত। জনসথাধথারদনর স্বথাস্যে সুরষ্থায় বনরথাপে পথাবন ও স্যথাবনদটশন অতযেন্ত গুরুত্বপূণ ্য অিেথান রথাদখ। জনগদণর 
বনকট বনরথাপে পথাবন ও স্যথাবনদটশন সুবিধথা মপৌেথাদনথার লদষ্যে জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর বনরলসভথাদি কথাজ কদর রথাদচ্ছ।

লষ্যে ও উদদ্শ্য
 z পল্ী ও শেরথাঞ্চদলর (ওয়থাসথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশন এর আওতথাধীন এলথাকথা ব্যতীত) সকল জনগদণর জন্য বনরথাপে সুদপয় পথাবন 

সরিরথাে ও স্বথাস্যে সমিত স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা বনবচিত করথা এিং শেরথাঞ্চদল মরেদনজ, বফকথাল স্থাজ ম্যথাদনজদমন্ ও সবলড ওদয়ষ্ 
ম্যথাদনজদমন্ বভবতিক কথাজ বনবচিত করথা।

 z বনরথাপে পথাবন ব্যিেথার ও স্যথাবনদটশন বিষদয় মথানুদষর অভযেথাসগত আিরদণ পবরিত্যন আনয়ন।

সরকথাদরর অঙ্গীকথার অনুরথায়ী িত্যমথান উদদ্শ্য 
 z প্রবতটি িথাবড়দক স্বথাস্যেসমিত মটকসই স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার আওতথায় আনথা।

 z মেদশর সকল মথানুদষর জন্য বনরথাপে সুদপয় পথাবনর ব্যিস্থা করথা।

প্রধথান কথার ্যক্রম
 z ঢথাকথা , িট্গ্রথাম, রথাজশথােী, খুলনথা ও নথারথায়ণগঞ্জ শের ব্যতীত সমগ্র মেদশর পল্ী ও শেরথাঞ্চদল (বসটি কদপ ্যথাদরশন, মপৌরসভথা, 

উপদজলথা সের এিং মগ্রথার মসন্থার) বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন (পয়ঃবনষ্থাশন, নে ্যমথা ও কঠিন িজ্যযে বনষ্থাশন) ব্যিস্থা 
সম্প্রসথারণ ও উন্নয়দন Lead Agency বেসথাদি েথাবয়ত্ব পথালন;

 z পল্ী এলথাকথায় ইউবনয়ন পবরষদের সেথায়তথায় পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন কথার ্যক্রম গ্রেণ ও িথাস্তিথায়ন;

 z শেরথাঞ্চদল বসটি কদপ ্যথাদরশন/মপৌরসভথার সেথায়তথায় পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসথারণ 
ও কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান;

 z পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার পবরিথালনথা ও রষ্ণথাদিষ্দণ েষ্তথা উন্নয়দনর লদষ্যে স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থানসমূেদক 
(ইউবনয়ন পবরষে, মপৌরসভথা ও বসটি কদপ ্যথাদরশন) কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান;

 z আপে-কথালীন (িন্যথা, ঘূবণ ্যঝড় ইতযেথাবে) সমদয় জরুরী বভবতিদত পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন সুবিধথার ব্যিস্থা করথা;

 z পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন মসক্টদর মথানি সম্ে উন্নয়দনর মথাধ্যদম প্রদয়থাজনীয় েষ্ জনিল গদড় মতথালথা;

 z সমগ্র মেদশর খথািথার পথাবনর গুণগত মথান পরীষ্থা, পবরিীষ্ণ ও পর ্যদিষ্ণ;

 z র্-গভ্যস্ ও র্পৃষ্স্ বনরথাপে পথাবনর উৎস অনুসন্ধথান;

 z বনরথাপে পথাবন ও স্বথাস্যেসমিত পথায়খথানথা ব্যিেথার ও এনভথায়রনদমন্থাল স্যথাবনদটশন সংক্রথান্ত স্বথাস্যেবিবধ পথালন সম্দক্য জনগণদক 
উদ্বুদ্ধকরণ;

 z আদস ্যবনক আক্রথান্ত ও অন্যথান্য সমস্যথাসংকুল এলথাকথায় (লিণথাক্ত, পথাথুদর, পথােথাবড় ইতযেথাবে) নত্ন লথাগসই প্রযুবক্ত উদ্থািদনর মথাধ্যদম 
বনরথাপে পথাবন সরিরথাদের ব্যিস্থা গ্রেণ;

 z পথাবন সরিরথাে ও এনভথায়রনদমন্থাল স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উন্নয়দন স্বল্প ব্যদয় লথাগসই প্রযুবক্ত  অনুসন্ধথান, গদিষণথা ও উন্নয়ন;
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 z তথ্য মকন্দ্র স্থাপদনর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন মসক্টদরর তথ্য ব্যিস্থাপনথা সমৃদ্ধকরণ ও আধুবনকীকরণ;

 z স্থানীয় সরকথার, মিসরকথাবর উদ্থাক্তথা, মিসরকথাবর সংস্থা এিং Community Based Organization (CBO) সমূেদক পথাবন 
সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা উন্নয়দন কথাবরগবর পরথামশ ্য প্রেথান, তথ্য সরিরথাে, প্রবশষ্ণ প্রেথান ও

 z বনরথাপে খথািথার পথাবন বনবচিত করথার জন্য প্রদয়থাজনীয় প্রবতদরথাধমূলক কথার ্যক্রম গ্রেদণ পর ্যথায়ক্রদম মেদশর সকল পথাবন সরিরথাে 
ব্যিস্থায় ওয়থাটথার মসফটি লেথান (WSP) িথাস্তিথায়ন।

জনিল

ক্রম অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত
২০১৯-২০ অর ্যিেদর পূরণকৃত 

পেসংখ্থা
সৃষ্ পেসংখ্থা শূযে পেসংখ্থা

১ ১ম মরেবণ-৫০৮ ২২৮ ০১ ২ ২৮০
২ ২য় মরেবণ-৬৯৩ ৫৫৬ ৩৮ ৪ ১৩৭
৩ ৩য় মরেবণ-১০৭০ ৭৬৯ ১২৮ ৫ ৩০১
৪ ৪র মরেবণ-৪৬২৭ ৪০৬০ ৯০ ১২ ৫৬৭

সি ্যদমথাট ৬৮৯৮ ৫৬১৩ ২৫৭ ২৩ ১২৮৫

জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক প্রেতি মসিথাসমূে
১।  পল্ী ও মপৌর এলথাকথায়  বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্বথাস্যেসমিত ও মটকসই স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উন্নয়দন  অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ করথা;

২।   একটি মকন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চবলক ল্থািদরটবরর মথাধ্যদম খথািথার পথাবনর গুণগত মথান পরীষ্থা, পবরিীষ্ণ ও পর ্যদিষ্ণ করথা সে 
তৎপরিতশী পরথামশ ্য প্রেথান করথা;

৩।  বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্বথাস্যে সমিত মটকসই স্যথাবনদটশন সংক্রথান্ত স্বথাস্যেবিবধ পথালন সম্দক্য জনগণদক উদ্বুদ্ধকরণ ও বিবভন্ন 
প্রবশষ্ণ ম্যথানুয়থাল (Manual) প্রণয়দনর পথাশথাপথাবশ জনগণদক প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা;

৪।  আপে-কথালীন সমদয় জরুরী বভবতিদত পথাবন সরিরথাে, স্যথাবনদটশদনর ব্যিস্থা করথা ও বিবভন্ন পর ্যথাদয়র দুদর ্যথাগ কবমটিদক সেদরথাবগতথা 
প্রেথান করথা;

৫।  পথাবনর উৎদসর খুিরথা রন্ত্রথাংশ এিং স্যথাবনটথাবর ল্থাবরিদনর বরং-স্যেথাি সরিরথাে ও স্থাপন কথাদজ জনগণদক সেথায়তথা প্রেথান করথা;

৬।  বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উন্নয়দনর লদষ্যে স্থানীয় সরকথার প্রবতষ্থান, এনবজও ও সি ্যসথাধথারণদক কথাবরগবর 
সেথায়তথা প্রেথান করথা। 

পথাবন সরিরথাে

ক)  গ্রথামীণ পথাবন সরিরথাে 

িত্যমথাদন পল্ী এলথাকথায় প্রবত ৮৫ জদনর জন্য একটি সরকথারী বনরথাপে খথািথার পথাবনর উৎস রদয়দে এিং মেদশর প্রথায় প্রবতটি মথানুষ 
বনরথাপে পথাবন পথান কদর। গ্রথামথাঞ্চদল পথাবন সরিরথাদের স্বীকৃত মথান েল মর মকথান আিথাস গৃদের ১৫০ বমটথার (৫০০ ফুট) এর মদধ্য একটি 
বনরথাপে খথািথার পথাবনর উৎস রথাকদি। মস বেসথাদি িত্যমথাদন পথাবন সরিরথাে কভথাদরজ ৮৭%। আদস ্যবনক আক্রথান্ত Unserved এিং 
Underserved এলথাকথায় পথাবনর উৎস স্থাপদনর মথাধ্যদম দ্রুত কভথাদরজ বৃবদ্ধ করথা েদচ্ছ। িত্যমথান অর ্যিেদর বিবভন্ন িলমথান কথার ্যক্রদমর 
আওতথায় জুন/২০২০ পর ্যন্ত গ্রথামথাঞ্চদল বিবভন্ন প্রকথার ১,২২,৫৫৭ টি পথাবনর উৎস স্থাপন করথা েদয়দে। 



¯’vbxq miKvi wefvM 163

বিত্র :  গ্রথামীন এলথাকথায় আদস ্যবনকমুক্ত বনরথাপে পথাবনর উৎস

খ)  মপৌর পথাবন সরিরথাে

িত্যমথাদন ১৫৪টি মপৌরসভথায় পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা িথালু আদে।  অিবশষ্ মপৌরসভথায় পদয়ন্ মসথাস ্য-এর মথাধ্যদম 
পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা িথালু রদয়দে। িত্যমথাদন পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম পথাবনর কভথাদরজ ৩০% এিং পদয়ন্ মসথাস ্য এর মথাধ্যদম অিবশষ্ 
মপৌর এলথাকথায় পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা আদে। মপৌর এলথাকথায় প্রথায় ৭৮৯ টি পথাবনর উৎস স্থাপন করথা েদয়দে।   

বিত্র : মলৌে ও আদস ্যবনক বিমুক্তকরণ লেথান্

গ) আমথার গ্রথাম-আমথার শের

বনরথাপে পথাবন সরিরথাদের কভথাদরজ বৃবদ্ধ, সরকথার মঘথাবষত ১০০% সুদপয় পথাবন সরিরথাে এিং SDG এর লষ্যেমথাত্রথা অজ্যদনর লদষ্যে 
বিগত ৭ জথানুয়থাবর, ২০২০ তথাবরদখ অনুবষ্ত একদনক সভথায় মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর কর্্যক িথাস্তিথায়দনর বনবমদতি 
‘সমগ্র মেদশ বনরথাপে পথাবন সরিরথাে প্রকল্প’ শীষ ্যক প্রকল্পটি অনুদমথােন কদরন। প্রকদল্পর মময়থােকথাল জথানুয়থাবর ২০২০ েদত জুন ২০২৫ 
সথাল পর ্যন্ত এিং প্রথাক্কবলত ব্যয় ৮৮৫০.৭৩ মকথাটি টথাকথা।
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প্রকদল্পর আওতথায় মেদশর সকল পল্ী এলথাকথার উপদরথাগী বিবভন্ন প্রযুবক্তর প্রথায় ৬.০০ লষ্ Safely Managed পথাবনর উৎস (Point 
Water Source) স্থাপদনর পথাশথাপথাবশ সরকথাদরর বনি ্যথািনী ইশদতেথার ২০১৮-এ উদল্বখত ‘আমথার গ্রথাম- আমথার শের’ শীষ ্যক পবরকল্পনথা 
িথাস্তিথায়দনর অংশ বেদসদি গ্রথামদক শহুদরর ন্যথায় পথাইপিথাবেত পথাবন সরিরথাদের মসিথা প্রেথাদনর লদষ্যে ৪৯১টি রুরথাল পথাইপড্ ওয়থাটথার 
সথালেথাই বস্ম এিং ৮,৮৩৮টি কবমউবনটি বভবতিক পথাবন সরিরথাে ইউবনট ও স্থাপন করথা েদি।

স্যথাবনদটশন কথার ্যক্রম

বনরথাপে পথাবন সরিরথাে  এিং স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা মথানুদষর মমৌবলক প্রদয়থাজন। অপর ্যথাপ্ত পথাবন সরিরথাে এিং স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা সরথাসবর  
পথাবনিথাবেত ও মলিথাবেত মরথাগ, সংক্রথামক মরথাগ, স্বথাস্যে ঝবঁক এিং পবরদিশ দূষদণর সথাদর প্রতযেষ্ এিং পদরথাষ্ভথাদি জবড়ত। তথাই 
িত্যমথান সরকথার পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন বিষয়টিদক বিদশষ গুরুত্ব বেদয় আসদে।

ক) গ্রথামীণ স্যথাবনদটশন : বিবভন্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সি ্যদমথাট প্রথায় ৭৮৩৩ টি স্বল্পমূদল্র স্যথাবনটথারী ল্থাবরিন বনবম ্যত 
েদয়দে। ২০১৯ সদনর অদক্টথাির মথাদস মেশব্যথাপী জথাতীয় স্যথাবনদটশন মথাস উেরথাবপত েদয়দে।         

খ) মপৌর স্যথাবনদটশন : স্যথাবনদটশন ব্যিস্থার উদল্খদরথাগ্য অিকথােথাদমথার মদধ্য রদয়দে মরেন বনম ্যথান, পথািবলক টয়দলট, কবমউবনটি ল্থাবরিন 
এিং একক ল্থাবরিন বনম ্যথাণ। বিগত ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর প্রথায় ১২০০ টি পথািবলক টয়দলট/কবমউবনটি ল্থাবরিন এিং ১৩৩৪ টি মশয়থারড্ 
ল্থাবরিন স্থাপন করথা েদয়দে। 

িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা

মেদশর পবরদিশ সুরষ্থা ও উন্নয়দন িজ্যযে ব্যিস্থাপনথার গুরুত্ব অপবরসীম। স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর আওতথাধীন জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল 
অবধেপ্তর শের ও গ্রথামথাঞ্চদল িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা আধুবনকথায়দন নথানথাবিধ পবরকল্পনথা গ্রেণ কদরদে। ২০১২ সথাদল জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর 
কর্্যক সি ্যপ্ররম লষ্ীপুর মপৌরসভথায় পয়ঃিজ্যযে পবরদশথাধনথাগথার বনম ্যথাণ করথা েয় রথা পরিতশীদত ১১টি মপৌরসভথায় িথাস্তিথায়ন করথা েদয়দে। 
িলবত অর ্যিেদর অবধেপ্তর কর্্যক ০৬টি উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতথায় ৮৯টি মপৌরসভথায় ও ০২টি উপদজলথায় ৯১ টি িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা স্থাপদনর 
কথাজ িলমথান রদয়দে। এেথাড়থাও ১টি কথাবরগবর প্রকল্প িথাস্তিথায়নথাধীন রদয়দে। উক্ত কথাবরগবর প্রকদল্পর আওতথায় ৬১টি শেদর কঠিন ও 
পয়ঃিজ্যযে ব্যিস্থাপনথা সম্ভথাব্যতথা রথািথাই করথা েদি।

পথাবন পরীষ্থাগথাদরর কথার ্যক্রম

িত্যমথাদন র্গভ্যস্ পথাবনদত আদস ্যবনকসে অন্যথান্য উপথােথাদনর উপবস্বত পবরমথাদপর জন্য মেদশর ১৪ টি মজলথায় স্থাবপত পথাবন পরীষ্থাগথাদরর 
মথাধ্যদম এ সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম িলমথান আদে। জথাপথাদনর আবর ্যক সেথায়তথায় পথাবন পরীষ্থা ব্যিস্থা শবক্তশথালী করথার লদষ্যে ঢথাকথার মকন্দ্রীয় 
পথাবন পরীষ্থাগথার ও মজথানথাল ল্থািদরটরীগুবলর মদধ্য মনটওয়থাক্য স্থাপন কদর পথাবনর গুণথাগুণ পরীষ্থার বিষয়টি আরও শবক্তশথালী করথা 
েদয়দে। েদয়দে। বিগত ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর মকন্দ্রীয় পথাবন পরীষ্থাগথার ও মজথানথাল ল্থািদরটরীর মথাধ্যদম মমথাট ১২০১১০টি পথাবনর 
নমুনথা পরীষ্থা করথা েয়।
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বিত্র : পথাবনর নমুনথা পরীষ্থা

সমগ্র িথাংলথাদেদশ সরকথারীভথাদি স্থাপনকৃত সকল নলকূদপর পথাবনর গুণগতমথান বডবপএইিই ল্থািসমূদের মথাধ্যদম পরীষ্থা করথা 
িথাধ্যতথামূলক করথা েদয়দে এিং উক্ত কথার ্যক্রম সফলভথাদি পবরিথাবলত েদচ্ছ। এেথাড়থা বিবভন্ন েথাতথা সংস্থা, এনবজও, বিশ্বব্যথাংক, এবডবি 
ও বিবভন্ন প্রকদল্পর মথাধ্যদম স্থাপনকৃত নলকূদপর পথাবন ও পরীষ্থা করথা েদচ্ছ। ঢথাকথায় অিবস্ত মকন্দ্রীয় পথাবন পরীষ্থাগথাদর মথাধ্যদম পথাবনর 
৫৩টি বিবশষ্যে (parameter) ও মজলথা পর ্যথাদয় অিবস্ত  আঞ্চবলক পথাবন পরীষ্থাগথাদরর মথাধ্যদম পথাবনর ২২টি বিবশষ্যে  (parameter) 
পরীষ্থা করথা সম্ভি েদচ্ছ। 

গদিষণথা ও উন্নয়ন সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম

পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন খথাদতর প্রযুবক্তগত িযেথাদলঞ্জসমূে ও জলিথায়ু পবরিত্যদনর প্রভথাি মমথাকথাদিলথা করদত গদিষণথা ও উন্নয়ন 
বিভথাদগর মথাধ্যদম জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর মিশ বকছু কথার ্যক্রম/মপ্রথাগ্রথাম পবরিথালনথা করদে। িলমথান পেদষ্পসমূদের মদধ্য উদল্খদরথাগ্য 
কদয়কটি কথার ্যক্রম/মপ্রথাগ্রথাম বনদম্ন িণ ্যনথা করথা েদলথা:

ক) লিনথাক্ততথা ও আদস ্যবনক প্রিণ অঞ্চদল ও র্-পৃষ্স্ পথাবন সংরষ্দণ ব্যিহৃত সংরবষ্ত পুকুদর মসৌরশবক্ত িথাবলত  উন্নত 
পুকুর পথাদড়র িথাবলর বফটিথার (PSF) পদ্ধবতর পথাইদলথাটিংকথার ্যক্রম এিং বনম ্যথান, পবরিথালন, রষ্ণথাদিষ্ণ ও প্রবশষ্ণ সেথাবয়কথা 
প্রস্তুতকরন :

গদিষণথা ও উন্নয়ন বিভথাগ, জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর ২০০৯ সথাদল অক্সফথাম-বজবি িথাংলথাদেদশর সেথায়তথায় উপকূলীয় অঞ্চদল উন্নত 
প্রযুবক্তর বপ এস এফ স্থাপনথার উদ্গ গ্রেণ কদর রথা পরিতশীদত ২০১২-১৩ সথাল পর ্যন্তিবধ ্যত করথা েয়। মসসমদয় রদশথাদরর মবনরথামপুদর, 
সথাতষ্ীরথার আশথাশুবন এিং খুলনথার কয়রথাদত এ ধরদনর ২০ টি মসৌরিথাবলত বপ এস এফ স্থাপন করথা েদরদে। পরিতশীদত উক্ত ২০ টি 
বপএসএফ এর কম ্যষ্মতথার উপর বভবতি কদর জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর এর বিবভন্ন প্রকদল্পর আওতথায় বনবম ্যতব্য PSF এর নকশথায় 
উদল্খদরথাগ্য পবরিত্যন সথাধনপূি ্যক েয়টি মজলথায় পথাইদলথাটিং করথা েয়। এই উন্নত প্রযুবক্তর আওতথায় পুকুর েদত বফটিথার মিদড পথাবন 
উদতিথালদনর জন্য মসৌরশবক্তিথাবলত পথাম্ ব্যিেথার করথা েয়। এ ব্যিস্থায় স্বয়ংবক্রয়ভথাদি অবিরত পথাবনর প্রিথাে িজথায় রথাখথার জন্য 
সংরবষ্ত পথাবনর প্রদকথাদষ্ একটি মসন্সরও ব্যিেথার করথা েয়। মসথালথার পদ্ধবতদত পথাবন উদতিথালন করথায় এিং রথাদত্র আদলথার ব্যিস্থা রথাকথায় 
পথাবন ব্যিেথারকথারীরথা বিদশষতঃ নথারীরথা সেদজ ও বনরথাপতিথার সথাদর রথাদতও বপএসএফ মরদক পথাবন সংগ্রে করদত পথাদর। বনদম্ন এই 
প্রযুবক্তটির বিত্র ত্দল ধরথা েদলথা।
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বিত্র : মসৌর িথাবলত বপএসএফ

খ) মফথাস ্য পথাম্ িথাবলত উন্নত পন্ড স্যথান্ড বফটিথার :

লিনথাক্ত প্রিণ ও আদস ্যবনক সংকুল এলথাকথার জন্য পন্ডস্যথান্ড বফটিথার (বপএসএফ) একটি অন্যতম বিকল্প অপশন। ররথারর পবরিথালনথা ও 
রষ্ণথাদিষ্দনর অভথাদি অবধকথাংশ বপএসএফ ব্যিেথার উপদরথাগী রথাদক নথা।এগুদলথার মদধ্য অন্যতম দুটি কথারন বপএসএফ েদত পথাবন বনদয় 
পথাবন নথা িথাপথা ও সময়মত িথাবল পবরষ্থার নথা করথা। এসকল সমস্যথার সমথাধথাদন গদিষণথা ও উন্নয়ন বিভথাগ কর্্যক মফথাস ্য পথাম্ ব্যিেথার 
কদর সেজ রষ্ণথাদিষ্নদরথাগ্য একটি উন্নত পন্ড স্যথান্ড বফটিথার নক্সথা প্রণনয়ন কদর। এই নক্সথায়  উচু ঁপথাটথাতনযুক্ত নলকুদপর পবরিদত্য মফথাস ্য 
পথাম্, স্যথান্ড মিড পবরষ্থাদরর জন্য স্যেথাপথার প্রযুবক্তর ব্যিেথার ও বনরবিবচ্ছন্ন বনরথাপে পথাবন প্রিথাদের বনবমদতি অটিথারদনট বক্বনং পদ্ধবত 
ব্যিেথার করথা েদয়দে। 

মথাে পর ্যথাদয় পথাইদলথাটিং মশদষ জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর বিবভন্ন প্রকল্পকর্্যক বিবভন্ন স্থাদন
িথাস্তিথায়দনর কথার ্যক্রম প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে।
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গ) উন্নত পন্ড স্যথান্ড বফটিথার বনম ্যথাণ, পবরিথালন ও রষ্ণথাদিষ্ণ সেথাবয়কথা প্রস্তুতকরণ :

মসৌর শবক্ত িথাবলত পন্ড স্যথান্ড বফটিথার (বপএসএফ) ও েস্ত িথাবলত মেথাট আকথাদরর পন্ড স্যথান্ড বফটিথার (বপএসএফ) ক্রুটি মুক্ত বনম ্যথাণ 
স্থাবয়ত্বশীল ব্যিেথার বনবচিত করদনর লদষ্যে বনম ্যথাণ, পবরিথালন ও রষ্ণথাদিষ্ণ সেথাবয়কথা প্রস্তুত করথা েদয়দে। উক্ত সেথাবয়কথাসমূদের 
প্রবশষ্ণ প্রেথাদনর জন্য প্রবশষ্ক সেথাবয়কথাও প্রস্তুত করথা েদয়দে। এেথাড়থা, মসথালথার ও েস্তিথাবলত বপএসএফ এর জন্য একটি সদিতনতথামূলক 
3D ডমুদকন্থাবর বভবডও প্রস্তুত কথাজ িলমথান রদয়দে।

ঘ) আলরিথা ভথাদয়থাদলট (UV) বসদটিম ব্যিেথার কদর পথাবন জীিথাণুমুক্ত করণ বডভথাইস স্থাপন :

এস বড বজ লষ্যেমথাত্রথা িথাস্তিথায়দন শতভথাগ বনরথাপে পথাবন সরিরথাদের লদষ্যে মসৌরশবক্ত ও সরথাসবর বিদুযেৎ িথাবলত UV বসদটিম বিবভন্ন 
প্রযুবক্তর সথাদর (বপএসএফ ও মরইন ওয়থাটথার েথাদভ ্যবটিং বসদটিম) পরীষ্থামূলকভথাদি স্থাপন করথা েয়। উক্ত পরীষ্থায় সফলতথার পর তথা 
িথাস্তিথায়দন বিবভন্ন প্রকদল্পর বপএসএফ ও মরইন ওয়থাটথার েথাদভ ্যবটিং বসদটিম এর প্রথাক্কলদন UV বসদটিম সংদরথাজন করথা েয় রথা, এখন 
িথাস্তিথায়ন পর ্যথাদয় রদয়দে।

বিত্রঃ আলরিথাভথাদয়থাদলট (UV) বসদটিম

ঙ) সথারেয়ী মুদল্ ও সল্প পবরসদর আদস ্যবনক-আয়রন বরমুভথাল ইউবনট (এআইআরইউ) পথাইদলথাটিং :

আদস ্যবনক ও আয়রন যুক্ত নলকূপসমূদের পথাবন  বিশুদ্ধকরদণর জন্য আদস ্যবনক-আয়রন বরমুভথাল ইউবনট (এআইআরইউ) এর নত্ন বডজথাইন 
এর পথাইদলথাটিং িলমথান আদে রথা সথারেয়ী মুল্, স্বল্প পবরসদর ও সেদজ পবরিথালন ও রষ্ণথাদিষ্ণ করথা সম্ভি। এদত সেজ লভযে বফটিথার 
বমবডয়থা িথালু, পথারর ও কয়লথা ব্যিেথার করথা েদয়দে। এর ব্যথাকওয়থাবশং বসদটিদম এিং প্রবতটি মিম্বথাদর সেদজ েথাত দ্থারথা পবরস্থার করথার 
প্রযুবক্ত রথাকথায় এর স্থাবয়ত্ব বৃবদ্ধ পথাদি। এেথাড়থা, এটি সেদজ িেনদরথাগ্য েওয়থায় প্রদয়থাজদন বিবভন্ন জথায়গথায় স্থানথান্তর ও ব্যিেথার করথা রথাদি।

ি) অন্যথান্য উন্নয়নমূলক কম ্যকথান্ড :

ভুগভ্যস্ পথাবনর সি ্যবনম্ন বস্বততদলর ইউবনয়নবভবতিক তথ্য অবধেপ্তদরর বুবদ্ধবৃবতিক সম্ে। বিগত প্রথায় ৩০ িেদরর মিশী সময় ধদর 
অবধেপ্তরীয় গ্রথাউন্ড ওয়থাটথার সথাদক্যল এর তত্তথািধথাদন উক্ত তথ্য সংগ্রে প্রবক্রয়থা িলমথান রদয়দে।িলবত িেরগুদলথাদত অনলথাইদন উক্ত তথ্য 
সংগ্রে করথা েদচ্ছ। প্রথায় সকল মজলথা েদত তথ্য প্রেথাদন প্রশংসনীয় সথাড়থা পথাওয়থা রথাদচ্ছ। এেথাড়থা নলকূদপর মিথারলগ সঠিকভথাদি পূরদণর 
সুবিধথাদর ্য সকল উপদজলথায় সংদশথাবধত মিথারলগ ফম ্য, বিবভন্ন আকথার ও রদঙর িথালুর নমূনথা সমন্বদয় প্রস্তুতকৃত স্যথান্ড কমপ্থাদরটর 
এিং মিথারলগ পূরণ বনদে ্যবশকথা প্রস্তুত করথা েদয়দে। িথাজথাদর প্রিবলত মফথাস ্য পথাম্ এর গুনগতমথান বনম্নমথাদনর েওয়থায় বিবভন্ন প্রযুবক্তর 
নকশথায় উক্ত মফথাস ্য পথাম্ এর অন্তভু ্যবক্ত িথাবেেথা রথাকথা সদত্তও সম্ভিপর (feasible) েয় নথা। এই সমস্যথা সমথাধথাদন স্থানীয় উদ্থাগতথার 
সেথায়তথায় অবধক বডসিথাজ্য সম্ন্ন উন্নত প্রযুবক্তর মফথাস ্য পথাম্ মডদভলপ করথা েদয়দে এিং বিবভন্ন স্থাদন পথাইদলথাটিং এর মথাধ্যদম পথাম্টির 
উপদরথাগীতথা রথািথাই করথা েদয়দে। এেথাড়থাও মেদশ প্ররমিথাদরর মদতথা ন্যথাদনথা বফদ্রেশন প্রযুবক্তর সথােথাদর্ পথাবন পবরদশথাধদনর পথাইদলথাটিং 
কথার ্যক্রম গদিষণথা ও উন্নয়ন বিভথাদগর মথাধ্যদম িলমথান আদে। 
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মথানি সম্ে উন্নয়ন

িত্যমথান প্রবতদরথাবগতথামূলক বিদশ্ব মরভথাদি প্রযু্বক্তর ব্যিেথার মিদড়দে তথাদত েষ্ মথানি সম্ে গদড় মতথালথার লদষ্যে প্রবশষ্দণর বিকল্প 
মনই। যুদগর সথাদর তথাল মমলথাদনথার জন্য জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর েষ্ জনশবক্ত সৃবষ্র লদষ্যে সরকথারী/মিসরকথারী পর ্যথাদয় কম ্যকত্যথা/
কম ্যিথারীদের বিবভন্ন ধরদনর প্রবশষ্ণ প্রেথান কদর রথাদক।

মেদশর অভযেন্তদর ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর অবধেপ্তদরর মমথাট ৩৪০ জন প্রবশষ্ণথার্রশীদক বিবভন্ন প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে এিং ১৪ জন 
কম ্যকত্যথাদক বিদেদশ প্রবশষ্দণর জন্য পথােথাদনথা েদয়দে। 

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর উদল্খদরথাগ্য সথাফল্

িত্যমথান সরকথাদরর সময় জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর বিশথাল অজ্যদনর মদধ্য উদল্খদরথাগ্য কদয়কটি তথ্য:
১.  পল্ী এলথাকথায় ২০১১৯-২০২০ অর ্যিেদর প্রথায় ১২২৫৫৭ টি পথাবনর উৎস স্থাপন করথা েদয়দে;

২.  স্বল্পমূদল্র ৭৮৩৩ টি স্যথাবনটথারী ল্থাবরিন বনম ্যথাণ করথা েদয়দে;

৩.  শের এলথাকথায় প্রথায় ৭৮৯ টি পথাবনর উৎস স্থাপন করথা েদয়দে, ৮৩৩.৪৯ বক.বম. সঞ্চথালন ও বিতরণ পথাইপ লথাইন স্থাপন/সংস্থার করথা েদয়দে;

৪.  ৪২৪৫ েথাউজ কথাদনকশন প্রেথান করথা েদয়দে;

৫.   ১২০০ টি পথািবলক টয়দলট/কবমউটি ল্থাবরিন স্থাপন করথা েদয়দে;

৬. কক্সিথাজথার মজলথার মটকনথাফ ও উবখয়থা উপদজলথায় ৩২টি মরথাবেঙ্গথা কযেথাদম্ পথাবন সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন সুবিধথা প্রেথান করথা েদচ্ছ।
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মরবজ্রিথার মজনথাদরদলর কথার ্যথালয় জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন

র্বমকথা

গত ৩০ জুন, ২০১৬ জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন প্রকদল্পর মময়থাে মশষ েদল জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদনর িলমথান কথার ্যক্রম অব্যথােত রথাখথা ও মটকসই 
করথার লদষ্যে জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন (সংদশথাবধত) আইন, ২০১৩ এর বিধথানমদত মরবজ্রিথার মজনথাদরদলর কথার ্যথালয় প্রবতষ্থার উদ্থাগ মনয়থা 
েয় । সরকথাদরর রথাজস্ব িথাদজদটর আওতথায় একটি নত্ন অবফস প্রবতষ্থার সকল আনুষ্থাবনকতথা সম্ন্ন কদর স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর গত 
০১ মসদটেম্বর, ২০১৬ তথাবরদখর পত্র নং- ৪৬.০১৮.০২৮.০০.০০.০১৯.২০১৬-৫১৬ মূদল মরবজ্রিথার মজনথাদরদলর কথার ্যথালয় প্রবতষ্থা করথা 
েয় রথা গত ০৮ মসদটেম্বর, ২০১৬ তথাবরদখর মগদজদট প্রকথাবশত েয়।

লষ্যে ও উদদ্শ্য

জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদনর মথাধ্যদম মেদশর সকল নথাগবরদকর আইনগত পবরবিবত বনবচিতকরণ এিং অনলথাইদন জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন 
কথার ্যক্রমদক শবক্তশথালীকরদণর মথাধ্যদম সকল নথাগবরদকর শুদ্ধ ডথাটথাদিইজ বতবরদত সেথায়তথা কদর মেদশর আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়দন 
অংশগ্রেন।

প্রধথান কথার ্যক্রম/মসিথাসমূে
ক)  উন্নত মেদশর ন্যথায় আধুবনক, সময় সথারেয়ী ও ব্যিেথার িথান্ধি জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন পদ্ধবত িথালুকরণ;

খ)  ব্যবক্ত ও জথাতীয় পর ্যথাদয় জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদনর গুরুত্ব ও আইনগত িথাধ্যিথাধকতথার বিষদয় ব্যপক জনসদিতনতথা বৃবদ্ধ;

গ)  অনলথাইন জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন কথার ্যক্রমদক আদরথা গবতশীল, ব্যিেথার িথান্ধি, মসিথাধমশী করদণর জন্য বি্মথান সফটওয়যেথার এর উন্নয়ন;

ঘ)  ১৮ টি সরকথারী মসিথা প্রথাবপ্তর মষ্দত্র জন্ম বনিন্ধন সনে এিং ৪ টি মসিথা প্রথাবপ্তর মষ্দত্র মৃত্যে বনিন্ধন সনে ব্যিেথাদরর িথাধ্যিথাধকতথা 
বিষয়টি মজথারেথারকরণ;

ঙ)  মবন্ত্রপবরষে বিভথাদগর অধীন বসবভল মরবজদ্রিশন এযেথান্ড ভথাইটথাল টিথাটিবটিক্স (CRVS) শবক্তশথালীকরদণর লদষ্যে জন্ম ও মৃত্যে 
বনিন্ধন বসদটিদমর সথাদর পবরসংখ্থান বুযেদরথা, এনআইবড, স্বথাস্যে ও পবরিথার কল্থান বিভথাগ-এর বসদটিদমর সথাদর সমবন্বতকরণ 
(Integration) এিং আন্তঃপবরিথালনদরথাগ্য (Interoperable) করণ;

ি)  জন্ম ও মৃত্যের ঘটনথার ৪৫ বেদনর মদধ্য বনিন্ধনকরদণ নথাগবরকদের উৎসথাবেত কদর িথাল্ বিদয়, বশশু রেম ইতযেথাবে মরথাদধর মথাধ্যদম 
বশশু অবধকথার রষ্থায় সেদরথাবগতথাকরণ;

ে)  মেদশর সকল ইউবনয়ন পবরষে, মপৌরসভথা, বসটিকদপ ্যথাদরশন, কযেথান্নদমন্ মিথাড ্য এিং বিদেদশ অিবস্ত িথাংলথাদেদশর বমশনসমূদে 
জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদনর আয় ব্যদয়র বেসথাি পবরিথালনথা পদ্ধবত আধুবনকরণ।

সদিতনতথামূলক ও কথাবরগবর সেথায়তথামূলক কথার ্যক্রম
ক)  বডবডএলবজ, উপদজলথা বনি ্যথােী অবফসথার, ইউবনয়ন পবরষে সবিি, মপৌরসভথা সবিি ও বসটিকদপ ্যথাদরশন ওয়থাড ্য সবিিদের বনয়বমত 

প্রবশষ্ণ প্রেথান; 

খ)  জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন সম্দক্য সদিতনতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে বিভথাগীয়, মজলথা ও উপদজলথা পর ্যথাদয় ওয়থাক্যসপ/মসবমনথার আদয়থাজন; 

গ) ৫,১১১ টি বনিন্ধক অবফসদক জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদন কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান।
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জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধদনর সংখ্থা

বিিরণ সংখ্থা

জন্ম বনিন্ধন (৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত) ১৭৪৯৬৯১৭৫

মৃত্যে বনিন্ধন (৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত) ৯৭৫৯০৮১

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর সথাফল্
 z প্রবশষ্ণ কম ্যসূিীর আদয়থাজন : ২৪টি;

 z জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন সম্দক্য সদিতনতথা বৃবদ্ধর লদষ্যে ওয়থাক্যসপ/মসবমনথার আদয়থাজন : ০৬টি;

 z জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন সংদশথাধদন বনিন্ধকগণদক কথাবরগবর সেথায়তথা প্রেথান : ২,০০০টি;

 z Birth Registration and Information System (BRIS) এর Upgraded  System  Birth & Death 
Registration and Information System (BDRIS) Software এর জন্য domain (bdris.gov.bd) িথালুকরন;

 z মথাে পর ্যথাদয় নত্ন BDRIS Software এর পরীষ্থামূলক কথার ্যক্রম সথাভথার উপদজলথা, মকরথানীগঞ্জ উপদজলথা, কুবমল্থা মজলথা এিং 
ঢথাকথা কযেথান্নদমন্ মিথাদড ্য িথালুকরন।



XvKv Iqvmv
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ঢথাকথা পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃ বনষ্থাশন কর্্যপষ্ (ঢথাকথা ওয়থাসথা)

র্বমকথা

১৯৬৩ সথাদল প্রবতবষ্ত ঢথাকথা ওয়থাসথা একটি মসিথামূলক িথাবণবজযেক প্রবতষ্থান। ঢথাকথা পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃ বনষ্থাশন কর্্যপষ্ (ঢথাকথা 
ওয়থাসথা) ঢথাকথা মেথানগরিথাসীর সুপদয় পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন মসিথা প্রেথাদনর জন্য েথাবয়ত্বপ্রথাপ্ত প্রবতষ্থান রথা ওয়থাসথা এযেথাক্ট ১৯৯৬ 
দ্থারথা পবরিথাবলত। ঢথাকথা মেথানগরীর পথাবন সরিরথাে, পয়ঃ বনষ্থাশন ও আংবশক মরেদনজ ব্যিস্থাপনথার মত বতনটি অবতগুরুত্বপূণ ্য মসিথা 
প্রেথাদনর েথাবয়ত্ব ঢথাকথা ওয়থাসথার উপর ন্যস্ত।

লষ্যে ও উদদ্শ্য

ঢথাকথা ওয়থাসথার আওতথাধীন এলথাকথায় পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃ বনষ্থাশন ব্যিস্থার উন্নয়দনর মথাধ্যদম নগরিথাসীর জীিন রথাত্রথার মথান উন্নয়ন 
করথাই ঢথাকথা ওয়থাসথার মূল লষ্যে ও উদদ্শ্য।

বভশন
এবশয়থার পথািবলক মসক্টদর পবরদিশ িথান্ধি, গণমুবখ ও মটকসই পথাবন ব্যিস্থাপনথার মথাধ্যদম সদি ্যথাতিম পথাবন সরিরথােকথারী প্রবতষ্থান বেদসদি 
প্রবতবষ্ত েওয়থা।

বমশন
 z সি ্যেথা গ্রথােকদক উন্নত মসিথা প্রেথান।      

 z দ্রুত ও কথার ্যকরভথাদি প্রকল্পসমূে িথাস্তিথায়ন।

 z র্গভ্যস্ পথাবনর পবরিদত্য র্-উপবরস্ পথাবন সরিরথাে।

 z প্রশথাসন ও পবরিথালনথা বিভথাদগ কদপ ্যথাদরট কথালিথার িথাস্তিথায়ন করথা।

 z সদি ্যথাচ্চ পর ্যথাদয় স্বচ্ছতথা এিং জিথািবেবেতথা বনবচিত।

 z েষ্তথা বৃবদ্ধ এিং পবরিথালন ব্যয় কমথাদনথা।

সমথাপ্ত প্রকল্প

ক. মেঁত্লঝরথা-ভথাকুত্যথা ওদয়ল বফ্ড বনম ্যথাণ : মেথানগরীর বৃেতির বমরপুর এলথাকথার পথাবনর িথাবেেথা পূরদণ ও িত্যমথান পথাবন সরিরথাে 
ব্যিস্থায় বেবনক প্রথায় ১৫ মকথাটি বলটথার অবতবরক্ত পথাবন সরিরথাদের বনবমদতি ৫৩৫.৪৪২ মকথাটি টথাকথা ব্যদয় েবষ্ণ মকথাবরয়থা সরকথাদরর 
আবর ্যক সেথায়তথায় “মেঁত্লঝরথা-ভথাকুত্যথা ওদয়ল বফ্ড বনম ্যথাণ” প্রকল্পটির িথাস্তিথায়ন কথাজ জুন, ২০১৯ নথাগথাে সমথাপ্ত করথা েদয়দে।

L. cÙv (hkjw`qv) cvwb †kvabvMvi cÖKí (ms-2) : G cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ wQj cÙv b`xi cvwb †kva‡bi gva¨‡g ˆ`wbK 45 
†KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb XvKv gnvbMix‡Z mieivn Kiv| Pxb miKv‡ii Avw_©K mnvqZvq cÖKíwU Ryb, 2019 mvj bvMv` 
mgvß nq| cÖKíwUi cÖv°wjZ ‡gvU e¨q wQj 3670.50 †KvwU UvKv|
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পদ্থা (রশলবেয়থা) পথাবন মশথাধনথাগথার প্রকল্প (সং-২)  প্রকল্প পবরেশ ্যন

cÖ‡mwms BDwbU

িথাস্তিথায়নথাধীন প্রকল্প

(K) MÜ©ecyi cvwb †kvabvMvi : †gNbv b`x †_‡K cÖvq ˆ`wbK 50 †KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb ÔXvKv Gbfvqib†g›Uvwj 
mvm‡U‡bej IqvUvi mvcøvB cÖ‡R±Õ Gi Aax‡b †kvabvMv‡ii gva¨‡g XvKv kn‡i mieivn Kiv n‡e| GwWwe, BAvBwe I GGdwW Gi 
Avw_©K mnvqZvq cÖK‡íi KvR ïiæ Kiv n†q‡Q Ges Zv Ryb, 2022 mvj bvMv` m¤úbœ n‡e e‡j Avkv Kiv hv‡”Q| cÖv_wgKfv‡e 
cÖKíwUi cÖv°wjZ ‡gvU e¨q 5248 †KvwU UvKv| 

(L) mv‡q`vev` cvwb †kvabvMvi (†dR-3) cÖKí : cÖKíwU ev¯Íevqb Kivi gva¨‡g †gNbv b`x ‡_‡K ‰`wbK 45 †KvwU wjUvi 
cwi‡kvwaZ cvwb XvKv kn‡i mieivn Kiv m¤¢e n‡e| W¨vwbWv, BAvBwe, †KGdWweøD I GGdwW Gi Avw_©K mnvqZvq cÖKíwU 
ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Dbœqb mn‡hvMx‡`i mv‡_ A_©‰bwZK Pzw³ MZ A‡±vei 2019 G m¤úbœ n‡q‡Q| KÝvj‡U›U wb‡qvM cÖwµqvaxb| 
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d‡j 2020 mvj bvMv` cÖKíwUi KvR m¤úbœ Kivi mgq wba©vwiZ _vK‡jI Zv h_vmg‡q ev¯Íevqb Kiv m¤¢e n‡ebv| d‡j D³ 
mg‡qi g‡a¨ KvRwU m¤úv`b bv Ki‡Z cvivq mgq ewa©ZKiYmn wW wc wc ms‡kva‡bi Rb¨ kxNªB cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q cvVv‡bv 
n‡e| cÖv_wgKfv‡e cÖKíwUi cÖv°wjZ ‡gvUe¨q  4597.36 †KvwU UvKv| 

(M) XvKv cvwb mieivn Ô†bUIqvK© B¤úyªyf‡g›UÕ cÖKí : XvKv gnvbMievmx‡K mve©ÿwYK wbf©i‡hvM¨ cvwbi mieivn Ges XvKv 
Iqvmvi †mevi gvb I mÿgZv e„w×i gva¨‡g mKj cvwb mieivn †bUIqvK© I MÖvnK mvavi‡Yi cvwbi ms‡hvM cybev©mb, kw³kvjx 
K‡i wWwóª± wgUviwis Gwiqv (DMA) cÖwZôv K‡i ¯^í Av‡qi Rb‡Mvôx, ew¯Íevmxmn mKj bMievmx‡K my‡cq cvwb mieivn Kiv 
Ges Non-Revenue Water (NRW) Gi cwigvY 10% G bvwg‡q Avbvi j‡ÿ¨ Gwkqvb †Wfjc‡g›U e¨vs‡Ki Avw_©K mnqZvq 
Ô†bUIqvK© B¤úyªyf‡g›UÕ bv‡g GKwU cÖKí ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ †gvUe¨q 3182.30 †KvwU UvKv|

cqt †mev m¤úªmviY, cqt†kvabvMvi AvaywbKvqb I cqtwb®‹vkb e¨e¯’v kZfvM DbœxZKi‡Yi j‡ÿ¨ XvKv Iqvmvi cÖKí : 

1. `v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi wbg©vY cÖKí : MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv MZ 19 AvM÷, 
2018 †mvbviMvI †nv‡U‡j GK Avi¤¢ic~Y© Abyôv‡bi gva¨‡g ̀ v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi cÖK‡íi wfwËcÖ¯Íi ̄ ’vcb K‡ib| G cÖK‡íi 
gva¨‡g nvwZiwSj, ¸jkvb, ebkÖx, evwiaviv, emyÜiv, ebvbx, ivRvevRvi, †ZuRMvI Ges ZrmsjMœ GjvKvi cÖvq 50 jÿ †jvK 
AvaywbK cq:wb¯‹vkb e¨e¯’vi myweavw` jvf Ki‡e| `v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi ¯’vcb cÖKíwU XvKv Iqvmv GKwU e„nr cÖKí hvi 
gva¨‡g 2025 mv‡ji g‡a¨ gnvbMievmx‡K cvBc jvB‡bi gva‡g¨ cq:†mev cÖ`vb Kiv m¤¢e n‡e| cÖKíwU Px‡bi Avw_©K mnvqZvq 
ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ †gvUe¨q 3712.54 †KvwU UvKv Ges GwU Ryb 2022 mvj bvMv` mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ|

2. wcÖcv‡iUwi Gw±wfwUm Ae XvKv m¨vwb‡Ukb B¤úªyf‡g›U cÖ‡R± : cÖKíwU wek¦ e¨vs‡Ki Avw_©K mnvqZvq ev¯Íevqb Kiv 
n‡q‡Q| cÖKíwUi †gvU cÖv°wjZ e¨q 41.87 †KvwU UvKv| G cÖK‡íi gva¨‡g cieZ©x‡Z G msµvšÍ GKwU wewb‡qvM cÖK‡íi 
civgk©K †mev MÖnY msµvšÍ WKz‡g›U cÖ¯‘Z, cÖK‡íi WªBs-wWRvBb, `icÎ I Ab¨vb¨ Avbylvw½K WKz‡g›U cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| 
cÖKíwU Ryb, 2019 G mgvß n‡q‡Q|

2019-20 A_©eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx

LvZ
j¶¨gvÎv

(j¶ UvKvq)
AR©b

(j¶ UvKvq)
e‡Kqv

(j¶ UvKvq)
e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e¯’v

K) ivR¯^ wewjs (cvwb I 
cqt) Ges iv¯Ívi Kj

140461.23 128130.60 54499.29 e‡Kqv Av`v‡q 
1|  cvimy¨‡qkb,
2|  e‡Kqiv cÖZ¨qb cÎ Rvix|
3|  ms‡hvM wePz¨wZi †bvwUk Rvix I ms‡hvM 

wePy¨wZi gva¨‡g e‡Kqv Av`vq| 
4|  wcwWAvi G¨v±-Gi gva¨‡g e‡Kqv Av`vq|
5| åvg¨gvb Av`vjZ cwiPvjbvi gva¨‡g 

e‡Kqv Av`v‡qi Rb¨ WªvBf cwiPvjbv|           

L) Mfxi bjK~c 2396.46 2028.91 2040.01

M) Rvi/†evZj Gi 
gva¨‡g cvwb AbygwZ 

10.00 5.75 21.79

†gvU 142867.69 130165.26 56561.09
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gvbe m¤c` Dbœqb

†`‡ki Af¨šÍ‡i I we‡`‡k cÖwk¶Y :

cÖwk¶Y Kg©m~Pxi
†gvU msL¨v

†`‡ki Af¨šÍ‡i cÖwk¶Y we‡`‡k cÖwk¶Y
†`‡ki Af¨šÍ‡i †mwgbvi/

IqvK©k‡c AskMÖnY
127 wU 112 wU 15 wU 94 Rb

2019-20 A_©eQ‡i XvKv Iqvmvi D‡jøL‡hvM¨ AR©b

XvKv Iqvmv †KvwfW-19 †gvKv‡ejvq Zvi wbR¯^ m¤ú` I Rbej wbhy³ K‡i| K‡ivbv fvBivm †gvKv‡ejvq XvKv Iqvmvi M„nxZ 
c`‡ÿc:  

 z XvKv gnvbMixi wewfbœ Rb¸iæZ¡c~Y© ¯’v‡b cÖvq 100 wU cvwbi U¨vsK ¯’vcb I mvevb e¨env‡ii gva¨‡g nvZ †avqvi Kg©m~wP 
MÖnb K‡i‡Q| 

 z DYZ (Disinfect Your Zone) Kg©m~wPi MÖnY Kiv n‡q‡Q hvi AvIZvq XvKv gnvbMixi M‡o 400 wK:wg iv¯Ív cÖwZw`b 
Rxevby gy³KiY Kiv nq|

 z mvavib QzwUi mgq Lv`¨ mnvqZv Kg©m~wP ev¯Íevq‡b ew¯Í GjvKvq `wi`ª Rb‡Mvwôi gv‡S Lv`¨ weZiY Kvh©µg cwiPvjbv Kiv 
nq| ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve ZvRyj Bmjvg g‡nv`q G Kg©m~wP D‡Øvab K‡ib|

 z wewfbœ Dbœqb mn‡hvMxi KvQ †_‡K cÖvß †gwW‡Kj mvgMÖx I _vg©vj ̄ ‹¨vbvi XvKv Iqvmvi wewfbœ Awd‡m weZib Kiv nq| Rxevby 
gy³KiY Uv‡bj ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|

 z XvKv Iqvmvi gvB‡µvev‡qvjwR wefv‡Mi ZË¡veav‡b Hand Sanitizer Drcv`b I weZiY Ki‡Q|

 z mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K K‡ivbvi Kvi‡Y ¯^v¯’¨ SuzwK I ¯^v¯’¨ wewa †g‡b Pjvi Rb¨ †gwW‡Kj Awdmvi KZ„©K m‡PZbZv 
e„w×i wel‡q e¨e¯’v †bIqv n‡q‡Q|

eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K †NvwlZ wfkb 2021 Av‡jv‡K wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y ÒNy‡i `uvovI XvKv IqvmvÓ 
Kg©m~Pxi AvIZvq XvKv Iqvmvi mvwe©K Kg©KvÛ A‡Uv‡gk‡bi gva¨‡g wWwRUvj Iqvmv MV‡b hveZxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
†m Av‡jv‡K XvKv Iqvmvi D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨¸‡jv wb¤œiæc :

1. Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK Gi mnvqZvq XvKv kni‡K 145 wU DMA (District Metered Area) †Z wef³ 
Kiv n‡q‡Q| B‡Zvc~‡e©i 47 wU DMA mn Dhaka Environmentaly Sustainable Water Supply Project 
(DESWS) cÖK‡íi 02.7 c¨v‡K‡Ri AvIZvq 10wU mn †gvU 57wUi KvR ‡kl n‡q‡Q Ges AviI 6 wU KvR ‡kl ch©v‡q 
Av‡Q hv wW‡m¤^i, 20 bvMv` m¤úbœ n‡e| evKx  DMA (District Metered Area) ev¯Íevqb Kivi wbwgË 3182.00 
†KvwU UvKv e¨‡q ÒXvKv IqvUvi mvcøvB ‡bUIqvK© BgcÖæf‡g›U cÖ‡R±Ó bvgK cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q| DMA c×wZ‡Z 
24/7 Pressurized Water Supply Kiv n‡”Q| DMA GjvKvmg~‡ni NRW (bb-†iwfwbD IqvUvi) 40% †_‡K 
K‡g 5%G G‡m‡Q|

2. ew¯Í‡Z cvwb mieiv‡ni Rb¨ ÒXvKv Iqvmvi mv‡q`vev` †dR-3 cÖK‡íi †d«gIqv‡K©i AvIZvq XvKv gnvbMixi LIC 
GjvKvq XvKv Iqvmv KZ©„K cvwb mieivn †mevi gvb Dbœqb Ges XvKv Iqvmvi dvBbvwÝqvj g‡Wwjs I KvwiMwi mÿgZvi 
DbœqbÓ kxl©K GKwU cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi Aax‡b 22 wU ew¯Í‡Z 2236 wU IqvUvi c‡q›U cÖ`v‡bi KvR 
†kl n‡q‡Q| cÖKíwU Ryb, 2020 A_©eQ‡i mgvß n‡q‡Q|

3. 2019-20 A_© eQ‡i G‡m XvKv Iqvmv KZ©„K ÒRiæwi cvwb mieivn cÖKíÓ ÒXvKv Gbfvqib‡g›Uvwj  mvm‡UBbGe&j 
IqvUvi mvcøvB cÖ‡R±Ó XvKv gnvbMixi wewfbœ GjvKvq cvwbi jvB‡bi Riæwi cÖwZ¯’vcb cÖKí Ges ÒXvKv IqvUvi mvcøvB 
‡bUIqvK© BgcÖæf‡g›U cÖ‡R±Ó Gi Aax‡b cÖvq 285 wK: wg: cvwbi jvBb wbg©vY I c~bev©mb Ges 60 wU Mfxi bjK~c 
¯’vcb I cÖwZ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
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4. cvwbi cv‡¤ú SCADA ¯’vcb K‡i I‡qe I †gvevBj A¨vc Øviv Mfxi bjK~‡ci Acv‡ikb, K‡›Uªvj I gwbUwis Gi 
Kvh©µg cwiPvjbv K‡i XvKv Iqvmv cwiPvjb e¨q Kwg‡q `„óvšÍ ¯’vcb K‡i‡Q|

5. eZ©gv‡b B-‡mevq hyMvšÍKvix c`‡ÿc wnmv‡e B-wewjs (e-Billing), B-wRwc (e-GP), B-cvwb I cqt ms‡hvM 
(e-Connection), B-bw_ (e-Filing) Ges B-wiµzU‡g›U (e-Recruitment) ev¯Íevqb K‡i XvKv Iqvmv wWwRUvj 
Iqvmvq (Digital WASA) iƒcvšÍwiZ n‡q‡Q|

evwl©K Dbœqb Kg©m~wP Abyhvqx cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ
 z Avw_©K- 80% Ges

 z ev¯Íe- 91.00%|

m¤úvw`Z Ab¨vb¨/we‡klvwqZ Kvh©µg

ATM (Automated Trailer Machine): XvKv kn‡ii fvmgvb Rb‡Mvôxmn Ab¨vb¨‡`i my‡cq cvwbi Pvwn`v ‡gUv‡bvi Rb¨ 
XvKv Iqvmv Zvi wewfbœ †Rvbvj Gwiqvq 2019-20 A_©eQ‡ii 80 wU mn †gvU 180wU c‡q‡›U ATM (Automatic Trailer 
Machine) ey_ ¯’vcb K‡i‡Q| GB e¨e¯’v mvaviY gvby‡li g‡a¨ wecyj mvov RvwM‡q‡Q Ges wewfbœ gn‡j Gi MÖnY‡hvM¨Zv 
†c‡q‡Q| GLv‡b D‡jøL¨, `wÿY Gwkqvi †`k¸wji cvwb mieivnKvwi ms¯’v¸‡jvi g‡a¨ XvKv Iqvmv cvwb mieiv‡ni †ÿ‡Î AvR 
GK Abb¨ mvdj¨ AR©b K‡i‡Q|

wPÎ-1 : ATM (Automated Trailer Machine)



PÆMÖvg Iqvmv



PÆMÖvg Iqvmv
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িট্গ্রথাম পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃ প্রণথালী কর্্যপষ্ (িট্গ্রথাম ওয়থাসথা)

র্বমকথা

িট্গ্রথাম ওয়থাসথা প্রবতষ্থার পূদি ্য িট্গ্রথাম শেদরর পথাবন  সরিরথাদের েথাবয়ত্ব িট্গ্রথাম মপৌরসভথা ও জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তদরর উপর ন্যস্ত 
বেল। িট্গ্রথাম মেথানগরীদত পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন ব্যিস্থার পবরকল্পনথা প্রনয়ণ, উন্নয়ন, পবরিথালনথা ও রষ্ণথাদিষ্দণর উদদ্দশ্য 
১৯৬৩ সথাদল এক অধ্যথাদেদশর মথাধ্যদম িট্গ্রথাম পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃ প্রণথালী কর্্যপষ্ (িট্গ্রথাম ওয়থাসথা) প্রবতবষ্ত েয়। ১৯৬৩ সদনর 
অধ্যথাদেদশর পবরিদত্য িট্গ্রথাম ওয়থাসথা িত্যমথাদন পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ আইন ১৯৯৬ (৬নং আইন) মদত পবরিথাবলত 
েদচ্ছ। িত্যমথাদন িট্গ্রথাম মেথানগরীর প্রথায় ৩১ লষ্ জনসংখ্থার বেবনক ৪২ মকথাটি বলটথার (৪২০ এমএলবড) িথাবেেথার বিপরীদত িট্গ্রথাম 
ওয়থাসথা বেবনক ৩৬ মকথাটি বলটথার (৩৬০ এমএলবড) পথাবন সরিরথাে করদে।

লষ্যে ও উদদ্শ্য

লষ্যে : নগরিথাসীর ক্রয়সীমথার মদধ্য বনরথাপে ও কথার ্যকর পথাবন ব্যিস্থাপনথা এিং পয়ঃবনষ্থাশন ব্যিস্থা গদড় মতথালথা।

উদদ্শ্য : বিশ্বস্তথার সথাদর পবরদিশিথান্ধি উপযুক্ত প্রযুবক্ত ও েষ্ জনশবক্ত ব্যিেথার কদর গুণগতমথান সম্ন্ন পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন 
মসিথা প্রেথান।

িট্গ্রথাম ওয়থাসথার প্রধথান প্রধথান স্থাপনথাসমূদের সংবষ্প্ত বিিরণ বনম্নরূপ:

১) পথাবন মশথাধনথাগথার : ক)  মশখ েথাবসনথা পথাবন মশথাধনথাগথারঃ-১৪৩ এম,এল,বড ষ্মতথাসম্ন্ন।
খ)  মশখ রথাদসল পথাবন মশথাধনথাগথারঃ-৯০ এম,এল,বড ষ্মতথাসম্ন্ন।
গ)  মমথােরথা পথাবন মশথাধনথাগথারঃ- ৯০ এম,এল,বড ষ্মতথাসম্ন্ন।
ঘ)  কথালুরঘথাট আয়রন বরদমথাভযেথাল লেযেথান্ ও বুষ্থার মষ্শনঃ- ৬৮ এম, এল, বড 

ষ্মতথাসম্ন্ন।
২) গভীর নলকূপ : ৩৮টি িথালু আদে।

৩) পথাইপ লথাইন : সি ্যদমথাট ৭৭০ বকদলথাবমটথার। 
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ১৪০ বকদলথাবমটথার স্থাপনকৃত।

৪) েথাই বলফট ও বুষ্থার পথাম্ মষ্শন : ২টি ও ২টি।
৫) জলথাধথার : ৫ টি (৩টি সমথাপ্ত এিং ২টি িলমথান)।
৬) পথাবনর সংদরথাগ : সি ্যদমথাট ৭৭৭৯৪ টি (জুন ২০২০ পর ্যন্ত)।

 ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ৩২৪৬ টি।
৭) বেবনক পথাবন সরিরথাে : বেবনক ৩৬ মকথাটি বলটথার (৩৬০ এম,এল,বড)।
৮) জনসংখ্থা কভথাদরজ : িট্গ্রথাম ওয়থাসথার মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাে ৮৬%।
৯) বমটথার মমরথামত কথারখথানথা : ১টি।
১০) পথাবনর গুণথাগুণ পরীষ্থার ল্থািদরটরী : ৩টি।

সথাংগেবনক কথােথাদমথা

পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ আইন ১৯৯৬ (৬নং আইন) এর আওতথায় ১৩ জন িবেঃ সেস্য বনদয় ওয়থাসথা মিথাড ্য গঠিত েদয়দে। 
কর্্যপদষ্র ১জন ব্যিস্থাপনথা পবরিথালক ও ৩জন উপ-ব্যিস্থাপনথা পবরিথালক (প্রশথাসন/অর ্য/প্রদকৌশল) উইং এর প্রধথান বেদসদি েথাবয়ত্ব 
পথালন করদেন। তাঁদের অধীদন িথাবণবজযেক ব্যিস্থাপক, সবিি, প্রধথান প্রদকৌশলী েথাবয়ত্ব পথালন করদেন। িট্গ্রথাম ওয়থাসথার ১০৪৮টি পে 
সমিবলত সথাংগেবনক কথােথাদমথা ৩১/০১/২০১৬ তথাবরদখ অনুদমথাবেত েয়। মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্থা এিং জুন’ ২০২০ এ শূন্য পদের বিিরণ 
বনম্নরূপ :
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পদের বিিরণ মঞ্জুরীকৃত পে পূরণকৃত পে শূন্য পদের সংখ্থা
১ম মরেণী ৮৩ ৫৭ ২৬
২য় মরেণী ৬৫ ৫৬ ১৬
৩য় মরেণী ৪২৯ ২৯১ ১৩৮
৪র ্য মরেণী ৪৭১ ২৫৩ ২৩১

              মমথাট ১০৪৮ ৬৫৮ ৪১১

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর রথাজস্ব আদয়র খথাতবভবতিক বিিরণীঃ

ক্রবমক 
নং

খথাত লষ্যে মথাত্রথা
(মকথাটি টথাকথায়)

আন্তকথালীন অজ্যন 
(মকথাটি টথাকথায়)

িদকয়থা
মকথাটি টথাকথায়

িদকয়থা আেথাদয়র গৃেীত ব্যিস্থা

১। পথাবন বিক্রয় ১১৯.৩৭ ১০২.০৭ সরকথাবর-৫.৬৭ 
মিসরকথাবর-৫১.১৮

মমথাট-৫৬.৮৫

িদকয়থা আেথায় কথার ্যক্রম মজথারেথার করথা 
েদচ্ছ। এ লদষ্যে বিবভন্ন অংদকর মময়থােী 
িদকয়থা আেথাদয়র বনবমদতি বমটথার 
পবরেশ ্যক, রথাজস্ব তত্তথািধথায়কসে 
রথাজস্ব কম ্যকত্যথাদের সম্ভথাব্য লদষ্যেমথাত্রথা 
বনধ ্যথারণসে বনয়বমত মবনটবরং করথা 
েদচ্ছ। িড় অংদকর িদকয়থা গ্রথােকদের 
বিরুদদ্ধ সংদরথাগ বিবচ্ছন্ন, মমথািথাইল মকথাট ্য 
পবরিথালনথাসে আইনগত ব্যিস্থা মনয়থা 
েদচ্ছ।

২। অন্যথান্য আয় :
(ক) বমটথার ও অন্যথান্য ০৩.২৫ ০৩.১১
(খ) উন্নয়ন িথাজ্য ০১.০০ ০১.১৯
(গ) গভীর নলকূপ ০৯.০০ ০৮.৮১
(ঘ) সংদরথাগ বফ ০৩.০০ ০২.৭২
(ঙ) আমথানদতর উপর সুে ০৯.৫০ ১২.৮৩
(ি) সথারিথাজ্য ০৩.০০ ০১.৯১
(ে) বিবিধ - -

 মমথাট অন্যথান্য আয় ২৮.৭৫ ৩০.৫৭
সি ্যদমথাট ১৪৮.১২ ১৩২.৬৪

মথানি সম্ে উন্নয়ন/প্রবশষ্ণ

িট্গ্রথাম ওয়থাসথার কম ্যিথারীদের েষ্তথা বৃবদ্ধ ও সুদরথাগ সুবিধথা প্রেথাদনর  লদষ্যে প্রবতবনয়ত নত্ন নত্ন কথাবরগরী জ্ঞথান ও ধথারণথাদক অিলম্বন 
কদর িট্গ্রথাম ওয়থাসথার কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদেরদক বিদেবশক/অভযেন্তরীণ প্রবশষ্দণ মপ্ররণ করথা েয়। ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ৩২ জন 
কম ্যকত্যথা বিদেবশক প্রবশষ্ণ এিং ১৪০ জন কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারী অভযেন্তরীণ প্রবশষ্ণ গ্রেণ কদরন। 
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২০১৯-২০ অর ্যিেদরর অজ্যন/সথাফল্

প্রদকৌশল উইং
িট্গ্রথাম ওয়থাসথার ৪টি িলমথান প্রকল্প :

১। িট্গ্রথাম ওয়থাসথা পথাবন সরিরথাে উন্নয়ন ও স্যথাবনদটশন প্রকল্প (CWSISP): িথাংলথাদেশ সরকথার ও বিশ্বব্যথাংদকর অর ্যথায়দন  িথাস্তিথায়নথাধীণ 
এ প্রকদল্পর আওতথায় বেবনক ৯ মকথাটি বলটথার উৎপথােন ষ্মতথার পথাবন মশথাধনথাগথার ও ১৬০ বকদলথাবমটথার পথাইপলথাইন বনম ্যথাণ অন্ত্যর্ক্ত 
আদে। ইদতথামদধ্য প্রকল্পটির অধীদন বনবম ্যত “মশখ রথাদসল পথাবন মশথাধনথাগথার” গত ১ নদভম্বর, ২০১৮ বরিঃ েদত িথালু েওয়থায় পথাবন সরিরথাে 
বেবনক ৩৬ মকথাটি বলটথাদর উন্নীত েয় এিং প্রকল্পটি মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রী কর্্যক ২৬ জথানুয়থাবর, ২০২০ বরিটিথাদব্দ শুভ উদদ্থাধন েয়। প্রকল্প 
সমথাবপ্তর  পর িট্গ্রথাম শেদর পথাবন সরিরথাদের কভথাদরজ ৭০% এর স্দল ৯০%-এ উন্নীত েদয়দে। জুন, ২০২০ পর ্যন্ত প্রকদল্পর িথাস্তি 
অগ্রগবত ৯৩%, আবর ্যক অগ্রগবত ৭৪.৯০%।

২। কণ ্যফুলী পথাবন সরিরথাে প্রকল্প মফইজ-২: জথাইকথা,জথাপথান এর অর ্যথায়দন এ প্রকদল্পর আওতথায়  বেবনক ১৪.৩০ মকথাটি বলটথার ষ্মতথাসম্ন্ন 
আদরথা একটি পথাবন মশথাধনথাগথার বনম ্যথাণ, প্রদয়থাজনীয় সথাবভ ্যস বরজথাভ ্যথার বনম ্যথাণ েথাড়থাও িট্গ্রথাম শেদর পুরথাতন রিথান্সবমশন ও বডব্রিবিউশন 
পথাইপ লথাইন প্রবতস্থাপন ও পুন ্যিথাসন করথা েদচ্ছ রথার মথাধ্যদম িট্গ্রথাম শেদর একটি আধুবনক পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা প্রবতষ্থা করথা সম্ভি 
েদি। ২০২২ সথাদল প্রকদল্পর কথাজ মশষ েদি। প্রকল্পটি মশষ েদল িট্গ্রথাম ওয়থাসথা নগরীর পথাবনর িথাবেেথার শতকরথা ১০০% পূরদণ সষ্ম 
েদি।  জুন, ২০২০ মথাস পর ্যন্ত প্রকদল্পর িথাস্তি অগ্রগবত ৭২%, আবর ্যক অগ্রগবত ৪৭.৯০%। 

৩। ভথান্ডথাল জুবড় পথাবন সরিরথাে প্রকল্প: EDCF, মকথাবরয়থা এর অর ্যথায়দন এ প্রকদল্পর আওতথায় ৬ মকথাটি বলটথার পথাবন সরিরথাে করথা সম্ভি 
েদি। প্রদকৌশল পরথামশ ্যক কর্্যক বডদটইল বডজথাইন অনুরথায়ী িথাস্তি কথাজ িথাস্তিথায়দনর উদদ্দশ্য ঠিকথােথার কর্্যক বনম ্যথাণ কথাজ িলমথান 
আদে । প্রকল্পটি ২০২৩ সথাল নথাগথাে সমথাপ্ত েদল কণ ্যফুলী নেীর িথামতীদর বশল্পথায়ন ও নগরথায়ন বৃবদ্ধ পথাদি। এদত উক্ত এলথাকথায় জনস্বথাস্যে 
ও পবরদিশ সংবলিষ্ সমস্যথা সমূে দূরীকরদণ সেথায়ক র্বমকথা পথালদন সষ্ম েদি।

৪। িট্গ্রথাম মেথানগদর পয়ঃবনষ্থাশন ব্যিস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর ্যথায়) : িট্গ্রথাম মেথানগরীদত বনগ ্যত পয়ঃিজ্যযে পবরদশথাধদন িট্গ্রথাম ওয়থাসথা 
‘িট্গ্রথাম মেথানগরীর পয়ঃ বনষ্থাশন ব্যিস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর ্যথায়)’ শীষ ্যক ৩৮০৮.৫৮ মকথাটি টথাকথার প্রকল্পটি গ্রেণ কদর। প্রকল্পটি 
গত ৭/১১/২০১৮ বরিঃ তথাবরদখ অনুবষ্ত একদনক সভথায় অনুদমথােন লথাভ কদর। কথাবরগরী পরথামশ ্যক প্রকদল্পর নকশথা প্রণয়দনর কথাজ মশষ 
পর ্যথাদয় রদয়দে। শীঘ্রই ঠিকথােথার বনদয়থাদগর জন্য েরপত্র আেিথান করথা েদি।

প্রশথাসন উইং
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ৮ জন কম ্যকত্যথাদক পদেথান্নবত প্রেথান করথা েদয়দে। ১২টি বিভথাগীয় মথামলথা রুজু করথা েদয়দে এিং ৭টি বিভথাগীয় 
মথামলথা বনষ্পবতি করথা েদয়দে। অিবশষ্ ০৫টি বিভথাগীয় মথামলথা িলমথান রদয়দে। সরকথার কর্্যক/সরকথাদরর বিরুদদ্ধ উচ্চ আেথালদত েথাদয়রকৃত 
মথামলথার সংখ্থা ০৫(পাঁি) টি, রথা কজবলদষ্ শুনথানীর অদপষ্থায় আদে।

অর ্য উইং
(১) ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ১১৮ টি গভীর নলকূদপর লথাইদসন্স প্রেথান করথা েদয়দে এিং লথাইদসন্স বফ ও নিথায়ন বফ িথািে ০৮.৮১ মকথাটি 

টথাকথা আেথায় করথা েদয়দে (িদকয়থাসে)।
(২) ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর ৩২৪৬ টি নত্ন সংদরথাগ প্রেথান করথা েদয়দে।
(৩) ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর এর DSL এিং সরকথারী লভযেথাংশ (অিেথান) িরথাদ্ ও পবরদশথাদধর বেসথাি বনম্নরূপ :

(১) DSL

িরথাদ্ পবরদশথাধ
শুন্য শুন্য

(২) সরকথারী লভযেথাংশ

িরথাদ্ পবরদশথাধ
১১০.০০ লষ্ টথাকথা ০০.০০ লষ্ টথাকথা
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িট্গ্রথাম ওয়থাসথার উন্নয়ন কম ্যকথাদন্ডর েবি

মশখ রথাদসল পথাবন মশথাধনথাগথার উদদ্থাধন অনুষ্থান
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মশখ রথাদসল পথাবন মশথাধনথাগথার



Lyjbv Iqvmv



Lyjbv Iqvmv
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খুলনথা পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ (খুলনথা ওয়থাসথা)

র্বমকথা

নগরিথাসীর িথাবেেথা অনুরথায়ী খুলনথা ওয়থাসথা বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থার িহুমুখী পবরকল্পনথা গ্রেণ ও িথাস্তিথায়দনর লদষ্যে সি ্যথাত্মকভথাদি 
কথাজ কদর রথাদচ্ছ। খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশন সৃবষ্ েওয়থার পূদি ্য খুলনথা শেদর পথাবন বিভথাগ, জনস্বথাস্যে প্রদকৌশল অবধেপ্তর, খুলনথা দ্থারথা 
পবরিথাবলত েত। ১৯৮৪ সথাল মরদক সৃষ্ পথাবন সরিরথাে বিভথাগ খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশন এর অধীদন পবরিথাবলত েদয় আসবেল। নগরিথাসীর 
িবেেথার পবরদপ্রবষ্দত গত ২/৩/২০০৮ বরি: তথাবরখ িথাংলথাদেশ সরকথার কর্্যক পথাবন সরিরথাে ও পয়:বনষ্থাশন কর্্যপষ্ আইন ১৯৯৬ এর 
মথাধ্যদম খুলনথা ওয়থাসথার সৃবষ্ েয়।

লষ্যে ও উদদ্শ্য 

খুলনথা শেদরর নগরিথাসীর মদধ্য সুদপয় পথাবন সরিরথাে করথার লদষ্যে সরকথার খুলনথা ওয়থাসথা ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ (খুলনথা ওয়থাসথা) 
প্রবতষ্থা কদরদে। খুলনথা ওয়থাসথা খুলনথা নগরিথাসীদের জন্য উৎপথােক নলকূপ, র্-উপবরস্ পথাবন মশথাধনথাগথার ও পথাইপ লথাইন এর মথাধ্যদম 
বনরথাপে সুদপয় পথাবন সরিরথাে, ্রিীট-েথাইদরেন্ এর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাে এিং বিদশষ প্রদয়থাজদন গ্রথােদকর িথাবেেথার পবরদপ্রবষ্দত 
ওয়থাটথার ট্থাংদকর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাদের ব্যিস্থা কদর রথাদক।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর রথাজস্ব আদয়র খথাতবভবতিক বিিরণী

খথাত লষ্যে মথাত্রথা অজ্যন
িদকয়থা/িদকয়থা 

আেথায়
িদকয়থা আেথাদয় গৃেীত ব্যিস্থা

পথাবনর বিল ৪,৭৯,৬৩,২৬৪ ৫,০৪,৮৭,৬৪৬ ৪৬,৩৮,২০৯ 
টথাকথা পূদি ্যর 

িদকয়থা 
আেথায়

 z বডমথান্ড মনথাটিশ প্রেথান।

 z বডমথান্ড মনথাটিশ অনুসথাদর আেথাদয়র বনবমদতি 
িথাবড় িথাবড় বগদয় িদকয়থা আেথাদয়র ব্যিস্থা 
গ্রেণ।

 z িদকয়থা আেথাদয়র লদষ্ মটবলদফথাদন গ্রথােদকর 
সথাদর মরথাগথাদরথাগ।

 z কবম্উটথারথাইজড বিল প্রেথান।

 z িদকয়থা পথাবনর বিল পবরদশথাদধর জন্য 
পবত্রকথায় বিজ্ঞবপ্ত, েযেথান্ডবিল এিং মথাইবকং 
করথা, মটবলবভশদন স্ক্রুল বনউজ প্রেশ ্যন।

 z সংদরথাগ বিবচ্ছন্নকরণ অবভরথান    পবরিথালনথা 
করথা।

পথাবনর সংদরথাগ বফ ৯৪,১৪,০৭৮ ৯৮,০৪,২৯৩
গভীর নলকূপ েদত রথাজস্ব ৩৪,৭৭৫ ৩৬,৫০০

ট্থাংক গথাড়ীদত পথাবন বিক্রয় ১,২২,৯৭৮ ১,২৯,৪৫০

বিবিধ (েরপত্র /বসবডউল বিক্রয়, 
পথাবনর সংদরথাগ আদিেন ফরম, 
নথাম পবরিত্যন বফ ও বিবিধ) 

১,৭৫,৮৯০ ১,৮৫,১৪৯

               মমথাট ৫,৭৭,১০,৯৮৫ ৬,০৬,৪৩,০৩৮

মথানিসম্ে উন্নয়ন
মথানিসম্ে উন্নয়দনর লদষ্যে ৩৯ জনদক অভযেন্তবরন প্রবশষ্ণ, ১৮ জনদক মেদশ এিং ১২ জনদক বিদেদশ প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েদয়দে।

অবডট

পূত্য অবডট অবধেপ্তর কর্্যক খুলনথা ওয়থাসথার সৃবষ্কথাল েদত ২০০৮-১০, ২০১০-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৭-১৮ অর ্যিেদরর অবডট 
কথার ্যক্রম সম্ন্ন েদয়দে। অবডট আপবতিদত সি ্যদমথাট ৩৮টি আপবতি উত্থাপন করথা েয়। রথার মদধ্য ২৯টি অবগ্রম অনুদচ্ছে এিং ০৯টি সথাধথারণ 
অনুদচ্ছে রদয়দে। উক্ত ৩৮টি আপবতি েদত জুন ২০২০ পর ্যন্ত ১৯টি অবগ্রম অনুদচ্ছে এিং ০৯টি সথাধথারণ অনুদচ্ছে সে মমথাট ২৮ টি আপবতি 
বনষ্পবতি েদয়দে। অিবশষ্ ১০টি অবগ্রম অনুদচ্ছদের বনষ্পবতি মূলক জিথাি মপ্ররণ করথা েদয়দে (রথার মদধ্য ১০টি অবগ্রম অনুদচ্ছে স্থানীয় 
সরকথার বিভথাগ মরদক সুপথাবরশ কদর পূত্য অবডট অবধেপ্তদর মপ্ররণ করথা েদয়দে)। 
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২০১৯-২০ অর ্যিেদরর অজ্যন/সথাফল্
 z িত্যমথান জুন ২০১৯ পর ্যন্ত পথাবন সরিরথাদের পবরমথান ১৪৬ এম এল বড-মত উন্নীত েদয়দে। 
 z খুলনথা মেথানগরীদত পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা সম্প্রসথারণ বেসথাদি জুন, ২০২০ পর ্যন্ত পথাবনর সংদরথাগ ৩৫,০০০টি-মত উন্নীত েদয়দে।
 z পথাবনর অপিয় মরথাধকদল্প ও পথাবনর ব্যিেথার অনুরথায়ী বিল বনধ ্যথারদণর লদষ্যে পূদি ্যর মথাবসক লিযেথাট মরইট (ব্যথাস পদ্ধবত) এর পবরিদত্য 

বমটথাবরং ব্যিস্থা িথালুর লদষ্যে পথাবনর সংদরথাদগ মলিথা বমটথার স্থাপন করথা েদচ্ছ। জুন ২০২০ পর ্যন্ত ৯৭% পথাবনর সংদরথাদগ মলিথা বমটথার 
স্থাপন করথা েদয়দে।

 z জুন ২০২০ পর ্যন্ত রথাজস্ব আেথাদয়র েথার বৃবদ্ধ মপদয় ৯৭% উন্নীত েদয়দে।   
 z খুলনথা ওয়থাসথা ইদতথামদধ্যই কবম্উটথারথাইজড বিবলং সফটওয়যেথার িথালু কদরদে। রথার মথাধ্যদম গ্রথােকদের পথাবনর সংদরথাদগর ও বিদলর 

বিস্তথাবরত তথ্য সেদজ জথানথা রথাদচ্ছ। প্রবত গ্রথােদকর সংদরথাগ প্রেথান মরদক শুরু কদর মথাবসক বিলসে রথাজস্ব আেথায় সম্দক্য তথ্য 
জথানথা রথাদচ্ছ। 

 z েথাপ্তবরক কথাজ পবরিথালনথায় ই-নবর িথালু করথা েদয়দে।
 z খুলনথা ওয়থাসথার সথাি ্যষ্বণক কল মসন্থার িথালু েদয়দে। এেথাড়থাও গ্রথােক মরদকথাদনথা সময় খুলনথা ওয়থাসথার ওদয়িসথাইদট লগইন কদর 

তথার মসিথা সংক্রথান্ত সমস্যথা বলবপিদ্ধ করদত পথারদি এিং েথাবখল কৃত অবভদরথাদগর সি ্যদশষ পবরবস্বত সম্দক্য জথানদত পথারদিন। 
 z ই-বজবপ মপথাট ্যথাদলর আওতথায় খুলনথা ওয়থাসথার রথািতীয় মটন্ডথার কথার ্যক্রম ইদলক্ট্রবনক পদ্ধবতদত করথা েদচ্ছ। বডবজটথাল পদ্ধবতদত 

অনলথাইদন িথাবষ ্যক ক্রয় পবরকল্পনথা প্রণয়ন ও অনুদমথােন, েরপত্র আেিথান, উন্মবুক্তকরণ ও মূল্থায়ন, চুবক্ত সম্থােদনর মনথাটিশ প্রেথান 
ও চুবক্ত সম্থােনসে রথািতীয় ক্রয় প্রবক্রয়থা সম্ন্ন করথা েদচ্ছ। 

 z বডবজটথাল যুদগর সথাদর তথাল বমবলদয় অগ্রসর েদত খুলনথা ওয়থাসথার গ্রথােকগণ মরদকথাদনথা সময় ঘদর িদসই তথাদের বনজ বনজ মমথািথাইল 
মফথান মরদক বজ-মপ, বশওর কযেথাশ ও বডবিবিএল অযেথাপ এর মথাধ্যদম খুলনথা ওয়থাসথার পথাবনর বিল পবরদশথাধ করদত পথাদরন। 

 z পথাবনর বিল পরীষ্থার জন্য গ্রথােকবৃদিদক এসএমএস এর মথাধ্যদম জথানথাদনথা েদচ্ছ।
 z খুলনথা ওয়থাসথার ডথায়নথাবমক ওদয়িসথাইট িথালু করথা েদয়দে (http://www.kwasa.org.bd)। খুলনথা ওয়থাসথার গ্রথােক মসিথা 

সম্বক্যত রথািতীয় তথ্যসে েথাপ্তবরক সথাধথারণ তথ্য ও রথািতীয় ফরম ওদয়িসথাইদট আপদলথাড করথা েদয়দে। গ্রথােকগণ মরদকথাদনথা 
সময় খুলনথা ওয়থাসথার ওদয়িসথাইদট লগইন কদর তথাদের বনজ বনজ পথাবনর বিদলর তথ্য সরথাসবর মেখদত পথারদিন।

 z কবম্উটথারথাইজড একথাউবন্ং সফটওয়যেথার িথালু েদয়দে। বডবজটথাল পদ্ধবতদত িত্যমথাদন স্বয়ংবক্রয়ভথাদি ই-বিবলং সফটওয়যেথাদরর মথাধ্যদম 
আেথায়কৃত রথাজস্ব একথাউবন্ং সফটওয়যেথার এর সথাদর সমন্বদয়র মথাধ্যদম বনয়বমতভথাদি রথািতীয় বেসথাি কথাজ সম্ন্ন করথা েদচ্ছ। খুলনথা 
ওয়থাসথায় কম ্যরত সকল কম ্যকত্যথা-কম ্যিথারীদের মিতনসে অন্যথান্য ভথাতথাবে মপ মরথাল সফটওয়যেথাদরর মথাধ্যদম প্রস্তুত করথা েদচ্ছ। 

 z খুলনথা ওয়থাসথার সম্ে সমূে সুষ্বুভথাদি সংগ্রে, িণ্টন ও অপিয় মরথাদধ ইদতথামদধ্যই কবম্উটথারথাইজড ইনদভনটবর সফটওয়যেথার িথালু 
করথা েদয়দে। ফদল ক্রয়কৃত ও ভথাণ্ডথাদর মজুেকৃত সম্দের পবরমথাণ স্বয়ংবক্রয়ভথাদি েথালনথাগথােকরণ ও সুষ্বু বেসথািরষ্ণ করথা েদচ্ছ। 

খুলনথা ওয়থাসথায় িথাস্তিথাবয়ত প্রকল্প

খুলনথা পথাবন সরিরথাে প্রকল্প : র্-গভ্যস্ পথাবন ব্যিেথার হ্থাস কদর র্-উপবরস্ পথাবনর ব্যিেথার বৃবদ্ধ লদষ্যে ২৫৫,৪৯১.৮৬ লষ্ টথাকথা প্রথাক্কবলত 
ব্যদয় “খুলনথা পথাবন সরিরথাে প্রকল্প” িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম বনম্ন উদল্বখত অিকথােথাদম বনম ্যথাণ কদর িথাবেেথা অনুরথাবয় বনরথাপে সুদপয় পথাবন 
সরিরথাে করথা েদচ্ছ।

 z Surface Water Treatment 
Plant & Impounding Reservoir 
: খুলনথা মজলথার রূপসথা উপদজলথার বতলক 
ও পথাররঘথাটথা নথামক স্থাদন ১১০ এমএলবড 
(১১ মকথাটি বলটথার) ষ্মতথা বঙ্গবন্ধু ওয়থাটথার 
বরিটদমন্ লেযেথান্-এ পথাবন মশথাধন কদর 
সরিরথাে করথা েদচ্ছ।

১১০ এমএলবড ষ্মতথা সম্ন্ন বঙ্গবন্ধু ওয়থাটথার বরিটদমন্ লেযেথান্
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 z Distribution Reservoir & 
Overhead Tanks : মেথানগরীদত বিবভন্ন 
স্থাদন ৭টি Distribution Reservoir 
(৫০০০ মরদক ১৩৫০০ ঘ:বম: ষ্মতথা 
সম্ন্ন) এিং ১০টি Overhead Tanks 
(৪০০ঘ:বম: ষ্মতথা সম্ন্ন ৫টি এিং ৬৫০ 
ঘ:বম: ষ্মতথা সম্ন্ন ৫টি) এর মথাধ্যদম 
বনরথাপে সুদপয় পথাবন সরিরথাে করথা েদচ্ছ।

 
Reservoir & Overhead Tank বনম ্যথাণ কথাজ

 z Clear Water Transmission 
Mains including River crossing: 
৩০০ বম:বম: েদত ১২০০ বম:বম: ব্যথাদসর 
৪৫ বক:বম: ডথাকটথাইল আয়রন পথাইপ, ১৪ 
বক:বম: এইিবডবপই পথাইপ এিং রুপসথা 
নেীর তলদেশ বেদয় ৬৮৫ বম:স্থাবপত  
পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম পবরদশথাবধত পথাবন 
সরিরথাে করথা েদচ্ছ।

 
রূপসথা নেীর তলদেশ বেদয় ডথাকটথাইল আয়রন পথাইপ লথাইন স্থাপন

 z Distribution Pipe Network: 
এ কথাদজর আওতথায়  স্থাবপত ৭৫বম:বম: 
মরদক ৫০০বম:বম: ব্যথাদসর ৪২ বক:বম: 
ডথাকটথাইল আয়রন পথাইপ এিং ৬১০ বক:বম: 
এইিবডবপই স্থাবপত পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম 
খুলনথা মেথানগরীর ৩৫০০০ িথাসগৃদে পথাবন 
সরিরথাে করথা েদচ্ছ।

 
মেথানগরীরদত ডথাকটথাইল আয়রন ও এইিবডবপই পথাইপ লথাইন স্থাপন

 z Water Intake facility and Raw 
Water Transmission Pipe line: 
িথাদগরেথাট মজলথার মমথাল্থােথাট রিীজ সংলনি 
স্থাদন বনবম ্যত ইনদটক পথাস্প েথাউজ ও 
অন্যথান্য ফযেথাবসবলটির মথাধ্যদম মধুমবত 
নেী েদত অপবরদশথাবধত পথাবন সংগ্রে কদর  
৩৩.৪০ বক:বম: ডথাকটথাইল আয়রন সঞ্চথালন 
পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম বঙ্গবন্ধু ওয়থাটথার 
বরিটদমন্ লেযেথাদন্ সরিরথাদে করথা েদচ্ছ।  

মমথাল্থােথাট ওয়থাটথার ইনদটক পথাম্ েথাউজ
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রথাজশথােী পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ (রথাজশথােী ওয়থাসথা)

র্বমকথা
রথাজশথােী মেথানগরিথাসীর িথাবেেথা অনুরথায়ী বনরথাপে পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন ব্যিস্থার ররথারর পবরিথালন ও রষ্ণথাদিষ্দণর লদষ্ 
িহুমুখী পবরকল্পনথা গ্রেণ ও তেথাদলথাদক গৃেীত রথাজস্ব ও উন্নয়ন কম ্যকথান্ডসমূদের িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম রথাজশথােী ওয়থাসথা মেথানগরিথাসীর 
জন্য উন্নত পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন মসিথা বনবচিত করদত সি ্যথাত্মক প্রয়থাস িথাবলদয় রথাদচ্ছ। 

লষ্যে ও উদদ্শ্য
রথাজশথােী শেদরর নগরিথাসীর মদধ্য সুদপয় পথাবন সরিরথাে করথার লদষ্যে সরকথার রথাজশথােী পথাবন সরিরথাে ও পয়ঃবনষ্থাশন কর্্যপষ্ 
(রথাজশথােী ওয়থাসথা) প্রবতষ্থা কদরদে। রথাজশথােী ওয়থাসথা রথাজশথােী নগরিথাসীদের জন্য উৎপথােক নলকূপ, র্-উপবরবস্ত পথাবন মশথাধনথাগথার 
ও পথাইপ লথাইদনর মথাধ্যদম বনরথাপে সুদপয় পথাবন সরিরথাে, ্রিীট েথাইদরেন্ এর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাে এিং বিদশষ প্রদয়থাজদন গ্রথােদকর 
িথাবেেথার পবরদপ্রবষ্দত ওয়থাটথার ট্থাংকথাদরর মথাধ্যদম পথাবন সরিরথাদের ব্যিস্থা কদর রথাদক।

রথাজশথােী মেথানগরীর পথাবন সরিরথাদের িত্যমথান অিস্থা
সথাধথারণ তথ্য :
মমথাট জনসংখ্থা  :  ৫,৫১,৬৩০ জন
পথাবনর িথাবেেথা  :  ১১৩২৯০ ঘনবমটথার/বেন (১১৩.২৯ এমএলবড) (বেবনক ১১.৩৩ মকথাটি বলটথার)
পথাবনর গ্রথােক সংখ্থা  :  ৪৫,১৩০টি
জনিদলর সংখ্থা  :  ২৯৭ জন
িথাৎসবরক পবরিথালনথা ও রষ্ণথাদিষ্ণ ব্যয়  :  ২২২৭.৫৩ লষ্ টথাকথা
বিদুযেবতক বিল  :  ৬৬৪.০৯ লষ্ টথাকথা 
জনিল ব্যয়  :   ৮১৮.১৪ লষ্ টথাকথা 
অন্যথান্য ব্যয়  :  ৭৪৫.৩০ লষ্ টথাকথা 
িথাৎসবরক পথাবনর বিল (িথাবেেথা)  :  ৭৮২.৪৩ লষ্ টথাকথা
িথাৎসবরক আয়  :  ৫০৭.৪২ লষ্ টথাকথা

উৎপথােন ও বিতরণ
মমথাট পথাবন উৎপথােন  :  ৯৯০০০ ঘন বমটথার/বেন (৯৯.০০ এমএলবড) (বেবনক ৯.৯ মকথাটি বলটথার)
   র্গভ্যস্ পথাবন উৎপথােন - ৯৯.০০ এমএলবড (৯৪%)
   র্-উপবরবস্ত পথাবন উৎপথােন - ৬.০০ এমএলবড (৬%)
পথাবন সরিরথাে পথাইপ লথাইন মনটওয়থাক্য  :  ৭১২.৫০ বকঃবমঃ
উৎপথােক নলকূদপর সংখ্থা  :  ১১০ টি
বেবনক জনপ্রবত পথাবনর উৎপথােন  :  ২০৫ বলটথার

পথাবন মসিথা
পথাবন সরিরথাদের আওতথার্ক্ত জনসংখ্থা  :  ৪,৬৩,৩৭০ জন
পথাবন বিক্রদয়র পবরমথাণ  :  ৬১০৪০ ঘন বমটথার/বেন (৬১.০৪ এমএলবড) (বেবনক ৬.১০ মকথাটি বলটথার)

মসিথা বনদে ্যবশকথা
পথাবনর মমথাট কথাভথাদরজ (জনসংখ্থা বভবতিক)  :  ৮৪%
পথাবন প্রথাপ্তথা (সরিরথাদের সময়কথাল)  :  ১২ ঘন্থা/বেন
বেবনক জন প্রবত পথাবনর ব্যিেথার  :  ১৩৫.৭০ বলটথার
পয়ঃবনষ্থাশন কথাভথাদরজ  :  ০%
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কম ্যেষ্তথা বনদে ্যবশকথা
নন-মরবভবনউ ওয়থাটথার (NRW)  :  ৩৩.৭৮%
পবরিথালনথা অনুপথাত (Operating Ratio)  :  ৩.৫৭
পথাবনর ট্থাবরফ আেথাদয়র েথার  :  ৫০.০৮%
জনিল/১০০০ পথাবন সংদরথাগ  :  ৭.০৮

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর অর ্য েথাদড়র বিিরণ
রথাজশথােী ওয়থাসথার অনুকূদল ২০১৯-২০ অর ্যিেদর অনুন্নয়ন রথাজস্ব িথাদজদটর আওতথায় আিত্যক অনুেথান খথাদত (মকথাড নং-৩৬৩১) ও 
মূলধন অনুেথান খথাদত (মকথাড নং-৩৬৩২) সি ্যদমথাট ২৪,০০,০০,০০০.০০ (িবিিশ মকথাটি) টথাকথা িরথাদ্ প্রেথান করথা েয়। 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর রথাজস্ব আদয়র খথাতবভবতিক বিিরণী

খথাত অজ্যন িদকয়থা িদকয়থা আেথাদয় গৃেীত ব্যিস্থা
পথাবনর বিল ও গভীর নলকূপ েদত 
রথাজস্ব

২.১০ মকথাটি টথাকথা ২.৬৫ মকথাটি 
টথাকথা

িদকয়থা আেথাদয়র লদষ্যে মটবলদফথাদন গ্রথােদকর সথাদর 
মরথাগথাদরথাগ;
কবম্উটথারথাইজড বিল প্রেথান;
িদকয়থা পথাবনর বিল পবরদশথাদধর জন্য পবত্রকথায় 
বিজ্ঞবপ্ত, েযেথান্ডবিল এিং মথাইবকং করথা ইতযেথাবে;
সংদরথাগ বিবচ্ছন্নকরণ অবভরথান পবরিথালনথা করথা।

পথাবনর সংদরথাগ বফ ৩৪.২৩ লষ্ টথাকথা -
েরপত্র/বসবডউল বিক্রয় ১৫০০০/= -
বিবিধ (পথাবন সংদরথাগ আদিেন ফরম, 
নথাম পবরিত্যন বফ ও বিবিধ)

৪৯.০৮৯ লষ্ টথাকথা -

মকথাবভড-১৯ পবরবস্বত
ক)  রথাজশথােী ওয়থাসথা তথাদের সকল ১০৩টি পথাম্ িথালু মরদখ নগরিথাসীদক মসিথা প্রেথান অব্যেত মরদখদে;
খ)  নগরীর ০২ (দুই) টি জনিহুল পদয়দন্ এিং ওয়থাসথা ভিদন ‘েথাত মধথায়থা কম ্যসূিী’ িলমথান রদয়দে;
গ)  বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সথাদর সমন্বয় কদর নগরীর সড়ক গুবলদত জীিথাণুনথাশক ম্রে কথার ্যক্রম অব্যথােত আদে;
ঘ)  সদিতনতথামূলক কথার ্যক্রম বেদসদি বলফদলট বিতরণ ও মিথাড ্য স্থাপন করথা েদয়দে;
ঙ)  ৫০০০ টি সথাবজ্যকথাল মথাস্, ৩৫০টি ওয়থাসরদগ্য মথাস্, ৪০০ মসট েযেথান্ড মগ্থািস, ৫০টি স্যথাবনটথাইজথার, ১০টি স্যথাভদলথান জীিথাণুনথাশক 

ম্রে বিতরন করথা েদয়দে;
ি)  কদরথানথা দূদর ্যথাগ মমথাকথাদিলথায় ২৪০ জন মক ০৭ মকবজ িথাল, ০২ মকবজ আলু, ০১ মকবজ ডথাল, ০১ বলটথার মতল, ০১ টি সথািথান এর 

সমন্বদয় ২৪০ টি প্থাদকট বিতরন করথা েদয়দে;
ে)  পবিত্র ঈে-উল-বফতর উপলদষ্ ৫০০ গ্রথাম মসমথাই, ০১ মকবজ বিবন, ০১ মকবজ মপথালথাউ িথাউল (বিবনগুড়থা), ০৫ মকবজ িথাউল (২৮), 

০১ মকবজ লিন, ০১ বলটথার মসথায়থাবিন মতল, ০১ মকবজ ডথাউল (মসুর) এর সমন্বদয় ২৪০ জন মক প্থাদকট বিতরন করথা েদয়দে;

রথাজশথােী ওয়থাসথার িলমথান প্রকল্পসমূে 

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 
সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
প্রকদল্পর িত্যমথান 

অগ্রগবত
“রথাজশথােী ওয়থাসথার র্পবরস্ পথাবন 
মশথাধনথাগথার”
মমথাট প্রকল্প ব্যয় : ৪০৬২২২.৭৭ লষ্ টথাকথা।
বজওবি : ১৭৪৮৬৩.৩৯ লষ্ টথাকথা।
প্রকল্প সথােথার্ : ২৩১৩৫৯.৩৮ লষ্ টথাকথা।
িথাস্তিথায়নকথাল :
০১ জুলথাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০২২

To ensure customer satisfaction according to water 
demand up to 2030 through increasing population 
coverage by water supply from 71 % to 100%, average 
daily consumption from 65 lpcd to 140 lpcd & improving 
water quality by producing 200 MLD potable water.
To make the water supply system sustainable through 
improvement of water resource management by 100% 
water supply from surface water sources.

প্রকল্পটি িত্যমথাদন 
িথায়নথা এবক্সম 
ব্যংদকর সথাদর 

ঋণচুবক্ত সম্থােদনর 
অদপষ্থাধীন আদে।
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(লষ্ টথাকথায়)

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 
সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর 
উদদ্শ্য

অংদগর নথাম
লদষ্যেমথাত্রথা

(২০১৯-২০ অর ্যিের)
অগ্রগবত

(২০১৯-২০ অর ্যিের)
িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

‘‘রথাজশথােী ওয়থাসথার র্পবরস্ পথাবন 
মশথাধনথাগথাদরর জন্য জবম অবধগ্রেণ’’

মমথাট প্রকল্প ব্যয় : ৭৮৬৯.১৮ লষ্ টথাকথা।
বজওবি : ৭৮৬৯.১৮ লষ্ টথাকথা।
প্রকল্প সথােথার্ : ০.০ টথাকথা।
িথাস্তিথায়ন কথাল :
(জুলথাই ২০১৯- জুন ২০২০)।

রথাজশথােী 
ওয়থাসথার 

র্পবরস্ পথাবন 
মশথাধনথাগথার 

বনম ্যথাদণর জন্য 
৫২.০০৪৮ 
একর জবম 

অবধগ্রেণ করথা।

জবম অবধগ্রেণ ৫২.০০৪৮ 
একর

১১২৫.০২ ১০০% ৯০৪৮.৭২

জবমর সীমথানথা বনধ ্যথারণ 
বপলথার বনম ্যথাণ

মরথাক ১৫ ১০০% ৭.৯৮

সমিথানী মরথাক .৫ ১০০% .৫
মপদরিথাল ওদয়ল ও 

লুবরিদকন্
মরথাক ১.৭৩ ১০০% .২৪

মুদ্ন ও িথাধথাই মরথাক ৪.০০ ১০০% ২.৫৯

প্রকদল্পর কথার ্যক্রম সংবলিষ্ েবি

শেীে এ. এইি. এম কথামথারুজ্থামথান পথাবন মশথাধনথাগথার
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ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ১৯৬.২২৮ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৫৪টি
অঞ্চল সংখ্থা  : ১০টি
জনসংখ্থা  : ৫৫,২৪,৬২১ জন।

রূপকল্প (Vision)

আধুবনক নথাগবরক সুদরথাগ-সুবিধথা সম্ববলত মটকসই এিং িথাসদরথাগ্য নগর গদড় মতথালথা। একটি সুস্যে, সিল ও আধুবনক ঢথাকথা গদড় মতথালথা।

অবভলষ্যে (Mission)
নগর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন, পবরচ্ছন্নতথা কথার ্যক্রম উন্নয়ন এিং অন্যথান্য নথাগবরক মসিথা বৃবদ্ধ ও আধুবনকথায়দনর মথাধ্যদম নগদরর পবরদিশ ও 
নগরিথাসীর জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন। 

প্রধথান মসিথাসমূে/কথার ্যক্রম
 z সড়ক, নে ্যমথা, ফুটপথার ও রিথাবফক অিকথােথাদমথা মমরথামত/সংস্থার ও উন্নয়ন;

 z সড়ক িথাবত স্থাপন, রষ্ণথাদিষ্ণ, মমরথামত;

 z নথাগবরক সুবিধথা সংবলিষ্ মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ও রষ্ণথাদিষ্ণ;

 z গৃেস্থালী ও েথাসপথাতথাল িজ্যযে সংগ্রে, পবরিেন ও অপসথারণ;

 z সড়ক ও নে ্যমথা পবরস্থারকরণ সংক্রথান্ত কথাজ;

 z বসটি কদপ ্যথাদরশন আইন এর অধীন কর, মটথাল, বফস, মরইট ধথার্্য ও আেথায় করথা;

 z েবরদ্ মথা, বশশুদের বিনথামূদল্ বিবকৎসথা মসিথা এিং প্রবতদষধকমূলক মসিথা প্রেথান।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল

অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত ২০১৯-২০ অর ্যিেদর পূরণকৃত পেসংখ্থা সৃষ্ পে শূন্যপে
১৮৫৮ ৮৩৬   ১০২২

রথাজস্ব আদয়র খথাত বভবতিক বিিরণ (অর ্যিের ২০১৯-২০) (টথাকথায়)

খথাত মমথাট িথাদজট মমথাট প্রকৃত আয়
রথাজস্ব আয় ৬৪২,৪০,০০,০০০.০০ ৬১২,৯২,৯১,২৯২.৯৯

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃেীত কথার ্যক্রদমর বিিরণ (টথাকথায়)

খথাত মমথাট িথাদজট মমথাট প্রকৃত আয়

রথাজস্ব আয় সি ্যদমথাট ১১৮১,১৫,০০,০০০.০০ ১১৫১,০০,০৩,৪৩৮.২২
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২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর প্রথাবপ্ত ও পবরদশথাধ বিিরণী (টথাকথায়)

ক্র:নং খথাত মমথাট িথাদজট মমথাট প্রকৃত ব্যয়
রথাজস্ব ব্যয়রথাজস্ব ব্যয়

১ মিতন পথাবররেবমক ও ভথাতথা ১৬৫,০০,০০,০০০.০০ ১৫৮,৫৪,৭৪,৭২৫.০০
২ বিদুযেত জ্থালথানী ও পথাবন ৫৬,২০,০০,০০০.০০ ৪৮,০৪,৭২,৭৭৫.৯৭
৩ মমরথামত ও রষ্ণথাদিষ্ণ ২৪,২৫,০০,০০০.০০ ১৩,৫৭,৭০,৭৩৫.২০
৪ মশক বনয়ন্ত্রণ ৫৮,০০,০০,০০০.০০ ৪১,৩৪,৯৮,৬৮৮.৩৩
৫ সরিরথাে ২৮,১৫,০০,০০০.০০ ১৫,১৬,০৯,২৩৪.০০
৬ ভথাড়থা মরটস ও কর ৯,৩৫,০০,০০০.০০ ৪,০৮,২১,৬৮৬.০০
৭ কল্থাণমূলক ব্যয় ২৩,১০,০০,০০০.০০ ১৬,১৮,১৩,৭৯০.০০
৮ ভ্রমণ ও রথাতথায়থাত ৫,০০,০০০.০০ ৭৯,৫৮৪.০০
৯ ডথাক, তথার, দূরথালথাপনী ১৫,০০,০০০.০০ ৪,৫১,৮৫৯.০০
১০ আবতদরয়তথা ও উৎসি ৮,৫০,০০,০০০.০০ ৪,৬৯,৫৫,২৯৩.০০
১১ বিজ্ঞথাপন ও প্রিথারণথা ৩,০০,০০,০০০.০০ ১,২৪,৪০,৬৩৫.০০
১২ বফ ৬,৬০,০০,০০০.০০ ২,৬৭,৭৭,৫৩৪.০০
১৩ প্রবশষ্ণ ও বিবভন্ন সংস্থার িাঁেথা ১,৬০,০০,০০০.০০ ৪১,৪৬,৭৬৬.০০
১৫ িীমথা ৩০,০০,০০০.০০ ৭,৮৯,৭৯৬.০০
১৬ নগরীর িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা ৭৬,০০,০০,০০০.০০ ৬২,০০,৪৯,৫০২.০০
১৭ মমথািথাইল মকথাট ্য/উদচ্ছে/মভজথাল বিদরথাধী অবভজথান ৮০,০০,০০০.০০ ৩৮,১০,৭৫০.০০
১৮ অঞ্চদলর প্রশথাসবনক ব্যয় ১০,০০,০০০.০০ ৫,১৮,২৮২.০০
১৯ বিবিধ ৬,০০,০০,০০০.০০ ৪,৫১,৩৫,০৮৭.৪৬

মমথাট রথাজস্ব ব্যয়মমথাট রথাজস্ব ব্যয় ৪৬৭,১৫,০০,০০০.০০৪৬৭,১৫,০০,০০০.০০ ৩৭৩,০৬,১৬,৭২২.৯৬৩৭৩,০৬,১৬,৭২২.৯৬
উন্নয়ন ব্যয়উন্নয়ন ব্যয়

১ সড়ক ও রিথাবফক অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ২৩২,০০,০০,০০০.০০ ১৬৭,০৬,৫১,৭৬৬.০০
২ কিরস্থান/শ্শথানঘথাট উন্নয়ন ৪,১০,০০,০০০.০০ ১,৬৫,৫৩,৮৭০.০০
৩ নথাগবরক ও বিদনথােনমূলক সুবিধথাবে ৩,৫০,০০,০০০.০০ ৬৫,৭৬,০১৬.০০
৪ মভৌত অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন ২৭,২৫,০০,০০০.০০ ১৩,০১,৩৯,৬০৩.০০
৫ পবরদিশ উন্নয়ন ১০,১৫,০০,০০০.০০ ৪,৭৪,৫৪,৫৬৫.০০
৬ বিদশষ উন্নয়ন ১৭,০০,০০,০০০.০০ ১১,২৯,০০,৯১০.০০
৭ বনজস্ব বশষ্থা প্রবতষ্থান ০.০০ ০.০০
৮ র্বম অবধগ্রেণ ও উন্নয়ন ৫০,০০,০০০.০০ ১,৮৮,৭৮২.৪৯
৯ বজওবি প্রকদল্প বডএনবসবসর অংশ ২৫,০০,০০০.০০ ২৫,০০,০০০.০০
১০ সরঞ্জথাম রন্ত্রপথাবত ও সম্ে ক্রয় ৪১,২৫,০০,০০০.০০ ৩২,১৩,৮২,৩৫০.০০

মমথাট উন্নয়ন ব্যয়মমথাট উন্নয়ন ব্যয় ৩৩৬,০০,০০,০০০.০০৩৩৬,০০,০০,০০০.০০ ২৩০,৮৩,৪৭,৮৬২.৪৯২৩০,৮৩,৪৭,৮৬২.৪৯
অন্যথান্য ব্যয়অন্যথান্য ব্যয়

১ ঋণ পবরদশথাধ/মথামলথা সংক্রথান্ত রথায়
২ সথালথামী মফরত
৩ গৃে বনম ্যথাণ ও অন্যথান্য অবগ্রম
৪ সথামবয়ক ঋণ প্রেথান ৫,৭৫,০০,০০০/- ৫,১৩,৯৫,১৪২.০০

মমথাট রথাজস্ব, উন্নয়ন ও অন্যথান্য ব্যয়মমথাট রথাজস্ব, উন্নয়ন ও অন্যথান্য ব্যয় ৮০৮,৯০,০০,০০০.০০৮০৮,৯০,০০,০০০.০০ ৬০৯,০৩,৫৯,৭২৭.৪৫৬০৯,০৩,৫৯,৭২৭.৪৫
সমথাপণী বস্বতসমথাপণী বস্বত ৩৭২,২৫,০০,০০০.০০৩৭২,২৫,০০,০০০.০০ ৫৪১,৯৬,৪৩,৭১০.৭৭৫৪১,৯৬,৪৩,৭১০.৭৭
সি ্যদমথাটসি ্যদমথাট ১১৮১,১৫,০০,০০০.০০১১৮১,১৫,০০,০০০.০০ ১১৫১,০০,০৩,৪৩৮.২২১১৫১,০০,০৩,৪৩৮.২২
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সম্বতি বিভথাগ (কম ্যসূবি)

আদয়র বিিরণ

ক্রবমক নং খথাত অর ্যিের ২০১৯-২০২০
1. পশুর েথাট (অস্থায়ী েথাট) ১৫৫৭৪৩৭৮৬.০০
2. ইজথারথা (কথার পথাবক্যং) ২৩৭৮৮৮৯.০০
3. পুরথাতন মথালথামথাল বনলথাম ৯৪৪০০০.০০
4. পশু জথািথাইখথানথা ৮৩১৫০০.০০
5. অন্যথান্য (অস্থায়ী ভথাড়থা) ৭৮৮৯১৪৩.০০

সি ্যদমথাট ১৬,৭৭,৮৭,৩১৮.০০

ব্যদয়র বিিরণ

ক্রবমক নং খথাত অর ্যিের ২০১৯-২০২০
1. ভুবম উন্নয়ন কর ৪০০০০০০০.০০
2. েথাট-িথাজথার ইজথারথা েদত মুবক্তদরথাদ্ধথাদের অংশ ৭৫০০০০০.০০
3. ৭-ভু রথাজস্ব ২৭০০০০০০.০০
4. বডএনবসবসর র্বম ও বিবভন্ন স্থাপনথা মরকড ্য সংগ্রে ও সংরষ্ণ ৫০০০০০০.০০

সি ্যদমথাট ৭,৯৫,০০,০০০.০০

রথাজস্ব বিভথাগ কম ্যসূবি :

ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বি্মথান ৫টি অঞ্চল ও নিসৃষ্ ৫টি অঞ্চলসে মমথাট ১০টি অঞ্চদলর অঞ্চলবভবতিক ওয়থাড ্যসমূে বনম্নরূপ :

ক্রবমক অঞ্চল অঞ্চলভুক্ত ওয়থাড ্যসমূে

০১ অঞ্চল-১ ১, ১৭
০২ অঞ্চল-২ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫
০৩ অঞ্চল-৩ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৫, ৩৬
০৪ অঞ্চল-৪ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬
০৫ অঞ্চল-৫ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪
০৬ অঞ্চল-৬ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪
০৭ অঞ্চল-৭ ৪৭, ৪৮, ৪৯,৫০
০৮ অঞ্চল-৮ ৪৪, ৪৫, ৪৬
০৯ অঞ্চল-৯ ৩৯, ৪০, ৪৩
১০ অঞ্চল-১০ ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর অঞ্চল-১ মরদক ৫ অঞ্চল পর ্যন্ত মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা ২,৩৩,০৭০ টি। মেথাব্ডং নম্বর প্রেথান একটি িলমথান 
প্রবক্রয়থা। নিসৃষ্ অঞ্চল ৬ মরদক ১০ পর ্যন্ত মেথাব্ডং ট্থাক্স গ্রেদণর উদ্গ মনয়থার বিষয়টি প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে।

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর অঞ্চল-১ মরদক ৫ অঞ্চল পর ্যন্ত (িথাজথার শথাখথাসে) মমথাট মরিড লথাইদসন্স সংখ্থা ৩,০১,৪৮৯ টি। মরিড লথাইদসন্স 
প্রেথান ও নিথায়ন একটি িলমথান প্রবক্রয়থা। নিসৃষ্ অঞ্চল ৬ মরদক ১০ এ মরিড লথাইদসন্স ইসুযে করথা েদচ্ছ।
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িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা কম ্যসূবি : িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী :

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর 
উৎস/আবর ্যক সংদলিষ/

সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উদদ্শ্য অংদগর নথাম

লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

প্রকদল্পর নথামঃ আবমন িথাজথার 
ল্থান্ডবফদলর সম্প্রসথারণ ও 
আধুবনকীকরণ।

অর ্যথায়দনর উৎসঃ বজওবি।

আবর ্যক সংদলিষ: 
৭৮৬২৬.৯১ লষ্। সম্পূণ ্য 
বজওবি অর ্যথায়ন।

সমথাবপ্তকথালঃ জুন ২০২৩বরিঃ

 z িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা আধুবনকথায়ন 
তরথা ইনবসনথারদশন এর মথাধ্যদম 
র্বমর উপর িথাম কমথাদনথা;

 z িজ্যযে পবরদিশিথান্ধি ও মথান 
সমিত উপথাদয় সংগ্রে, পবরিেন 
ও বনবে ্যষ্ বনরথাপে স্থাদন 
বডসদপথাজথাল এর ব্যিস্থাকরণ;

 z িজ্যযে েদত কথাি ্যন বনঃসরদণর 
পবরমথাণ হ্থাসকরণ ও 

 z বরদসথাস ্য বরকভথাবর সুবিধথা 
স্থাপদনর মথাধ্যদম ল্থান্ডবফদল 
িদজ্যযের পবরমথাণ কবমদয় 
িজ্যযেদক সম্দে রুপথান্তর করথা।

 z টথায়থার মডথাজথার-২টি, 
েথাইরেবলক এদস্দভটর-
৩টি, বুলদডথাজথার-৬টি, মপ-
মলথাডথার-২টি, ফথায়থার রিথাক-
২টি, বমটি ম্রেয়থার-২টি, 
লং আম ্য এদস্দভটর-২টি, 
মথাইদক্রথািথাস-১টি।

 z র্বম অবধগ্রেণ, র্বম উন্নয়ন, 
িাঁধ বনম ্যথাণ, রথাস্তথা বনম ্যথাণ, 
ডথাবম্ং লেথাটফম ্য বনম ্যথাণ, 
মরেন বনম ্যথাণ, মফবন্সং 
িথাউন্ডথারী ওয়থাল, এইিবডবপ 
লথাইন স্থাপন। 

০.০ ০.০ ০.০ ০.০

প্রদকৌশল বিভথাগ কর্্যক অনিধ েখলীকৃত সম্বতি ও খথাদলর জবম উদ্ধথার সংক্রথান্ত উদ্ধথারকৃত তথ্য :

২০১৯-২০ অর ্যিের অবভরথান
অস্থায়ী 

অিকথােথাদমথা
স্থায়ী 

অিকথােথাদমথা
বিলদিথাড ্য

ফুটপথার 
উদ্ধথার

মথামলথার 
সংখ্থা

অর ্য েন্ড (টথাকথা)
কথারথােন্ড 
(সংখ্থা)

জুলথাই/২০১৯ েদত 
জুন/২০২০

৩০৮ ৮,৪৫১ ১৩৮ ৩১৩ ২৩২.৯৫ ৭৫১ ১,৬০,২৭,৯০০/- ১৯৮

অিকথােথাদমথা উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেদনর সংখ্থা বেঘ ্যযে: ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন ২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব অর ্যথায়দন ১৭২.৯৭ 
বকঃবমঃ সড়ক, ৭০.৬৯ বকঃবমঃ ফুটপথাত এিং এিং ১৯৮.৯৬ বক: বম: মরেইন/নে ্যমথা সংস্থার/উন্নয়ন/বনম ্যথাণ কথাজ সম্ন্ন করথা েদয়দে।

িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী:

ক্র:ম
প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 

সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উমদ্শ্য

লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত
িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

১ প্রকদল্পর নথাম:
আরিথান বরবজবলদয়ন্স প্রদজক্ট(ইউআরবপ)-
বডএনবসবস পথাট ্য (১ম সংদশথাবধত)
অর ্যথায়দনর উৎসঃ বজওবি ও আইবডএ, বিশ্ব 
ব্যথাংক এিং প্রদজক্ট এইড (মক্রবডট)।
আবর ্যক সংদলিষ:
(১ম সংদশথাবধত)
 মমথাট =৮০৬০৫.০০ (বজওবি 
=১৪৫৫.০০+ প্রকল্প সথােথার্ =৭৯১৩৫.০০
মূল বডবপবপ:
মমথাট =৭৪৬০৫.০০ (বজওবি =১৪৫৫.০০+ 
প্রকল্প সথােথার্ =৭৩১৫০.০০
সমথাবপ্তকথাল:
এবপ্রল, ২০২২বরিঃ (১ম সংদশথাবধত)
জুন, ২০২০(মূল বডবপবপ)

সথামবগ্রক ভথাদি প্রকদল্পর উদদ্শ্য 
েদলথা ‘‘জথাতীয় জরুরী প্রদয়থাজদন 
কথার ্যকরী পবরকল্পনথা, সথাড়থা প্রেথান ও 
পুনরুদ্ধথার কথার ্যক্রদমর মথাধ্যদম ঢথাকথা 
এিং বসদলদট সংবলিষ্ সরকথারী 
সংস্থা (বডএনবসবস, বডএসবসবস, 
এসবসবস ও এফএবসবড) সমূদের 
সষ্মতথা বৃবদ্ধ’’

৭৫% মমথাট 
=৫৫৯৫৩.৭৫ 
লষ্ টথাকথা
(বজওবি 
=২৫০.০০+ 
আইবডএ=
৫৫৭০৩.৭৫) লষ্ 
টথাকথা

৭৩% ৬৮.২২%
(বজওবি 
=২১৯.৩৪+ 
আইবডএ =
৫০৬৭৩.১৫)=
মমথাট 
=৫০৮৯২.৪৯



¯’vbxq miKvi wefvM 207

ক্র:ম
প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 

সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উমদ্শ্য

লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত
িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

২ প্রকদল্পর নথাম :
ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশদনর উমিবুক্ত 
স্থানসমূদের আধুবনকথায়ন, উন্নয়ন ও 
সবুজথায়ন  প্রকল্প
অর ্যথায়দনর উৎস: বজওবি
আবর ্যক সংদলিষ: ২৭৯৫০.৮০ লষ্ টথাকথা 
(বজওবি)
সমথাবপ্তকথাল: জুন,২০২১ বরিঃ

 z নগরিথাসীর সথামথাবজক ও 
সংস্কৃবতক মপষ্থাপদটর সথাদর 
সথামথাঞ্জস্যপূণ ্য, িসিথাস উপদরথাগী 
কথার ্যকর ও মটকসই অিকথােথাদমথা 
বনম ্যথাদনর মথাধ্যদম পবরদিশ উন্নয়ন 
ও আধুবনকথায়ন আদলথািযে প্রকদল্পর 
মূল উদদ্শ্য। 

 z ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশদনর 
১৮টি পথাক্য ও ৪টি মখলথার মথাদের 
উন্নয়ন ও আধুবনকথায়ন। 

 z ২৩ টি পথািবলক টয়দলট উন্নয়ন 
এিং আধুবনক, স্বথাস্যে সমিত ও 
ব্যিেথার উপদরথাগী নত্ন ৫০টি 
পথািবলক টয়দলট বনম ্যথাণ। 

 z ৩টি আধুবনক ও স্বথাস্যেসমিত 
জিথাইখথানথা বনম ্যথাণ।  

পর ্যথাপ্ত মখথালথা এিং সবুজ স্থান 
মরদখ ২টি কিরস্থান উন্নয়ন।

৫৭% ৭০০০.০০ লষ্ 
টথাকথা

৪৫% ৫৫০০.০০ লষ্ 
টথাকথা

৩ প্রকদল্পর নথাম :
ইবসবি িতির েদত বমরপুর পর ্যন্ত সড়ক 
প্রশস্করণ ও উন্নয়ন এিং কথালশী মমথাদড় 
লিথাইওভথার বনম ্যথাণ শীষ ্যক প্রকল্প।
অর ্যথায়দনর উৎসঃ বজওবি -১০০% 
মমথাট টথাকথা- ১০১২১১.০৬
সমথাবপ্তকথালঃ ৩০মশ জুন ২০২১ইং 

প্রকদল্পর মূল উদদ্শ্য বি্মথান 
৩.৭০ বক.বম. সড়ক প্রশস্করন 
ও  উন্নয়ন এিং কথালশী মমথাদড় 
লিথাইওভথার (২৩৩৫ বমঃ) 
বনম ্যথাদণর মথাধ্যদম বনম্নবলবখত 
উন্নয়নমূলক বনম ্যথাণ কথার ্য 
সম্থােনঃ

 z বমরপুর পল্িী ঢথাকথা কযেথান্নদমন্, 
উতিরথা  মেথাখথালী ও রথামপুরথার 
মদধ্য সড়ক মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা 
উন্নয়নকরণ

 z সড়দকর পথাশ্ব্যিতশী আিথাবসক 
এলথাকথার জন্য বনরথাপে সড়ক 
বনম ্যথাণ। 

 z সড়দক রথানিথােন ধথারণষ্মতথা 
বৃবদ্ধকরণ ও রথানজট বনরসন। 

 z সড়কটিদত সথাইদকল িথালনথায় 
সুবিধথা প্রেথান। 

 z পরিথারীদের ফুটপথাত ব্যিেথাদরর 
সুবিধথা প্রেথান। 

 z রথাত্রী সথাধথারদনর জন্য িথাস-মি ও 
রথাত্রী েথাউবন বনম ্যথাণ ও পুবলশ িক্স 
বনম ্যথাণ। 

 z পয়ঃবনষ্থাশন ব্যিস্থা উন্নতকরণ। 

৭৭% ৫৫৩৫৬.০০
(লষ্ টথাকথা)

৭৭% ২৭৮৭১.২৩২
(লষ্ টথাকথা)
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ক্র:ম
প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 

সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উমদ্শ্য

লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত
িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

৪ প্রকদল্পর নথাম :
ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সড়ক 
উন্নয়ন কথাদজর জন্য এযেথাসফটি লেযেথান্, 
সংবশষ্ রথান ও রন্ত্রপথাবত ক্রয় এিং স্থাপন 
প্রকল্প (১ম সংদশথাবধত)।
অর ্যথায়দনর উৎসঃ  বজওবি ও বডএনবসবস।
আবর ্যক সংদলিষ: ৪৯৬১.৯০ লষ্ 
টথাকথা (বজওবি- ৪৪৭৮.২০ লষ্ ও 
বডএনবসবস-৪৮৩.৭০ লষ্)।
সমথাবপ্তকথাল- জুন, ২০২১বরিঃ।

 z এযেথাসফটি লেযেথান্ সংগ্রদের 
মথাধ্যদম কথার ্যকর ও ফলপ্রসু 
মমরথামত ও রষ্নথাদিষ্ন 
উন্নয়ন করথা;

 z রথানিথােন সেদজ িলথািদলর 
সুবিধথা সৃবষ্ করথা;

 z বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় 
রথানজট হ্থাস করথা;

 z নথাগবরকদের আর ্য-সথামথাবজক 
অিস্থার উন্নয়ন করথা এিং

 z িথায়ু দূষণমুক্ত ও উন্নত 
পবরদিশসমিত রথাস্তথা বনম ্যথাণ ও 
উন্নয়ন করথা এিং

 z বনরথাপে সড়ক বনবচিত করথা

৬৫% ৩২২৪.০০
লষ্ টথাকথা

৬৫% ৩২২৪.০০ লষ্ 
টথাকথা

ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় এলইবড (LED) সড়কিথাবত সরিরথাে ও স্থাপন প্রকল্প
বিদুযেৎ সথাদক্যল ও প্রকল্প পবরিথালদকর কথার ্যথালয়

(লষ্ টথাকথায়)
প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক বিদলিষণ/

সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উদদ্শ্য

লষ্যেমথাত্রথা (২০১৯-২০) অগ্রগবত(২০১৯-২০)
িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় এলইবড 
(LED) সড়কিথাবত সরিরথাে ও স্থাপন
(১ম সংদশথাবধত)।
মমথাট টথাকথা-৩৬৯৬৪.৮২ লষ্  টথাকথা
বজওবি-৮০% ও বনজস্ব-২০%, 
সমথাবপ্ত- বডদসম্বর/২০২১

ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় 
রিথাবফক ব্যিস্থা ও পরিথারীদের 
সেথায়তথার জন্য বিবভন্ন ওয়থাদটর-কম 
বিদুযেৎ খরি, মটকসই ও আধুবনক 
এলইবড ব্রিট লথাইট স্থাপন।

২৬.০৫% ৯৬৩২.৮৯ ১.২২% ১১৭.৯২

বি:দ্: প্রকল্পর্ক্ত সড়ক িথাবতর কদ্রিথাবলং ব্যিস্থা বনধ ্যথারণ এিং মেশব্যথাপী কদরথানথা ভথাইরথাদসর প্রথাদূভ্যথািজবনত কথারদণ ২০১৯-২০২০ 
অর ্যিেদর িথাস্তিথায়দনর বনবমদতি ০৪টি প্থাদকজ (বজবড-৩, বজবড-৪, বজবড-১০ ও বজবড ১৩) ররথাসমদয় িথাস্তিথায়ন করথা সম্ভি েয়বন। 
িত্যমথাদন উক্ত প্থাদকজসমূদের বিপরীদত প্রথায় ৯৫১৪.৯৬ লষ্ টথাকথার েরপ্রস্তথাি মূল্থায়ন কথার ্যক্রম িলমথান রদয়দে। 
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প্রকদল্পর নথাম/ অর ্যথায়দনর 
উৎস/ আবর ্যক সংদলিষ/ 

সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উদদ্শ্য অংদগর নথাম

লষ্মথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

ঢথাকথা উতির বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন  
অঞ্চদলর ষ্বতগ্রস্  সড়ক, 
নে ্যমথা ফুটপথাত বনম ্যথাণ ও 
উন্নয়নসে সড়ক বনরথাপতিথা 
প্রকল্প (১ম সংদশথাবধত) 
(বজওবি)

বজওবি

জুলথাই-২০১৮- জুন-২০২১

 z প্রকদল্পর আওতথাধীন 
প্রথাইমথাবর, মসদকন্ডথাবর, 
মলথাকথাল সড়কসমূে    
বনম ্যথাণ/পূন:বনম ্যথাণ/ 
মমরথামদতর মথাধ্যদম 
উন্নয়ন। 

 z প্রকল্প এলথাকথায় বি্মথান 
নে ্যমথা সমূে সংস্থার ও 
পুন:বনম ্যথাদনর মথাধ্যদম 
প্রকল্প এলথাকথায় সৃষ্ 
জলিদ্ধতথা দূরীকরণ।  

 z প্রস্তথাবিত সড়কসমূদে 
ফুটপথার বনম ্যথাণ/সংস্থাদরর 
মথাধ্যদম প্রকল্প এলথাকথায়  
িসিথাসরত জনসথাধরদণর 
বনবি ্যঘ্ন িলথািল সুগম 
করথা। 

 z  প্রস্তথাবিত সড়কসমূদে 
সড়ক বিভথাজক বনম ্যথাদণর 
মথাধ্যদম রথানিথােন 
িলথািল বনয়ন্ত্রণ, দূঘ ্যটনথা 
পবরেথার সে জনসথাধরদনর 
জথানমথাদলর বনরথাপতিথা 
বনবচিত করথা। 

 z সদি ্যথাপবর  প্রকল্প এলথাকথার 
আর ্য সথামথাবজক উন্নয়ন 
ত্বরথাবন্বত করথা।

 z প্রস্তথাবিত প্রকদল্পর 
আওতথায় ৯৮.৫৭ 
বকঃবমঃ রথাস্তথা, ১৪২.২৫ 
বকঃবমঃ নে ্যমথা, ১০৭.২৭ 
বকঃবমঃ ফুটপথাত এিং 
১২.৪১ বকঃবমঃ বমবডয়থান  
বনম ্যথাণ  ও উন্নয়ন এিং ও 
১টি িক্স কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ 
করথা েদি।

জ্থালথানী                                                মরথাক ২০.০০ মরথাক ৯.৮৬

মষ্শনথারী, রেইং, 
সথাদভ ্যবয়ং, িথাইবন্ডং 
ইতযেথাবে

মরথাক ৫.০০ মরথাক -

বিজ্ঞথাপন মরথাক ৫.০০ মরথাক -

প্রবশষ্ণ মরথাক ৬৭.০০ মরথাক -

সমিথানী ভথাতথা                                          মরথাক ৫.০০ মরথাক ৫.০০

সড়ক উন্নয়ন  বকঃ
বমঃ                                              

৭০.৩৫ ১৪৬৩৭.৭১ ৬৮.৩৫ ১৩১৫৩.১৭

নে ্যমথা বনম ্যথাণ/উন্নয়ন  
বকঃবমঃ                                               

১০৩.৫১ ১৩৮৯৬.৮৫ ১০২.৮৫ ১২৮৯৬.৮৫

ফুটপথাত বনম ্যথাণ/ 
উন্নয়ন বকঃবমঃ                                                 

৫৪.১৭ ১১৯২.৯৫ ৫২.৭৮ ৯৮০.৯৫

বমবডয়থান  বনম ্যথাণ/ 
উন্নয়ন বকঃবমঃ                                           

৪.০৩৬ ৫৭০.৪৯ ৪.০৩৬ ৫৭০.৪৯

ইউটিবলটিস স্থানথান্তর 
(বডসদকথা, ঢথাকথা 
ওয়থাসথা, বিটিবসএল, 
বততথাস ও অন্যথান্য) 
মরথাক                               

মরথাক ১০০.০০ মরথাক ৮২.৫৪

মমথাট ৩০৫০০.০০ ২৭৬৯৮.৮৬
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২০১৯-২০ অর ্যিেদরর বিদশষ সথাফল্
 z বি্মথান সড়ক উন্নয়ন ২০৬.৩৫০ বক:বম:

 z নত্ন মরেন বনম ্যথাণ/ উন্নয়ন ২০৯.৬৭ বক: বম:

 z নত্ন ফুটপথাত বনম ্যথাণ/উন্নয়ন ২২৬.০২ বক:বম:

 z ফুটওভথার বরিজ বনম ্যথাণ/মমরথামত ৫ টি

 z পথাক্য উন্নয়ন/রষ্ণথাদিষ্ণ ২ টি

 z মখলথার মথাে উন্নয়ন/রষ্ণথাদিষ্ণ ১টি

 z পথািবলক টয়দলট বনম ্যথাণ/সংষ্থার ১২ টি

 z বডএনবসবসর বনজস্ব অর ্যথায়দন আইবসটি মসল কর্্যক রথাজস্ব বিভথাগ ও বেসথাি বিভথাদগর সকল কথার ্যক্রম অনলথাইদনর মথাধ্যদম শতভথাগ 
সম্ন্ন করথার লদষ্যে “Consultancy Services for Up-gradation, Operation & Maintenance of Revenue 
Management Software (RMS) and Double Entry Accrual Accounting System (DEAAS) of Dhaka 
North City Corporation” প্রকদল্পর TOR (Terms of Reference) বনধ ্যথারণ করথা েদয়দে।

 z গত মম ১০, ২০২০ বরি. তথাবরদখ ওয়থান টিপ সথাবভ ্যস (িথাংলথাদেশ বিবনদয়থাগ উন্নয়ন কর্্যপষ্) বিবধমথালথা, ২০২০ নথাদম িথাংলথাদেশ 
মগদজট প্রকথাবশত েয়। মস মমথাতথাদিক ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশদনর আইবসটি বিভথাগ বিডথার সথাদর সমন্বয় কদর অনলথাইদন মরিড 
লথাইদসন্স প্রেথাদনর কথাবরগবর বেক পরীষ্থা-বনরীষ্থা করদে।

 z মরিড লথাইদসন্স ইসুযে ও নিথায়ন সম্বক্যত বফ অনলথাইদন জমথােথাদনর বনবমতি মথাদক্যন্থাইল ব্যথাংক বলবমদটদডর সথাদর বডএনবসবসর 
সমদঝথাতথা স্মথারক স্বথাষ্বরত েদয়দে এিং অবতসত্বর তথা িথালুর লদষ্যে বডএনবসবস্র আইবসটি মসল মরৌরভথাদি কথাজ করদে।

 z বডএনবসবসর মুখপথাত্র ‘নগবরয়থা’-মত মরিড লথাইদসন্স বিষদয় বিস্তথাবরত তথ্য উপস্থাপন কদর পবত্রকথাটি প্রদতযেক মেথাব্ডং ঠিকথানথায় মপ্ররণ 
করথা েদয়দে।

 z রথাজস্ব বিভথাগ কর্্যক প্রদেয় মসিথার বিবভন্ন প্রকথার আদিেন ফরম বিনথামূদল্ প্রেথাদনর লদষ্যে তথা বডএনবসবসর ওদয়িসথাইদট মেয়থা 
েদয়দে।

 z জনদুদভ্যথাগ লথাঘি ও মসিথা সেজীকরদণর লদষ্যে প্রবতটি অঞ্চদল ও প্রধথান কথার ্যথালদয় বসটিদজন িথাট ্যথার (মসিথা প্রেথান প্রবতশ্রুবত) দৃশ্যমথান 
জথায়গথায় স্থাপন করথা েদয়দে।

 z ৩৩৩ কল মসন্থাদরর মথাধ্যদম ঢথাকথা উতির বসটি কদপ ্যথাদরশদনর তথ্য, মসিথা ও অবভদরথাগ প্রবতকথার ব্যিস্থাপনথার জন্য মফথাকথাল পদয়ন্ 
কম ্যকত্যথা মদনথানয়ন ও a2i প্রকদল্পর আওতথায় তথাদের বরিবফ্ং ও প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা েয়।

 z স্থানীয় সরকথার বিভথাদগর বনদে ্যশনথা এিং মথাননীয় মময়দরর গবতশীল মনর্দত্বর কথারদণ “সিথাই বমদল সিথার ঢথাকথা, সুস্, সিল ও 
আধুবনক ঢথাকথা” গড়থার লদষ্যে সমিথাবনত নগরিথাসীর জ্ঞথাতথাদর ্য বসটিদজন িথাট ্যথার িথা মসিথা প্রেথান প্রবতস্রুবত বডএনবসবসর ওদয়ি সথাইদট 
মেয়থা েদয়দে।

 z আশথা করথা রথায়, অবত দ্রুত মরিড লথাইদসন্স কথার ্যক্রম অদটথাদমদটড করথা সম্ভি েদি এিং সমিথাবনত ব্যিসথায়ীগণ ঘদর িদসই মরিড 
লথাইদসন্স সম্বক্যত সকল মসিথা পথাদিন । ফদল সমিথাবনত ব্যিসথায়ীগদণর সময়, খরি ও রথাতথায়থাত (TCV) সথারেয় েদি।
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ফদটথাগ্যথালথাবর

মশক বনয়ন্ত্রণ কথার ্যক্রম

শথােজথােপুর ফুটওভথার বরিজ
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ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ১০৯ িগ ্য বকদলথাবমটথার ৬৪ বম:
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৭৫টি
অঞ্চল সংখ্থা  : ১০টি
জনসংখ্থা  : ৭৫,৫৮,০২৫ জন
  (২০১৬ সথাদলর মজলথা প্রশথাসক, ঢথাকথা অবফদসর তথ্য অনুরথায়ী)
নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ১,৭০,৫৮৫টি।

cÖavb †mevmg~n/Kvh©µg
 z iv¯Ív-dzUcv_-†Wªb i¶Yv‡e¶Y Kiv Ges iv¯Ívi evwZi e¨e¯’v Kiv|

 z mKj bMi evmxi ¯^v¯’¨‡mev wbwðZ Ki‡Z miKvwi I †emiKvwi D‡`¨v‡Mi cvkvcvwk wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbR¯^ e¨e¯’vcbvq 
¯^v¯’¨‡mev cÖ`v‡bi e¨e¯’v Kiv|

 z bMievmxi ˆ`bw›`b Lvevi I wbZ¨ cÖ‡qvRbxq wRwb‡mi †hvMvb wbwðZ Kivi Rb¨ cwiKwíZ Dcv‡q bMixi ¯’v‡b ¯’v‡b evRvi 
I gv‡K©‡Ui e¨e¯’v M‡o †Zvjv|

 z bMixi wekvj Rb‡Mvôx Øviv m„ó AveR©bv ˆ`wbK Acmvi‡Yi e¨e¯’v Kiv|

 z cwiKwíZ Dcv‡q bMixi ¯’v‡b †Ljvi gvV, cvK© I KwgDwbwU †m›Uv‡ii e¨e¯’v Kiv|

 z g„Z e¨w³i `vdb/`vnKi‡Yi Rb¨ Kei¯’vb/k¥kvb Nv‡Ui e¨e¯’vcbv Kiv|

 z Aciva‡ivaK‡í I mvgvwRK-A_©‰bwZK Kg©KvÛ Ges hvbevnb I c_Pvix PjvP‡ji myweav‡_© bM‡ii moKmg~‡n w÷ªU jvB‡Ui 
e¨e¯’v Kiv|

cÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej

XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡b eZ©gvb Rbej wb¤œiƒc :

Aby‡gvw`Z c` Kg©iZ
2019-2020 A_© eQ‡i 

c~iYK…Z c`msL¨v
m„ó c` k~b¨ c`

gšÍe¨

2422 1754 k~b¨ c‡` †Kvb wb‡qvM nqwb -- 668 * wb‡qvM cÖwµqvaxb : ¯^v¯’¨ wefvM- 138 
Rb, cÖ‡KŠkj wefvM- 20 Rb

ivR¯^ Avq LvZ wfwËK weeiY

2019-20 A_©eQ‡i ivR¯^ Av‡qi weeiY :
(‡KvwU UvKvq)

µwgK  bs Lv‡Zi bvg UvKvi cwigvY

01. ‡nvwìs U¨v· 180.53
02. ‡UªW jvB‡mÝ wd 54.32
03. gv‡K©U fvov 35.60
04. Ahvwš¿K wd 0
05. wm‡bgv we‡bv`b wd 0.15
06. weÁvcb 3.45
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µwgK  bs Lv‡Zi bvg UvKvi cwigvY

07. BRviv 4.37
08. wkïcvK© 0.05
09. m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki 72.73
10. miKvix Aby`vb (we‡kl Aby`vbmn) 68.89

উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর প্রকল্প বভবতিক সংবষ্প্ত বিিরণ

২০১৯-২০ অর ্যিেদর গৃবেত প্রকল্প ২০১৯-২০ অর ্যিেদর সমথাপ্ত প্রকল্প
ঢথাকথা বসটি মনইিথারহুড আপদগ্রবডং প্রদজক্ট (বডবসএনইউবপ) 
মময়থােকথাল: ০১ মথাি ্য, ২০১৯ েদত ৩০মশ জুন ২০২৪ প্রকল্প ব্যয়: 
৮৮০.৪৬, (বজওবি- ৪৫.৯৭, প্রকল্প সথােথার্ ৮৩৪.৪৯ (টথাকথাংশ- 
৮৩২.৪৬) মকথাটি টথাকথা)
প্রধথান প্রধথান অঙ্গসমূে:
১.  নত্ন কবমউবনটি মসন্থার- ১৮টি
২. কবমউবনটি মসন্থার রষ্ণথাদিষ্ণ- ৩টি
৩. পথাক্য উন্নয়ন ২০টি স্থান- ৫৩২৩৯ স্বয়থার বমটথার
৪.  বরজথারভথার/বঝল/পুকুর উন্নয়ন ৩টি স্থাদন- ৪১৯১৬ স্য়থার বমটথার
৫. সরু রথাস্তথা উন্নয়ন ৩ - ৫ বমটথার প্রশস্ত- ৪.১১১ বক:বম
৬. সরু রথাস্তথা মমরথামত ৩-৫ বমটথার প্রশস্ত- ১০.৫৭৬ বক:বম
৭.  প্রশস্ত রথাস্তথা ৫ বমটথাদরর মিবশ- ১১.৮ বক:বম
৮. নে ্যমথা উন্নয়ন ৩৯.২৮৭ বক:বম
৯. সথাইট ওয়থাক ২ বমটথার ৩৮.১ বক:বম
১০. মখলথার মথাে ৩টি স্থাদন ৮৫৪০ স্য়থার বমটথার
১১. পরিথারী বরিজ শের-কথামরথাঙ্গীির এলথাকথায় ২টি
১২. রিথাবফক/গথাবড় িলথািদলর বরিজ কথামরথাঙ্গীরির এলথাকথায় ২টি
১৩. বুবড়গঙ্গথা নেীর তীর উন্নয়ন ৪.৪৪৩৫ বক:বম
১৪. পথািবলক টয়দলট- ৮ টি
১৫. িজ্যযে স্থানথান্তর করথার স্থান ৯ টি
১৬. বৃষ্ মরথাপন- ২৭১৯ টি
১৭. মটক্সটথাইলস মশড ৪৫.৫০ স্য়থার বমটথার
১৯. মমটথাল মশড ২২৭৫ স্য়থার বমটথার
২০. মেবরদটটি বিব্ডং রষ্ণথাদিষ্ণ ১ টি
২১. ১৯টি রিথাবফক জথাংশন ইমপ্রুভদমন্ ৫৩ মস.বম রিথাবফক বসগন্যথাল 

অপথাদরশন ম্যথাদনজদমন্ ৭২ টি
২২. ব্রিট লথাইট, মপথাল ও অন্যথান্য ৩৪৭৮ টি

ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর আওতথাধীন নিসংযুক্ত 
শ্যথামপুর, েবনয়থা, মথাত্য়থাইল এিং সথারুবলয়থা এলথাকথার সড়ক 
অিকথােথাদমথা ও মরেদনজ ব্যিস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংদশথাবধত)। 
মময়থােকথাল: জথানুয়থাবর, ২০১৭ েদত বডদস: ২০১৯
প্রকল্প ব্যয়: 773.98 মকথাটি টথাকথা
প্রধথান প্রধথান অঙ্গসমূে:
১.  রথাস্তথা উন্নয়ন- ১৬৭.৮৮ বক:বম:
২.  নে ্যমথা বনম ্যথাণ- ১৭১.৬৫ বক:বম:
৩.  ফুটপথাত বনম ্যথাণ- ৮.৮১ বক:বম:
৪.  িনথায়ন- ৭,০৬৩ টি
৫.  রথাস্তথায় এলইবড লথাইট- ১৪৩.৪৭ বক:বম:

cÖ‡KŠkj/¯^v¯’¨/m¤úwË/ivR¯^/cwi”QbœZv/AwWU/AvBb/eR©¨ e¨e¯’vcbv/Kw¤úDUvi †mj/cwienb/bMi cwiKíbv/ wk¶v/ 
cÖkvmwbK/ weï× cvwb mieivn/mvgvwRK Kvh©µg/m¨wb‡Ukb Kvh©µg/gvbe m¤ú` Dbœqb/ `vwi`ª we‡gvPb Kg©m~Px msµvšÍ 
Kvh©µ‡gi msw¶ß weeiYx wb‡gœ cÖ`Ë n‡jv :

cÖ‡KŠkj wefvM : XvKv gnvbMixi wewfbœ mg‡q eb¨v, AwZe„wó, Rjve×Zv, cÖvK…wZK `y‡h©vM I mg‡q mg‡q wewfbœ ms¯’v (Iqvmv, 
†Wmv, wUGÛwU, wZZvm) KZ…©K hÎZÎ iv¯Ív Lb‡bi d‡j AwaKvsk iv¯Ív-NvU e¨env‡ii Abyc‡hvMx n‡q c‡o| bMievmx‡K 
AwaKZi my›`i, my¯’ I evm‡hvM¨ XvKv kni Dcnvi †`qvi j‡¶¨ cÖwZ eQiB wWGmwmwmÕi wbR¯^ Ges miKvwi I ˆe‡`wkK A_©vq‡b 
wewfbœ Dbœqb Kg©KvÛ ev¯Íevqb Kiv n‡q _v‡K|
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2019-20 A_©eQ‡i miKv‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K wewfbœ Dbœqb cÖKí I wbR¯^ 
A_©vq‡b moK Dbœqb, b`©gv wbg©vY, dzUcvZ Dbœqb, †meK K‡jvbx wbg©vY, eR©¨ e¨e¯’vcbv Dbœq‡b hvb-hš¿cvwZ msMÖn BZ¨vw` 
KvR ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|

¯^v¯’¨ wefvM

মশক বনয়ন্ত্রণ কথার ্যক্রম
 z মডঙ্গবু/বিকুনগুবনয়থা মরথাগ প্রবতদরথাদধ জনসদিতনতথা বতরীর লদষ্যে বডবজটথাল মিথাড ্য, বলফদলট, বটিকথার, বেবনক জথাতীয় পবত্রকথা, 

ইতযেথাবের মথাধ্যদম স্বথাস্যেবিবধ প্রিথার করথা েয়। এেথাড়থাও অঞ্চলবভবতিক িথাউল গথাদনর মথাধ্যদম প্রিথারণথা ও সদিতনতথা  বৃবদ্ধর জন্য 
মরথাড মশথা করথা েদয়দে।

 z িথাড়ী িথাড়ী বগদয় নুযেনতম প্রবতবেন ৬০ টি িথাড়ী পবরেশ ্যন কদর এবডস মশথার লথাভ ্যথার প্রজননস্ল সনথাক্তকরণ, র্ংসকরণ, কীটনথাশক 
প্রদয়থাগ এিং জনসদিতনতথামূলক বলফদলট বিতরণ করথা েয়। মমথাট ৩০০৮১৮ িথাড়ী পবরেশ ্যন কদর ১৫১৩ টি িথাড়ীদত এবডস মশথার 
লথাভ ্যথা পথাওয়থা রথায়। 

 z মমথািথাইল মকথাদট ্যর মথাধ্যদম মমথাট ৫,৩৮৯ বনম ্যথাণথাধীন ভিদনর  মদধ্য ২০৭টি বনম ্যথাণথাধীন ভিদন লথাভ ্যথার উপবস্বত পথাওয়থায় ভিন 
মথাবলকদক মমথাট ৩৬,০৫,০০০/- টথাকথা জবরমথানথা করথা েদয়দে।  

 z এবডস মশথা িথাবেত মডঙ্গবু ও বিকুনগুবনয়থা মরথাগ প্রবতদরথাদধ জনসদিতনতথা সৃবষ্র লদষ্যে বশষ্থা প্রবতষ্থাদন বশষ্থারশী, বশষ্ক ও 
অবভভথািকদের উদ্বুদ্ধকরণ সভথা করথা েদয়দে এিং ২৯৩৫০০টি  বলফদলট বিতরণ করথা েয়। 

 z ১৫ জুলথাই ২০১৯ েদত পষ্কথাল ব্যথাবপ ৫৭ টি ওয়থাদড ্য ৪৭৬ টি মকদন্দ্র ৬৮ টি মমবডকযেথাল টিদমর মথাধ্যদম মডঙ্গবু/বিকুনগুবনয়থা মরথাগীর 
বিনথামূদল্ বিবকৎসথা ও ঔষধ প্রেথাদনর ব্যিস্থা গ্রেণ করথা েদয়দে। 

 z কীটনথাশদকর (এযেথাডথাবটিসথাইড) কথার ্যকথাবরতথা ও নত্ন কীটনথাশক বনি ্যথািদন বিদশষজ্ঞদের সথাদর  সভথা কদর পরথামশ ্য মনয়থা েদয়দে। 

প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা

আরিথান প্রথাইমথারী মেলথ্ মকয়থার সথাবভ ্যস মডবলভথারী প্রকদল্পর অধীদন ২৮টি নগর স্বথাস্যেদকন্দ্র ও ৫টি নগর মথার্সেন মকদন্দ্রর মথাধ্যদম 
৬,৫৯,২৯৯ জন মরথাগীদক প্রথারবমক স্বথাস্যেদসিথা এিং ৪,৮৩১ জনদক মডবলভথারী (নরমথাল মডবলভথাবর ও বসজথাবরয়থান মসকসথান) মসিথা প্রেথান 
করথা েয়।

মুবজিিষ ্য পথালন
 z বিনথামূদল্ মরথাগীদের বিবকৎসথা মসিথা ও ঔষধবিতরণ করথা েয়;

 z ভবত্য মরথাগীদের জন্য উন্নত খথািথার পবরদিশন করথা েয়;

 z সম্পূণ ্য েথাসপথাতথাদল আদলথাকসজ্থা করথা েয়;

 z পষ্কথালব্যথাপী বিনথামূদল্ রদক্তর গ্রুপ ও িড়দের লিথাড সুগথার পরীষ্থা করথা েয়।

জনস্বথাস্যে খথা্ পরীষ্থাগথাদরর কথার ্যক্রম

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর বনরথাপে খথা্ আইন- ২০১৩ এর আদলথাদক অঞ্চলবভবতিক েথাবয়ত্বপ্রথাপ্ত বনরথাপে খথা্ পবরেশ ্যকগণ ১ জুলথাই ২০১৯ 
মরদক ৩১ জুন ২০২০ পর ্যন্ত  মমথািথাইল মকথাট ্য ও বিশুদ্ধ খথা্ আেথালদত ৭৬টি বনয়বমত মথামলথার মথাধ্যদম ২৬,৭৩,০০০/- টথাকথা জবরমথানথা 
আেথায় করথা েয়।
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মভদটবরনথারী কথার ্যক্রম
 z েথাজথারীিথাগ ও কথাপ্তথান িথাজথার পশু জিথাইখথানথা আধুবনকথায়দনর লদষ্যে  ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মমগথা প্রকদল্পর আওতথায় 

বনম ্যথাণ কথাজ সমথাবপ্তর পদর;

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর গরু ৪৩,৭৭৫টি, মবেষ ১,৪৬৪টি এিং েথাগল/মভড়থা ২,৩২,৯২৪টি জিথাই করথা েদয়দে;

 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ৩৩টি মপথাষথা কুকুরদক মরবজদষ্ট্রশন করথা েদয়দে।

বডজ-ইনদফকশন কথার ্যক্রম

ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর স্বথাস্যে বিভথাদগর অধীদন বডজ-ইনদফকশন শথাখথা েদত ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ঈে-উল-আরেথা উপলদষ্ 
মকথারিথানীর পশুর িজ্যযে জীিথাণুমুক্ত করথার লদষ্যে ৭৫টি ওয়থাদড ্য ওয়থাড ্য কথাউবন্সদলর মথাধ্যদম ও বিবভন্ন সথামথাবজক সংগেদনর মথাধ্যদম বলিবিং 
পথাউডথার বিতরণ করথা েদয়দে। এেথাড়থাও মকথাবভড-১৯ জীিথাণু র্ংসকরদণর লদষ্যে ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন এলথাকথার 
রথাস্তথায় ওয়থাটথার-িথাউজথার গথাড়ীদত পথাবনর সবেত বলিবিং পথাউডথার/মসথাবডয়থাম েথাইদপথা-মক্থারথাইড বমরেণ কদর বেটথাদনথা েদয়দে।

জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন শথাখথার কথার ্যক্রম
 z ২০১৯-২০ অর ্যিেদর ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন অঞ্চল েদত ৯৩,৩২৪টি জন্ম বনিন্ধন সনে এিং ৪২৫টি মৃত্যে বনিন্ধন 

সনে প্রেথান করথা েদয়দে।

eR¨© e¨e¯’vcbv wefvM 
XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb GjvKv‡K cwi¯‹vi-cwi”Qbœ I †UKmB eR©¨ e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ eR©¨ e¨e¯’vcbv wefvM 
†_‡K wewfbœ D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

bMixi eR©¨ e¨e ’̄vcbvq cÖvq 5480 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix I cwi”QbœZv Kgx© wb‡qvwRZ i‡q‡Q| XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
AvIZvaxb GjvKvi eR©¨ cwien‡b cÖwZw`b cÖvq 280 wU eR©¨evnx Mvox e¨eüZ n‡”Q| GQvov j¨vÛwd‡j eR©¨ AcmviY I 
e¨e¯’vcbv Kv‡R cÖ‡qvRbxq msL¨K ûBj †WvRvi, G·Kv‡fUi, eyj‡WvRvi wb‡qvwRZ i‡q‡Q| 

†m‡KÛvix UªvÝdvi †÷kb (GmwUGm) wbg©vY
gvbbxq cÖavbgš¿x iv¯Ívi Dc‡i ¯’vwcZ eR©¨evnx K‡›UBbvi mg~n `ªæZ Acmvi‡Yi wb‡`©kbv cÖ`vb K‡i‡Qb| †m †cÖwÿ‡Z XvKv 
`wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb GjvKvq cwi‡ekm¤§Z eR©¨ e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ bZzb AšÍf©~³ 18 wU IqvW©mn 75 wU Iqv‡W©i 
cÖwZwU‡Z 1 (GK) wU K‡i †m‡KÛvix UªvÝdvi †ókb wbg©v‡Yi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 24 (PweŸk) wU GmwUGm wbg©vY 
K‡i Zvi Af¨šÍ‡i cwi‡ekm¤§Zfv‡e K‡›UBbvi e¨e¯’vcbv Kiv n‡”Q| eZ©gv‡b 6 (Qq) wU GmwUGm wbgv©‡Yi KvR Pjgvb Av‡Q| 
GQvov Av‡iv 22 (evBk) wU GmwUGm wbgv©‡Yi j‡ÿ¨ `icÎ Avnev‡bi Kvh©µg cÖwµqvaxb Av‡Q| 

eR©¨ msMÖ‡n GbwRI/wmweIÕi AskMÖnY
 z M„n¯’vjx eR©¨ msMÖ‡n cÖvBgvix Kv‡jKkb mvwf©m †cÖvfvBWvi (wcwmGmwc) wnmv‡e cÖvq 160 wU GbwRI/wmweIÕi Ask MÖnY 

wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

 z GbwRI I wmweIÕi cÖvq 600 f¨vb Mvox Ges 3000 Kgx© eR©¨ msMÖ‡n wb‡qvwRZ †_‡K bMixi cwi¯‹vi cwi”QbœZvq mwµq 
Ask MÖnY Ki‡Q|
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gvZzqvBj j¨vÛwd‡j P~ovšÍ eR©¨ AcmviY
 z XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb GjvKvi eR©¨ P~ovšÍ AcmviY I AšÍeZx©Kvjxb cwi‡kva‡bi Rb¨ 181.0909 GKi 

RvqMvi Dci m¨vwbUvwi j¨vÛwdj wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| wWGmwmwm AvIZvaxb GjvKv n‡Z cÖwZw`b cÖvq 2400-2600 Ub eR©¨ 
gvZzqvBj m¨v‡bUvwi j¨vÛwd‡j P~ovšÍ AcmviY Kiv n‡”Q| 2019-20 A_©eQ‡i gvZzqvBj m¨vwbUvwi j¨vÛwd‡j 890518.00 
Ub AcmviY Kiv n‡q‡Q| 

†gwWK¨vj eR©¨ e¨e¯’vcbv
XvKv `w¶Y wmwU K‡c©v‡ikb I GKwU †emiKvix ms¯’v wcÖRg evsjv‡`k dvD‡Ûk‡bi †hŠ_ D‡`¨v‡M cÖwZw`b cÖvq 1050 (GK 
nvRvi cÂvk) wU ¯^v¯’¨ †mev cÖwZôvb †_‡K 10 (`k) wU Covered Van Gi gva¨‡g cÖvq 12.00 Ub ¶wZKi eR©¨ msMÖn K‡i 
gvZyqvBj j¨vÛwd‡j ¯’vwcZ wU ªU‡g›U cø¨v›U G cwi‡kvab n‡”Q| 

XvKv ̀ w¶Y wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb GjvKvi 100% (kZfvM) nvmcvZvj, wK¬wbK, WvqvMbwóK †m›Uv‡ii ¶wZKi ‡gwWK¨vj 
eR©¨ GB e¨e¯’vcbvi AvIZvq wb‡q Avmv n‡q‡Q| G Kv‡R 2 (`yB) wU Autoclave, 3 (wZb) wU Incinerator, Effluent 
Treatment Plant (ETP) mn Ab¨vb¨ myweavw` e¨envi K‡i cwi‡ekm¤§Zfv‡e ¶wZKi †gwWK¨vj eR©¨ e¨e¯’vcbv Kiv n‡”Q| 

সমথাজকল্থাণ ও সথাংস্কৃবতক বিভথাগ

অত্র বিভথাগ কর্্যক সরথাসবর েথাবরদ্ বিদমথািন কম ্যসূবি গ্রেণ করথা েয়বন। তদি ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর িথাদজদট িরথাদ্কৃত কল্থাণমূলক 
ব্যদয়র খথাদত ৪৪.৪০ মকথাটি টথাকথার বিপরীদত ঢথাকথা মেথানগরীদত িসিথাসরত বিবভন্ন স্তদরর অসেথায় ও দুঃস্ জনসথাধথারদণর কল্থাণমূলক 
কথাদজ মরমন- বিিথাে, বিবকৎসথা, মলখথাপড়থা এিং মসবজে/মবদিদরর সংস্থার, সথাংস্কৃবতক আদয়থাজদন অনুেথান বেদসদি এককথালীন অর ্য 
বিতরদণর উদ্থাগ অব্যথােত বেল। কদপ ্যথাদরশদনর অর ্যথায়দন ও নথাদম ফুটিল টূণ ্যথাদমন্ পবরিথালনথা করথা েদয় রথাদক। ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর 
মমথাট ৩০.৮৭ মকথাটি টথাকথা ব্যয় েয়।

ew¯Í Dbœqb wefvM

K) m¨vwb‡Ukb Kvh©µg
DSCC-UNICEF Avievb cvBjU cÖK‡íi AvIZvq 2019-2020 A_© eQ‡ii XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi AÂj-4 Gi 11 
(GMvi)wU Iqv‡W©  1620 Rb‡K WASH Gi Dci m‡PZb Kiv nq| 30 wU cyivZb Uq‡jU ms¯‹vi Ges 15wU bZzb Uq‡jU ¯’vcb 
Kiv nq| mv‡R`v dvD‡Ûkb Wash for Urban Poor cÖK‡íi AvIZvq 30 wU ew¯Í‡Z 34 wU Uq‡jU ¯’vcb Kiv nq| GQvov 
eª¨vK Gi mn‡hvwMZvq eª¨vK Avievb †W‡fjc‡g›U cÖK‡íi AvIZvq 07 wU ew¯Í‡Z bZzb I cyivZb wg‡j 09wU Uq‡jU ms¯‹vi Ges 
wbg©vY Kiv nq| 

খ) বশষ্থা কথার ্যক্রম
myifxi GWz‡Kkb BKzBwU di AvDU Ad ¯‹zj wPj‡Wªb Kg©m~wPi AvIZvq 67 wU †K‡›`ªi gva¨‡g  AÂj- 3, 4 I 5 Gi (IqvW© 
bs- 30, 33  34, 35,42, 43, 49, 51, 54) we`¨vjq ewn©f~Z, we`¨vjq †_‡K S‡i cov ev KL‡bv we`¨vj‡q hvqwb Ggb 
8-14 erm‡ii 2000 Rb wkï‡K DcvbyôvwbK cÖv_wgK wkÿv cÖ`vb Kiv nq|

নগর পবরকল্পনথা বিভথাগ
2011 mv‡j XvKv wmwU K‡cv©‡ikb wef³ n‡q XvKv ̀ wÿY wmwU K‡cv©‡ikb (wWGmwmwm) I XvKv DËi wmwU K‡cv©‡ikb (wWGbwmwm) 
MwVZ nq| cieZ©x‡Z 2017 mv‡j XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ik‡b AviI 18 wU IqvW© AšÍf~³ n‡q †gvU IqvW© msL¨v nq 75 wU hv 
10 wU AÂj wef³| d‡j cwieZ©b nq XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ik‡bi gvbwPÎ| XvKv kn‡ii wewfbœ cwiKíbv welqK, †mevg~jK 
I M‡elYvg~jK Kv‡Ri cÖ‡qvR‡b Ges miKv‡ii wWwRUvj evsjv‡`k MV‡bi A½xKv‡ii mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L Kw¤úDUvivBRW GIS 
(Geographical Information System) c×wZi gva¨‡g 75 wU IqvW© m¤^wjZ wWGmwmwmÕi wWwRUvj cÖkvmwbK gvbwPÎ 
cÖYqY Kiv n‡q‡Q hv wWGmwmwm Ges wewfbœ e¨w³ I cÖwZôv‡bi cwiKíbv I M‡elYvg~jK Kv‡R e¨eüZ n‡”Q| 
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আইন বিভথাগ : A_©eQi 2019-2020

wefvM/kvLvi 
bvg

2019-20 mv‡ji A_© 
eQ‡ii †gvU gvgjvi 

msL¨v

†gvU wb¯úwËK…Z 
gvgjvi msL¨v

c‡ÿ wec‡ÿ gšÍe¨

AvBb wefvM D”P Av`vj‡Z 65 wU
wb¤œ Av`vj‡Z 13 wU

D”P Av`vj‡Z 
wb¯úwË 29wU
wb¤œ Av`vj‡Z 

26 wU

D”P Av`vj‡Z 
c‡ÿ ivq 28 wU
wb¤œ Av`vj‡Z 

c‡ÿ ivq 20 wU

D”P Av`vj‡Z 
wec‡ÿ ivq 1wU
wb¤œ Av`vj‡Z 

wec‡ÿ ivq 6wU

nvB‡KvU© wefv‡Mi 28 wU 
gvgjv c‡ÿ wb¯úwË Aewkó 
1 wU gvgjv wec‡ÿ wb¯úwË| 
wb¤œ Av`vj‡Zi 20 wU 
gvgjv c‡ÿ wb¯úwË Ges 6 
wU wec‡ÿ wb¯úwË| 

†gvU 78 wU †gvU 55 wU †gvU 48 wU †gvU 7wU

cÖ‡KŠkj wefvM KZ©„K A‰ea `LjxK…Z m¤úwË †_‡K D‡”Q` I Lv‡ji Rwg D×vi:

XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ik‡bi m¤úwË wefvM KZ…©K wb¤œewb©Z Lvjmg~‡n A‰ea `Lj D‡”Q` K‡i A‰ea `Lj gy³ nq :
1| bw›`cvov eªxR n‡Z wÎ‡gvnbx ch©šÍ Lvj - 7 GKi 
2| evmv‡ev Lvj - 2 GKi 
3| Kvgiv½xiPi Lvj - 3 GKi
4| †`e `yjvB Lvj (hvÎvevox KvRjv eªxR n‡Z DËi w`‡Ki gv`ªvmv ch©šÍ) - 3 GKi (Kg/‡ekx)
D‡jøL¨ †h, †Rjv cÖkvmK, XvKv Iqvmv Ges XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ik‡bi mgš^‡q Lvjmg~‡n A‰ea `Lj D‡”Q` Kiv nq|

অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেইদনর সংখ্থা

ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন কর্্যক ২০১৯-২০ অরি ্যেদর উন্নয়ন কম ্যকথাদন্ডর সথার-সংদষ্প বনম্নরূপ:

খথাত একক পবরমথাণ
বি্মথান সড়ক উন্নয়ন বক:বম: ২২১.২২
বি্মথান সড়ক মমরথামত বক:বম: ৫৬.১২
সড়ক িথাবত স্থাপন সংখ্থা ৬৫৬৩
নত্ন মরেন বনম ্যথাণ বক:বম: ১৮৫.০২
মরেন মমরথামত/উন্নয়ন বক:বম: ৬১.১৬
ফুটপথাত নত্ন বনম ্যথাণ বক:বম: ৩৬.১০
ফুটপথাত মমরথামত/ উন্নয়ন বক:বম: ১৮.৬১
ফুটওভথার বরিজ বনম ্যথাণ সংখ্থা ৬টি(২৫%)
পথাক্য রষ্ণথাদিষ্ণ/ উন্নয়ন সংখ্থা ১৮টি(৩৫%)
মখলথার মথাে সংখ্থা ১১টি(৩৫%)
রষ্ণথাদিষ্ণ/উন্নয়ন সংখ্থা ৩টি(২৫%)
কবমউবনটি মসন্থার বনম ্যথাণ সংখ্থা ২টি
কবমউবনটি মসন্থার মমরথামত/সংস্থার সংখ্থা ৩টি(৬০%)
কিরস্থান উন্নয়ন সংখ্থা ১টি(৩০%)
শশ্থানঘথাট উন্নয়ন সংখ্থা ৯টি(৩৫%)
বক্নথার কদলথানী বনম ্যথাণ সংখ্থা ২টি(১৫%)
আধুবনক জিথাইখথানথা বনম ্যথাণ সংখ্থা ২টি(১৫%)
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2019-20 A_©eQ‡ii we‡kl mvdj¨

XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ikb mswkøó wewfbœ Kg©Kv‡Ûi mwPÎ Z_¨:

মশক বনয়ন্ত্রণ কথার ্যক্রম

মথাননীয় মময়র ব্যথাবরটিথার মশখ ফজদল নূর তথাপস মশথার ঔষদধর গুনগত মথান পরীষ্থা কথার ্যক্রম সরজবমন পবরে ্যশন কদরন
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সমবন্বত মশক বনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থাপনথার আওতথায় জলথাশয় পবরস্থারকরণ, মথাে ও োঁস অিমুক্তকরণ কথার ্যক্রদমর অংশ বেদসদি বখলগাঁও 
িটতলথা বঝদল মথাে অিমুক্তকরণ

 z মরবজষ্ট্রথাড ্য বিবকৎসক কর্্যক কল মসন্থাদরর মথাধ্যদম মডঙ্গবু মরথাগীদের িথাড়ী িথাড়ী বগদয় মমথাট ৩৪১ জন মরথাগীদক বিবকৎসথাদসিথা/
পরথামশ ্য প্রেথান ও ঔষধ বিতরণ করথা এিং ২৪১ জন মরথাগীদক মটবলদমবডবসন মসিথা প্রেথান করথা েদয়দে।

 z এবডস মশথা বনধদন ঢথাকথা েবষ্ণ বসটি কদপ ্যথাদরশন কর্্যক বিবভন্ন বশষ্থা প্রবতষ্থাদন বিনথামূদল্ এযেথাদরথাসল ম্রে বিতরদণর কম ্যসূবি 
গ্রেণ করথা েদয়দে।

 z WhatsApp Dengue Monitoring গ্রুদপর মথাধ্যদম মশক বনধন কথার ্যক্রদমর সথাি ্যষ্বণক মবনটবরং করথা েদয়দে। 

 z িথাংলথাদেশ জথাতীয় স্থাউট ভিদন মডঙ্গবু পবরবস্বত পর ্যথাদলথািনথা এিং করণীয় বিষয় সম্দক্য বিবভন্ন মন্ত্রণথালয় ও বসটি কদপ ্যথাদরশদনর 
সথাদর সমদঝথাতথা স্মথারক স্বথাষ্র করথা েদয়দে।
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িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ১৫৫ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৪১টি
অঞ্চল সংখ্থা  : ০৮টি
জনসংখ্থা  : ৭০,৫০,৩০০ জন
নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ১,৯০,৫৮৬টি

বমশন ও বভশন

িট্গ্রথাম মেথানগরীদক একটি আন্তজ্যথাবতক মথাদনর পবরকবল্পত িথাবণবজযেক নগরী বেদসদি উন্নীতকরণ।

প্রধথান মসিথাসমূে/কথার ্যক্রম

সমবন্বত নগর পবরকল্পনথা, মসৌদির ্যিধ ্যন ও সবুজথায়ন, েথাবরদ্হ্থাস ও িবস্ত উন্নয়ন, দুদর ্যথাগ ব্যিস্থাপনথা ও পবরদিশ সংরষ্ণ, রিথাবফক 
ব্যিস্থাপনথা, িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা, ইতযেথাবে।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল

অনুদমথাবেত 
জনিল

কম ্যরত
২০২৯-২০ অর ্যিেদর 
পূরণকৃত পেসংখ্থা

সৃষ্ পে শূন্যপে মন্তব্য

৪২২৬ ২৩৮১ - - ১৮৪৫ শূযে পদের মদধ্য ৫৪২ টি পে 
আউটদসথাবস ্যং। শূযে পদের বিপরীদত 
অস্থায়ী বভবতিদত জনিল বনদয়থাবজত 
আদে।

রথাজস্ব আদয়র খথাত বভবতিক বিিরণঃ রথাজস্ব বিভথাদগর খথাতওয়থারী বিিরণ:

ক্রবমক নং খথাদতর বিিরণ
১। মপৌরকর
২। মরিড লথাইদসন্স বফ
৩। র্বম েস্তথান্তর বফ
৪। বিজ্ঞথাপন কর (গথাবড়র িবডদত টিীকথার, ব্যথানথার, মফস্টুন ইতযেথাবে) ও সপসথাইন বফ
৫। িলবিত্র ও বিদনথােন কর (প্রদমথাে কর)
৬। রথাবন্ত্রক রথানিথােন বফ
৭। অরথাবন্ত্রক রথানিথােন বফ (বরক্সথা ভযেথান/মেলথাগথাড়ী)
৮। বরক্সথা লথাইদসন্স বফ
৯। বিবিধ (মক/ও ফরম, মথা ও বশশু ষ্যেথাম্)
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এদটিট (সম্বতি) শথাখথার খথাতওয়থারী বিিরণ:

ক্রবমক নং খথাদতর বিিরণ
১। সম্বতি েস্তথান্তর বফ
২। েথাটিথাজথার, মফরীঘথাট ইজথারথা
৩। মেথাকথান ভথাড়থা (মথাদক্যট)
৪। গণদশৌিথাগথার ইজথারথা
৫। আদিেন বফ
৬। ফুল বিবক্র ও নথাস ্যথাবর
৭। বশশু পথাক্য
৮। বিবিধ (কথার পথাবক্যং, কসথাইখথানথা, নিথায়ন বফ,  অনথাপবতি বফ, বৃষ্দমলথা, জবরমথানথা, ইতযেথাবে)
উন্নয়ন িথাজ্য :
৯। উন্নয়ন িথাজ্য (মথাদক্যট)
১০। উন্নয়ন িথাজ্য (লেট)
১১। উন্নয়ন িথাজ্য (লিযেথাট)
১২। স্যেথাি িথািে বফ

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃেীত কথার ্যক্রদমর বিিরণ

ক্রম ২০১৯-২০ অর ্যিেদরর গৃবেত প্রকল্প কথাদজর অগ্রগবত
১। মগথালপথােথাড় েদত এম. এম. আলী মরথাড, কথাবজর মেউড়ী আলমথাস বসদনমথা মমথাড় েইয়থা ওয়থাসথা মমথাড়, 

বজইবস মমথাদড় মস্রিথাল লেথাজথার সমিবুদখ ফুটপথাত, জঙ্গবশথাে মথাজথার িত্তর েদত কেমতলী বনদির মমথাড় 
পর ্যন্ত (বমডআইল্থান্ড ও  ফুটপথাতসে)

িলমথান

২। িট্গ্রথাম মজলথা পুবলশ সুপথাদরর কথার ্যথালয় মমথাড় েইদত প্রিত্যক বময়থা বিবি মশথা-রুম পর ্যন্ত (বমডআইল্থান্ড 
ও ফুটপথাতসে)

িলমথান

৩। আদিরবকল্থা মমথাড় েদত লথালবেবঘর উতির মকথাণথা পর ্যন্ত (বমডআইল্থান্ড ও  ফুটপথাতসে) িলমথান
৪। ২নং মগইট মমথাদড়র পূি ্য পথাশ, িেদ্থারেথাট পুবলশ িদক্সর পবচিদম, িকিথাজথার প্থাদরড কণ ্যথাদরর উতির-

পবচিম পর ্যন্ত (রথাত্রী েথাউবন বনম ্যথাণ ও বমডআইল্থান্ড ফুটপথাত)
িলমথান

৫। জথামথালখথান বপবডবি অবফসথাস ্য মকথায়থাট ্যথার সংলনি ফুটপথাদত গথাদড ্যবনং, লথাইটিং, বসটিং, শপ ও লথাইভ বফশ 
একুবরয়থাম বনম ্যথাণ

িলমথান

৬। শুলকিের আক্তথারুজ্থামথান লিথাইওভথাদরর পূদি ্য মগথাল িত্তদরর মসৌদির ্যিধ ্যন, িেথাদ্থারেথাট কাঁিথা িথাজথাদরর 
সথামদন মগথাল িত্তদরর মসৌদির ্যিধ ্যন এিং িেথাদ্থারেথাট কথাশিন মরষ্বুদরণ্ট এর সথামদন মগথাল িত্তদরর 
মসৌদির ্যিধ ্যন, িেদ্থারেথাট এখলথাচুর রেমথান প্রথারবমক বি্থালদয়র সথামদন মসৌদির ্যিধ ্যন ও রথাত্রী েথাউবন।

িলমথান

৭। েথাউবজং মমথাড় েদত এ.মক. খথান মমথাড় পর ্যন্ত রথাস্তথায় মসৌদির ্যিধ ্যন ও সবুজথায়ন িলমথান
৮। ২নং মগইট মমথাড়, মশখ ফবরে মথাদক্যদটর কণ ্যথার মরদক এস.এ.পবরিেন কণ ্যথার পর ্যন্ত (৫৭০ বমটথার) 

রথাস্তথার ফুটপথাত উন্নয়ন, মসৌদির ্যিধ ্যন ও সবুজথায়ন
িলমথান

৯। কথাজীর মেউড়ী মমথাড় েইদত লথাভ মলইন  পর ্যন্ত  পূি ্য  অংদশর  ফুটপথাত মসৌদির ্যিধ ্যন। িলমথান
১০। লথালখথান িথাজথার মরদক মুরথােপুর িীর মুবক্তদরথাদ্ধথা জনদনতথা আখতথারুজ্থামথান মিৌধুরী লিথাইওভথাদরর 

রষ্ণথাদিষ্ন, মসৌদির ্যিধ ্যন ও মপ-পথাবক্যং কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন। 
িলমথান

উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর প্রকল্প বভবতিক সংবষ্প্ত বিিরণ:

২০১৯-২০ অর ্যিেদর গৃবেত প্রকল্প কথাদজর অগ্রগবত
২০১৯-২০ অর ্যিেদর িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন কর্্যক এবডবপ’র আওতথায় মকথান প্রকল্প গৃেীত েয় নথাই। প্রদরথাজযে নয়
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বিবভন্ন কম ্যসূবি

প্রদকৌশল: রথাস্তথা উন্নয়ন, কাঁিথা রথাস্তথা কথাদপ ্যটিংকরণ, সবলং/আধথাপথাকথা রথাস্তথা কথাদপ ্যটিংকরণ, রথাস্তথা সম্প্রসথারণ ও উন্নয়ন, বরিজ বনম ্যথাণ, 
ফুটপথাত উন্নয়ন, মরেইন বনম ্যথাণ, কথালভথাট ্য  বনম ্যথাণ, খথালপথাদড় বরদটইবনং ওয়থাল বনম ্যথাণ, িট্গ্রথাম মেথানগরীর বিবভন্ন রথাস্তথা এল.ই.বড. লথাইট 
দ্থারথা আদলথাকথায়ন, িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন পবরিথালনথাধীন স্কুল ভিন বনম ্যথাণ। 

স্বথাস্যে: প্রসূবত মথাদয়দের মসিথা প্রেথান, ওয়থাড ্য পর ্যথাদয় স্বথাস্যে মসিথা প্রেথান, মথার্সেন েথাসপথাতথাল পবরিথালনথা, মভজথাল খথা্ পরীষ্থাকরণ, লথাশ 
পবরিেন মসিথা প্রেথান, বমডওয়থাইফথারী প্রবশষ্ণ প্রেথান, টিকথা প্রেথান, ইতযেথাবে।

সম্বতি: িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সম্বতির রষ্ণথাদিষ্ণ, অনিধ স্থাপনথা বিবনিতকরণ ও উদচ্ছদের ব্যিস্থাকরণ, ইজথারথা প্রেথান, িট্গ্রথাম 
বসটি কদপ ্যথাদরশন পবরিথালনথাধীন িথাজথার ভথাড়থা প্রেথান ও ভথাড়থা আেথায়।

রথাজস্ব: িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর পদষ্ কর আেথায় ও রথাজস্ব গেদন সেথায়তথাকরণ।

পবরচ্ছন্নতথা/িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা

(১) গৃেস্থাবল পিনশীল িজ্যযে, গৃেস্থাবল অপিনশীল িজ্যযে, সবলড ওদয়টি, পবলবরন ও লেথাবষ্ক,  ই-িজ্যযে সংগ্রে, (২) প্রবতটি েথাউস মেথাদ্ড 
বিনথামূদল্ লেথাবষ্ক প্থাদডল বিন সরিরথাদের মথাধ্যদম মডথার ট্ মডথার িজ্যযে সংগ্রে, (৩) পবরচ্ছন্ন রেবমকদ্থারথা রথাস্তথা, ফুটপথাত, আইল্থান্ড 
বনয়বমত পবরস্থারকরণ এিং নথালথা-নে ্যমথা ময়লথা-আিজ্যনথা বনয়বমত অপসথারণ করথা েদচ্ছ এিং পবরচ্ছন্ন সুপথারভথাইজথার ও পবরেশ ্যক দ্থারথা 
বনয়বমত মবনটবরং করথা েয়, (৪) িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অনুমবতক্রদম বিগত ১৯ মম ২০১১ইং তথাবরখ েদত মি-সরকথাবর প্রবতষ্থান 
িট্গ্রথাম মসিথা সংস্থার মথাধ্যদম মেথানগরীর সকল েথাসপথাতথাল, বক্বনক, ডথায়থাগনবষ্ক মসন্থার, মমটথারবনটি ইতযেথাবে েদত প্রবতবেন মমবডদকল 
িজ্যযে সংগ্রে কদর তথা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর েথাবলশের ডথাবম্ং ইয়থাদড ্য স্বথাস্যেসমিত উপথাদয় ডথাবম্ং করথা েদচ্ছ।

কবম্উটথার মসল

িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অনলথাইন বভবতিক কথার ্যক্রম তেথারবক করথা, বনজস্ব ওদয়িসথাইট সি ্যেথা েথালনথাগথােকরণ, মথাবসক অনলথাইন 
েথাবজরথা প্রবতদিেন প্রস্তুদতর মথাধ্যদম মথাবসক মিতন বিল প্রস্তুদত সেথায়তথা প্রেথান।

নগর পবরকল্পনথা

নগরীর বিবভন্ন এলথাকথায় মসৌদির ্যিধ ্যনসে নগর পবরকল্পনথার লদষ্যে পবরকল্পনথা প্রণয়ন।

িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সথাদর UNICEF এর কথার ্যক্রম এিং ওয়থাড ্যসমূদের তথাবলকথা

(১) বশষ্থা বিকথাশ মকন্দ্র, (২) স্বথাস্যে মসিথা, (৩) পুবষ্ (প্রবশষ্ন) মকন্দ্র, (৪) ওয়থাড ্য বভবতিক স্যথাবনদটশন, (৫) বশশু সুরষ্থা, (৬) বশশু মেলপ 
লথাইন, (৭) বশশু সুরষ্থা প্রবশষ্ণ, (৮) মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন, (৯) আর ্য সথামথাবজক উন্নয়ন। িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথা ওয়থাড ্য 
নং- ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এিং মমথাট ১,০০,০০০ জনদক মসিথা প্রেথান করথা েদচ্ছ।

িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সথাদর ব্রথাক কথার ্যক্রম এিং ওয়থাড ্যসমূদের তথাবলকথা

(১) বশষ্থা কম ্যসূবি, (২) স্বথাস্যে মসিথা, (৩) অবত েবরদ্ কম ্যসূবি, (৪) কম ্যমূবখ প্রবশষ্ণ, (৫) ব্যিসথা উন্নয়ন ও আবর ্যক সেথায়তথা, (৬) 
মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন। িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথা ওয়থাড ্য নং- ২,৭,৮,৯,১৩,১৪,১৮,২২,৩০,৩৫ এিং মমথাট ৮২,৪৫৫ জনদক 
উপদরথাগী জনসংখ্থা বেসথাদি গদড় মতথালথা েদচ্ছ।
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বশষ্থা

িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন পবরিথালনথাধীন ০৭টি বকন্ডথার গথাদট ্যন, ০২ টি প্রথারবমক বি্থালয়, ৪৮টি মথাধ্যবমক বি্থালয়, ১৫ টি উচ্চ মথাধ্যবমক 
কদলজ ও ০৮টি বডবগ্র কদলজসে ০১টি কবম্উটথার ইনবটিটিউট ও ০১টি বরদয়টথার ইনবটিটিউট রদয়দে। এেথাড়থাও ৩০০টি মফথারকথাবনয়থা 
মথাদ্থাসথা, ০৮টি জথাদম মসবজে, ০১টি গণ বশষ্থা মকন্দ্র, মসিক কদলথানীদত (েবরজন) ০৫টি বনশ বি্থালয় ও ০৪ টি সংস্কৃত মটথাল (েবরজন) 
পবরিথালনথা করথা েদচ্ছ।

প্রশথাসবনক

েথাপ্তবরক নথানথাবিধ কথার ্যথািবল সম্থােনসে বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রথািতীয় সকল কথার ্যথাবে তেথারবক করথা। 

সথামথাবজক কথার ্যক্রম

জনসদিতনথাতথামূলক বিবভন্ন i¨vwj আদয়থাজন, সদিতনতথামূলক সভথা আেিথান ও রথাষ্ট্রীয় কম ্যসূবি পথালন।

েথাবরদ্ বিদমথািন কম ্যসূবি

িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় নগর েথাবরদ্ অিস্থায় উন্নয়নকদল্প ১০ িবস্তদত আর ্য- সমথাবজক উন্নয়ন, স্বথাস্যে, বশষ্থা ও অিকথােথাদমথাগত 
উন্নয়ন কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা েদচ্ছ। উক্ত কথার ্যক্রদমর আওতথায় ৩০০০(বতন েথাজথার) পবরিথারদক মসিথা প্রেথান করথা েদচ্ছ। এেথাড়থাও 
১০টি িবস্তদত ৭২টি টয়দলট বনম ্যথাণসে ১৭টি নলকূপ স্থাপন করথা েদয়দে। উক্ত িবস্তসমূদে সঞ্চয় কথার ্যক্রম পবরিথালনথার মথাধ্যদম প্রথায় 
১৩০০পবরিথারদক ঋন প্রেথান করথা েদয়দে এিং ৫৫জনদক আয় বৃবদ্ধর জন্য মসলথাই প্রবশষ্ন প্রেথান মশদষ ৫৫টি মসলথাই মমবশন বিতরণ 
করথা েদয়দে।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর মেথাব্ডং ট্থাক্স, মরিড লথাইদসন্স বফ. মথাদক্যট ভথাড়থা, অরথাবন্ত্রক বফ, বসদনমথা, বিজ্ঞথাপন, বিদনথােন বফ, বিবভন্ন প্রকথার 
ইজথারথা (খথাতওয়থারী রথাজস্ব আেথায় সংক্রথান্ত তথ্য), বশশু পথাক্য, সম্বতি েস্তথান্তর বফ, সরকথারী অনুেথান ইতযেথাবে েদত রথাজস্ব আেথাদয়র 
বিিরণ:

ক্রম নং রথাজস্ব বিভথাদগর খথাতওয়থারী আেথায় আেথায়
১. মপৌরকর ১,৩৭,৪৬,২১,৬৮২.০০
২. মরিড লথাইদসন্স খথাদত আেথায় ২০,৭৮,৫৯,২৭২.০০
৩. র্বম েস্তথান্তর খথাদত আেথায় ৪৮,৫০,৬৭,০৫২.৩৭
৪. বিজ্ঞথাপন কর (গথাবড়র িবডদত টিবকথার, ব্যথানথার, মফস্টুন ইতযেথাবে) ও স্পসথাইন বফ ৪,৯৭,৭৩,৮৫১.০০
৫. িলবিত্র ও বিদনথােন কর (প্রদমথাে কর) ৩১,৫৭৬.০০
৬. রথাবন্ত্রক রথানিথােন ৬৪,২৫,১২০.০০
৭. অরথাবন্ত্রক রথানিথােন (বরক্সথা ভযেথান/মেলথাগথাবড়) ১,৩৭,২৫০.০০
৮. বরক্সথা লথাইদসন্স বফ ৪১,৪৩,৩০০.০০
৯. বিবিধ (মক/ও ফরম, মথা ও বশশু ষ্যেথাম্) ২৫,১১,১২৭.০০

(ক) মমথাট ২,১৩,০৫,৭০,২৩০.৩৭
এদটিট শথাখথার খথাতওয়থারী আেথায়

১. সম্বতি েস্তথান্তর বফ        ৬৮,৮১,০৭৮.০০ 
২. েথাটিথাজথার, মফবরঘথাট ইজথারথা    ১৪,১১,৭৪,৮২৬.২০ 
৩. মেথাকথান ভথাড়থা (মথাদক্যট) ৫,০১,২৮,৩০৩.২৮ 
৪. গণদশৌিথাগথার ইজথারথা        ২৯,৯৫,০৭৫.০০ 
৫. আদিেন বফ      ১৪,১৯,০০০.০০ 
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ক্রম নং রথাজস্ব বিভথাদগর খথাতওয়থারী আেথায় আেথায়
৬. বশশু পথাক্য        ১২,৭৫,০০০.০০
৭. বিবিধ (কথার পথাবক্যং, কসথাইখথানথা, নিথায়ন বফ, অনথাপবতি বফ, বৃষ্দমলথা, জবরমথানথা ইতযেথাবে) ৩,৬০,৬৮,৪১৩.৮১

উন্নয়ন িথাজ্য :  
৮. উন্নয়ন িথাজ্য (মথাদক্যট )   ১১,৬৯,২৮,২১০.০০ 
৯. উন্নয়ন িথাজ্য (লেট )       ১২,০০,০০০.০০ 
১০. উন্নয়ন িথাজ্য (লিযেথাট )     ৩,৭২,২৯,৭৫০.০০ 
১১. স্যেথাি িথািে বফ     ৪৮,৫০,১০০.০০ 

(খ) মমথাট ৪০,০১,৪৯,৭৫৬.২৯ 
(ক + খ) সি ্যদমথাট ২,৫৩,০৭,১৯,৯৮৬.৬৬

অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেইদনর সংখ্থা

রথাস্তথা উন্নয়ন- ৬২০ বক.বম., কাঁিথা রথাস্তথা কথাদপ ্যটিংকরণ-১৪৫ বক.বম., সবলং/আধথাপথাকথা রথাস্তথা কথাদপ ্যটিংকরণ- ১৮৭ বক.বম., কথাদপ ্যটিং 
রথাস্তথা সম্প্রসথারণ ও উন্নয়ন-২৮৮ বক. বম., বরিজ বনম ্যথাণ - ৫৭টি (১১৪০ বমটথার), ফুটপথাত উন্নয়ন- ১১৭ বক.বম., মরেইন বনম ্যথাণ- ৩২০ বক. 
বম., কথালভথাট ্য  বনম ্যথাণ- ২১৫টি (১১৯৫ বম.), খথালপথাদড় বরদটইবনং ওয়থাল বনম ্যথাণ- ৮২ বক.বম.

িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী

ক্রবমক 
নং

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 
সংদলিষ/ সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

১। িেদ্থারেথাট িথারইপথাড়থা েদত কণ ্যফুলী 
নেী পর ্যন্ত খথাল খনন
জুলথাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭ (সংদশথাবধত 
জুলথাই, ২০১৪-জুন, ২০২০)
প্রকল্প ব্যয়: ১২৫৬.১৫ মকথাটি
বজওবি: ৯৪২.১১৬৭
বসবসবস:৩১৪.০৩৮৯

১. জলথািদ্ধতথা বনরসন;
২. রথাতথায়থাত ও মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন সথাধন;
৩. খননকৃত খথাদলর পথাবন বনস্থাশন 

ষ্মতথা বৃবদ্ধ।

১০০% ৯৪১ ৭৩% ৯১৪.৮৭ 
(৭৩%)

২। িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর আওতথাধীন 
িন্যথা ও জলথািদ্ধতথায় ষ্বতগ্রস্ রথাস্তথা 
সমূদের উন্নয়ন এিং নথালথা, প্রবতদরথাধ 
মেয়থাল, বরিজ ও কথালভথাট ্য এর বনম ্যথাণ/
পুনঃ বনম ্যথাণ।
জথানুয়থারী, ২০১৭-বডদসম্বর, ২০১৯, 
সংদশথাবধত মময়থাে-জথানুয়থারী’ ২০১৭ 
েদত বডদসম্বর’ ২০২০
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৭৫০.৫২ মকথাটি
বজওবিঃ ৫৬২.৮৯
বসবসবসঃ ১৮৭.৬৩০১

* িন্যথা ও জলথািদ্ধতথায় ষ্বতগ্রস্ রথাস্তথার 
উন্নয়ন;

* শেদরর আন্তঃ মরথাগথাদরথাগ মনটওয়থাক্য 
ব্যিস্থার উন্নয়ন;

* িন্যথায় ষ্বতগ্রস্ মরেইন সমূদের 
উন্নয়ন;

* খথাল সমূদের পথাড় অনিধ েখল মূক্ত 
রথাখথা ও প্রবতদরথাধ মেয়থাল বনম ্যথাণ 
কদর খথাদলর পথাবন বডসিথাজ্য ষ্মতথা 
বৃবদ্ধ করথা।

* জলথািদ্ধতথা বনরসণকদল্প মরেইদনর 
উন্নয়ন কদর মরেইদনর পথাবন বডসিথাজ্য 
ষ্মতথা বৃবদ্ধ করথা।

১০০% ৫৬২ ৯৫% ৫০৭.৩৭৫ 
(৬৮%)
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ক্রবমক 
নং

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 
সংদলিষ/ সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

৩। িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন 
এলথাকথার গুরুত্বপূণ ্য সড়ক এিং বরিজ 
সমূদের উন্নয়নসে আধুবনক রথান 
রন্ত্রপথাবত সংগ্রে ও সড়ক আদলথাকথায়ন
জুলথাই, ২০১৭-জুন,২০২১
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪২০.৯৫৬ মকথাটি
বজওবিঃ ৩৩৬.৭৫৯৮
বসবসবসঃ ৮৪.১৮৯৯

* শেদরর মরথাগথাদরথাগ মনটওয়্যথাক উন্নত 
করদত গুরুত্বপূণ ্য  রথাস্তথার কথােথাদমথাগত 
েষ্তথার উন্নয়ন;

* রথাস্তথার উন্নয়দনর মথাধ্যদম ব্যিসথা 
িথাবণদজযের উন্নবতকরণ;

* আর ্য সথামথাবজক অিস্থার উন্নয়ন।

১০০% ৩৩৬ ৮৪% ২৮০ 
(৬৮%)

৪। িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন 
এলথাকথার ওয়থাদড ্যর সড়ক মনটওয়থাক্য 
উন্নয়ন এিং িথাস/রিথাক টথাবম ্যনথাল বনম ্যথাণ
জুলথাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১
প্রকল্প ব্যয়: ১২২৯.৯৭ মকথাটি
বজওবি: ১২২৯.৯৭

* রথানজট বনরসদন শেদরর মরথাগথাদরথাগ 
মনটওয়্যথাক উন্নত করদত গুরুত্বপূণ ্য  
রথাস্তথার কথােথাদমথাগত েষ্তথার উন্নয়ন;

* রথানজট বনরসন ও পবরদিশ উন্নয়দনর 
জন্য িথাস/রিথাক টথাবম ্যনথাল বনম ্যথাণ। 

* রথাস্তথার উন্নয়দনর মথাধ্যদম ব্যিসথা 
িথাবণদজযের উন্নবতকরণ;

* আর ্য সথামথাবজক অিস্থার উন্নয়ন।

১০০% ১২২৯ ৬০% ৫৩০ 
(৪৩%)

৫। িট্গ্রথাম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর আওতথাধীন 
পবরচ্ছন্ন কমশী বনিথাস বনম ্যথাণ
জুলথাই, ২০১৮-জুন,২০২১
প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৩১.৪২৬৮
বজওবিঃ ১৮৫.১৪১৪
বসবসবসঃ ৪৬.২৮৫৪

* নগরিথাসীর মসিথা প্রেথাদনর 
লদষ্ পবরচ্ছন্ন কমশীদের উন্নত 
জীিনরথাপদনর ব্যিস্থাকরণ;  

* পবরচ্ছন্ন কমশীদের েথাবরদ্তথা দুরীকরণ;
* পবরচ্ছন্ন কমশীদের মমৌবলক অবধকথার 

বনবচিতকরণসে িথাসস্থান, পথাবন 
সরিরথাে  ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা 
বনবচিতকরণ;

* আর ্য-সথামথাবজক অিস্থার উন্নয়ন

১০০% ২৩১ ৭% ২.২৫ 
(১%)

৬। Modernization of City 
Street light System at 
Different area under 
Chattogram City 
Corporation
প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৬০.৮৯৮৭
বজওবিঃ ৪৬.৪৩০৫
বপএঃ ২১৪.৪৬৮২

* To introduce eco-friendly, 
low power consumption, 
sustainable, Modern Street 
light for facilitating City.

* To increase promotion of 
business and the use of 
public facilities during the 
night time.

* To indroduce modern city 
control/management system 
in

১০০% বপএ-
২১৪

বজওবি-
৪৬

০% ০%

order to monitor and supervise 
various city corporation service 
oriented activities.
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিদশষ সথাফল্

িট্গ্রথাম বসটি ক্যদপথারদশন নগরীর মসৌদির ্যিধ ্যন ও সবুজথায়দন আউটদসথাবস ্যং কথার ্যক্রদমর জন্য “ইদনথাদভশন” পুরষ্থার লথাভ কদর এিং 
মেদশর সকল বসটি ক্যদপথারদশনদর সথাদর প্রবতদরথাবগতথায় প্ররম স্থান অজ্যন কদর।

মুবজি শতি ্যষ উপলদষ্যে গৃেীত বিদশষ কথার ্যক্রম

প্রবতটি ওয়থাদড ্য গথাে লথাগথাদনথা কম ্যসূবি িথাস্তিথাবয়ত েদয়দে। ৪১ টি ওয়থাদড ্য প্রথায় আবশ েথাজথার গথাে লথাগথাদনথা েয় এিং স্কুল ও বিবভন্ন অবফদস 
গথাে লথাগথাদনথাসে বিদশষ কথার ্যক্রম পবরিথাবলত েয়। 

ফদটথাগ্যথালথাবর

বময়থাখথান মরথাড
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িাঁেগথাজী মরথাড

আবজম মরথাড
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বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ২৬.৫০ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ২৭টি
জনসংখ্থা  : প্রথায় ১০ লষ্
নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ৫৪,০০০।

বভশন  ও বমশন 

বভশন
আধুবনক মটকসই পবরচ্ছন্ন ও িথাসদরথাগ্য নগরী গদড় মতথালথা। 

বমশন

উন্নত নথাগবরক মসিথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম নগরিথাসীর জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন। 

প্রধথান মসিথা সমূে/কথার ্যক্রম
 z মেথাব্ডং ট্থাক্স আেথায়। 
 z পথাবন সরিরথাদের লদষ্যে পথাইপলথাইন, ওভথারদেড ট্থাংক, গভীর নলকূপ, পথাম্ স্থাপন ও উন্নয়ন। 
 z সড়ক, মরেন ও ফুটপথাত বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন। 
 z বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন।
 z নে ্যমথা বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন। 
 z িথাস/রিথাক টথাবম ্যনথাল বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন। 
 z িথাজথার উন্নয়ন। 
 z পথাক্য বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন। 
 z প্রথারবমক জনস্বথাস্যেমূলক কথাজ। 
 z িজ্যযে সংগ্রে, ব্যিস্থাপনথা ও পবরচ্ছন্নতথা সংক্রথান্ত কথাজ। 
 z ইমথারত বনম ্যথাণ অনুদমথােন। 

এেথাড়থাও নগরিথাসীর িথাবেেথার বিষয়টি বিদিিনথায় মরদখ বশষ্থা, স্বথাস্যে, বৃষ্দরথাপণ, সমথাজকল্থাণ ও সথাংস্কৃবতক কম ্যকথান্ডও পবরিথালনথা 
কদর রদক। 

জনিল :

অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত ২০১৯-২০ অর ্যিেদর পূরণকৃত পেসংখ্থা সৃষ্ পে শূন্যপে
৭২৭ ৪৯৯ - - ২৮৮

রথাজস্ব আদয়র খথাত বভবতিক বিিরণ : 
১)  গৃে ও র্বমর উপর কর
২)  স্থাির সম্বতির েস্তথান্তদরর উপর কর 
৩)  েথাট িথাজথার ইজথারথা িথািে আয়
৪)  আন্ত:মজলথা িথাস টথাবম ্যনথাল, রিথাক টথাবম ্যনথাল ইজথারথা িথািে আয়
৫)  জন্ম মৃত্যে বিিথাে ও েতিদকর উপর কর
৬)  বসদনমথা কর
৭)  রথানিথােন (রথাবন্ত্রক রথানিথােন ব্যবতত) কর
৮)  মফবরঘথাট ইজথারথা 



¯’vbxq miKvi wefvM230

৯)  লথাইটিং মরইট (আদলথা কর)
১০)  বিবভন্ন লথাইদসন্স বফ িথািে আয়
১১)  রন্ত্রপথাবত ও রথানিথােন ভথাড়থা িথািে আয়
১২)  পথাবন সরিরথাে িথািে আয়
১৩)  সরকথারী অনুেথান িথািে আয়

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃবেত কথার ্যক্রদমর বিিরণ :  

ক্রবমক অংদগর নথাম পবরমথাণ মমথাট টথাকথা (লষ্ টথাকথা)

১ রথাস্তথা উন্নয়ন (কথাদপ ্যটিং, বসবস, আরবসবস) ২০.৭০ বকবম ৪৩১.৮৭
২ মরেন বনর্ম ্যথাণ (আরবসবস) ১৭.৫৭ বকবম ৮৭৯.৫৪
৩ আরবসবস বরদটইবনং ওয়থাল বনম ্যথাণ ৭.৫৩ বকবম ৪৮৫.৬৭
৪ সড়ক িথাবত স্থাপন িথাবত স্থাপন/মমরথামত ২৩.৮৫ বকবম ১৫৯.৩৪
৫ রথাস্তথা এসফটি দ্থারথা উন্নয়ন। ১৯.৯৫ বকবম ৬৩৮.৬৯

উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর প্রকল্প বভবতিক সংবষ্প্ত বিিরণ :

২০১৯-২০ অর ্যিেদর গৃবেত প্রকল্প ২০১৯-২০ অর ্যিেদর সমথাপ্ত প্রকল্প
২টি ১টি

 z প্রদকৌশল/ স্বথাস্যে/ সম্বতি/ রথাজস্ব/ পবরচ্ছন্নতথা/ অবডট/ িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা/ কবম্উটথার মসল/ পবরিেন/ নগর পবরকল্পনথা/ বশষ্থা/
প্রশথাসবনক/ বিশুদ্ধ পথাবন সরিরথাে/ সথামথাবজক কথার ্যক্রম/ স্যথাবনদটশন কথার ্যক্রম/ মথানি সম্ে উন্নয়ন সংক্রথান্ত/ েথাবরদ্ বিদমথািন 
কম ্যসূবিদত বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন বিবভন্ন উদ্থাগ গ্রেণ কদরদে। 

 z ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর মেথাব্ডং ট্থাক্স, মরিড লথাইদসন্স বফ, মথাদক্যট ভথাড়থা, অরথাবন্ত্রক বফ, বসদনমথা, বিজ্ঞথাপন, বিদনথােন বফ, বিবভন্ন প্রকথার 
ইজথারথা (খথাতওয়থারী), বশশু পথাক্য, সম্বতি েস্তথান্তর কর, সরকথারী অনুেথান ইতযেথাবে েদত রথাজস্ব আেথায় েদয়দে ৩৩৬৯.৭০ লষ্ টথাকথা। 

 z প্রদকৌশল বিভথাগ কর্্যক ০.৬২ একর অনিধ েখলীকৃত সম্বতি মরদক উদচ্ছে করথা েদয়দে, ৪.৮৫ একর খথাদলর জবম উদ্ধথার করথা েদয়দে। 

অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেদনর সংখ্থা :

ক্রবমক অংদগর নথাম বেঘ ্যযে
১ রথাস্তথা উন্নয়ন (কথাদপ ্যটিং, বসবস, আরবসবস) ৩৬.৯৭ বকবম
২ রথাস্তথা রষ্নথাদিষ্ন (কথাদপ ্যটিং, বসবস, আরবসবস) ২৪.৮৫ বকবম
৩ মরেন বনম ্যথাণ (আরবসবস) ৩২.৪৬ বকবম
৪ ফুটপথাত বনম ্যথাণ ৪.৮০ বকবম
৫ সড়ক প্রশস্করণ ২২.৭৪ বকবম
৬ বরদটইবনং ওয়থাল বনম ্যথাণ ৪.৮২ বকবম
৭ বরিজ কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ ১১ টি
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িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী  (লষ্ টথাকথায়) 

ক্র 
নং

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর 
উৎস/আবর ্যক সংদলিষ/

সমথাবপ্তকথাল
প্রকদল্পর উদদ্শ্য

লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

১ বসদলট বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর মধ্য 
বেদয় প্রিথাবেত ১১টি 
প্রধথান প্রধথান েড়থা 
সংরষ্ণ ও আরবসবস 
বরদটইবনং ওয়থাল 
বনম ্যথাণ। 
২৩৬৪০.৩৬ লষ্ 
টথাকথা। 
জথানু:/১৭-বডদসম্বর/১৯

১।  মরেদনজ 
ব্যিস্থার 
উন্নয়ন। 

২।  েড়থা/খথাদলর 
নথাব্যতথা বৃবদ্ধ।

৩।  অনিধ েখল 
উদচ্ছে।

৪।  জলথািদ্ধতথা 
বনরসন।

বরদটইবনং ওয়থাল বনম ্যথাণ, 
ওয়থাকওদয় বনম ্যথাণ, েড়থা/খথাল 
খনন ও পুনঃ খনন, আরবসবস 
ইউ টথাইপ বনম ্যথাণ।

৩৩৯৪.০০ ১০০% ৩৩৯৪.০০

২ বসদলট বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর 
অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ 
প্রকল্প। 
৫৪৭২৭.৭০ লষ্ টথাকথা। 
জথানু:/১৮-জুন/২০

১) সড়ক মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থার 
উন্নয়ন। 

২) মরেদনজ বসদটিম 
উন্নয়ন। 

৩) সবলড ওদয়টি 
ব্যিস্থাপনথার 
মথাধ্যদম 
পবরদিদশর 
উন্নয়ন। 

৪) উন্নয়ন 
কথার ্যক্রদমর 
গুণগত মথান 
বনবচিত করথার 
লদষ্যে রন্ত্রপথাবত 
ও রথানিথােন 
ক্রয়। 

এসফটি সড়ক, কথাদপ ্যটিং রথাস্তথা, 
আরবসবস রথাস্তথা, আরবসবস িক্স 
মরেন,  আরবসবস ইউ টথাইপ মরেন, 
আরবসবস বরদটইবনং ওয়থাল, 
মধথাপথাবেঘীদত ওয়থাকওদয় বনম ্যথাণ, 
পুকুদরর পথাদশ্ব্য ওয়থাকওদয় 
বনম ্যথাণ, মপবভং লিক সে ফুটপথাত 
বনম ্যথাণ, আরবসবস িক্স কথালভথাট ্য, 
ডথাবম্ং গ্রথাউদন্ড আরবসবস মরথাড 
বনম ্যথাণ, েবষ্ন সুরমথা ও উতির 
সুরমথা িথাস টথাবম ্যনথাল উন্নয়ন ও 
৩টি পথািবলক টয়দলট বনম ্যথাণ, 
মরথাড বডভথাইডথার স্থাপন, রথাস্তথা 
প্রশস্তকরদণর জন্য সীমথানথা 
মেওয়থাল বনম ্যথাণ, েররত 
মথাবনক পীর (রে:) কিরস্থান ও 
িথাবলিদির শশ্থানঘথাট উন্নয়ন, 
রথানিথােন ক্রয়, রন্ত্রপথাবত ক্রয় ও 
ফুটওভথার বরিজ বনম ্যথাণ।

২২৬০০.০০ ১০০% ২২৬০০.০০

৩ Feasibility study 
and Detail Design 
of Surface Water 
Treatment Plant 
for Sylhet City 
Corporation.
জুলথাই/১৯-জুন/২০

Detail design 
of various 
components 
of the project, 
Feasibility study 
of the project. 
Preparation of 
bill of quantities 
(BOQ) and 
tender 
documents of 
the project

Feasibility study and 
Detail Design

৩১৭.০০ ১০০% ৩১৭.০০
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২০১৯-২০ অর ্যিেদরর বিদশষ সথাফল্
 z সুশথাসন (Good Governance) এর জন্য বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনম্নবলবখত কথার ্যক্রম পবরিথাবলত েয়:

 z বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রথািতীয় নথাগবরক মসিথা বসটিদজন িথাট ্যথার এর মথাধ্যদম প্রেবশ ্যত েদচ্ছ। 

 z অনলথাইদন জন্ম বনিন্ধন করথা েদচ্ছ। 

 z অনলথাইদন মরিড লথাইদসন্স প্রেথান করথা েদচ্ছ। 

 z মেথাব্ডং ট্থাক্স আেথাদয় কবম্উটথাদর বিল প্রস্তুত করথা েদচ্ছ।

 z বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিশুদ্ধ পথাবন সরিরথাদের বিল অনলথাইদন আেথায় েদচ্ছ।  

 z বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশদনর িথাৎসবরক িথাদজট প্রণয়দনর সময় বিগত িেদরর িথাদজট িথাস্তিথায়দনর বিবভন্ন বেক বনদয় সথাংিথাবেক ও 
সুশীল সমথাদজর বিবভন্ন প্রবতবনবধর সবেত মতবিবনময় করথা েদয়দে। এদত জিথািবেবেতথা বনবচিত েদয়দে।

 z বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশদনর ওদয়িসথাইদট েথালনথাগথাে তথ্য সবন্নদিশ করথা েদচ্ছ। 

 z বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মটন্ডথাবরং প্রবক্রয়থা শতভথাগ ই-বজবপ প্রবক্রয়থায় িথাস্তিথায়ন করথা েদচ্ছ। 

 z কদরথানথা মমথাকথাদিলথায় বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন কর্্যক মেথানগরীর ২৭টি ওয়থাদড ্য জীিথানুনথাশক (বডজইনদফদক্টড) ম্রে, বলফদলট 
বিতরন, মথাস্ বিতরন, রেথাম মিবসন স্থাপন, েযেথান্ড-ওয়থাস পদয়ন্ স্থাপন, খথা্ সথামগ্রী ও নগে অর ্য বিতরন কথার ্যক্রম গ্রেণ কদরদে।

 z জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী উেরথাপন উপলদষ্ ০২ (দুই) টি ষ্ণগণনথা রন্ত্র স্থাপন, মেথানগরীর 
২৭টি ওয়থাদড ্য ৫০০০০ টি অবভন্ন মপথাটিথার মুদ্ন পূি ্যক স্থাপন, নগর ভিন প্রথাঙ্গমন বঙ্গবন্ধুর প্রবতকৃবত স্থাপন, মকক কথাটথা, বমলথাে-
মথােবফল, মেথায়থা, বিবভন্ন ধমশীয় উপথাসনথালদয় বিদশষ প্রথার ্যনথা, বশশু-বকদশথারদের মদধ্য বঙ্গবন্ধু ও িথাংলথাদেশ শীষ ্যক বিত্রথাংকন 
প্রবতদরথাবগতথা, আদলথািনথা সভথা ও গরীি-দুঃখীদের মদধ্য খথা্ বিতরন কম ্যসূবি পবরিথালনথা করথা েয়।

 z মথাননীয় পররথাষ্ট্রমন্ত্রী ও বসদলট-১ আসদনর সংসে সেস্য মদেথােয় কর্্যক মমবডদকল িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা ও অদটথাদক্ি এর শুভ উদদ্থাধন করথা রথায়। 

 z মথাননীয় পররথাষ্ট্রমন্ত্রী ও বসদলট-১ আসদনর সংসে সেস্য মদেথােয় বসদলট মেথানগরীর উপশের এলথাকথায় েলেীেড়থার পথাদশ্ব্য 
বনম ্যথাণথাধীন ওয়থাকওদয় ও মসৌদির ্যিধ ্যণ কথাজ পবরেশ ্যন কদরন।

 z মথাননীয় পবরকল্পনথামন্ত্রী মদেথােয় বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় বসদলট মকন্দ্রীয় রিথাক টথাবম ্যনথাল এর শুভ উদদ্থাধন কদরন।

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিবভন্ন অজ্যদনর েবি

বসদলট বসটি কদপ ্যথাদরশদনর উদ্থাদগ মমবডকযেথাল িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা কথার ্যক্রদমর উদদ্থাধনকথাদল মমথানথাজথাত করদেন
পররথাষ্ট্রমন্ত্রী এ মক আব্দুল মমথাদমন এম.বপ
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মেথানগরীর মগথায়থািথাড়ী এলথাকথায় কথাবলিথাড়ী েড়থার পথাদশ্ব্য বনবম ্যত ওয়থাকওদয়

ভথারতীয় সরকথাদরর অর ্যথায়দন বনবম ্যত েয়তলথা বিবশষ্ ক্ীনথার কদলথানী
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রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ৯৬.৭২ িগ ্য বকদলথাবমটথার

ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৩০টি

জনসংখ্থা  : প্রথায় ৮(আট) লষ্

নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ৫৮৯৯৩টি।

বভশন 

িত্যমথান তথ্য প্রযুবক্তর ওয়থা্ড্য বভদলদজর সঙ্গম সমন্বয় সথাধদনর মথাধ্যদম আবর ্যকভথাদি সমৃদ্ধশথালী বডবজটথাল রথাজশথােী নগরী গদড় মতথালথাই 
রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মুল লষ্যে।

স্বল্পদময়থােী পবরকল্পনথা
 z মপৌরকর মখলথাপী সংখ্থা কমথাদনথার ব্যিস্থা মনয়থা েদয়দে। 

 z মখলথাপীদের তথাবলকথা সংবলিষ্ ওয়থাড ্য কথাউবন্সলরদের কথার ্যথালদয় ও স্বথাস্যে বিভথাদগর স্বথাস্যেকমশীদের মথাধ্যদম সকলদক অিবেত করথা 
েয়। 

 z প্রধথান রথাজস্ব কম ্যকত্যথা, সংবলিষ্ শথাখথার কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারী এিং পুবলদশর সেথায়তথায় মখলথাপী কর আেথাদয়র বিদশষ অবভরথান 
পবরিথালনথা করথা েয়।  

মধ্য ও েীঘ ্য মময়থােী পবরকল্পনথা

রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন ও মিসরকথারী বিবনদয়থাগকথারীর মরৌর উদ্থাদগ বিবভন্ন এলথাকথায় মথাদক্যট, েথাসপথাতথাল, বশষ্থা প্রবতষ্থান ও 
এযেথাপথাট ্যদমন্সে িহুতল ভিন স্থাপদনর মথাধ্যদম রথাজস্ব আয় বৃবদ্ধর উদ্থাগ গ্রেণ করথা েদয়দে, মরমন- পুরথাতন বসটি ভিদনর স্দল বসটি 
মসন্থার বনম ্যথাণ, সথাদেি িথাজথার মুবড় পবট্দত আধুবনক ভিন ও আরবডএ মথাদক্যদটর সথামদন িহুতল ভিন বনম ্যথাণ ইতযেথাবে।

েথাবরদ্ দূরীকরণ ও কম ্যসংস্থান সৃবষ্
 z গথাদম ্যন্স্ ও নীটওয়যেথার কথারখথানথা স্থাপদনর উদ্থাগ গ্রেণ;

 z ক্ষুদ্ ও মথাঝথারী কৃবষবভবতিক বশল্প স্থাপদন প্রদয়থাজনীয় পেদষ্প গ্রেণ;

 z গথাদম ্যন্সসে অন্যথান্য মরিদড েষ্ রেবমক গদড় মতথালথার জন্য Training Institute বনম ্যথাণ;

 z IT Village স্থাপন কদর Computer Access এর মথাধ্যদম েষ্ জনশবক্ত গদড় মতথালথা। 

আিথাসন
 z রথাজশথােী মেথানগরীর শথালিথাগথান এলথাকথায় আিথাবসক এলথাকথা বনম ্যথাণ;

 z মটটি মভনুযে স্থাপদনর লদষ্ পর ্যটন মমথাদটলদক আধুবনকীকরণ;

 z ভুবমেীনদের জন্য আিথাসন প্রকল্প গ্রেণ।
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প্রধথান মসিথাসমূে/কথার ্যক্রম

রথাজশথােী মেথানগরীর মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ও রথািতীয় মপৌর মসিথা প্রেথান কদর রথাদক রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন। এেথাড়থা মেথানগরীর 
আর ্য-সথামথাবজক অিস্থা উন্নয়দনর লদষ্যে িহুমুখী কথাজ কদর রথাদক। (১) মেথাব্ডং ট্থাক্স বনধ ্যথারণ ও আেথায়, (২) সড়ক উন্নয়ন ও সড়ক 
আদলথাকথায়ন, (৪) মরেন বনম ্যথাণ ও সংরষ্ণ, (৪) প্রথারবমক জনস্বথাস্যে মসিথা, (৫) পবরচ্ছন্নতথা কথাজ। বনদম্ন প্রধথান কথাজগুদলথা উদল্খ করথা েদলথা:

১. লথাইদসন্স প্রেথান (ক) বরক্সথা, বরক্সথাভযেথান ইতযেথাবের লথাইদসন্স প্রেথান।
(খ) বপ্রবমদসস লথাইদসন্স প্রেথান।

২. বনম ্যথাণ, পূনঃ বনম ্যথাণ ও সংস্থার (ক) রথাস্তথা, মরেন, কথালভথাট ্য, রথাত্রী েথাউবন, মগট, পুবলশ িক্স, িথাজথার, ভথাস্র ্য, িত্বর, ভিন, 
বিদনথােন স্পট বনম ্যথাণ ও সংরষ্ণ ইতযেথাবে।

৩. সড়ক আদলথাকথায়ন (ক) মেথানগরীর মেথাট িড় সকল রথাস্তথার খুটঁিদত প্রদয়থাজন অনুসথাদর বিবভন্ন ধরদণর িথাল্ব 
স্থাপন, রষ্ণথাদিষ্ণ ও রঙ্গবন িথাবতর দ্থারথা নগরী সবজ্তকরণ।

৪.  প্রথারবমক জনস্বথাস্যে মসিথা (ক) প্রজনন স্বথাস্যে মসিথা। 
(খ) বশশু স্বথাস্যে মসিথা।
(গ) মথাদয়র স্বথাস্যে মসিথা।
(ঘ) সম্প্রসথাবরত টিকথা েথান কম ্যসূবি।
(ঙ) বিশুদ্ধ খথা্ ও পথানীয় বনয়ন্ত্রণ। 
(ি) কসথাইখথানথা বনয়ন্ত্রণ।
(ে) জন্ম বনিন্ধন।
(জ) মৃত্যে বনিন্ধন।
(ঝ) মশক বনয়ন্ত্রণ।
(ঞ) মগথারস্থান, শ্শথান ঘথাট রষ্ণথাদিষ্ণ।

৫. পবরচ্ছন্ন কথার ্যক্রম (ক) মরেন, রথাস্তথা, মসফটি ট্থাংক পবরচ্ছন্ন ।
(খ) মরথা জীি জন্তু অপসথারণ।
(গ) কুকুদরর জন্ম বনয়ন্ত্রণ

৬. মেলবে বসটি মপ্রথাগ্রথাম (ক) কবমউবনটি গেন।
(খ) মেলবে বসটি মপ্রথাগ্রথাম।
(গ) বিবভন্ন আন্তজ্যথাবতক বেিস পথালন।
(ঘ) েথাসপথাতথাল িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা লেযেথান্।
(ঙ) সবুজ নগরী কথার ্যক্রম 
(ি) বজদরথা সদয়ল। 

৭. জরুরী মসিথা প্রেথান (ক) এযেথাম্ববুদলন্স মসিথা প্রেথান।
(খ) সকল মপৌর কথার ্যক্রদমর বিষদয় মেথানগরিথাসীর জরুরী সমস্যথার তথ্য গ্রেণ ও 

প্রদয়থাজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ।
(গ) বসটি ওদয়ি মপ ্যথাটথাদলর মথাধ্যদম তথ্য প্রেথান। 

৮. সথামথাবজক কথার ্যক্রম ধমশীয় প্রবতষ্থান, বশষ্থা প্রবতষ্থান বনম ্যথাণ সংস্থার ও অনুেথান প্রেথান। বিিথাে বিদচ্ছদের 
মষ্দত্র সথাবলদশর মথাধ্যদম বমমথাংসথাকরণ।

৯. কর বনধ ্যথারণ (ক) আিথাবসক ও অনথািথাবসক প্রবতষ্থাদনর মেথাব্ডং ট্থাক্স বনধ ্যথারণ।
১০. কর আেথায় (ক) মেথাব্ডং ট্থাক্স আেথায়।
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প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল :

অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর পূরণকৃত

পে সংখ্থা
সৃষ্ পে শূযেপে

৯১২ ৩৮৩ -- ২৪৪ ৫২৯

রথাজস্ব আদয়র খথাত বভবতিক বিিরণ (২০১৯-২০) :

খথাদতর নথাম মমথাট আেথায়
কর আেথায় শথাখথা
ক) মেথাব্ডং করঃ মিসরকথারী ৭৭০৪০৬৬৩.০০
     সরকথারী ১০৪৭৭৮৪৭৫.০০
(খ) মেথাব্ডং খথাবরজ বফ ৩৫৬০০০.০০
(গ) বসদনমথাকর ০০
(ঘ) মমথািথাইল টথাওয়থার ৪৮৭৩১৭৮.০০
(ঙ) বিদনথােন খথাত  (শেীে বজয়থা বশশু পথাক্য) ৯৭৬৫১৫.০০
(ি) সথারিথাজ্য ২৪২৯২১৮.০০
লথাইদসন্স শথাখথাঃ
ক) ব্যিসথা/মপশথা  ৩৩৮৬৭২৬৫.০০
     খ) প্রিথার কর ৫৮২০১৩৯.০০
গ) ঠিকথােথারী মরবজদ্রিশন ৬৮৬৩৭৫.০০
ঘ) উপ-রথানিথােন ৩৬৩৬৪৫৪০.০০
িথাজথার শথাখথাঃ ৮১৮৮০৪৮.০০
নত্ন মেথাব্ডং বফ ১৭৫৬০০০.০০
ভুবম মরবজদ্রিশন বফ ৭৪১৯২৩৮৪.০০

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃেীত কথার ্যক্রম

পূত্য বিভথাদগর আওতথায় মকথান বস্ম / কথার ্যক্রম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনজস্ব আয় দ্থারথা িথাস্তিথাবয়ত েয়বন।

প্রদকৌশল/ স্বথাস্যে / সম্বতি / রথাজস্ব/ পবরচ্ছন্নতথা/ অবডট/ আইন/ িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা / কবম্উটথার মসল/ পবরিেন/ নগর পবরকল্পনথা / বশষ্থা / 
প্রশথাসবনক / বিশুদ্ধ পথাবন সরিরথাে / সথামথাবজক কথার ্যক্রম / স্যথাবনদটশন কথার ্যক্রম / মথানি সম্ে উন্নয়ন সংক্রথান্ত/ েথাবরদ্ বিদমথািন কম ্যসূিী। 

প্রদকৌশল:
পূত্য: উদল্খদরথাগ্য কথার ্যক্রম : পূত্য বিভথাদগর আওতথায় উন্নয়ন, পবরকল্পনথা, বিদুযেৎ ও রথাবন্ত্রক শথাখথার কথার ্যক্রম পবরিথাবলত েয়। 

উন্নয়ন ও পবরকল্পনথা: বসটি কদপ ্যথাদরশদনর উন্নয়ন শথাখথার মথাধ্যদম নগর অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ ও নথাগবরক সুবিধথাবে উন্নয়ন কথাজ করথা 
েয়। ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মেথানগরীর রথানিথােন িলথািদল সুষ্বু মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা গদড় মতথালথা, পথাবন বনষ্থাশদন সুষ্বু মরেদনজ ব্যিস্থা করথা, 
বনরথাপে িলথািদল ফুটপথার / সড়ক বিভবক্তকরণ বনম ্যথাণ, আর ্য সথামথাবজক অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ, িথাজথার বনম ্যথাণ, জলথাধথার বনম ্যথাণ ইতযেথাবে 
কথাজ সম্ন্ন করথা েদয়দে। িথাস্তিথায়নথাধীন ৬টি প্রকদল্পর মদধ্য ৩টি প্রকল্প িলমথান রদয়দে এিং ৩টি প্রকল্প সমথাপ্ত েদয়দে। িলমথান 
প্রকদল্পর আওতথায় মেথানগরীর গুরুত্বপূণ ্য সড়কসমূে বনম ্যথাণ, নে ্যমথা বনম ্যথাণ, ফুটপথার বনম ্যথাণ কথাজ সম্ন্ন করথা েদয়দে। প্ররম িথাদরর মত 
মেথানগরীরদত ১টি লিথাইওভথার বনম ্যথাণ কথাজ িবণ ্যত অর ্যিেদর সম্ন্ন করথা েদয়দে।

পবরকবল্পতভথাদি মেথানগরীর সকল অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ/উন্নয়দনর মথাধ্যদম িথাসদরথাগ্য নগরী গদড় মতথালথার বনবমদতি ‘‘পথাওয়থার িথায়নথা’’ 
নথামীয় একটি প্রবতষ্থাদনর সথাদর রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশদনর এক সমদঝথাতথা স্মথারক স্বথাষ্বরত েদয়দে। উক্ত প্রবতষ্থান আগথামী ৩ িেদরর 
মদধ্য ৮টি মষ্দত্র মেথানগরীর অিকথােথাদমথা উন্নয়দন ১টি মেথাপবরকল্পনথা প্রণয়ন করদি। অতপরঃ প্রণীত মেথাপবরকল্পনথা অনুরথায়ী মেথানগরীর 
অিকথােথাদমথা উন্নয়ন কথাজ িথাস্তিথায়ন করথা েদি।  
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বিদুযেৎ শথাখথা: ২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনরথাপে িলথািদল মেথানগরীর গুরুত্বপূণ ্য সড়ক সমূদে বিদুযেৎ সথারেয়ী এলইবড িথাবত স্থাপন কথাজ করথা 
েদয়দে। মেথানগরীর সকল সড়দক বিদুযেৎ সথারেয়ী এলইবড িথাবত স্থাপদনর লদষ্যে একটি প্রকল্প গ্রেণ করথা েদয়দে। নগদরর গুরুত্বপূণ ্য ১৫ টি 
স্থাদন ১৬ টি েথাইমথাস মপথাল, ৩২০টি ২০০ ওয়থাদটর এলইবড লিথাড লথাইট স্থাপন করথা েদয়দে। 

স্বথাস্যে : রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন িথাংলথাদেদশর ১২টি বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মদধ্য একটি অন্যতম বসটি কদপ ্যথাদরশন। এ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর 
৬টি বিভথাদগর মদধ্য স্বথাস্যে বিভথাগ একটি। স্বথাস্যে বিভথাদগর অধীদন ৪টি শথাখথা রদয়দে। মসগুদলথা েদচ্ছ- 

১। স্বথাস্যে ও সংক্রথামক ব্যথাবধ বনয়ন্ত্রণ / প্রথারবমক স্বথাস্যে কথার ্যক্রম/পবরকল্পনথা শথাখথা

২। স্যথাবনদটশন শথাখথা (খথা্ ও স্যথাবনদটশন);

৩। কসথাইখথানথা শথাখথা; এিং

৪। জন্ম - মৃত্যে বনিন্ধন শথাখথা।

এেথাড়থা এ বিভথাদগর অধীন ০৩ টি স্থায়ী কবমটি রদয়দে। স্থায়ী কবমটিগুদলথা-
১। বশষ্থা, স্বথাস্যে পবরিথার পবরকল্পনথা ও স্বথাস্যে রষ্থা ব্যিস্থা স্থায়ী কবমটি;

২। জন্ম-মৃত্যে বনিন্ধন স্থায়ী কবমটি;

৩।  মবেলথা ও বশশু বিষয়ক স্থায়ী কবমটি। 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনিন্ধদনর সংখ্থা :

জন্ম বনিন্ধন - ১০,২৭৪ জন

মৃত্যে বনিন্ধন - ১৯৬৩ জন।

অবডট : অবডট আপবতি বনস্পবতি ও অগ্রগবত প্রবতদিেন

অগ্রীম আপবতি
সথাধথারণ 
আপবতি

মমথাট আপবতির 
সংখ্থা

সুপথাবরদশর 
সংখ্থা

বনস্পবতির 
সংখ্থা

অবনস্পবতির 
সংখ্থা

মন্তব্য

৩১২ টি ৫৩০ টি ৮৪২ টি ৩২ টি ৭০ টি ৭72 টি ১৯৯১-১৯৯২ অর ্যিের েদত
২০১৩-২০১৪ অর ্যিের পর ্যন্ত।

আইন : রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন সমদয় মেওয়থানী মমথাকদ্মথা (বসবভল) মমথাট ৭০ (সতির) টি মথামলথা বিিথারথাধীন অিস্থায় আদে 
এিং ৪ (িথার)টি মথামলথা খথাবরজ েদয়দে। এম বজ আর (মফৌজেথাবর) ২ (েই) টি মথামলথা বিিথারথাধীন অিস্থায় আদে। মেথামথান্য সুপ্রীমদকথাট ্য 
অি িথাংলথাদেশ এর েথাইদকথাট ্য বিভথাদগ রীটবপটিশন ৪৩ (মততথাবল্শ)টি মথামলথা িলমথান আদে। মেথামথান্য সুপ্রীমদকথাট ্য অি িথাংলথাদেশ এর 
আপীল বিভথাদগ একটি মথামলথা িলমথান আদে। উদ্বুত মথামলথা পবরিথালনথায় কদপ ্যথাদরশন কর্্যপষ্ সেথা তৎপর আদে। 

বশষ্থা : রথাজশথােী বসটি প্রথাক প্রথারবমক বি্থালয় এর ইংদরবজ নথাম (Rajshahi  City Pre Primary School (RCPPS). বশশু 
বিকথাশ মরেবণ (Child Promotion Class - CPC) ও প্রথাক প্রথারবমক মরেবণ (Pre Primary Class- PPC) নথাদম এ বি্থালদয়র 
দুটি মরেবণ বি্মথান।

রথাজশথােী বসটি প্রথাক প্রথারবমক বি্থালয় কথার ্যক্রদমর মূল উদদ্শ্য িয়স অনুরথায়ী বশশুদের পবরপূণ ্য শথারীবরক ও মথানবসক বিকথাশ সথাধদনর 
মথাধ্যদম বি্থালয়মুখীকরদণর প্রদিষ্থা। েবরদ্ ও েতেবরদ্ পবরিথাদরর বশশুদের একথাদডবমক বশষ্থায় অন্তভু ্যক্তকরণ বেল এ কথার ্যক্রদমর মূল 
লষ্যে। তদি স্বচ্ছল পবরিথাদরর বশশুরথাও এ বি্থালদয় পড়থার সুদরথাগ মপদয় আসদে।

২০১৪ সথাদল ইএলবসবড প্রকল্প মশষ েওয়থার পর সথাবি ্যকভথাদি রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন বনজস্ব অর ্যথায়ন ও ব্যিস্থাপনথায় কথার ্যক্রম 
অব্যথােত মরদখদে। িত্যমথান মেথানগরীর ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ওয়থাদড ্য 
মমথাট ২০ টি মকদন্দ্র এ কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা েদচ্ছ। ১৯ নং ওয়থাড ্য ব্যতীত প্রবতটি মকদন্দ্র বশশু বিকথাশ মরেবণ ও প্রথাক প্রথারবমক মরেবণ 
আদে। ১৯ নং ওয়থাদড ্য শুধু বশশু বিকথাশ মরেবণ িথালু রথাখথা েদয়দে। ১৯ নং ওয়থাদড ্য ১ জন ও অন্যথান্য প্রবতটি ওয়থাদড ্য ২ জন কদর মমথাট ৩৯ 
জন বশবষ্কথা পথাে েথান কদর রথাদকন। ২০২০ বশষ্থািদষ ্য মমথাট ১৯ টি মকদন্দ্র ১১৪৫ জন েথাত্র-েথাত্রী ভবত্য েয়। ২০২০ বশষ্থািদষ ্যও মফব্রুয়থাবরর 
তথ্যথানুসথাদর মমথাট গড় উপবস্বত শতকরথা ৭২.৪৭।



¯’vbxq miKvi wefvM 239

(খ) লথাইদরিবর স্থাপন : রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন বশষ্থা ও গদিষণথায় কথার ্যকর র্বমকথা পথালন কদর আসদে। তথারই ধথারথািথাবেকতথায় এ  
কদপ ্যথাদরশদনর তথ্য মসিথা এিং বশষ্থা ও গদিষণথা ব্যিস্থাপনথা উন্নয়দনর উদদ্দশ্য একটি গ্রন্থাগথার স্থাপদনর উদ্থাগ গ্রেণ কদরদে। গ্রন্থাগথার 
স্থাপদনর প্রথারবমক পেদষ্প বেদসদি কষ্ বনধ ্যথারণ, আসিথাি পদত্রর আদয়থাজন ও িই সংগ্রদের কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েদয়দে। 

(গ) বসটি বমউবজয়থাম ও আক্যথাইভ স্থাপন : প্রস্তথাবিত রথাজশথােী বসটি বমউবজয়থাম স্থাপদনর িথাস্তি পেদষ্প বেদসদি বেবনক মজুবরবভবতিদত ৩জন 
জনিল বনদয়থাগ করথা েদয়দে। তাঁরথা স্থানীয় ইবতেথাস-সংস্কৃবত সংরষ্ণ ও প্রেশ ্যদনর উদদ্দশ্য তথ্য সংগ্রে, প্রেথান ও গ্রন্ প্রণয়দনর কথাজ করদে। 
এ বমউবজয়থাদমর অিদজক্ট সংগ্রদের জন্য তথাবলকথা প্রণয়দনর কথার ্যক্রমও অব্যথােত আদে। অদূর ভবিষ্যদত তথা সংগ্রে, সংরষ্ণ ও প্রেশ ্যদনর 
লদষ্যে অযেদনক্স ভিনদক ঊর্্যমুখী সম্প্রসথারণ কদর মসখথাদন প্রস্তথাবিত বমউবজয়থামটি স্থায়ীভথাদি স্থাপদনর পবরকল্পনথা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রদয়দে। 

(ঘ) প্রকথাশনথা : জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্ম শত িথাবষ ্যকী উপলদষ্ ‘মুবজি শতিষ ্য’ বশদরথানথাদম রথাষ্ট্রীয় কম ্যসূবিদত 
রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশন অংশ গ্রেণ কদর। ‘মুবজি শতিষ ্য’ ররথারর মর ্যথােথায় পথালন এিং ঐবতেথাবসক বনেশ ্যন স্থাপদনর জন্য মমৌবলক 
তথ্য সমৃদ্ধ ‘উতিরিঙ্গম বঙ্গবন্ধু’ বশদরথানথাদম গদিষণথামূলক গ্রন্ প্রকথাদশর উদ্থাগ মনয়থা েয়। রথাদত উতিরিঙ্গমর বি্মথান ১৬ মজলথায় বঙ্গবন্ধুর 
উপবস্বতর তথ্য সবন্নদিশ করথা েদয়দে। গ্রন্টি বশঘ্রই প্রকথাবশত েদি।

বশশু পথাক্য:
(ক) শেীে এ.এইি.এম কথামরুজ্থামথান মিথাটথাবনকযেথাল গথাদড ্যন ও বিবড়য়থাখথানথা েদত ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর আয়- ১৮৭৮৭৪৭০.০০;

(খ) শেীে বজয়থা বশশু পথাক্য েদত ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর আয়- ৯৭৬৫১৫.০০।

সরকথাবর অনুেথান : ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর রথাজশথােী বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অনুকুদল েথাড়কৃত অদর ্যর বেসথাি বিিরণী : (লষ্ টথাকথায়)

বিিরণ িরথাদ্

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর নগর শুল্ক েদত প্রথাপ্ত ৭৫.০০
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর মরদক িরথাদ্ প্রথাপ্ত (উন্নয়ন সেথায়ক তেবিল) ২০৭২.৯৬
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর অনুদমথাবেত প্রকল্প ১৭৬০৭.১৬

অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেইদনর সংখ্থা :

২০১৯-২০ অর ্যিেদর পূত্য বিভথাদগর আওতথায় বনম্নিবণ ্যত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন কথাজ সম্ন্ন েদয়দে।

অিকথােথাদমথার বিিরণ একক পবরমথাণ

নগর এলথাকথায় নত্ন সড়ক বনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ বক.বম. ৪৯.২৬
বনরথাপে িলথািদল ফুটপথাত বনম ্যথাণ ও রষ্ণথাদিষ্ণ বক.বম. ১৭.৯৬
বিদুযেৎ সথারেয়ী সড়ক িথাবত রষ্ণথাদিষ্ণ বক.বম. ৪০.৫৫
নগর এলথাকথায় নে ্যমথা বনম ্যথাণ বক.বম. ২৫.৮৬
নগর এলথাকথায় সবুজথায়ন বক.বম. ৬.৭৫
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ক্র. 
নং

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর 
উৎস/আবর ্যক
সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

০১ রথাজশথােী মেথানগরীর 
রথাজশথােী-নওগাঁ প্রধথান 
সড়ক েদত মমথােনপুর 
রথাজশথােী-নথাদটথার সড়ক 
পর ্যন্ত পূি ্য-পবচিম সংদরথাগ 
সড়ক বনম ্যথাণ (২য় 
সংদশথাবধত)
অর ্যথায়ন - বজওবি ও 
রথাবসদকর বনজস্ব তেবিল
বজওবি - ১৭৯৯২.৪৮
রথাবসক - ৯৪২.১১
সমথাবপ্তকথালঃ জথানুয়থাবর, 
২০১২ - জুন, ২০২০

(ক) ক্রমিবধ ্যষ্ণু রথাতথায়থাত ও রথানিথােন 
পবরবস্বতর মপ্রষ্থাপদট রথাজশথােী মেথানগর 
এলথাকথায় শবক্তশথালী ও কথার ্যকর মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থা গদড় মতথালথা।
(খ) জথাতীয় ও আঞ্চবলক মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থার সথাদর রথাজশথােী মেথানগরীর 
মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার সেজতর সংদরথাগ 
স্থাপদনর মথাধ্যদম আর ্য-সথামথাবজক অিস্থার 
উন্নবতসথাধদনর পথাশথাপথাবশ রথাজশথােীর নগর-
েথাবরদ্যে বিদমথািদন সেথায়ক সুদরথাগ সৃবষ্ 
করথা।

৬.৭৮৪ 
বক:বম:

১৩.৫০৯ 
বক:বম:

৩২৪.৫০ বম:
৬.১৪ বক:বম:

৩১৬৭.৬৭৩০
৯৫৭.৩৬
২৯৩০.০০
১৪৬.২২

৬.৭৮ 
বক:বম:
১৩.৪৭ 
বক:বম:

৩২৪.৫০ 
বম:

৫.৬৬ 
বক:বম:

৩১৬৪.৮৬
৯৫৪.৫৫
২৯২৮.১৫
১৩৫.০০

০২ রথাজশথােী মেথানগরীর 
জলথািদ্ধতথা দূরীকরণথাদর ্য 
নে ্যমথা বনম ্যথাণ (৩য় পর ্যথায়)
অর ্যথায়ন - বজওবি ও 
রথাবসদকর বনজস্ব তেবিল
বজওবি - ১৮৩৬৩.২৮
রথাবসক  -  ৯৬৬.৪৯
সমথাবপ্তকথালঃ মম, ২০১৩ - 
জুন, ২০২০ 

(ক) রথাজশথােী মেথানগরী এলথাকথায় 
একটি কথার ্যকর ও স্থায়ী পথাবন বনষ্থাশন 
ব্যিস্থা গদড় মতথালথার মথাধ্যদম সথাবি ্যক 
পবরদিশগত স্বথাস্যে ব্যিস্থার উন্নয়ন 
সথাধন করথা। 
(খ) রথাজশথােী মেথানগরী এলথাকথায় 
একটি ধথারণষ্ম ও রদরথাপযুক্ত 
পথাবন বনষ্থাশন ব্যিস্থা গদড় মতথালথার 
মথাধ্যদম নগরীর মভৌত অিকথােথাদমথাগত 
পবরদিদশর উন্নবত সথাধন করথা।  
(গ) সদি ্যথাপবর, রথাজশথােী মেথানগরী 
এলথাকথায় একটি মটকসই পথাবন বনষ্থাশন 
ব্যিস্থা িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম, েীঘ ্য 
মময়থাদে, নগরিথাসীর কম ্যষ্মতথাবৃবদ্ধ 
এিং অর ্যননবতক সষ্মতথা অজ্যদন 
সেথায়ক র্বমকথা রথাখথা।

৮.৬৭ বক:বম:
৮.১৪ বক:বম:

১৯.২৯ 
বক:বম:
৬৮.৫৬ 
বক:বম:

২১৬৬.২২:
১৭২৩.৯৪
১৩৪৩.৭৯
৩০৪৭.৩৩

৭.৫৭ 
বক:বম:
৮.১৪ 

বক:বম:
১৯.২৯ 
বক:বম:
৬৮.৫৬ 
বক:বম:

২১৬৬.২২
১৭২৩.৯৪
১৩৪৩.৭৯
৩০৪৭.৩৩

০৩ রথাজশথােী কল্পনথা বসদনমথা 
েল মরদক তথালথাইমথারী 
মমথাড় পর ্যন্ত সড়ক 
প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
অর ্যথায়ন - বজওবি ও 
রথাবসদকর বনজস্ব তেবিল
বজওবি - ১০১৯৯.৭৩
রথাবসক - ২৫৪৯.৮৬
সমথাবপ্তকথালঃ জুলথাই, ২০১৫ 
- বডদসম্বর, ২০২০

(ক) ক্রমিবধ ্যষ্ণু রথাতথায়থাত ও রথানিথােন 
পবরবস্বতর মপ্রষ্থাপদট রথাজশথােী 
মেথানগর এলথাকথায় শবক্তশথালী ও 
কথার ্যকর মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা গদড় 
মতথালথা।
(খ) জথাতীয় ও আঞ্চবলক মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থার সথাদর রথাজশথােী মেথানগরীর 
মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার সেজতর সংদরথাগ 
স্থাপদনর মথাধ্যদম আর ্য-সথামথাবজক 
অিস্থার উন্নবতসথাধদনর পথাশথাপথাবশ 
রথাজশথােীর নগর-েথাবরদ্যে বিদমথািদন 
সেথায়ক সুদরথাগ সৃবষ্ করথা।

৩.৩৯৯ একর
২.৫০ বক:বম:
৫.০০ বক:বম:

২৬৬৮.৯৪
১১৯১.৯৬
৫৯৫.৬৩

৩.৩৯৯ 
একর
১.২৫ 

বক:বম:
২.৫০ 
বক:বম:

২৬৬৮.৯৪
১০০.০০
৩৮১.১০
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ক্র. 
নং

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর 
উৎস/আবর ্যক
সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

০৪ রথাজশথােী মেথানগরীর 
উপশের মমথাড় েদত 
মসথানথাবেঘী মমথাড় এিং 
মথাদলথাপথাড়থা মমথাড় েদত 
সথাগরপথাড়থা মমথাড় পর ্যন্ত 
সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন 
(২য় সংদশথাবধত)
অর ্যথায়ন - বজওবি ও 
রথাবসদকর বনজস্ব তেবিল
বজওবি - ১২০০৭.৯৯
রথাবসক - ৬৩২.০০
সমথাবপ্তকথালঃ জথানুয়থাবর, 
২০১৭ - বডদসম্বর, ২০২০

(ক) সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়দনর 
মথাধ্যদম সূষম মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা গদড় 
মতথালথা।
(খ) রথানিথােন িলথািদল সৃষ্ রথানজট 
হ্থাস করথা।
(গ) নগর েথাবরদ্ হ্থাস করণ ও 
পবরদিশ পবরবস্বতর উন্নয়ন।

২.৮২ বক:বম:
৫.৫৭ বক:বম:
৫.৬৭ বক:বম:

৮২৭.১০
৫৮৪.৮৪
১৯২.৬৬

২.৮২ 
বক:বম:
৫.৫৭ 
বক:বম:
৫.৬৭ 
বক:বম:

৭১৫.৪৩
৫৮৪.৮৪
১৯২.৬৬

০৫ রথাজশথােী মেথানগরীর 
বিবভন্ন গুরুত্বপূণ ্য রথাস্তথার 
উন্নয়ন 
অর ্যথায়ন - বজওবি ও 
রথাবসদকর বনজস্ব তেবিল
বজওবি - ১৩৮৩৮.৬৮
রথাবসক - ৩৪৫৯.৬৭
সমথাবপ্তকথালঃ জথানুয়থাবর, 
২০১৭ - বডদসম্বর, ২০২০

(ক) ক্রমিবধ ্যষ্ণু রথাতথায়থাত ও রথানিথােন 
পবরবস্বতর মপ্রষ্থাপদট রথাজশথােী 
মেথানগর এলথাকথায় শবক্তশথালী 
মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা গদড় মতথালথা।
(খ) সড়ক সংদরথাগস্লসমূে 
সম্প্রসথারদণর মথাধ্যদম বনবি ্যদনি 
রথানিথােন িলথািল বনবচিত করথা।

১৩২.৩৭ 
বক:বম:
৪৯.২১ 
বক:বম:
১৯.৫০ 
বক:বম:

১১১৬১.২২
২৯১১.৩৭
১৯৫৭.২২

৫৫.০০ 
বক:বম:
৯.০০ 
বক:বম:
৯.০০ 
বক:বম:

৮২১৭.৮১
১০৮২.১৯
২০০.০০

০৬ রথাজশথােী মেথানগরীর ৩০টি 
ওয়থাদড ্য ষ্বতগ্রস্ সড়ক ও 
নে ্যমথা সমূদের উন্নয়ন
অর ্যথায়ন - বজওবি তেবিল
বজওবি - ৪৯৮৬.৮৭
সমথাবপ্তকথাল: জুলথাই, ২০১৯ 
- জুন, ২০২১

(ক) ষ্বতগ্রস্ সড়কসমূে উন্নয়দনর 
মথাধ্যদম নথাগবরক মসিথার মথান বৃবদ্ধ 
করথা।
(খ) ষ্বতগ্রস্ নে ্যমথাসমূে উন্নয়দনর 
মথাধ্যদম পথাবন বনষ্থাষণ ব্যিস্থা সিল 
রথাখথা।
(গ) আর ্য-সথামথাবজক অিস্থার উন্নয়ন।
(ঘ) মেথানগরীর প্রথাবন্তক এলথাকথার 
পবরদিশ উন্নয়ন।

২.৯৪১ 
বক:বম:
৩.০৪৬ 
বক:বম:

১৯.৩৩৯ 
বক:বম:

২৬৭৯২.০০ 
বক:বম:
১.৯৮৪ 
বক:বম:

৩৭.৮৪৮ 
বক:বম:

২৬৩.২৯
১৯৬.৯৮

৬৯৬.৭০

৮৬১.১২

৩০৭.৯৩
২৩৩৯.৬১

০.৫৫ 
বক:বম:
০.৭৭ 

বক:বম:

৪.১৭ 
বক:বম:
৪.৬৪ 
বক:বম:
০.৩২ 
বক:বম:
৪.০৪ 

বক:বম:

৫০.০০
৫০.০০

১৫০.০০

১৪৪.০০

৫০.০০
২৫০.০০

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিদশষ সথাফল্

পূত্য বিভথাদগর মথাধ্যদম ‘‘রথাজশথােী মেথানগরীর রথাজশথােী-নওগাঁ প্রধথান সড়ক েদত মমথােনপুর রথাজশথােী-নথাদটথার সড়ক পর ্যন্ত পূি ্য-পবচিম 
সংদরথাগ সড়ক বনম ্যথাণ’’ শীষ ্যক প্রকদল্পর আওতথায় মেথানগরীদত ১ম িথাদরর মত ১টি লিথাইওভথার বনমথাণ কথাজ শুরু করথা েয়। ৩২৭.৫০ বম: 
বেদঘ ্যযের লিথাইওভথার বনম ্যথাণ কথাজ ইদতথামদধ্য সম্ন্ন েদয়দে। 
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ফদটথাগ্যথালথাবর

নগর ভিদন বঙ্গবন্ধু কণ ্যথার উদদ্থাধন কদরন বসটি মময়র এ. এইি. এম খথায়রুজ্থামথান বলটন

রথাস্তথার কথাজ পবরেশ ্যন



¯’vbxq miKvi wefvM 243

খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ৪৫.৬৫ িগ ্য বকদলথাবমটথার (১৭.৬২ িগ ্যমথাইল)
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৩১টি
জনসংখ্থা  : ১৫ লষ্ (প্রথায়)
নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ৭০,২২১টি।

প্রধথান প্রধথান লষ্যে, পবরকল্পনথা ও কথার ্যক্রম :

মভৌত অিকথােথাদমথা :
 z মেথানগরীর সড়ক, ফুটপথাত ও মরেদনজ ব্যিস্থার উন্নয়ন;

 z ওয়থাড ্য অবফস, কবমউবনটি মসন্থার এিং অন্যথান্য মভৌত অিকথােথাদমথাগত ব্যিস্থার উন্নয়ন;

 z বৃষ্ মরথাপন;

 z কাঁিথা িথাজথার ও ইদকথা পথাক্য বতবর ও উন্নয়ন;

 z নথাগবরকদের অংশগ্রেদনর মথাধ্যদম নগর উন্নয়ন;

 z নগর পবরকল্পনথা ও উন্নয়ন;

 z আধুবনক স্থাপতযে বশলী সমৃদ্ধ পথাক্য বতরী;

 z আরিথান প্রথাইমথারী মেলর মকয়থার মসন্থার ও মমটথারবনটি বক্বনক েথাসপথাতথাল কদর স্বথাস্যে মসিথা বনবচিতকরণ;

 z IT Sector Development  এর মদধ্য মকবসবস্র কথার ্যক্রদম আদরথা গবতশীলতথা ও স্বচ্ছতথা আনয়ন।

পবরকল্পনথা :
 z মেথানগরীর দূষণ বনয়ন্ত্রন;

 z পবরচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী;

 z আর ্য সথামথাবজক অিস্থার উন্নয়ন;

 z নগর িথাসীর স্বথাস্যে মসিথার মথান উন্নয়ন;

 z মরথাগদরথাগ ও রিথাবফক ব্যিস্থার উন্নয়ন ও রথানজট মুক্ত নগরীদত রুপথান্তর;

 z আধুবনক বশবষ্ত ও সমৃদ্ধ নগরী;

 z নগরিথাসীর বিতি বিদনথােন ব্যিস্থার উন্নয়ন;

 z নগরিথাসীর অবধকতর মসিথার মথান ও জীিন ব্যিস্থার উন্নয়ন বনবচিতকরণ;

 z িন্যথার ষ্বত মরদক শের রষ্থা করথা;

 z মেথানগরীর জলথািদ্ধতথা দূরীকরদণর ব্যিস্থা;

 z জলথািদ্ধতথা ও িন্যথামুক্ত নগরী গদড় মতথালথা;

 z Web based KCC গদড় মতথালথা।
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পবরদিশ রষ্থা :
 z িজ্যযে ব্যিস্থার উন্নয়ন;

 z বিতি বিদনথােন ব্যিস্থার উন্নয়ন;

 z গথােপথালথা সংরষ্ন;

 z প্রথাকৃবতক জলথাধথার সংরষ্ন।

প্রথাবতষ্থাবনক েষ্তথা বৃবদ্ধ:
 z কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদের েষ্তথা বৃবদ্ধর লদষ্যে I.T প্রবশষ্দণর ব্যিস্থাকরণ;

 z রথাজস্ব আেথায় বৃবদ্ধ ও মপৌর ব্যিস্থার উন্নয়নকরণ;

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল :

অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত ২০১৭-১৮ অর ্যিেদর পূরণকৃত পেসংখ্থা শুন্যপে
১১৯৭ ৬৭৭ - ৫২০

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃেীত কথার ্যক্রদমর বিিরণ: 

খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনজস্ব অর ্যথায়দন 27.67 লষ্ টথাকথায় 23 টি প্রকল্প গ্রেণ ও িথাস্তিথায়ন করথা েদয়দে। 

নগর পবরকল্পনথা উন্নয়ন সংক্রথান্ত : নগর পবরকল্পনথা সথাবি ্যক উন্নয়দনর জন্য খুলনথা মেথানগরী এলথাকথায় প্রস্তুতকৃত মরেদনজ মথাষ্থারলেথাদনর 
মথাধ্যদম এলবজইবড এর তত্তথািধথাদন বসটি বরবজয়ন মডদভলপদমন্ প্রকদল্পর আওতথায় 2019.20 অর ্যিেদর ২য় পর ্যথায় প্রকল্প গ্রেণ করথা 
েদয়দে।

কবম্উটথার মসল : খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন বিভথাগ/শথাখথার কথাজ কবম্উটথাদরর মথাধ্যদম সম্থাবেত েয়। ট্থাক্স আেথাদয়র রবশে 
কবম্উটথাদরর মথাধ্যদম মেওয়থা েয়, মেথাব্ডং ট্থাক্স এর বিবভন্ন তথ্য কবম্উটথাদর বনয়বমত সংরষ্ণ করথা েয়। মিতদনর বিবভন্ন তথ্য ও 
মথাবসক মিতন শীট কবম্উটথাদরর মথাধ্যদম বপ্রন্ কর েয়। আই.টি শথাখথা কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন তথ্য ওদয়ি সথাইদট প্রকথাশ কদর রথাদক। 
বিবভন্ন ধরদনর মটন্ডথার, বনউজ ওদয়ি সথাইদট আপদডট এর জন্য কবম্উটথার ব্যিেথার করথা েয়। প্রবতটি ওয়থাদড ্যর জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন 
কথাজ অন-লথাইদন সম্ন্ন করথা েয়।

আদয়র খথাত ও আেথায় :

ক্র:নং আদয়র খথাত আেথাদয়র পবরমথান

১ কর আেথায় (মেথাব্ডং, কঞ্জথারদভন্সী ও বিদুযেৎ কর)     ৩০,০০,২৯,০০০.০০
২ সম্বতি শথাখথা ১২,২৬,৯৪,৩৭৫.৭১
৩ মরিড লথাইদসন্স ৫,৮৩,৭৯,৬৬১.০০
৪ লথাইদসন্স রথানিথােন ৮,৯৪,১৬,৩৪৮.০০
৫ িথাজথার শথাখথা ৩,০১,৮৫,২০৬.০০

সি ্যদমথাট ৬০,০৭,০৪,৫৯০.৭১
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অনিধ েখলকৃত সম্বতি মরদক উদচ্ছে: 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর মেথানগরীর সকল রথাস্তথা/ফুটপদরর উপর েদত অনিধ েখলেথার উদচ্ছে কদর রথাস্তথা/ফুটপর অিমুক্ত করথা েদয়দে এিং 
মেথানগরী ও তৎসংলনি এলথাকথার বিবভন্ন খথাদলর জথায়গথা েদত অনিধ েখলেথারদের েখদল রথাকথা প্রথায় ৫.০০ একর খথাদলর জথায়গথা অনিধ 
েখলমুক্ত করথা েদয়দে। অিকথােথাদমথা উন্নয়দন 75.49  বক.বম.রথাস্তথা ও 51.99 বক.বম. মরেন মমরথামত ও উন্নয়ন করথা েদয়দে।

িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা কথার ্যক্রম

িজ্যযে অপসথারণ

ক) গথাদি ্যজ অপসথারণ খুলনথা মেথানগরীদত প্রবতবেন প্রথায় ১,২০০ টন আিজ্যনথা উৎপন্ন েয়। এর মদধ্য প্রথায় ৮০০ মমঃ টন 
সবলড ওদয়ষ্ প্রবতবেন ডথাবম্ং পদয়দন্ অপসথারণ করথা েয়। বকদিন ওদয়ষ্/সবলড ওদয়ষ্ মকবসবস্র 
বিবভন্ন ওয়থাদড ্য েথাউজ ট্ েথাউজ সংগ্রদের জন্য বকছু সংখ্ক এনবজও কথাজ কদর এিং উক্ত সংগৃেীত 
বকদিন ওদয়ষ্ কদপ ্যথাদরশদনর বিবভন্ন মসদকন্ডথারী পদয়দন্ মফলথা েয়। মসখথান মরদক মকবসবস্র রিথাক 
এিং মলথাডথার ব্যিেথার কদর ডথাবম্ং পদয়দন্ অপসথারণ করথা েয়। এেথাড়থা বিবভন্ন ওয়থাদড ্যর জন্য 
বিবভন্ন মরথাদড সংগৃবেত ময়লথা সংগ্রে কদর ডথাবম্ং পদয়দন্ মনয়থা েয়। বকদিন ওদয়ষ্ পবরিেদনর 
জন্য ৪০টি রিথাক, ০২টি বস্ড মলথাডথার এিং ০২টি ব্যথাক হুইল মলথাডথার ব্যিেথার েয়। 

খ) বক্বনকযেথাল  িজ্যযে অপসথারণ মি-সরকথারী সংস্থা প্রেীপদনর সেথায়তথায় খুলনথা মেথানগরীদত অিবস্ত সরকথারী েথাসপথাতথালসে মি-
সরকথারী বক্বনক/েথাসপথাতথাল/প্থারলজীর িজ্যযে িথার ভথাদগ বিভক্ত কদর বনজস্ব পবরিেদনর মথাধ্যদম 
বক্বনক মথাবলদকর সথামথান্য সথাবভ ্যজ িথাদজ্যর বিবনমদয় এই িজ্যযে সংগ্রে কদর রথাজিাঁদধর বনবে ্যষ্ স্থাদন 
অপসথারণ ও র্ংস করথা  েদচ্ছ। 

গ) মথানি িজ্যযে অপসথারণ 
কথার ্যক্রম

নগরিথাসীর স্বথাস্যেদসিথা সম্প্রসথারণ তরথা খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর মথানিিজ্যযে ব্যিস্থাপনথা কথার ্যক্রম 
গবতশীল করথার লদষ্যে এসএনবভ মনেথারল্থান্ডস মডদভলপদমন্ অগ ্যথানথাইদজশদনর সেদরথাবগতথায় 
মকবসবস্র রথাজিাঁধ মরিবন্সং গ্রথাউন্ড-২ এ একটি মথানি িজ্যযে মশথাধনথাগথার (এফএসএম বরিটদমন্ লেথান্) 
স্থাপন করথা েদয়দে।

পবরচ্ছন্নতথা কথার ্যক্রম:

ক) মরেন পবরস্থার খুলনথা মেথানগরীর কাঁিথা, পথাকথা, মসবম পথাকথা প্রথায় ২১৮৭ টি মরেন। রথার মমথাট বেঘ ্যযে প্রথায় ১,২০৫.৭৫ 
বকদলথাবমটথার (প্রথায়)। মেথানগরীর জলথািদ্ধতথা বনরসদনর লদষ্যে প্রদতযেক ওয়থাদড ্যর মরেন রেবমক দ্থারথা 
মরেন পবরস্থার করথা েয়।

খ)  রথাস্তথা ঝথাড়ু খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশদন প্রথায় ১৭৭১টি িড় রথাস্তথা ও গবলপর রদয়দে। রথার মমথাট বেঘ ্যযে প্রথায় ৩৫৬.৬৪ 
বকদলথাবমটথার। প্রদতযেক ওয়থাদড ্যর ঝথাড়ুেথাদরর মথাধ্যদম উক্ত রথাস্তথাগুবল ঝথাড়ু বেদয় পবরস্থার করথা েদচ্ছ।

গ) মশক বনধন কথার ্যক্রম মশক বনধন কথার ্যক্রম মমথাট দু’টি পদ্ধবতদত পবরিথাবলত েয়। একটি েল প্রবতটি ওয়থাদড ্য ১ (এক) জন 
কদর ম্রে-ম্যথান দ্থারথা মশথার বডম মথারথার জন্য লথাবভ ্যসথাইড েযেথান্ড-ম্রে মমবশন দ্থারথা ম্রে করথা েয়। 
বদ্তীয়টি েল একই ম্রে-ম্যথান দ্থারথা ফগথার মমবশদনর মথাধ্যদম উড়ন্ত মশথা মথারথার জন্য এযেথাডথাবটিসথাইড 
ম্রে করথা েয়।
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িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী:
(লষ্ টথাকথায়)

ক্র: 
নং

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/
আবর ্যক সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর 
উদদ্শ্য

লষ্যেমথাত্রথা
(২০২০-২০২১)

অগ্রগবত
(২০১৯-২০)

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

1. খুলনথা শেদরর জলথািদ্ধতথা দূরীকরদণ মরেদনজ ব্যিস্থার উন্নয়ন
বজওবি : প্রকল্প ব্যয় : ৬০৭৫৬.৭২
মময়থােকথাল : জথানুয়থাবর, ২০১৯ েদত  জুন, ২০২২ পর ্যন্ত

মরেদনজ 
ব্যিস্থার 
উন্নয়ন

২৮০.০০

২৮বক.বম  ৭২০.০০

২. খুলনথা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর গুরুত্বপূণ ্য ও ষ্বতগ্রস্ত রথাস্তথা উন্নয়ন 
ও পুনি ্যথাসন
বজওবি : প্রকল্প ব্যয় : ৮২৩৭৯.০৬
মময়থােকথাল : জথানুয়থাবর, ২০১৯ েদত  জুন, ২০২২ পর ্যন্ত

মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থার 
উন্নয়ন
মমথাটঃ

৯১.০০

৩৮ 
বক.বম.

৭৯০৯.০০

সি ্যদমথাট ১৮০০০.০০

ফদটথাগ্যথালথাবর

মদেশ্বরপথাশথা সথােথাপথাড়থা মমইন মরথাড



¯’vbxq miKvi wefvM 247

খথাবলশপুর ১০৩নং মরথাড

বনরথালথা আিথাবসক এলথাকথা মরথাড
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নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ৭২.৪৩ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ২৭টি
অঞ্চল সংখ্থা : ৩টি
জনসংখ্থা  : প্রথায় ১৪,১৮,৭৮২ (আেমশুমথাবর ২০১১ অনুরথায়ী)
নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ৫৪,৩৯৮টি।

বভশন ও বমশন : নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রূপকল্প (Vision), অবভলষ্ (Mission), মকৌশলগত উদদ্শ্যসমূে এিং কথার ্যথািবল।

রূপকল্প (Vision) : নগরিথাসীর মসিথা প্রেথাদনর মথাধ্যদম একটি আধুবনক,মটকসই এিং িথাসদরথাগ্য নগরী গদড় মতথালথা।

অবভলষ্যে (Mission) : উন্নত নথাগরীক মসিথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম নগদরর পবরদিশ ও নগরিথাসীর জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন

কথার ্যথািলী (Functions)

1. নগর এলথাকথার রথাস্তথা, মরেন এিং বরিজ-কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ, রষ্ণথাদিষ্ণ 
2. েথাট-িথাজথার উন্নয়ন, রষ্ণথাদিষ্ণ 
3. জলথাধথার সংস্থার ও সংরষ্ণ,বৃষ্ মরথাপণ এিং মসৌদির ্য িধ ্যন
4. শের অঞ্চদল স্যথাবনদটশন, জলথািদ্ধতথা বনরসন ব্যিস্থার উন্নয়ন
5. নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রথাজস্ব বৃবদ্ধ, অর ্যথায়ন, পবরিীষ্ণ ও মূল্থায়ন
6. জন্ম ও মৃত্যে বনিন্ধন এিং স্বথাস্যে মকন্দ্র ও  মথার্সেদনর মথাধ্যদম মসিথা
7. মশক বনধন
8. সড়ক িথাবত স্থাপন ও রষ্ণথাদিষ্ণ
9. িজ্যযে সংগ্রে ও অপসথারণ

স্বল্প ও েীঘ ্যদময়থােী পবরকল্পনথা : ৫ িের মময়থােী উন্নয়ন পবরকল্পনথা :
১. উন্নত মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থা বনবচিতকরণ এিং বতদলথাতিমথা নগরী বেদসদি গদড় মতথালথার জন্য ৫নং ঘথাট এলথাকথায় শীতলষ্যেথা নেীর 

উপর মসত্ বনম ্যথাণ ।
২. সবুজ এিং পবরকবল্পত নগর গদড় মতথালথার জদন্য সমবন্বত মরেদনজ বসদটিম, জলথাধথার সংরষ্ণ এিং সংস্থাদরর ব্যিস্থা গ্রেণ। 
৩. বি্মথান মেথাট, িড় ও মথাঝথাবর সড়কসমূে সম্প্রসথারণ, পুনঃবনম ্যথাণ এিং প্রদয়থাজদন িবধ ্যত করথা েদি এিং প্রদয়থাজনীয় বরিজ ও 

কথালভথাট ্য  বনম ্যথাণ। 
৪. স্বথাস্যেসমিত নগরী গদড় মতথালথার জদন্য শতভথাগ স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা বনবচিত করথা। 
৫. সুদপয় পথাবন সরিরথাদের জদন্য পথাবন সরিরথাে ব্যিস্থা স্থাপন করথা। 
৬. বসটি কদপ ্যথাদরশদনর নথাগবরক সুবিধথা বনবচিত করথার জদন্য তথ্য-প্রযুবক্তর উন্নয়ন সথাধদনর মথাধ্যদম সকল কথার ্যক্রম অদটথাদমশন 

করথা। 
৭. েথাবরদ্ বিদমথািদনর জন্য ক্ষুদ্ ঋণ কম ্যসূিীর পবরবধ সম্প্রসথারণ করথা ।
৮. রথানজট বনরসদণ নত্ন িথাস টথাবম ্যনথাল, রিথাক টথাবম ্যনথাল বনম ্যথাণ সে বসটি সথাবভ ্যস িথালু করথার উদ্থাগ মনয়থা। 
৯. বসটি কদপ ্যথাদরশদনর আয় বৃবদ্ধর জদন্য বনজস্ব র্বমদত মথাদক্যট এিং লিযেথাট বনম ্যথাণ করথা এিং কাঁিথা িথাজথারসমূদের উন্নয়ন করথা। 
১০. কিরস্থান ও শ্শথান এর উন্নয়ন করথা। 
১১. কথালিথারথাল এিং মেবরদটজ পথাক্যসে বিদনথােদনর জন্য বশশু পথাক্য বনম ্যথাণ করথা। 
১২. স্বথাস্যেদসিথা বনবচিত করথার জন্য কবমউবনটি বক্বনক, নগর েথাসপথাতথাল এিং এযেথাম্ববুদলন্স সথাবভ ্যস িথালু করথা । 
১৩. প্রথারবমক, মথাধ্যবমক ও উচ্চ মথাধ্যবমক প্রবতষ্থানসে মমবডদকল কদলজ, মটকবনকযেথাল কদলজ এিং আট ্য কদলজ প্রবতষ্থা করথা। 
১৪. ঐবতেথাবসক স্থানসমূে সংরষ্দণর উদ্থাগ মনয়থা। 
১৫. নথারীর ষ্মতথায়দনর জন্য বশষ্থা এিং কম ্যসংস্থাদনর ব্যিস্থা করথা। 
১৬. বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সকল স্তদর সুশথাসন বনবচিত করথা। 
১৭. জনদসিথা বনবচিত করথার জদন্য বতনটি অঞ্চদল ওয়থান টিপ সথাবভ ্যস মসন্থার প্রবতষ্থা করথা। 
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১৮. বসটি কদপ ্যথাদরশদনর প্রবতটি শথাখথা কবম্উটথারথাইজড করথা এিং কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীদেরদক কবম্উটথার বিষদয় সমদয়থাপদরথাগী 
প্রবশষ্ণ প্রেথান করথা। 

১৯. সকল কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারীর কথাজ মবনটবরংসে বনরথাপতিথা বনবচিত করথার জন্য বি্মথান বসবস টিবভ কযেথাদমরথার পবরবধ বৃবদ্ধ করথা।

১০ িের মময়থােী উন্নয়ন পবরকল্পনথা :
১. আধুবনক সুয়থাদরজ বসদটিম স্থাপন কদর মরেদনজ বসদটিদমর আরও উন্নবত সথাধন করথা  রথাদত মকথান প্রকথার দূবষত পথাবন নেীদত 

পড়দত নথা পথাদর।

২. 3-R (Reduce, Reuse, Recycle) পদ্ধবতদত িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা বনবচিত কদর নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশনদক কথাি ্যনমুক্ত, 
পবরচ্ছন্ন নগরী বেদসদি গদড় মতথালথা। 

৩. শীতলষ্যেথা নেীর দুই পথাদড় ঢথাকথা-িট্গ্রথাম ও ঢথাকথা-মুবন্সগঞ্জ মেথাসড়দকর সথাদর সংদরথাগ স্থাপনকথারী সথাকু্যলথার মরথাড বনম ্যথাণ 
করথা।

৪. নথারথায়ণগঞ্জদক মমদরিথা মরদলর সথাদর সংযুক্ত কদর রিথাবফক ব্যিস্থার উন্নয়ন সথাধনপূি ্যক রথানজট মুক্ত নগরী গদড় মতথালথা।

৫. শীতলষ্যেথা নেীর উপর মরথাপওদয় এিং ওয়থাটথার সথাকু্যলথার সথাবভ ্যস িথালু করথা।

৬. বসটি কদপ ্যথাদরশদনর এলথাকথা সম্প্রসথারণ করথা।

২০ িের মময়থােী উন্নয়ন পবরকল্পনথা :
১. দুদর ্যথাদগর ঝবঁক হ্থাস করথার বনবমদতি পথানীয় জল বেদসদি ব্যিেথাদরর জন্য ভুগভ্যস্ পথাবন ব্যিেথার পবরেথার কদর সথাদফ্যস ওয়থাটথার 

ব্যিেথাদরর জন্য আধুবনক পথাবন মশথাধণথাগথার বনম ্যথাণ করথা। 

২. গৃেস্থালী এিং পয়ঃবনষ্থাশদনর িজ্যযেযুক্ত পথাবন শতভথাগ পবরদশথাধন কদর নেীদত বনষ্থাশদনর ব্যিস্থা গ্রেণ করথা।

৩. ক্ষুদ্ বশল্প প্রবতষ্থাদনর জন্য সমবন্বত ইটিবপ স্থাপন করথা এিং এ জন্য সমবন্বত পবরকল্পনথা প্রনয়ণ করথা।

৪. পর ্যথায়ক্রদম বিশ্ববি্থালয়, মমবডদকল কদলজ এিং প্রযুবক্ত বিশ্ববি্থালয় প্রবতষ্থা করথা। 

৫. শতভথাগ বশল্প এিং গৃেস্থাবল িজ্যযে পবরদশথাধদনর জন্য সমবন্বত ইটিবপ এিং পবরদশথাধণথাগথার স্থাপন করথা।

৬. সুদপয় পথাবন সরিরথাে বনবচিত করথার জদন্য পথাবন মশথাধনথাগথার বনম ্যথাণ করথা। 

৭. শীতলষ্যেথা নেীর পথাবন দূষণ মুক্ত রথাখথা বনবচিত করথা ।

৮. বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনজস্ব বিদুযেৎ মকন্দ্র বনম ্যথাণ করথা।

সংবলিষ্ মন্ত্রণথালদয়র বসটিদজনস িথাট ্যথাদরর তথ্য িথাতথায়ন বলংক  :  www.lgd.gov.bd 
আপনথার (মসিথা গ্রেীতথার) কথাদে আমথাদের মসিথা প্রেথানকথারীর প্রতযেথাশথা 

ক্রম: নং প্রবতশ্রুত/কথাবঙ্খত মসিথা প্রথাবপ্তর লদষ্যে করণীয়

১ স্বয়ংসম্পূণ ্য আদিেন জমথা প্রেথান 
২ ররথারর প্রবক্রয়থায় প্রদয়থাজনীয় বফস পবরদশথাধ করথা 
৩ প্রদরথাজযে মষ্দত্র মমথািথাইল মমদসজ/ই-মমইল এর বনদে ্যশনথা অনুসরণ করথা 
৪ সথাষ্থাদতর জন্য ধথার ্য তথাবরদখ বনধ ্যথাবরত সমদয়র পূদি ্যই উপবস্ত রথাকথা  
৫ অনথািশ্যক মফথান/তেবির নথা করথা 

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল :

অনুদমথাবেত 
জনিল

কম ্যরত
২০১৮-১৯ অর ্যিেদর 
পূরণকৃত পেসংখ্থা

সৃষ্ পে শূযে পে মন্তব্য

৭৯৭ ১৪০ -- ৬৮৩ ৫৪৩ বনদয়থাগ বিবধমথালথা অনুদমথাবেত েদয়দে তদি সরকথাবর মগদজট 
আকথাদর তথা এখনও পথাওয়থা রথায় বন বিধথায় জনিল বনদয়থাগ 
সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা সম্ভি েদচ্ছ নথা।
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পথাবন সরিরথাে এিং িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা মসক্টদর আবর ্যকভথাদি স্বথাধীন বেসথািরষ্ণ : ২০১৯ সদনর ১ নদভম্বর েদত ঢথাকথা ওয়থাসথা’র নথারথায়ণগঞ্জ 
মজথান নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর বনকট েস্তথান্তবরত েদয়দে। মস কথারদণ পথাবন সরিরথাে কথার ্যক্রম এ প্রবতষ্থাদনর মথাধ্যদম পবরিথাবলত 
েদচ্ছ।

সমবন্বত কবম্উটথার পদ্ধবত স্থাপন করথা : কবম্উটথাদরর সফ্টওয়থার প্রদয়থাগ কদর বেসথাদির তথ্য সংরষ্ণ করথা েয়। এেথাড়থা কবম্উটথাদরর 
মথাধ্যদম বনয়বমতভথাদি ট্থাক্সবিল প্রণয়ণ করথা েদচ্ছ । কথার ্যক্রম িলমথান আদে।

বসটি কদপ ্যথাদরশন অিকথােথাদমথা উন্নয়ন পবরকল্পনথা: বপবসও’র বনদেশ ্যনথা ও গথাইড লথাইন অনুরথায়ী বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন 
পবরকল্পনথা বতরী ও েথালনথাগথাে করথা েদয়দে। 

পবরদিশ সংরষ্ণ আইন এিং পবরদিশ মফ্মওয়থাক্য : বসটি কদপ ্যথাদরশদনর এলথাকথায় অিকথােথাদমথা বতরীদত পবরদিশ দূষদণর বিরুদদ্ধ 
ব্যিস্থা মনয়থার এখবতয়থার পবরদিশ মন্ত্রণথালদয়র/অবধেপ্তদরর। বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সংবলিষ্ বিভথাগ মকথান অিকথােথাদমথার সম্দক্য অবভদরথাগ 
পথাওয়থার পর তথা পবরদিশ মন্ত্রনথালদয়র/অবধেপ্তদরর কথাদে apply কদর। স্যথাবনটথারী অিস্থা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর স্যথাদনটথারী বসচুদয়শদনর 
উপর একটি বরদপথাট ্য বতরী েদয়দে। 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিবভন্ন খথাদত রথাজস্ব আেথায়

ক্র.নং আদয়র খথাত প্রকৃত আয়
০১ করসমূে ২২,৪৪,৪৫,৬০১.০০
০২ মরইটসমূে ১০,৮২,১৬,৯২২.০০
০৩ সথারিথাজ্য ৬০৪৬৫০৮.০০
০৪ বিবভন্ন বফস ২৫২৭৫২৬৭.০০
০৫ বিবভন্ন ইজথারথা ৬,৩২,৫৮,১৯৫.০০
০৬ অন্যথান্য ১৮০৯৮০৫৮২.০০
০৭ নগর েথাবরদ্ দূরীকরণ ও আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়ন ৩২৬২০০০.০০
০৮ নগর মথার্সেন ও স্বথাস্যেদকন্দ্র ১০০০০০০০.০০
০৯ মথাদক্যট বনম ্যথাণ েদত মসলথামী ১১৫০৬৩৪৩৭.০০
১০ উন্নয়ন খথাত ব্যবতত সরকথারী অনুেথান ১০০০০০০০.০০
১১ পথাবন সরিরথাে ৭৭৫৫৪২৭০.০০

প্রদকৌশল বিভথাগ/এদটিট শথাখথা কর্্যক অনিধ েখলীকৃত সম্বতি মরদক উদচ্ছে এিং উদ্ধথারকৃত খথাদলর জবম

মমৌজথা
বস.এস 

মজএল নং
বস.এস 

খবতয়থান নং
বস.এস েথাগ নং

অনিধ েখদলর পবরমথান 
(একর)

উদচ্ছদের পবরমথান 
(একর)

মমথাকরিথা ‘ম’ খন্ড ০৩ ৪ ১৪৭,১৪৮,১৪৯ ০.২১০০+০.৩২০০+০.১৭০০ ০.৭০০০
িড় মেওদভথাগ ৩৭ ২ ১৭৭১, ১৭৭৭ (আংবশক) ০.১১০০ ০.১১০০
পথাইকপথাড়থা ০৯ ৩ ৩০২, ৩০৪ (আংবশক) ১.৫৩০০ ১.৫৩০০

িড় মেওদভথাগ ৩৭ ২ ১৪২৪ ০.০৩০০ ০.০৩০০
নিীগঞ্জ ‘ম’ খন্ড ৩৬ ৪ ২৯৪ ০.০২০০ ০.০২০০
েথাদশর গথা ৩১ ৮১ ১৯১ ০.১৫০০ ০.১৫০০

মমথাট ২.৪৮০০ (একর)

বি. দ্. নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর কঠিন িজ্যযে সংগ্রে, অপসথারণ ও ব্যিস্থাপনথা শীষ ্যক প্রকদল্পর জন্য জথালকুবড় মমৌজথাবস্ত ২৩.২৯ 
একর র্বম ১/২০১৮-২০১৯ নং এর এ মকইদসর মথাধ্যদম অবধগ্রেণ করথা েদয়দে।
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অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথার/মরেইদনর সংখ্থা :

অদর ্যর উৎস মমথাট প্রকল্প 
সংখ্থা

মমথাট বেঘ ্যযে (বক. বম.)
সড়ক মরেন ফুটপথার অন্যথান্য

উন্নয়ন প্রকল্প ৫৫ ২৬.০০ ২৩.০০ ৮.০০
সরকথারী ০৩ - - ২ টি খথাল ও ১টি ভিন
বনজস্ব ৪০ ১০.০০ ৪.০০ ১.০০ -
এমবজএসবপ ০৮ ১.০০ ১.০০ - বরিজ ১টি
বসবজবপ ০৪ ১৩.০০ ১৫.০০ ৩.০০ বরিজ ৬টি

িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী

ক্র 
নং

প্রকদল্প নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/
আবর ্যক সংদলিষ/ সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
অংদগর নথাম লষ্মথাত্রথা

অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক
১ প্রকদল্পর নথাম :

নথারথায়ণগঞ্জ বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর রথাস্তথা, মরেন 
বনম ্যথাণ ও পুনঃবনম ্যথাণ এিং 
বৃষ্দরথাপণ।
অর ্যথায়দনর উৎস : বজওবি ও 
এনবসবস।
আবর ্যক সংদলিষণ (লষ্ 
টথাকথা): 
মমথাট- ১৯১১২৩.৮৮
বজওবি- ১৩৩৮৬.৭২
এনবসবস- ৫৭৩৭.১৬
সমথাবপ্তকথাল: বডদসম্বর, 
২০১৮বরি.

 z নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর 
বিবভন্ন স্থাদন রথাস্তথা উন্নয়ন এিং 
প্রশস্ করদণর মথাধ্যদম রথাতথায়থাত 
ব্যিস্থা সেজতরকরণ।

 z ফুটপথাত বনম ্যথাণ কদর পরিথারীদের  
িলথাদফরথা বনরথাপেকরণ।

 z রথানজট হ্থাস কদর ভ্রমন সময় 
সথারেয়করণ।

 z মরেন বনম ্যথাদণর মথাধ্যদম জলথািদ্ধতথা 
বনরসণকরণ।

 z বৃষ্দরথাপণ কদর পবরদিদশর 
ভথারসথাম্য রষ্থাকরণ।

 z আর ্য-সথামথাবজক অিস্থার 
উন্নবতকরণ।

বিবস মরথাডঃ 
৯২৬০ বম.
আরবসবস 
মরথাডঃ 

৫৮৪০৫ বম.
আরবসবস 

মরেনঃ 
৫৭৪৬৫ বম.
ফুটপথাতঃ  
৮০৯৫ বম.

৯৫% ৯৩% ৯৫% ৯২%

২ প্রকদল্পর নথাম :
নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদন 
পবরচ্ছন্ন কমশী  বনিথাস বনম ্যথাণ।
অর ্যথায়দনর উৎস : বজওবি  ও 
এনবসবস।
আবর ্যক সংদলিষণ (লষ্ 
টথাকথা): 
মমথাট- ৯৯৬৬.৪৬
বজওবি- ৭৯৭৩.১৭
এনবসবস- ১৯৯৩.২৯
সমথাবপ্তকথাল: জুন, ২০২১

 z মসিকদের উন্নত জীিনরথাপদনর    
ব্যিস্থাকরণ;

 z মসিকদের েথাবরদ্তথা দূরীকরণ;

 z মসিকদের িথাসস্থান, পথাবন 
সরিরথাে ও স্যথাবনদটশন ব্যিস্থা 
বনবচিতকরণ; 

 z মসিকদের মমৌবলক অবধকথার 
বনবচিত করণসে িঞ্চনথা 
প্রশবমতকরণ;

 z মসিকদের বশষ্থার েথার, সথাংস্কৃবতক 
ঐকযে বৃবদ্ধ ও সমথাদজর মূল প্রিথাদে 
তথাদের অংশগ্রেণ বনবচিতকরণ।

৫৪৯টি লিযেথাট ৪০% ৩৫% ২০% ১৫%
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ক্র 
নং

প্রকদল্প নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/
আবর ্যক সংদলিষ/ সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
অংদগর নথাম লষ্মথাত্রথা

অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক

৩ প্রকদল্পর নথাম :
নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদন 
কঠিন িজ্যযে সংগ্রে এিং 
অপসথারণ ব্যিস্থাপনথা 
অর ্যথায়দনর উৎস : বজওবি ।
আবর ্যক সংদলিষণ (লষ্ 
টথাকথা): 
মমথাট- ১৯১১৮.২৫
বজওবি- ১৯১১৮.২৫
এনবসবস- ০.০০
সমথাবপ্তকথাল: বডদসম্বর, ২০১৯

 z পবরদিশ িথান্ধি কঠিন িজ্যযে সংগ্রে, 
বডসদপথাজথাল এিং ব্যিস্পনথা;

 z সম্ে পুনরুদ্থার বনবচিত করথার 
জন্য সেজ এিং কথার ্যকরী উপথাদয় 
িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা; 

 z শেদরর পবরদিদশর দূষণ 
মরথাধ,পবরদিদশর উন্নবতকরণ এিং 
বগ্রন েথাউজ প্রভথাি দূরীকরণ; 

 z র্বম অবধগ্রেদণর  মথাধ্যদম  
স্যথাবনটথাবর  ল্থান্ডবফল বনম ্যথাণ।

জবম 
অবধগ্রেন 
-২৩.২৯ 
একর

৯০% ৮৮% ৮৮% ৮৬%

৪ প্রকদল্পর নথাম :
নথারয়ণগঞ্জ বসটি 
কদপ ্যথাদরশদনর অিকথােথাদমথা 
বনম ্যথাণ ও উন্নয়ন।
অর ্যথায়দনর উৎস : বজওবি।
আবর ্যক সংদলিষণ (লষ্ 
টথাকথা): 
মমথাট- ৪৬১.২৫৮৫
বজওবি- ৪৬১.২৫৮৫
সমথাবপ্তকথাল: জুন, ২০২১ বরি.

 z অিকথােথাদমথা উন্নয়ন

 z মরথাগথাদরথাগ ব্যিস্থার উন্নয়ন

 z জলথািদ্ধতথা দূরী করণ

 z পবরদিশ উন্নয়ন

 z আর ্য-সথামথাবজক উন্নয়

৩০% ২০% ২৫% ১১%

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর বিদশষ সথাফল্

পাঁিটি বসটি কদপ ্যথাদরশদন বসটি গভথারদনন্স প্রকল্প (বসবজবপ) এর আওতথায় গভথারদনন্স উন্নয়ন বিষদয় কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়ন িলমথান রদরদে। 
এ কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দন নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশন পরপর দুই িথার প্ররমস্থান অবধকথার কদরদে।

মুবজিিষ ্য উেরথাপন :

েথাজথার িেদরর মরেষ্ িথাঙ্গথাবল স্বথাধীনতথার মেথান স্পবত জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর জন্মশতিথাবষ ্যকী িেরব্যথাপী 
উেরথাপদনর জন্য নথানথাবিধ কম ্যসূবি গ্রেণ করথা েয়। বিশ্বব্যথাপী কদরথানথা ভথাইরথাস মেথামথারী আকথাদর েবড়দয় পড়থার পর নথারথায়ণগঞ্জ 
নগরীদতও এর বিস্তথার ও সংক্রমণ পবরলবষ্ত েয়। এর মদধ্যও মুবজিিষ ্য উেরথাপদন আলী আেথামিে চুনকথা নগর পথােথাগথার এ বঙ্গবন্ধু 
কন ্যথার স্থাপন, নগরীরর গুরুত্বপূণ ্য স্থাপনথাসমূদে বিদশষ আদলথাকসজ্থাকরণ, নগরীর বিবভন্ন সড়দকর আইল্থাদন্ড ও মলদকর পথাদড় বৃষ্দরথাপন 
কম ্যসূবি গ্রেণ ও তথা িথাস্তিথায়ন করথা েদয়দে। একটি জরুরী পবরিতশীত পবরবস্বত মমথাকথাদিলথার জন্য সরকথাবর বনদে ্যশনথা মমথাতথাদিক ত্রথাণ 
বিতরণ, নগরীর সড়ক জীিথানু মুক্তকরণ ও নগে আবর ্যক সেথায়তথা প্রেথান কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েদয়দে। পথাশথাপথাবশ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর 
বনজস্ব কম ্যসূিীর পথাশথাপথাবশ মটবলদমবডবসন মসিথা, মকথাবভড-১৯ নমুনথা সংগ্রে কথার ্যক্রম, মথাস্, েযেথান্ড স্যথাবনটথাইজথার ও সথািথান বিতরণ এিং 
নথানথাবিধ জনসদিতনতথামূলক কথার ্যক্রম গ্রেণ করথা েদয়দে।
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পুনব্য্যিেথার (Recycling) মরথাগ্য প্রবক্রয়থা :

কথাি ্যনবডদজল

অপবরদশথাবধত মতল

কদয়ক ঘন্থা পর পবলবরন িজ্যযে রূপথান্তর শুরু েয়

১২ ঘন্থা পর ্যন্ত ৫৫০০ মস. তথাপমথাত্রথায় উতিপ্ত করথা

বরঅযেথাক্টদর মলথাড কদর চুবল্ িন্ধ করথা

পবলবরন িজ্যযে িথা লেথাবটিক প্রথাক-পবরচ্ছন্ন করথা

নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদন কঠিন িজ্যযে অপসথারণ ও ব্যিস্থাপনথা শীষ ্যক প্রকল্প : 

নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা আধুবনকথায়ন এিং স্বথাস্যেসমিত উপথাদয় বনস্থাশদনর জন্য িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবির 
আওতথায় ৩৪৫ মকথাটি ৯১ লষ্ ৩১ েথাজথার টথাকথা ব্যদয় ‘‘নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদনর কঠিন িজ্যযে সংগ্রে ও অপসথারণ ব্যিস্থাপনথা’’ 
শীষ ্যক প্রকল্প গ্রেণ করথা েদয়দে। ইদতথামদধ্য উক্ত প্রকদল্পর বিপরীদত িথাবষ ্যক উন্নয়ন কম ্যসূবিদত ৩৩০ মকথাটি ৭৩ লষ্ টথাকথা িরথাদ্ পথাওয়থা 
মগদে। উক্ত িরথাদ্কৃত অদর ্যর মদধ্য নথারথায়ণগঞ্জ বসটি কদপ ্যথাদরশদন স্থায়ী ডথাবম্ং গ্রথাউন্ড বনম ্যথাদণর লবষ্ জথালকুবড়দত ২৩.২৮ একর জবম 
অবধগ্রেণ করথা েদয়দে রথার ব্যয় ২৯৯ মকথাটি ১৩ লষ্ টথাকথা। অিবশষ্ ৩১ মকথাটি ৬০ লষ্ টথাকথা ব্যদয় উক্ত ডথাবম্ং মসন্থাদরর র্বম উন্নয়ন, 
সীমথানথা প্রথািীর বনম ্যথাণ, রথানিথােন ও রন্ত্রপথাবত ক্রয় কথাদজ ব্যয় েদি। এেথাড়থা বেবনক ৬০০ টন িজ্যযে েদত ৬ মমগথাওয়থাট বিদুযেৎ উৎপথােদনর 
লবষ্ িথাংলথাদেশ বিদুযেৎ উন্নয়ন মিথাদড ্যর সথাদর সমদঝথাতথা চুবক্ত স্বথাষ্বতর েদয়দে রথার আওতথায় ইদতথামদধ্য একটি িথাইবনজ প্রবতষ্থান (UD 
Environmental Equipment Technology Co. Ltd) েদত েথাবখলকৃত প্রস্তথাি বপবডবি’র অনুদমথােদনর প্রবক্রয়থাধীন আদে। এ 
প্রকল্প িথাস্তিথাবয়ত েদল নথারথায়ণগঞ্জ নগরীদক পবরচ্ছন্ন, পবরদিশিথান্ধি নগরীদত রূপথান্তর করথা সম্ভি েদি।

জথাপথাদনর নথারুদতথা নগরীর সথাদর িন্ধুত্বপূণ ্য সম্ক্য স্থাপন : 

গত ২৯ জথানুয়থাবর ২০২০ইং তথাবরখ স্থানীয় সরকথার মন্ত্রণথালদয়র সভথাকদষ্ জথাপথাদনর নথারুদতথা নগরীর সথাদর নথারথায়ণগঞ্জ বসটির ‘িন্ধুত্বপূণ ্য 
সম্ক্য স্থাপন’ বিষদয় একটি সমদঝথাতথা চুবক্ত স্বথাষ্বতর েয়। নগরীর সথাদর এ ধরদনর িন্ধুত্বপূণ ্য সম্ক্য স্থাপন িথাংলথাদেদশ এই প্ররম। এই 
চুবক্তর আওতথায় উভয় নগরীর মদধ্য সথাংস্কৃবতক, বশষ্থা, অর ্যনীবত ও মথানিসম্ে বিবনময় সম্ক্য গদড় উেদি। ফদল উভয় নগরী এদষ্দত্র 
সমৃদ্ধ েদত পথারদি এিং িথাংলথাদেশ ও জথাপথাদনর মদধ্য সম্ক্য আদরথা সুদৃঢ় েদি।
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ফদটথাগ্যথালথাবর :

Signing Ceremony of MoU between Dhaka WASA and Narayanganj City Corporation

Construction of Ali Ahammed Chunka Laibrary & Auditorium.
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Construction of NCC Adventure Land Park in NCC Own Land at Panchaboti (PPP)

Development and Beautification of Sheikh Russel Park in Ward no-16.
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রংপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ২০৫.৭০ িগ ্য বকদলথাবমটথার

ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৩৩টি

জনসংখ্থা  : ৭,৯৬,৫৫৬ জন (প্রথায়)

নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ৫১১৬৩ টি।

রূপকল্প (Vision) ও অবভলষ্যে (Mission)

রূপকল্প (Vision)

বভশন :  েথাবরদ্মুক্ত, পবরদিশিথান্ধি সুদির ও বনরথাপে মেথানগরী।

অবভলষ্যে (Mission)

বমশন : স্থানীয় সরকথার ব্যিস্থা শবক্তশথালীকরণ, নগদরর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন ও আর ্য-সথামথাবজক কথার ্যক্রম িথাস্তিথায়দনর মথাধ্যদম জনগদণর 
জীিনরথাত্রথার মথাদনথান্নয়ন। স্বল্প সমদয়, স্বল্প খরদি  নগরিথাসীদক নথাগবরক মসিথা প্রেথান করথা।

প্রধথান মসিথাসমূে : জথাতীয়তথা সনে, িথাবরবত্রক সনে, জন্ম/ মৃত্যে সনে, ওয়থাবরশন সনে, অবিিথাবেত সনে, মরিড   লথাইদসন্স সনে, মেথাব্ডং 
নম্বর প্রেথান, বিব্ডং নকশথা অনুদমথােন, সড়ক িথাবত রষ্নথাদিষ্ন, মরথাড মরথালথার ভথাড়থা, আিথাবসক/িথাবনবজযেক ভিদন পথাবন সরিরথাদের 
সংদরথাগ স্থাপন, নগর পবরস্থার ও পবরচ্ছন্নতথা, মথা ও বশশুদের টিকথােথান কথার ্যক্রম, ঠিকথােথার তথাবলকথাভুবক্ত ও নিথায়ন, র্বমর সীমথানথা 
বনধ ্যথারণ, পবরদিশ সংরষ্ণ, মগ্রথার মসন্থার ব্যিস্থাপনথা, বিকল্প বিদরথাধ বনস্পবতি, অনিধ স্থাপনথার উদচ্ছে ইতযেথাবে।

প্রশথাসবনক কথাদেথাদমথা ও জনিল :

অনুদমথাবেত 
জনিল

কম ্যরত
২০১৯-২০ অর ্যিেদর 
পূরণকৃত পেসংখ্থা

সৃষ্ পে শূন্য পে মন্তব্য

রংপুর বসটি কদপ ্যথাদরশদনর  সথাংগথােবনক 
কথােথাদমথা অনুদমথােন প্রবক্রয়থাধীন রদয়দে

রথাজস্ব আদয়র খথাত বভবতিক বিিরণ : (একক : েথাজথার টথাকথা) 

অর ্যিের ২০১৮-২০১৯ অর ্য িের ২০১৯-২০২০

প্রকৃত িথাদজট িথাবেেথা 
(আ)

প্রকৃত (অ) সংগ্রদের েথার অ/আ 
X ১০০%

ভুবম ও ইমথারদতর উপর ট্থাক্স ( ........৭%) ২৪৮৭৫.০০ ৩৫০৭০.০০ ৩৪২৪৮.৪৫ ৯৭.৬৫%

কনজথারদভবন্স মরইট ( ..........৭%) ২৪৮৭৫.০০ ৩৫০৭০.০০ ৩৪২৪৮.৪৫ ৯৭.৬৫%

সড়কিথাবত মরইট ( .........৩%) ১০৬৬০.৭১ ১৫০৩০.০০ ১৪৬৭৭.৯১ ৯৭.৬৫%

পথাবন সরিরথাে মরইট ( .........৩%) ১০৬৬০.৭১ ১৫০৩০.০০ ১৪৬৭৭.৯১ ৯৭.৬৫%

মমথাট মেথাব্ডং ট্থাক্স ( .........২০%) ৭১০৩১.৪৩ ১০০২০০.০০ ৯৭৮৫২.৭৪ ৯৭.৬৫%



¯’vbxq miKvi wefvM258

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃেীত কথার ্যক্রদমর বিিরণ:

ক্রম প্রকদল্পর নথাম প্রথাক্কবলত ব্যয় চুবক্তমূল্ অদর ্যর উৎস
০১ ক) উতিম মথাটিথারপথাড়থা আলথাদলর মেথাকথান েদত নজরুদলর িথাড়ী পর ্যন্ত 

রথাস্তথা বনম ্যথাণ, খ) সে ্যথারপথাড়থা েদত শথােথাজথােথান গথাড়ীয়থাদলর িথাড়ী পর ্যন্ত 
মরেন বনম ্যথাণ, গ) মমবডদকল কদলজ েথাসপথাতথাদলর পবচিম মগদটর পথাদশ্ব্যর 
ডথাটিবিন বনম ্যথাণ, ঘ) সথাগরপথাড়থা জথাদম মসবজে, সথাগরপথাড়থা, ধথাপ, রংপুর 
এর পথাইবলং কযেথাম্ বনম ্যথাণ, ঙ) ইসলথামিথাদগ অসমথাপ্ত মরেন বনম ্যথাণ, ি) 
ধথাপ বসটি িথাজথার, ১) মথাে িথাজথার, কথািথা িথাজথাদরর রথাস্তথাসে মরেন বনম ্যথাণ, 
ে) রংপুর বসটি কদপ ্যথাদরশদনর ৩৩টি ওয়থাদড ্য বিবভন্ন গুরুত্বপূণ ্য রথাস্তথা ৮৭টি 
ইনফরদমশন সথাইন মলেট স্থাপন, জ) পূি ্য মগট িথাইদলন ডথাঃ েবিরুল এর 
িথাড়ীর উতির বেদক িক্স কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ।

৬৭,১৫,৫৭৯.৬৫ ৬৫,১৪,১১২.২৬ বনজস্ব 
তেবিল

০২ ক) মৃত মন্টু িথাবনয়থার স্মৃবত ভথাষ্থার ্য বনম ্যথাণ, খ) মডথান ্য ঘথাঘটপথাড়থা আরদক 
মরথাড েদত আেসথান েথাবিি স্কুল পর ্যন্ত রথাস্তথা মমরথামত, গ) শথাবন্তিথাগ 
মথাটিথাদরর িথাড়ী েদত মসদকদিথাদরর িথাড়ী পর ্যন্ত রথাস্তথাসে মরেন বনম ্যথান, ঘ) 
মসনপথাড়থা বরিদজর বনকট েদত মথাদ্থাসথা পর ্যন্ত রথাস্তথা উন্নয়ন, ঙ) খথাসিথাগ 
মিথাতলথা মরথাদড গথাইড ওয়থাল বনম ্যথাণ, ি) বনউ জুমিথাপথাড়থা ঈেগথাে মথাদে 
মথাটি ভরথাট।

৬৮,৫০,৯৮৯.২৫ ৬৬,৪৫,৪৫৯.৫৭ বনজস্ব 
তেবিল

০৩ ক) িথাবনয়থাপথাড়থা পথােথানপথাড়থা রথাস্তথা পথাকথাকরণ মিইদনজ ১৩০ বমটথার, খ) 
ইসলথামিথাগ জথাদম মসবজে সংলনি রথাস্তথায় মথাটি ভরথাট ও প্থালথাসথাইবডং 
বনম ্যথাণ, গ) ঘথাঘটপথাড়থায় প্থালথাসথাইবডং বনম ্যথাণ, ঘ) িকিথাজথার মরথাড েদত 
মথান্নথাদনর িথাড়ী পর ্যন্ত রথাস্তথাসে মরেন বনম ্যথাণ, ঙ) মেলথাল মপ্রস স্যথাদটলথাইট 
স্কুল পুনঃ বনম ্যথাণ, ি) মকবডবস বলং মরেন ৬৫ বমটথার (এমবজএসবপ), ে) 
আলেথাজ নগর নুর ইসলথাম েথাজীর িথাড়ী েদত মরজথাউল ইসলথাম মডথান ্য এর 
িথাড়ী েদয় টথাবম ্যনথাল মরথাড িথাইদলন পর ্যন্ত রথাস্তথা উন্নয়ন।

৪২,৯৮,৫০১.১১ ৪১,৬৯,৫৪৬.০৭ বনজস্ব 
তেবিল

০৪ ক) বনরথালথার িথাড়ী েদত মসথািথান এর িথাড়ী পর ্যন্ত িথাবুপথাড়থা মমথাঃ ইবদ্স এর 
িথাড়ীর বনকট মরেন বনম ্যথাণ, খ) িীরভদ্ নথােনীয়থা পয়ঃিজ্যযে প্রকদল্পর মকথা-
কদম্থাবটিং মসড ও প্থাদকবজং মসদড মলিথার পর ্যন্ত িথালু ভরথাট ও অবতবরক্ত 
এইিবিবি বনম ্যথাণ, গ) পবচিম খথাসিথাগ স্বপদনর িথাড়ী েদত রুপম এর িথাড়ী, 
আঙ্গবুর বময়থার মরথাড বনম ্যথাণ, ঘ) েশ ্যনথা ইউবনয়ন পবরষদে দুইটি মেথাকথান 
বনম ্যথাণ, ঙ) বেন্দুপথাড়থা িক্স কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ, ি) ক. মেথাদসন নগর ভিথানী 
কবিরথাজ এর িথাড়ী েদত নুরুর িথাড়ী পর ্যন্ত প্থালথাসথাইবডং বনম ্যথাণ, খ. মেথাদসন 
নগর িগড়থাইপথাড়থা পথাইপ স্থাপন, ে) মমথাগল িথাদগ িক্স কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ, 
জ) মমকুড়থা মিলথাল মেথাদসন এর িথাড়ীর বনকট প্থালথাসথাইবডং বনম ্যথাণ, ঝ) 
মেথাদসন নগর প্রথাইমথারী স্কুল এর সমিবুদখ মথাটি ভরথাট, ঞ) মমবডদকল মমথাড় 
েদত শথাপলথা িতির পর ্যন্ত ইউবপবভবস পথাইপ লথাইন ইন্থার কথাদনকশন।

৫৬,৩৬,৪৬০.৪৩ ৫৪,৬৭,৩৬৬.৬১ বনজস্ব 
তেবিল

০৫ Construction of Public Tilet and Dustbin at Hazirhat Bazar 
(Ward-01).

৫,৭৮,৮৬০.৭০ ৫,৬৩,৫৩৭.৩১ বনজস্ব 
তেবিল

০৬ a) Construction of Rcc Parmanent Nabional Flag & Cultural 
Stage At Amasu progoti Uscho Biddolay W=04, b) Jolchtro 
kobar-sthan Boundary wall meramot & plaster W=04.

৫,২২,০১৫.৩৩ ৫,১০,৪০৪.৪৪ বনজস্ব 
তেবিল

০৭ a) Construction of RCC Box at Topodhan (1x1mx1m, 1 
nos) (w-07), b) Improvement of (A) Harhate school to HO 
motlub hajje bare w-04, (B) Shonnashe Dighi at jolsottora 
w-04.

৫,০২,৭৭৮.৮৪ ৪,৯১,২৪৯.৪৪ বনজস্ব 
তেবিল
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ক্রম প্রকদল্পর নথাম প্রথাক্কবলত ব্যয় চুবক্তমূল্ অদর ্যর উৎস
০৮ a) Construction of Shahid minar at Balar Bazar girls High 

School, Mohanagor, Rangpur w=10,11,12, b) Repairing of 
Nazirhat to Keranihat road infront of Dhora Bridge at 12 
no- ward.

৪,৯৪,০৯৬.৯৩ ৪,৮২,৪৯৬.৭৯ বনজস্ব 
তেবিল

০৯ a) construction of Road and Repairing of existing Drain in 
front of Pakpara Hari Mandir, b) Construction of a cross 
drain infront of pakpara.

৪,৫৫,৮৫৪.২৩ ৪,৪৫,৫৩৭.১৫ বনজস্ব 
তেবিল

১০ Construction of Drain at Advocate house to H/o 
motiar-w-22.

৪,৮৮,৯১৭.২৬ ৪,৭৮,১৩৭.৩৮ বনজস্ব 
তেবিল

১১ Construction of RCC Drain Begum Rokeya College Road 
From H/O Shakil to H/O Parvez.

৪,৯৮,৪৪১.৯৭ ৪,৮৭,৯৭৯.৫৯ বনজস্ব 
তেবিল

১২ Construction of RCC slab and repairing of Drain from H/o 
Shaheb Ali to H/o Reba via h/o Mintu Contractor & Zillur 
Rahman at Satgara Mistripara.

৪,৮৪,৪৬১.১৭ ৪,৭১,৯৯২.৫৯ বনজস্ব 
তেবিল

১৩ a) Construction of gate at Jewellery shop in Betpotty, b) 
Construction of By Pass Road by HBB at Tazhat R.K Road.

৫,৪৫,১৮৫.১৫ ৫,৩২,৩২৩.৯৫ বনজস্ব 
তেবিল

১৪ Construction of Support interventions (Size of Maturation 
Pond x 4m) for functioning Faecal Sludge Treatment Plant 
at Birvadra-Nachnia, Rangpur.

৩,৬৮,২৭৪.৩৮ ৩,৫৮,২৫৭.২৪ বনজস্ব 
তেবিল

১৫ a) Construction of Dustbin Work at Lalbag, b) Construction 
of Boundray wall of post office & RCC Drin of Central 
Road, c) Construction of RCC Drain and top slabin front of 
22 No. Ward Councilor office.

৪,৬২,৯০৪.২৫ ৪,৫৩,২৮৩.৮১ বনজস্ব 
তেবিল

১৬ a) Construction of Top Slub Infront of Goneshpur Al-Amin 
mosque at W-22, b) Construction of Top Slub at Aklitari 
Wordk No- 21, C). Maintanance of of Dhaka coach stand 
Some HBB Area.

৪,৮১,২৭৪.১০ ৪,৬৮,৩০৯.০১ বনজস্ব 
তেবিল

১৭ a) Construction of RCC palisading at Dangirpar Anoando 
Bidda Niketon to H/O Shahidur Rahman, L-45m, b) 
Construction of Road at Deodoba Dangirpar H/O shohidar 
Rahman To H/O Rayhan.

৩,৯৯,৪৩৩.৯৬ ৩,৯০,৭৩৪.৭০ বনজস্ব 
তেবিল

১৮ a) Construction of Boundary Wall at Azizngar School 
at word-27, b) Construction of RCC Dustbin at differen 
places of Burirhat Bazar Burirhat Bazar 6 nose (W-06).

৫,৩৯,৫০৫.২১ ৫,২৬,৭৮০.৪৪ বনজস্ব 
তেবিল

১৯ Construction of CC Road and Drain at B) Advocate Abul’s 
Goli c) saju H/O goli.

৪,৯৯,৬৩৩.৬৬ ৪,৮৫,৯৮১.৯৬ বনজস্ব 
তেবিল

২০ a) Repairing of Meat & Fish shed and painting work at 
Dhap City Bazar, b) Construction at Pit & U-pvc Pipe at 
Shatgara Chorokbari & Rampura dan Box. W-17.

৩,৪৮,৭৭৫.৪৮ ৩,৪১,৭৪২.৫৬ বনজস্ব 
তেবিল

২১ Construction of Public Toilet Samrar hut. W-5. ৪,৯৪,৮৬২.১২ ৪,৮৩,৫৯০.৬০ বনজস্ব 
তেবিল

২২ Supplying of Electric goods in 33 wards Street Light 
Maintenance in Rangur City Corporation.

৪,৮৮,৩০০.০০ ৪,৮৭,৭৪০.০০ বনজস্ব 
তেবিল

২৩ Construction of Payra Monument at payra Cottor. ৬,৯৫,২৪৭.১৫ ৬,৭৪,৪৬৬.৭৬ বনজস্ব 
তেবিল
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রথাজস্ব আদয়র খথাত ওয়থারী বিিরণ :

খথাত সমূদের নথাম রথাজস্ব আেথাদয়র পবরমথান
মমথাট গৃে ও মূবমর উপর কর ৫০,৯৫০,৬৫১
স্থাির সম্বতি বিবনময় ৮৯,৭১৫,৯৬৩
মপশথা/ব্যিসথা ও কবলং ২৬,৮৯২,৬৭৫
রথানিথােন (রথাবন্ত্রকরথান ও মনৌকথা ব্যবতত) মরমন বরক্সথা ৭,৮২৬,৭৯৭
বিজ্ঞথাপন ১০,০২৭,২৪৮
কর সথার িথাজ্য ৪২৬,৬৯২
মমথাট কঞ্জথারদভবন্স মরইট ৫০,৯৫০,৬৫১
মমথাট লথাইটিং মরইট ৬৪,২২৯,৫৯২
নীলনক্সথা অনুদমথােন ১৫,১৮৭,২২৩
উন্নয়ন পবরকল্পনথা সনে ৭০০,৬০০
ভ্রথাম্যমথান আেথালত ৬৮,৭৫৫
ঠিকথােথার লথাইদসন্স বনিন্ধন ও নিথায়ন ১,০১১,৯০০
মপশথা/ব্যিসথা/েথাসপথাতথাল/মরিড লথাইদসন্স বনিন্ধন ৩,০৬১,৮৪৮
েথাউজ বিব্ডং ভযেথাট ১,৬৭৫,৪৮৩
অদটথা বরক্সথার মথাবলক সথাইদসন্স বফস ১৩,৯৮৬,৮০৭
জন্ম-মৃত্যে, বিিথাে েতিক গ্রেণ  ১,৫৫৯,০৯৫
পবরদিশ প্রতযেয়ন বফ ৮,৮১৭,৩৮৭
র্বম সথাদভ ্য বফস ১,৩৫৪,১৫০
নথামখথাবরজ বফস (মেথাব্ডং) ৪৫,০০০
নথাম খথাবরজ বফস (মেথাকথান ঘর বিজ্ঞথাপন) ১২৯,৬০০
ল্থািদরটরী বফস ৫,৯৯৭,৭৮০
বনলথাম ৯১৫,০০১
বিবিধ বফ ৩,৭৫১,১১৫
বসটি মেথাকথান/সম্বতি ভথাড়থা  ৬২৯,৩৫৯
েথাটিথাজথার ইজথারথা ৪৩,৯৯৭,৯৫৪
পুকুর/জলথাশয় ইজথারথা/বিকবল বিল ৬০৬,৬২৯
ফল/খথা্ আড়ৎ ইজথারথা ২৭৮,৫২০
মকথাি কথাউন্থার ভথাড়থা ৩,০৩১,৩৯১
মসবটে ট্থাংক পবরস্থার ৭৬১,৯৯০
মরথাড মরথালথার/বমকিথার মমবশন রিথাক ইতযেথাবে ভথাড়থা ১,৩৪৯,৭৫৯
এযেথাম্ববুদলন্স ভথাড়থা ১,০২৯,২৯৫
বিটি বিকবল পথাক্য ২,১৮২,০৮৭
ইবপআই/এনআইড ৫০০,৮৭৮
েথাম ও রুদিলথা বিবকৎসথা বফ ১৮,৫০০,০০০
েরপত্র/বসবডউল বিক্রয় ৮৯৩,৯০০
ব্যথাংক সুে ১৩,৩১২,১৭৭
বিবভন্ন জবরমথানথা/ষ্বতপুরন ৯২০,৮৬০
বিবভন্ন ফরম ৩,৫৮২,৩৬০
অন্যথান্য ৩৮,৬৩৭,৮৯০
মিতন খথাদত সরকথারী অনুেথান  ১০,০০০,০০০
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খথাত সমূদের নথাম রথাজস্ব আেথাদয়র পবরমথান
ইবপআই/অন্যথান্য খথাদত সরকথারী অনুেথান ৫,০০০,০০০
উন্নয়ন খথাত ব্যবতত সরকথারী অনুেথান ৯২,০০০
মমথাট আয় (রথাজস্ব বেসথাি উপথাংশ-১) ৪৫৩,৬৩৫,১১১

প্রদকৌশল বিভথাগ কর্্যক অনিধ েখলীকৃত সম্বতি উদচ্ছে :
 z অনিধ েখলকৃত সম্বতি মরদক ১৪.০০ একর জবম উদ্ধথার করথা েদয়দে।

অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেইদনর সংখ্থা :

২০১৮-১৯ অর ্যিেদরর 
মশষথাদন্ত মমথাট

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর 
মশষথাদন্ত মমথাট

পূি ্যিতশী িেদরর ত্লনথায় 
বৃবদ্ধ/পবরিত্যন

মমথাট রথাস্তথা ১৪২৭.০০ বকঃবমঃ ১৪২৭.০০ বকঃবমঃ -
বিবস ( বিট্বমনথাস কথাদপ ্যটিং) ৯৫৯.৬৭ বকঃবমঃ ১০২৯.৬৭ বকঃবমঃ ৭০ বকঃবমঃ
বসবস ( বসদমন্ কংবক্রট) ২৭.০০ বকঃবমঃ ২৯.০০ বকঃবমঃ ২.০০ বকঃবমঃ
আরবসবস ( রড-বসদমন্-কংবক্রট) ৩৩.০০ বকঃবমঃ ৩৮.০০ বকঃবমঃ ৫.০০ বকঃবমঃ
মরেন
বরিক (ইদটর) ২২.৫০ বকঃবমঃ ২২.৫০ বকঃবমঃ -
আরবসবস ২৯৫.৫৩ বকঃবমঃ ৩৩৫.৫৩ বকঃবমঃ ৪০.০০ বকঃবমঃ
কাঁিথা ৮৩.৪৭ বকঃবমঃ ৮৩.৪৭ বকঃবমঃ -
খথাল ২৩.৫০ বকঃবমঃ ২৩.৫০ বকঃবমঃ -
বরিজ/মসত্
মমথাট (সংখ্থা) ১১৮.০ টি ১২৬.০ টি ৮.০ টি
মমথাট বেঘ ্যযে ৩৫০০.০ বমঃ ৩৬০০.০ বমঃ ১০০.০ বমঃ

কথালভথাট ্য
মমথাট (সংখ্থা) ১১১৯.০ টি ১১৩৪.০ টি ১৫.০ টি
গণদশৌিথাগথার
মমথাট (সংখ্থা) ১৮.০ টি ১৮.০ টি -
মজন্ডথারবভবতিক গণদশৌিথাগথাদরর সংখ্থা - - -

িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী :

প্রকদল্পর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 
সংদলিষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকদল্পর উদদ্শ্য
লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক
রংপুর বসটি কদপ ্যথাদরশদনর জলথািদ্ধতথা 
বনরসন ও অিকথােথাদমথা উন্নয়ন।

অর ্যথায়দনর উৎসঃ সম্পূন ্য বজওবি

আবর ্যক সংদলিষ: বজওবি-২১০০০.০০ 
লষ্ টথাকথা

কথার ্যকথালঃ জুলথাই ২০১৮ েদত জুন 
২০২১

 z বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথার জলথািদ্ধতথা 
বনরসদনর লদষ্যে মরেদনজ ব্যিস্থা 
উন্নয়দনর মথাধ্যদম  পবরদিশ িথান্ধি ও 
স্বথাস্যেসমিত নগরী গদড় মতথালথা।

 z সড়ক উন্নয়ন ও প্রশন্ত করদণর মথাধ্যদম 
রথানরট বনরসনসে  উন্নতর মরথাগথাদরথাগ 
ব্যিস্থা গদড় মতথালথা।

 z প্রকল্প এলথাকথার জনগদণর জীিন রথাত্রথার 
মথান উন্নয়নকরণ।

১০০% ১০০০০.০ ১০০% ১০০০০.০
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর বিদশষ সথাফল্
 z নথাগবরক সুদরথাগ সুবিধথা বনবচিতকরন ও জনগদনর মেথাড়দগথাড়থায় নথাগবরক মসিথা মপৌেথাদনথার জন্য প্রবতটি ওয়থাদড ্য বডবজটথাল মসন্থার 

প্রবতষ্থা করথা েদয়দে।

 z নত্ন কথাদপ ্যটিং রথাস্তথা বনম ্যথাণ ৭০ বক.বম. ও আর বস বস রথাস্তথা বনম ্যথাণ ৫ বকঃবমঃ এিং রথাস্তথা মমরথামত ৬২ বকঃবমঃ।

 z বরিজ/কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ ১০০ বমঃ।

 z মরেন বনম ্যথাণ বনম ্যথাণ/পুনঃ বনম ্যথাণ ৪০ বকঃবমঃ ও মমরথামত ৮ বকঃবমঃ।

 z কলথািথাড়ী মগথােথা বশমলথা মমৌজথায় ১৪.৫০ একর জবমদত নত্ন ডথাবম্ং গ্রথাউন্ড স্থাপন করথা েদয়দে।

 z পথািবলক টয়দলট ৫টি।

 z নলকুপ স্থাপন ৪০ টি।

 z পথাবনর পথাইপ সম্প্রসথারণ ৪০ বকঃবমঃ।

 z উৎপথােক নলকুপ ৮টি।

 z সড়ক িথাবত সম্প্রসথারণ ৩০ বকঃবমঃ।

 z বিবকৎসথা িজ্যযে ব্যিস্থাপনথা লেথান্ িথালু করথা েদয়দে। 

 z শ্যথামথা সুদিরী ও মকবড কযেথাদনল পবরস্থার করথা েদয়দে।

 z ক্রথাশ মপ্রথাগ্রথাদমর কম ্যসূিী অনুরথায়ী নগরীর বিবভন্ন ওয়থাদড ্যর নে ্যমথা সমূে পবরস্থার করথা েদয়দে।

 z ঘথাস ও জঙ্গল কথাটথার জন্য বতনটি মেথান্ডথা মকথাম্থানীর ১০০ বসবস ঘথাস কথাটথার মমবশন সংদরথাজন ।

 z মশক বনধদনর জন্য ০৬ টি ফগথার মমবশন সংদরথাজন করথা েদয়দে।

ফদটথাগ্যথালথারী

পবরিেনপুদল লথাশিথােী বফ্বজং গথাড়ী সংদরথাজন
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িবধ ্যত ওয়থাড ্যসমূদের রথাস্তথা উন্নয়ন

কলথািথাড়ী মমৌজথায় ডথাবম্ং গ্রথাউন্ড স্থাপন
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মরেণ বনম ্যথাণ

সড়ক উন্নয়ন



¯’vbxq miKvi wefvM 265

ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ৯০.১৭৩ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৩৩ টি
জনসংখ্থা  : ৮,১৩,১৪১ জন

বমশন ও বভশন : 
বভশন: মটকসই ও যুদগথাপদরথাগী নথাগবরক সুদরথাগ সুবিধথা সম্ববলত পবরচ্ছন্ন-সবুজ-আধুবনক নগরী গদড় মতথালথা।

বমশন: মসিথামূখী, কল্থাণধমশী এিং অংশ্গ্রেণমূলক প্রবতষ্থান গদড় মতথালথা।

প্রধথান মসিথাসমূে/কথার ্যক্রম :
 z তথ্য সদিথা প্রেথান
 z কর বনধ ্যথারন ও রথাজস্ব আেথায়
 z বসটি মসিথা সম্্যদক পরথামশ ্য গ্রেণ
 z বিবভন্ন প্রকথার আদিেন পত্র গ্রেণ
 z নথাগবরকত্ব সনে প্রেথান
 z বিবভন্ন বিষয়ক আগত অভবরদথাগ, 
 z অবভদরথাগ এর নকল/অনুবলবপ প্রেথান
 z মেথাকথান িরথাদ্ সংক্রথান্ত কথার ্যক্রম
 z েথাট-িথাজথার ইজথারথা
 z দুস্ ও প্রবতিন্ধী ভথাতথা
 z বিধিথা, স্বথামী পবরতযেথাক্তথা, মলকদটটিং মথােথার সেথায়তথা প্রেথান 
 z প্রথাকৃবতক দুদর ্যথাদগ ত্রথাণ ও প্রদয়থাজনীয় সদেথাদরথাবগতথা প্রেথান 
 z িথাবষ ্যক অনুেথান (বসবিও, েবরদ্ কবমউবনটির জনদগথাষ্ীর জন্য, ক্থাি, বশষ্থা ও ধমশীয় প্রবতষ্থান) 
 z মরিড লথাইদসন্স প্রেথান
 z লথাইদসন্স, বরক্সথা, ভযেথান, মেলথাগথাড়ী, ও নিথায়ন (িথালক)
 z নত্ন মেথাব্ডং 
 z নথামজথারী
 z মঞ্জুরী বফ
 z ইমথারদতর নক্সথা অনুদমথােন
 z রথাস্তথা কত্যদনর অনুমবত ( গ্যথাস, পথাবনর লথাইন ইতযেথাবে)
 z ঠিকথােথার তথাবলকথাভুক্ত ও নিথায়ন 
 z সড়ক/িথাবত রষ্নথাদিষ্ন
 z মরথাড মরথালথার ভথাড়থা প্রেথান 
 z স্বথাস্যে ও পবরিথার পবরকল্পনথা মসিথা প্রেথান
 z সু-মপয় পথাবনর ব্যিস্থাকরণ ও স্যথাবনদটশন
 z অসুস্যে মরথাগীদের জন্য পবরিেণ/ এম্ববুদলন্স সরিরথাে।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল : বিলুপ্ত ময়মনবসংে মপৌরসভথার সথাংগেবনক কথােথাদমথাভুক্ত পদে কম ্যকত্যথা, কম ্যিথারীগণ নিগঠিত 
ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশদন কম ্যরত রদয়দে। িত্যমথাদন ২৩১টি পদে ২১৭ জন কম ্যরত আদে।
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশদন বনম্নিবন ্যত রথাজস্ব আেথায় করথা েদয়দে:

ক্রবমক নং বিিরণ আয়
১ গৃে ও র্বমর উপর কর (েথাল) ৬,৪৯,০৪,৪৮৪/-
২ গৃে ও র্বমর উপর কর (িদকয়থা) ১,৮৮,৩৩,৫৩২/-
৩ স্থাির সম্বতি েস্তথান্তর কর ১২,১৭,০০,০০০/-
৪ ইমথারত বনম ্যথাণ ও পুন: বনম ্যথাণ বফ: ২,০০,৪০,০০০/-
৫ বিজ্ঞথাপন কর ২৫,৫৮,০০০/-
৬ মপশথা, ব্যিসথা কবলং ৪,০৯,০০,০০০/-
৭ রথােিথােন (রথাবন্ত্রক, অরথাবন্ত্রক) ১,২২,৯০,৩০০/-
৮ পথাবন সরিরথাে শথাখথা েদত আয় ২,৬০,৭২,৯২৮/-
৯ বিবভন্ন প্রকথার ফরম বিক্রয় ৬০,২৫,০০০/-
১০ বিবভন্ন প্রকথার সনে ১৪,০০,০০০/-
১১ বিবভন্ন েরপদত্রর  বসবডউল বিক্রয় ৫,৬২,২০০/-
১২ বসটি সম্বতি/ টথাউন েল, েলরুম ভথাড়থা, মেথাকথান ভথাড়থা ৩০,২৪,০০০/-
১৩ মথাদক্যট মসলথামী, নথামজথারী/েস্তথান্তর ৩৫,০০,০০০/-
১৪ বিবভন্ন ইজথারথা (েথাট-িথাজথার, িথাস টথাবম ্যনথাল মটম্পু ষ্যেথান্ড, ইজথারথা) ২,৪৮,২২,৩৮৭/-
১৫ রথাস্তথা কত্যদনর ষ্বতপূরণ ২,৫৭,৮৬,৯৪৭/-
১৬ মরথাড মরথালথার/বমকিথার মমবশন/ভ্রথাকুয়থাম ট্থাংক ভথাড়থা ৭,২১,৭৪৭/-
১৭ খথাস আেথায় ও অন্যথান্য ৭,৩৮,৪৩১/-

সি ্যদমথাট ৩৭,৩৮,৭৯,৯৫৬/-

মমথাট রথাজস্ব আেথাদয়র পবরমথাণ ৩৭,৩৮,৭৯,৯৫৬ (সথাইবত্রশ মকথাটি আটবত্রশ লষ্ উনআবশ েথাজথার নয়শত েথাপ্থান্ন টথাকথা মথাত্র)। ২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশদন প্রদকৌশল বিভথাগ কর্্যক ১৩০০ বমটথার মসওড়থা খথাল উদ্ধথার করথা েদয়দে। ২০১৯-২০ অর ্যিেদর 
ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশদন সড়ক: ১৭.০৩৭ বক:বম:, মরেন : ৮.৫৯৪ বক: বম: অিকথােথাদমথাগত উন্নয়ন করথা েদয়দে।

িলমথান প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী :

প্রকল্পদর নথাম/অর ্যথায়দনর উৎস/আবর ্যক 
সংলিদষ/সমথাবপ্তকথাল

প্রকল্পদর উদ্দশ্য
লষ্যেমথাত্রথা অগ্রগবত

িথাস্তি আবর ্যক িথাস্তি আবর ্যক
ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন বিবভন্ন 
এলথাকথার অিকথােথাদমথা উন্নয়ন। / বজওবি /
বডবপবপ/ ০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১)

১)  অপবরেথার ্য অিকথােথাদমথা (সড়ক, মরেন ইতযেথাে) 
উন্নয়দনর মথাধ্যদম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর 
পরবিদশ উন্নয়ন;

০.০% ০.০০% ০.০% ০.০

২)  কম ্যসংস্থান বৃবদ্ধর মথাধ্যদম েথাবরদ্ হ্থাসকরণ; ০.০% ০.০০ ০.০% ০.০

৩)  নথাগবরক সুদরথাগ সুবিধথা সৃবষ্। ১০০% ১০%

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর বিদশষ সথাফল্

মথাননীয় প্রধথানমন্ত্রীর সথানুগ্রে ইচ্ছথানুরথায়ী মেদশর নিীনতম বসটি কদপ ্যথাদরশন বেদসদি ২০১৮ সথাদলর ১৪ই অদক্টথাির রথাত্রথা শুরু কদর 
ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশন। নিগঠিত এ বসটি কদপ ্যথাদরশন ঐবতেযেিথােী ময়মনবসংে নগরীর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন এিং নগরিথাসীর 
জীিনমথান বৃবদ্ধদত কথাজ করদে। পুরদনথা এই শেদরর অন্যতম প্রধথান সমস্যথা বেদলথা জলথািদ্ধতথা। জলথািদ্ধতথা বনরসদন পুরদনথা মরেন সংস্থার 
করথার পথাশথাপথাবশ নত্ন নত্ন  মরেন, আন্ডথারগ্রথাউন্ড পথাইপ মরেন বনম ্যথাণ করথা েয়। রথার বেঘ ্যযে ১৫ বক:ম:। নগরিথাসীর িলথািল সেজ করদত 
সড়ক প্রশস্তকরদন নজর মেয়থা েয় । মটিশন মরথাড, কথাশর মরথাড, িথাউন্ডথাবর মরথাড সে েয়টি সড়ক প্রশস্তকরণ সম্ন্ন েয়দে। বনম ্যথাণ করথা 
েদয়দে নত্ন নত্ন সড়ক। রথার বেঘ ্যযে প্রথায় ৩৩ বকদলথাবমটথার। নগরদক পবরচ্ছন্ন রথাখথার িযেথাদলঞ্জ মমথাকথাদিলথায় বিদশষ উদ্থাগ মনয়থা েয় 
িজ্যযে ব্যিস্থাপনথায়। ষ্বতকর বক্বনকযেথাল িজ্যযে র্ংদস মনয়থা েদয়দে আধুবনক ব্যিস্থা। প্রবতবেন েথাসপথাতথাল, বক্বনক ও ডথায়থাগদনথাবটিক 
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মসন্থার মরদক িজ্যযে কথাভথাড ্য ভযেথাদনর মথাধ্যম সংগ্রে কদর, আকুয়থায় অিবস্ত লেথাদন্ বনদয় ব্যিস্থাপনথা করথা েয়। আর মথানি িজ্যযেদক রুপথান্তর 
করথা েদচ্ছ বজি সথাদর।

ময়মনবসংে বসটি কদপ ্যথাদরশদন জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর জন্মশতিথাবষ ্যকী “মুবজি িষ ্য” উদ্ রথাপন 
উপলদষ্যে গৃেীত কথার ্যক্রম :

ক্র: মথাস তথাবরখ কম ্যসূিী স্থান

১ বডদসম্বর/১৯-
মথাি ্য ২০

০৮.১২.২০১৯ 
েদত

১৭.০৩.২০২০ 

জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর জন্মশতিথাবষ ্যকীসে 
মুবজিিষ ্য উেরথাপন উপলদষ্ নগরীর টথাউনেল প্রথাঙ্গমণ স্থাবপত 
বডবজটথাল বডভথাইদস ১০০বেদনর কথাউন্ডথাউন প্রেশ ্যন। 

নগরীর টথাউনেল 
প্রথাঙ্গণ

 

২ বডদসম্বর/১৯-
মথাি ্য ২১

০৮.১২.২০১৯ 
েদত

১৭.০৩.২০২০ 

জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর জন্মশতিথাবষ ্যকীসে 
মুবজিিষ ্য উদ্ রথাপন উপলদষ্ নগরীর বিবভন্ন বিল মিথাদড ্য িঙ্গিন্ধুর 
উপর বনবম ্যত প্রথামথাযে বিত্র/ডকুদমন্থাবর প্রেশ ্যন। 

নগরীর বিবভন্ন 
স্থাদন

 

৩ মথাি ্য/২০-
মথাি ্য/২১

১৭ মথাি ্য/২০ ও
১৭ মথাি ্য/২১

জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর জন্মশতিথাবষ ্যকীসে 
মুবজিিষ ্য উদ্ রথাপন উপলদষ্ িণ ্যথাঢযে i¨vwj এিং িঙ্গিন্ধুর প্রবতকৃবতদত 
রেদ্ধথাঞ্জবল ও পুষ্পস্তিক অপ ্যণ।

নগরীর কৃষ্ণচূড়থা 
প্রথাঙ্গণ েদত টথাউন 

েল প্রথাঙ্গন 

৪ মথাি ্য/২০-
মথাি ্য/২১

১৭ মথাি ্য/২০ ও
১৭ মথাি ্য/২১

জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর জন্মশতিথাবষ ্যকী ও 
বশশু বেিস উপলদষ্যে মকক কথাটথা 

টথাউনেল
 

৫ জথানু/২০-
মথাি ্য/২০

 জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথান এর মুযেরথাল বনম ্যথাণ -

৬ মথাি ্য/২০-
মথাি ্য/২১

১৭ মথাি ্য/২০ ও
১৭ মথাি ্য/২১

বসটি কদপ ্যথাদরশন এর সকল ওয়থাদড ্য দুস্ ও অসেথায় মথানুষদের জন্য 
আনদিদভথাদজর আদয়থাজন করথা 

প্রবতটি ওয়থাদড ্য
 

৭ মথাি ্য/২০-
মথাি ্য/২১

১৭ মথাি ্য/২০ ও
১৭ মথাি ্য/২১

বসটি কদপ ্যথাদরশন এর সকল মসবজে মথাদ্থাসথায় মকথারআন মতলওয়থাত 
এর ব্যিস্থা করথা 

প্রবতটি ওয়থাদড ্য
 

৮ মথাি ্য/২০ েদত 
জুন/২০

জথানু/২১েদত
মথাি ্য/২১

বশশু বকদশথারদের মথাদঝ বিত্রথাংকন, রিনথা, কুইজ প্রবতদরথাগীতথা, 
বিতক্য প্রবতদরথাগীতথার ব্যিস্থা করথা 

প্রবতটি ওয়থাদড ্য

৯ মথাি ্য/২০-
মথাি ্য/২১

 
 

বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সকল ওয়থাদড ্য সপ্তথাদে ২ বেন (শুক্র ও শবনিথার) 
রক্তেথান কম ্যসূিীর ব্যিস্থা করথা 

প্রবতটি ওয়থাদড ্য
 

১০ মথাি ্য/২০ েদত 
জুন/২০

 

১৭,২৬ মথাি ্য/২০, 
১৬ বডদসম্বর ও
১৭,২৬ মথাি ্য/২১

বিদশষ সথাংস্কৃবতক অনুষ্থান এর আদয়থাজন করথা নগরীর টথাউনেল
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ফদটথাগ্যথালথাবর

Installation of LED light with GI Pole from chorpara
More to Digharkanda Bypass more on road divider.

R-13:Construction of RCC road starting from Bakoltala mour to Amlapara.
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R-14:Development of drainage system & RCC Pavement from
Rambabu Road to Kawser Saheb House (Bagubbari Road)

R 15:Improvement of RCC Pavement from Sundor Mohal to Zila School More (Ponditpara Road) 
in word no-07 (ch 0+00-0-245m).
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কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন : ৫৩.০৪ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ২৭ টি
জনসংখ্থা  : ৮ লষ্ (প্রথায়)

বমশন ও বভশন :

বভশন : আধুবনক মটকসই এিং িথাসদরথাগ্য মেথানগর (কুবমল্থা)।

বমশন : মটকসই অিকথােথাদমথা বনম ্যথাণ ও আর ্য-সথামথাবজক মথান উন্নয়দনর সথােথাদর্ নথাগবরক মসিথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম নগরিথাসীর জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন।

প্রধথান মসিথাসমূে/কথার ্যক্রম:
1. রথাস্তথা-ঘথাট, মরেন, ফুটপথাত, মথাদক্যট ও বিবভন্ন প্রকথার অিকথােথাদমথার উন্নয়ন

2. মরেন ও রথাস্তথা পবরস্থার

3. িজ্যযে অপসথারণ

4. সড়ক িথাবত

5. বিদুযেবতক এলথাকথা সম্প্রসথারণ

6. পথাবন সংদরথাগ

7. বিল বিতরণ

8. ইবপআই কম ্যসূিীর আওতথায় মথা ও বশশুদের টিকথােথান(স্থায়ী মকন্দ্র-০৩টি, অস্থায়ী-৫৩টি)

9. মথা ও বশশুর স্বথাস্যেদসিথা প্রেথান

10. আগন্তুকদের আগমদনর উদদ্শ্য ও কথারণ বনণ ্যয়/বলবপিদ্ধ করথা

11. আগন্তুকদের সঠিক বেক বনদে ্যশনথা প্রেথান

12. বিবভন্ন প্রকথার আদিেন পত্র গ্রেন ও তথা সংবশস্ষ্ শথাখথায় মপ্ররণ

13. বনরষ্র আগন্তকদের আদিেনপত্র বলখদত সেদরথাবগতথা প্রেথান

14. মময়র ও কথাউবন্সলরবৃদদির মমথািথাইল/ মফথান নথাম্বথার প্রেথান

15. বসটি কদপ ্যথাদরশন এর মসিথার মথান উন্নয়ন সম্দক্য পরথামশ ্য গ্রেণ ও তথা মময়দরর বনকট মপ্ররণ

16. বসটি কদপ ্যথাদরশন এর মসিথা সংক্রথান্ত অরিথা  কম ্যকত্যথা কম ্যিথারীবৃদদির বিরম্নদদ্ধ মগথাপন অবভদরথাগ গ্রেন ও তথা মময়দরর বনকট মপ্ররণ।

17. অবভদরথাগ িথােথাই কদর শুনথাবনর জন্য বনি ্যথাবিত অবভদরথাগকথারীদক অিবেতকরণ

18. অবভদরথাদগর শুনথাবন ও বনস্পবতি করথা

19. নথাগবরক সনে পত্র

20. ওয়থাবরশ সনে পত্র

21. বিিথাে তথালথাক সম্বক্যত অবভদরথাদগর বনষ্পবতি

22. অপরথাধ সংক্রথান্ত অবভদরথাগ বনষ্পবতি

23. পবরদিশ সংক্রথান্ত অবভদরথাগ বনষ্পবতি

24. গরীি ও মমধথািী বশষ্থারশীদের মদধ্য বশষ্থা উপকরন বিতরণ ও এককথালীন অনুেথান প্রেথান

25. মথাধ্যবমক বি্থালয় পবরিথালনথা ও বিবভন্ন স্কুল,মথাদ্থাসথা/মসবজদের উন্নয়ন কম ্যকথাদন্ড অংশগ্রেণ
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26. ক্থাি/ সবমবত ও পথােথাগথাদর সেথায়তথা প্রেথান

27. বসটি বমলনথায়তদন বিবভন্ন সথাংস্কৃবতক কথার ্যক্রম ও সভথা অনুষ্থাদনর আদয়থাজদন সুদরথাগ প্রেথান

28. আবর ্যক অনুেথান (েবরদ্ েথাত্র/ বশষ্থা প্রবতষ্থান)  

29. েবরদ্ ধমশীয় প্রবতষ্থাদন অনুেথান

30. িবস্ত এলথাকথায় বিবণিতকরণ ও তথাবলকথা সংরষ্ণ

31. িবস্তিথাসীর তথাবলকথা প্রণয়ন

32. িবস্তিথাসীর জীিন উন্নয়নদনর জন্য ঋণ বিতরণ

33. বসটি কর পবরদশথাধ সংক্রথান্ত সনে পত্র

34. র্বমর সীমথানথা বনধ ্যথারণ সনে

35. রথাস্তথা কত্যদনর অনুমবত (গ্যথাস/ পথাবন লথাইন ইতযেথাবে মনওয়থার জন্য)

36. ইমথারত বনম ্যথাণ/পুন: বনম ্যথাণ অনুদমথােন

37. নগর এলথাকথার মকথান স্থাদন উন্নয়ন সংক্রথান্ত তথ্য প্রেথান 

38. বমল কথারখথানথার জন্য No-Objection Certificate
39. মেথামথারী মরথাগ বনয়ন্ত্রণ

40. মৃত্যে সনে পত্র

41. জন্ম সনে পত্র

42. নগর এলথাকথায় জিথাইদয়র পূদি ্য পশুর মথান বনয়ন্ত্রণ

43. পশু জিথাইদয়র স্থান পবরেশ ্যন ও মথাংদসর গুনগত মথান বনবচিতকরণ

44. পবরদিশ বিষয়ক েথাড়পত্র

45. মশক বনধন কম ্যসূিী

46. মৃত জীি-জন্তুর মেে অপসথারণ

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল:

অনুদমথাবেত 
জনিল

কম ্যরত
২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর 
পূরণকৃত পদের সংখ্থা

সৃষ্ পে
শূযে 
পে

মন্তব্য

-- ৮৪ -- -- -- কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর প্রস্তথাবিত জনিল কথােথাদমথা 
মন্ত্রণথালদয় মপ্ররণ করথা েদয়দে। জনিল কথােথাদমথা অনুদমথােন 
নথা েওয়থা পর ্যন্ত জনিল সংক্রথান্ত িথাবেত তথ্য প্রেথাদনর 
মষ্দত্র শূন্য প্রবতদিেন গযে করথা রথায়। 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর রথাজস্ব আদয়র খথাতবভবতিক বিিরণী :

ক্রম: বিিরণ আয়
1. গৃে ও র্বমর উপর কর (িদকয়থা)        ১৫,৭০৭,৫৪৭.৬৮ 
2. গৃে ও র্বমর উপর কর (েথালসন)       ৩৫,৪২০,৭৩১.৫২ 
3. সথারিথাজ্য           ৩০৬,৯৮৫.০০ 
4. বিজ্ঞথাপন কর         ৪,৮০৮,২৩৭.০০ 
5. এম মটক্স                        -   
6. মপশথা, ব্যিসথা ও কবলং কর       ২৮,৫৪৪,৮৮৯.০০ 
7. রথানিথােন (রথাবন্ত্রক রথান ও মনৌকথা ব্যতীত)            ৬৭৩,৮১০.০০ 



¯’vbxq miKvi wefvM 273

ক্রম: বিিরণ আয়
8. ঠিকথােথারী নিথায়ন বফ            ৩০১,২৪৫.০০ 
9. স্থাির সম্বতি েস্তথান্তর কর       ৮০,৮৫২,৪৭৬.৯৫ 
10. জন্ম ও মৃত্যে  বনিন্ধন            ৪৫৭,৬৩০.০০ 
11. বিবভন্ন সথাটি ্যবফদকট/ নকল            ২৪৬,৯৪০.০০ 
12. বিবভন্ন ফরম            ৬৭২,২৩০.০০ 
13. বিবভন্ন েরপত্র ও বসবডউল বিক্রয়            ১৯৪,১২০.০০ 
14. বসটি সম্বতি/মেথাকথান ভথাড়থা         ৫,১৭৬,৯০৯.০০ 
15. মথাদক্যট (মসলথামী), নথামজথারী/েস্তথান্তর       ৬৫,৯৭৬,৯৪০.০০ 
16. েথাট-িথাজথার ইজথারথা        ১৯,২৫৬,২৭৪.০০ 
17. িথাস টথারবমনথাল টিযেথান্ড ও মিিী, মথাইদক্রথা ইজথারথা        ৩,৯৯৩,১৬৬.০০ 
18. পথািবলক টয়দলট ইজথারথা            ৩৭০,১৫০.০০ 
19. ইমথারত বনম ্যথাণ/পুন:বনম ্যথাণ বফ        ১০,৯২২,৭৪১.০০ 
20. রথাস্তথা কত্যদনর জন্য ষ্বতপূরণ        ৮,০৩২,৮৪৯.০০ 
21. মরথাড মরথালথার/বমক্ িথার মমবশন/মরেজথার ভথাড়থা         ১,০৭৬,২৬০.০০ 
22. ডরদমটরী ভথাড়থা           ২৫২,৩৯১.০০ 
23. ই.বপ.আই ও অন্যথান্য            ৫০৬,৭৭৫.০০ 
24. বনলথাম                        -   
25. সরকথারী সথােথার্ মঞ্জুরী/নগর শুদল্কর পবরিদত্য মঞ্জুরী                        -   
26. সরকথারী অনুেথান (উন্নয়ন)                        -   
27. ব্যথাংক সুে            ৪২৬,০৪৩.০০ 
28. বিবিধ আয়            ৫৭৪,২১৯.০০ 

মমথাট:      ২৮৪,৭৫১,৫৫৯.১৫ 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃেীত কথার ্যক্রদমর বিিরণ :   

প্রকদল্পর সংখ্থা মমথাট প্রথাক্কবলত অর ্য মটন্ডথার অনুরথায়ী মমথাট প্রথাক্কবলত মূল্ গৃেীত কথাদজর অগ্রগবত
২০ টি প্রকল্প ১,১৬,৬৮,০৬৭-/ টথাকথা ১,১৬,০০,৮১৬-/ টথাকথা ১০০%

উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর প্রকল্পবভবতিক সংবষ্প্ত বিিরণী:

ক্রবমক ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদরর গৃেীত প্রকল্প কথাদজর অগ্রগবত
০১ বডবপবপ প্রকল্প ০৬ টি প্থাদকজ  কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর অিকথােথাদমথা উন্নয়ন (রথাস্তথা, মরেন, ও ফুটপথাত 

উন্নয়ন) বনম ্যথাণ কথাজ। 
িলমথান

০২ বডবপবপ প্রকল্প ০৬ টি প্থাদকজ  কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশদনর রথাস্তথা, মরেন বনম ্যথাণ ও সংষ্থারকরণ। িলমথান
০৩ বসবজবপ প্রকল্প ১৪ টি প্থাদকজ রথাস্তথা, মরেইন ও কথালভ্যথাট বনম ্যথাণ কথাজ। িলমথান
০৪ এমবজএসবপ প্রকল্প ০৪ টি প্থাদকজ রথাস্তথা, মরেইন, কথালভ্যথাট,বরদটবনং ওয়থাল,িথাস টথাবম ্যনথাল, গ্যথাদরজ ফুটপথাত 

কসথাইখথানথা, টয়দলট ইতযেবে উন্নয়ন কথাজ।
িলমথান

০৫ এবডবপ প্রকল্প ২৮টি রথাস্তথা, মরেইন, কথালভ্যথাট, মরেইন পবরষ্থার, বরদটনং ওয়থাল ও ফুটপথাত বনম ্যথাণ কথাজ। িলমথান

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর মেথাব্ডং ট্থাক্স, মরিড লথাইদসন্স বফ, মথাদক্যট ভথাড়থা, অরথাবন্ত্রক বফ, বসদনমথা, বিজ্ঞথাপন, বিদনথােন বফ, বিবভন্ন প্রকথার 
ইজথারথা (খথাতওয়থারী), বশশু পথাক্য, সম্বতি েস্তথান্তর কর, সরকথাবর অনুেথান ইতযেথাবে েদত আেথায় সি ্যদমথাট: ২৯২,৭৫১,৫৫৯.১৫ টথাকথা। 

প্রদকৌশল বিভথাগ কর্্যক অনিধ েখলীকৃত সম্বতি এিং জবম উদ্ধথার :
জনস্বথাদর ্য রথাস্তথা প্রসস্তকরদণ অনিধ েখলীকৃত জথায়গথা উদ্ধথার করথা েদয়দে এিং উদচ্ছে অবভরথান অব্যথােত আদে।
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অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন সড়ক/ফুটপথাত/মরেদনর সংখ্থা :

ক্রবমক বিিরণ সংখ্থা বেঘ ্যযে
০১ সড়ক ৪৪টি ৮১.৮৫ বক: বম:
০২ ফুটপথাত ০৩টি ০১.১০ বক: বম:
০৩ মরেন ২৫টি ৬৫.০০ বক: বম:

২০১৯-২০ অর ্যিেদরর বিদশষ সথাফল্
(ক)  নগরিথাসীর বনরথাপে িলথািদলর সুবিধথাদর ্য বসবজবপ প্রকদল্পর আওতথায় নগরীদত স্বয়ংবক্রয় অন-অফ বসদটিদম রথাস্তথা আদলথাবকতকরণ;

(খ)  নগরীরর িড় িড় খথাল খনন ও আরবসবস িক্স মরেন বনম ্যথাদণর ফদল জলথািদ্ধতথা অদনকথাংদশ বনরসন;

(গ)  টথাইলসসে ফুটপথাত বনম ্যথাণ (২.২২বক:বম:) কথাজ;

(ঘ)  রথাণীরবেঘীর িত্ষ্পথাদড় এসএস পথাইপসে বরদটবনং ওয়থাল ও ঘথাটলথা বনম ্যথাদণর মথাধ্যদম নগরীর মসৌদির ্যিধ ্যন;

(ঙ)  নগর বশশু উ্থান ও ধম ্যসথাগরপথাড় আদলথাকসজ্জথাসে নথাদিবনক কদর গদড় মতথালথা েদয়দে।

মুবজি শতিষ ্য উপলদষ্যে গৃেীত বিদশষ কথার ্যক্রম

জথাবতর বপতথা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী (মুবজি িষ ্য), ২০২০ উেরথাপন উপলদষ্ কুবমল্থা বসটি কদপ ্যথাদরশন কর্্যক 
গৃেীত বিদশষ কথার ্যক্রমসমূে-

ক্রবমক কম ্যসূবি স্থান বিস্তথাবরত কথার ্যক্রম
০১। অনুষ্থান সংক্রথান্ত:

০১। ষ্ণগণনথা (Count 
down) ইউবনট স্থাপন

ক) টথাউনেল প্রথাঙ্গণ
খ) ঢথাকথা-িট্গ্রথাম 
মেথাসড়দকর আদলখথারির    
‘যুদ্ধজয়’ ভথাষ্র ্য সংলনি   

জথাবতর বপতথা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমথাদনর জন্মশতিথাবষ ্যকী 
(মুবজি িষ ্য), ২০২০ উপলদষ্ জথাতীয় কম ্যসূবি অনুরথায়ী কুবমল্থা 
নগরীর বনধ ্যথাবরত দু’টি স্থাদন ষ্ণগণনথা (Count down) 
ইউবনট ও বডসদলে বডভথাইস স্থাপন করথা েদয়দে।

০২। ‘িঙ্গিন্ধু কণ ্যথার’ স্থাপন স্থান: নগর ভিন, কুবমল্থা 
বসটি কদপ ্যথাদরশন

িঙ্গিন্ধুর বিবভন্ন ঐবতেথাবসক েবি, মপথাদরিট, গ্যথালথাবর, বরবডং কণ ্যথার 
ও তথ্যবিত্র সংিবলত দৃবষ্নদিন ‘     িঙ্গিন্ধু কণ ্যথার’ স্থাপন করথা েদয়দে।

০২। মসিথা প্রেথান সংক্রথান্ত:
০১। প্রবতষ্থাদনর মেথারদগথাড়থায় 

মরিড লথাইদসন্স মসিথা 
প্রেথান

সথারথা িেরব্যথাপী
স্থান: নগরীর সকল 
িথাবণবজযেক প্রবতষ্থান  

মরিড লথাইদসদন্সর জন্য অনলথাইদন আদিেনকথারীর অনুকুদল 
০১বেদনর মদধ্য মরিড লথাইদসন্স প্রেথান করথা েদচ্ছ। তথােথাড়থা 
মরিড লথাইদসন্স শথাখথা মরদক দু’টি টিম প্রবতবেন িথাবণবজযেক 
প্রবতষ্থানসমূদে বগদয় সরথাসবর মরিড লথাইদসন্স প্রেথান/নিথায়ন কদর 
বেদচ্ছ। ফদল মরিড লথাইদসদন্সর জন্য আদিেনকথারীদক নগর ভিদন 
আসথার প্রদয়থাজন েয় নথা। 

০২। সড়ক িথাবত স্থাপন স্থান: নগরীর সকল 
লথাইটদপথাদটি

নগরীর ১০,০০০ ্রিীট লথাইটদপথাদটির সিগুদলথাদত এলইবড লথাইট 
স্থাপদনর কথাজ দ্রুত িথাস্তিথায়ন করথা েদচ্ছ।

03। সথাজ-সজ্থা/পবরস্থার 
পবরচ্ছন্নতথা সংক্রথান্ত:
০১। পবরস্থার-পবরচ্ছন্নতথা

সথারথা িেরব্যথাপী
স্থান: সমগ্র নগরী

নগরীর সকল ওয়থাদড ্য সথারথা িেরব্যথাপী পবরস্থার-পবরচ্ছন্নতথা ও 
মডঙ্গবু প্রবতদরথাধ ও সদিতনথামূলক কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করথা  েদচ্ছ। 
ফগথার মমবশন দ্থারথা ওষুধ ম্রে করথা েদচ্ছ। 

০২। ডথাটিবিন স্থাপন স্থান: নগরীর সকল গুরুত্বপূণ ্য 
রথাস্তথা ও এলথাকথাসমূদে

নগরীর সকল গুরুত্বপূণ ্য রথাস্তথা, জনসমথাগমিহুল স্থান এিং প্রবতষ্থান ও 
মথাদক্যটসমূদের সন্মবুদখ ৩০০টি দৃবষ্নদিন ডথাটিবিন স্থাপন করথা েদয়দে।

০৩। কবমউবনটি ভযেথান 
সথাবভ ্যস

স্থান: নগরীর ওয়থাড ্যসমূদে নগরীর গৃেস্থালী িজ্যযে সংগ্রে ও পবরিেদনর জন্য কবমউবনটি 
ভযেথান সথাবভ ্যস িথালু করথা েদয়দে। নগর ভিন মরদক সকল ওয়থাদড ্য 
কথাউবন্সলরগদণর মথাধ্যদম কবমউবনটি ভযেথান সরিরথাে করথা েদয়দে।
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ফদটথাগ্যথালথাবর

বঙ্গবন্ধু কণ ্যথার

কেমতলী বরিজ
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কেমতলী বরিদজর এদপ্রথাি সড়ক বনম ্যথাণ

উনথাইসথার বরিজ ও সড়ক উন্নয়ন

নগর উ্থান ও বশশুপথাদক্যর উন্নয়ন
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গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ৩২৯.৫৩ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৫৭ টি
জনসংখ্থা  : ৪০ লষ্ (প্রথায়)
নগরীর মমথাট মেথাব্ডং সংখ্থা : ১,৫১,০২৫ টি।

বভশন (Vision)

আধুবনক, মটকসই িথাসদরথাগ্য পবরকবল্পত নগর গদড় মতথালথা।

বমশন (Mission)

উন্নত নথাগবরক মসিথা বৃবদ্ধর মথাধ্যদম নগরিথাসীর জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন।

প্রধথান মসিথাসমূে/কথার ্যক্রম
রথাস্তথা-ঘথাট, বরিজ-কথালভথাট ্য বনম ্যথাণ/সেথায়ক উন্নয়ন, পথাবন সরিরথাে ও বনস্থাশদনর ব্যিস্থাকরন। আিজ্যনথা সংগ্রে ও উন্নয়ন ব্যিস্থাকরন। 
জন্ম-মৃত্যে ও বিিথাে মরবজদষ্ট্রশনকরন। স্বথাস্যে মকন্দ্র ও মথার্সেন ইতযেথাবে স্থাপন, ইবপআই কথার ্যক্রম পবরিথালনথা করন, খথা্ ও পথানীয় দ্ব্য 
পরীষ্থাকরন। িথাজথার ব্যিস্থাপনথা, কসথাইখথানথা বনম ্যথাণ, পথািবলক টয়দলট বনম ্যথাণ, ইমথারত বনয়ন্ত্রণ, রথাস্তথার িথাবতর ব্যিস্থা করন, বৃষ্ মরথাপন, 
দুদর ্যথাগ ব্যিস্থাপনথাকরন, কিরস্থান ও শ্শথানঘথাট স্থাপন ও ব্যিস্থাপনথাকরন। বশষ্থা কথার ্যক্রম পবরিথালনথাকরন, সথাংস্কৃবতক কথার ্যক্রম গ্রেন 
ও পবরিথালনথাকরন এিং সমথাজ কল্থান কথার ্যক্রম পবরিথালনথাকরন ইতযেথাবে।

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল

অনুদমথাবেত জনিল কম ্যরত ২০১৭-১৮ অর ্যিেদর পূরণকৃত পে সৃষ্ পে শূযে পে
প্রস্তথাবিত জনিল- ৩৮০০ ২৯৭ জন বনয়বমত - - -

বি: দ্: অত্র বসটি কদপ ্যথাদরশদনর সথাংগেবনক কথােথাদমথা অনুদমথাবেত েয়বন বিধথায় পূণ ্যথাঙ্গ তথ্যথাবে মপ্ররণ সম্ভি েয়বন।

রথাজস্ব আদয়র খথাতবভবতিক বিিরণ

ক্র. নং বিিরণ মমথাট

1 ট্থাক্স ৩৭৪১১৯০০০.০০
2 বফস ৩৪৪৭৩০০০.০০
3 ইজথারথা ৩৫০০০০০০.০০
4 অন্যথান্য ৫৪১৪৩০০০.০০
5 পথাবন সরিরথাদের আয় ৩৪৭৯০০০০০.০০
6 মরিড লথাইদসন্স বফ ১৬৫৩৩৮০০০.০০
7 সম্বতি েস্তথান্তর কর ৫৩৯১১১০০০.০০
8 সরকথারী অনুেথান উন্নয়নখথাত ব্যথাতীত ৯২৫০০০০০০.০০

মমথাট ২৪৭৫০৮৪০০০.০০
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২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আদয় িথাস্তিথাবয়ত/গৃবেত কথার ্যক্রদমর ব্যয় বিিরণী

ক্র.নং বিিরণ মমথাট
1 সথাধথারণ সংস্থাপন ৪০৭৮৮৮০০০.০০
2 সথাধথারণ সংস্থাপন (আনুসথাঙ্গবক) ৬২৩৩৩০০০.০০
2 স্বথাস্যে ও পয়ঃ প্রনথালী ৩৩৮০৮০০০.০০
3 বশষ্থা ও ক্রবড়থা ১৩৭০০০০০০.০০
4 কঞ্জথারদভন্সীখথাত ২৬৫৩০০০০০.০০
5 বিবিধ অনুেথান/কল্থাণমূলক ব্যয় ১৫২৯৬৯০০০০.০০
6 জরুরী ত্রথান ৫৬০০০০০০০.০০
7 অন্যথান্য ১৪৭৪০৬০০০.০০
8 পথাবন সরিরথাদের ব্যয় ৩৮১৬১৮০০০.০০
9 সরকথারব অনুেথাদন উন্নয়ন ব্যয় ৫৮৮৮৭০০০০.০০
10 রথাজস্ব ব্যয় উন্নয়ন ১৪৯৬৫৩৮০০০.০০

মমথাট ৫৬১০৪৫১০০০.০০

উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর প্রকল্প বভবতিক সংবষ্প্ত বিিরণ :

২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর গৃবেত প্রকল্প ২০১৯-২০২০ অর ্যিেদর সমথাপ্ত প্রকল্প
৬০ টি ৪০ টি

ইবতমদধ্য বিবভন্ন স্থাদন মরেন বনম ্যথাণ কদল্প অনিধ েখলেথারদের েথাত মরদক ৬০ শতথাংশ খথাদল জবম উদ্ধথার করথা েদয়দে।

(ক) অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন রথাস্তথার সংখ্থা :

রথাস্তথার সংখ্থা বেঘ ্যযে (বক.বম.)
১২০ ১৬৫.০০

(খ) অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন মরেদনর সংখ্থা :

মরেদনর সংখ্থা বেঘ ্যযে (বক.বম.)
৭০ ৫০.০০

(গ) অিকথােথাদমথাগত উন্নয়দন ফুটপথাদতর সংখ্থা :

ফুটপথাদতর সংখ্থা বেঘ ্যযে (বক.বম.)
১৪ ৩০.০০
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িলমথান গুরুত্বপূণ ্য প্রকল্প সংক্রথান্ত তথ্য বিিরণী :

ক্র 
নং

কথাদজর নথাম চুবক্ত মূল্
ঠিকথােথাদরর 

নথাম ও 
ঠিকথানথা

চুবক্তর তথাবরখ
কথাজ 

সম্থােদনর 
সময়

কথাদজর 
িত্যমথান 
অিস্থা

কথাদজর 
অগ্রগবত 
িথাস্তি 
(%)

কথাদজর 
অগ্রগবত 
আবর ্যক 
(%)

১ ১.পথাগথাড় িথাগেথাবেয়থা মসবজে 
েদত েথাজী দুলু খথান রথাস্তথা আর 
বসবস করন। ২.পথাগথাড় েথাসী 
মথাতির মরথাড সংলনি ইউসুফ, 
মসবলম মথাতির, িথাবুদলর িথাড়ী 
রথাস্তথায় আর বসবস করন ৩.পথাগথাড় 
েথাসী মথাতির মরথাড সংলনি ইউসুফ, 
মসবলম মথাতির, িথাবুদলর িথাড়ী 
রথাস্তথায় আর বসবস মরেন বনম ্যথাণ।৪.
পথাগথাড় বরি টিথান েথাউবজং প্রকল্প 
রথাস্তথা আর বসবস করন৫.পথাগথাড় 
বরি টিথান েথাউবজং প্রকল্প রথাস্তথায় 
আর বসবস মরেন বনম ্যথাণ ৬.পথাগথাড় 
আগবটিদনর িথাড়ী েদত জুতথা 
ফযেথাক্টরী ভথায়থা রবেম, ঝন্টু এর 
িথাড়ীর রথাস্তথায় আর বস বস করন৭.
পথাগথাড় আগবটিদনর িথাড়ী েদত 
জুতথা ফযেথাক্টরী ভথায়থা রবেম, ঝন্টু 
এর িথাড়ীর রথাস্তথায় আর বস বস 
মরেন বনম ্যথাণ ৮.পথাগথাড় মসথাসথাইটি 
মথাে েদত মরকুন কিরস্থান 
সংদরথাগ রথাস্তথায় আর বসবস করন 
৯.পথাগথাড় মসথাসথাইটি মথাে েদত 
মরকুন কিরস্থান সংদরথাগ রথাস্তথায় 
আর বসবস মরেন বনম ্যথান ১০.পথাগথাড় 
মসথানথার গথা প্রকল্প রথাস্তথায় ভথায়থা 
মুন্ডথা গুেথারথাঘথাট রথাস্তথায় আর 
বসবস করন ১১.পথাগথাড় মসথানথার 
গথা প্রকল্প রথাস্তথায় ভথায়থা মুন্ডথা 
গুেথারথাঘথাট রথাস্তথায় আর বসবস 
মরেন বনম ্যথান ১২.পথাগথাড় পথােথান 
পথাড়থা আসথাে মষ্থার েদত সুমদনর 
িথাড়ী রথাস্তথায় আর বসবস করন 
১৩.পথাগথাড় আগবটিদনর িথাড়ী 
েদত েথাবমেথা গথাদম ্যন্স ভথায়থা 
সুশথান্ত মগথাদমজ, ট্ট্ল এর িথাড়ী 
রথাস্তথায় আরবসবসকরন ১৪.পথাগথাড় 
আগবটিদনর িথাড়ী েদত েথাবমেথা 
গথাদম ্যন্স ভথায়থা সুশথান্ত মগথাদমজ, 
ট্ট্ল এর িথাড়ী রথাস্তথায় আর বস বস 
মরেন বনম ্যথান ১৫.পথাগথাড় মলথাকটি 
প্রকল্প এিং বরিটিথান েথাউবজং এর 
রথাস্তথায় আরবসবসকরন

১৪৯৮৩৪৩৬৫.৬৫৬ বপ এফ 
কদপ ্যথাদরশন 

১০/এ, 
বমরপুর, 
ঢথাকথা।

৯.১০.২০১৯ ০৭.০৪.২০২০ িলমথান

৩৫% ২০%
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ক্র 
নং

কথাদজর নথাম চুবক্ত মূল্
ঠিকথােথাদরর 

নথাম ও 
ঠিকথানথা

চুবক্তর তথাবরখ
কথাজ 

সম্থােদনর 
সময়

কথাদজর 
িত্যমথান 
অিস্থা

কথাদজর 
অগ্রগবত 
িথাস্তি 
(%)

কথাদজর 
অগ্রগবত 
আবর ্যক 
(%)

২ ১.মসবলদমর িথাড়ী েদত ঢথাকথা 
ডথাইং রথাস্তথার মশষ অংশ আর 
বস বস করন আমতবল মিৌরথাস্তথা 
েদত নেী িদির পর ্যন্ত আরবসবস 
মরেন বনম ্যথাণ ২.নেী িদির রথাস্তথায় 
ক্রিথাক্টর বিদুযেৎ এর মগথাডথাউন 
েদত নেী িদির পর ্যন্ত রথাস্তথা আর 
বসবস করন ৩.জথামথাল খথান এর 
িথাড়ী েদত ওয়থািেথা ওয়থাল পর ্যন্ত 
আর বসবস মরেন বনম ্যথাণ ৪. েররত 
আলী মথাষ্থার রথাস্তথায় মগথাপথালপুর 
মমইন রথাস্তথা েদত টি এন্ড টি িথাজথার 
ভথায়থা ৫. নথাবসদরর িথাড়ী পর ্য ন্ত আর 
বসবস মরেন বনম ্যথাণ ৬. আমতবল 
মিৌরথাস্তথায় েদত পূি ্য বেদক ঢথাকথা 
ডথাইং রথাস্তথা পর ্যন্ত আর বসবস মরেন 
বনম ্যথান ৭. আমতবল মিৌরথাস্তথায় 
েদত পূি ্য বেদক ঢথাকথা ডথাইং রথাস্তথা 
পর ্যন্ত আর বসবস করন মগথাপথালপুর 
মমইন রথাস্তথা েদত জবসদমর িথাড়ী 
ভথায়থা জথালথাল এর িথাড়ী পর ্যন্ত আর 
বস বস রথাস্তথা বনম ্যথাণ ৮. মগথাপথালপুর 
রুহুল আমীন এর িথাড়ী, বমন্টুর 
িথাড়ী এিং খদিকথার মরবজয়থা 
রথাস্তথায় বস বস করন ৯. মগথাপথালপুর 
মমইন রথাস্তথা েদত ১০. িথাবুল মমথাল্থা 
এর িথাড়ীর সংলনি িক্স কথালভথাট ্য 
পর ্যন্ত আর বসবস মরেন বনমথাণ 
১১. আমতবল েদত মগথাপথালপুর 
কথালভথাট ্য পর ্যন্ত আর বস বস মরেন 
বনম ্যথান

১৪৭৩৭৮০৯৯.৬৩৭ এমএসবসএল-
এমবস-মজবভ, 

৭ম তলথা, 
পস্ট নং-৪১, 
এবি সুপথার 
মথাদক্যট, 

মসক্টর-৩, 
উতিরথা, ঢথাকথা-

১২৩০।

১৪.১১.২০১৯ ১২.০৫.২০২০ িলমথান

১৫%

১০%

৩ ১. সথােথারথা সুপথার মথাদক্য ট েদত 
মধুবমতথা মরল লথাইন এিং িউ 
িথাজথার ভথায়থা ত্রথাগ নেী মরল িী্র 
জ পর ্য ন্ত আর বসবস মরেন বনম ্যথান ২. 
শবেে সৃবত স্কুল েদত বমরথাশপথাড়থা 
ইউবনদসফ স্কুল ভথায়থা নেী িদির 
চুঙ্গবর পথাড় পর ্যন্ত আর বসবস মরেন 
বনম ্যথান ৩. মমদের সথাদেদির িথাড়ী 
েদত ত্রথাগ নেী িদির পর ্যন্ত আর 
বস বস মরেন বনম ্যথান

১৫২৭৭৩৪৮৮.৫৮০ আতথাউর 
রমেথান খথান 
বলবমদটড, 
৪৪/এন, 

বজগথাতলথা, 
ধথানমবন্ড, 

ঢথাকথা

০৯.১০.২০১৯ ০৭.০৪.২০২০ িলমথান ২০% ১৫%



¯’vbxq miKvi wefvM 281

ক্র 
নং

কথাদজর নথাম চুবক্ত মূল্
ঠিকথােথাদরর 

নথাম ও 
ঠিকথানথা

চুবক্তর তথাবরখ
কথাজ 

সম্থােদনর 
সময়

কথাদজর 
িত্যমথান 
অিস্থা

কথাদজর 
অগ্রগবত 
িথাস্তি 
(%)

কথাদজর 
অগ্রগবত 
আবর ্যক 
(%)

৪ ১.ফথাইসন্স রথাস্তথা েদত বতস্তথা মগইট 
স্কুল পর ্যন্ত আর বস বস মরেন বনম ্যথান 
রমুনথা গথাদম ্যন্ েদত বসইআরএস 
রথাস্তথায় আর বস বস করন ২.রমুনথা 
গথাদম ্য ন্ েদত বসইআরএস রথাস্তথায় 
আর বস বস মরেন বনম ্যথান ৩.রথানথা 
মরথাড েদত মমঘনথা মরথাড ভথায়থা েক 
ফযেথাক্টরী রথাস্তথায় আর বস বস করন 
৪.কলথািথাগথান কথালভথাট ্য েদত মরল 
লথাইন কথালভথাট ্য পর ্যন্ত আর বস বস 
মরেন বনম ্যথান ৫.রথানথা রথাস্তথা েদত 
ফথাইসন্স রথাস্তথা পর ্যন্ত আর বসবস 
করন

১৪১৫৮৯৩১৫.১২৭ মথাবয়শথা 
কনষ্ট্রথাকশন 
(প্রথাঃ) বলঃ, 

৬২/২, 
মগথাড়থান 

েথাটিথাড়ী, 
বমরপুর-১, 
ঢথাকথা-১২১৬

১৫.০৪.২০২০ ১২.১০.২০২০ িলমথান ৩৫% ১৭%

৫ ১.গফুর খথান রথাস্তথার জথামীর আলী 
খথান এর িথাড়ী েদত বনমতলী মরল 
বরিজ ভথায়থা মরথাগী িথাড়ী মটক পর ্যন্ত 
রথাস্তথায় আর বস বস করন ২.মরকুন 
বমদরর পথাড়থায় ঈেগথাে মসবজে 
েদত মক-ট্ ফযেথাক্টরীর বপেন বেদয় 
ভথায়থা ৩.নূর মমথােথামিে কথাউবন্সলর 
এর মসবজে পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর 
বস বস করন ৪.মরকুন বমদরর 
পথাড়থায় ঈেগথাে মসবজে েদত 
মক-ট্ ফযেথাক্টরীর বপেন বেদয় 
ভথায়থা নূর মমথােথামিে কথাউবন্সলর 
এর মসবজে পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর বস 
বস মরেন বনম ্যথান ৫.বশলমুন মরথাগী 
িথাড়ী রথাস্তথায় আর বস বস করন 
৬.বশলমুন মরথাগী িথাড়ী রথাস্তথায় 
আর বস বস মরেন বনম ্যথান ৭.বশলমুন 
কযেথারথারবসস েথাসপথাতথাল েদত 
পবচিম পথাড়থা মসবজে ভথায়থা মরল 
লথাইন পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর বস বস 
করন ৮.মরকুন আকথাল মথােমুে 
একথাদডমী েদত ক্থাি পর ্যন্ত রথাস্তথায় 
আর বসবসকরণ ৯.মরকুন আকথাল 
মথােমুে একথাদডমী েদত ক লথাি 
পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর বসবস মরেন 
বনম ্যথান মরকুন বতস্তথার মগইট 
আলদমর িথাড়ী েদত বরপন এর 
িথাড়ী পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর বসবস 
করন ১০.মরকুন বতস্তথার মগইট 
আলদমর িথাড়ী েদত বরপন এর 
িথাড়ী পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর বসবস মরেন 
বনম ্যথাণ

১৪৯২৫০২০৩.৩১৪ মমথাঃ 
রথাদশদুজ্থামথান 

বপটথার, 
লথালদমথােন, 

মভথালথা 
মপৌরসভথা, 

মভথালথা

২১.০১.২০২০ ১৮.০৭.২০২০ িলমথান ২% ০%
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ক্র 
নং

কথাদজর নথাম চুবক্ত মূল্
ঠিকথােথাদরর 

নথাম ও 
ঠিকথানথা

চুবক্তর তথাবরখ
কথাজ 

সম্থােদনর 
সময়

কথাদজর 
িত্যমথান 
অিস্থা

কথাদজর 
অগ্রগবত 
িথাস্তি 
(%)

কথাদজর 
অগ্রগবত 
আবর ্যক 
(%)

৬ ১.েতিপথাড়থা ওসমথান গবত মথাতির 
রথাস্তথায় আর বস বস মরেন বনম ্যথান 
২.েতিপথাড়থা মটক পথাড়থা রথাস্তথায় 
আর বসবস করন ৩.বততথাস গ্যথাস 
রথাস্তথায় (রিথাক টথাউন) আর বসবস 
করন ৪.বততথাস গ্যথাস রথাস্তথায় 
(রিথাক টথাউন) আর বসবস মরেন 
বনম ্যথান ৫.িনমথালথা রথাস্তথা েদত বরয়থা 
গথাদম ্যন্স পর ্যন্ত আর বস বস মরেন 
বনম ্যথান ৬.েতিপথাড়থা ভথাসথানী রথাস্তথায় 
এস মক মথান্নথাদনর িথাড়ী েদত 
িনমথালথা রথাস্তথা পর ্যন্ত আর বসবস 
মরেন বনম ্যথান ৭.আলথাউবদ্ন ফবকর 
রথাস্তথায় িনমথালথা মরল ক্রবসং েদত 
মথােথার ল্থান্ড স্কুল ভথায়থা ৮.ওসমথান 
মমথাল্থা িথাড়ী েদত খবলল বময়থা 
িথাড়ী ক্রস মরেন পর ্যন্ত আর বস বস 
মরেন বনম ্যথান  ৯.েতিপথাড়থা প্রথাইমথারী 
স্কুল রথাস্তথায় আর বস বস মরেন 
বনম ্যথাণ।

১৪৯৯৮৫৩৮১.৮২৯ মমসথাস ্য 
জথামথান 

এন্থারপ্রথাইজ 
এন্ড মেথাসথাইন 
কনষ্ট্রথাকশন 
(প্রথাঃ) বলঃ 
(মজবভ), 

কমথাবস ্যয়থাল 
পস্ট নং-১৬, 

মসনপথাড়থা, 
বমরপুর, 
ঢথাকথা।

২৪.১০.২০১৯ ২২.০৪.২০২০ িলমথান ২৫% ১৭%

৭ ১.ঢথাকথা ময়মনবসংে মরথাড েদত 
এরশথাে নগর মমইন রথাস্তথায় আর 
বস বস মরেন বনম ্যথান ২.এরশথাে নগর 
মমইন রথাস্তথায় আর বস বস করন 
৩.এরশথাে নগর মমইন রথাস্তথায় 
ফুটপথাত বনম ্যথান ৪.এরশথাে নগর 
মিরী িথাধ রথাস্তথায় ওয়থাক্যপথাম্ 
েদত গথাজীপুরথা আউটদলট এিং 
মখথাকন ৫.গথাজী িথাড়ী েদত লথাল 
বিব্ডং মগইট পর ্যন্ত আর বস বস 
মরেন বনম ্যথান ৬.এরশথাে নগর মেথাট 
িথাজথার েদত ৬নং লিক েথায়রথা 
শরীফ ভথায়থা তথালতলথা পর ্যন্ত রথাস্তথা 
বস বস করন ৭.েথাওলথােথার মেথাকথান 
েদত মেথাট িথাজথার মমইন রথাস্তথা 
পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর বস বস করন 
৮.৩নং লিক কথাজী গবনর িথাড়ী 
েদত ৫নং লিক  মথাদ্থাসথা পর ্যন্ত রথাস্তথা 
বস বস করন

১৫১৩০৮১৫৩.৭২৩ ইউবডবস 
কনষ্ট্রথাকশন 
বলবমদটড, 
১০৯/এ, 

মবনপুবরপথাড়থা, 
বমরপুর, 
ঢথাকথা।

০৯.১০.২০১৯ ০৭.০৪.২০২০ িলমথান ২০% ১৪%
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ক্র 
নং

কথাদজর নথাম চুবক্ত মূল্
ঠিকথােথাদরর 

নথাম ও 
ঠিকথানথা

চুবক্তর তথাবরখ
কথাজ 

সম্থােদনর 
সময়

কথাদজর 
িত্যমথান 
অিস্থা

কথাদজর 
অগ্রগবত 
িথাস্তি 
(%)

কথাদজর 
অগ্রগবত 
আবর ্যক 
(%)

৮ ১. ঢথাকথা ময়মনবসংে মরথাড 
েদত কথাজী িথািলুর িথাড়ী পর ্যন্ত 
রথাস্তথায় আর বস বস করন ঢথাকথা 
ময়মনবসংে মরথাড েদত কথাজী 
িথািলুর িথাড়ী পর ্যন্ত রথাস্তথায় আর 
বস বস মরেন বনম ্যথান ২. গথাজীপুরথা 
পুকুর পথাড় েদত জথামতলথা রথাস্তথায় 
বস বস করন ৩. গথাজীপুরথা পুকুর 
পথাড় েদত জথামতলথা আলীর 
সংদরথাগ রথাস্তথায় আর বস বস মরেন 
বনম ্যথান ৪. খথান মমথােথামিে আলীর 
সংদরথাগ রথাস্তথায় বস বস করন ৫. 
খথান মমথােথামিে আলীর সংদরথাগ 
রথাস্তথায় আর বস বস মরেন বনম ্যথান 
৬. গথাজীপুরথা িবন্দ্রমথা এিং মথান্নথান 
মমথাল্থার িথাড়ী পর ্যন্ত রথাস্তথায় বস 
বস করন ৭. গথাজীপুরথা িবন্দ্র মথা 
এিং মথান্নথান মমথাল্থার িথাড়ী পর ্যন্ত 
রথাস্তথায় আর বস বস মরেন বনম ্যথান ৮. 
গথাজীপুরথা মস্রিথাল মসবজে রথাস্তথায় 
বস বস করন গথাজীপুরথা মস্রিথাল 
মসবজে রথাস্তথায় আর বস বস মরেন 
বনম ্যথান ৯. গথাজীপুরথা পবচিম 
পথাড়থা ঢথাকথা ময়মনবসংে রথাস্তথা 
েদত আমতলথা মসবজে পর ্যন্ত বস 
বস করন ১০. গথাজীপুরথা মেথাদসন 
মথাতির আলী সংদরথাগ রথাস্তথায় বস 
বস করন ১১. গথাজীপুরথা মেথাদসন 
মথাতির আলী সংদরথাগ রথাস্তথায় 
আর বস বস মরেন বনম ্যথান ১২. 
িথানবকরদটক মিরী িথাধ রথাস্তথা েদত 
অরুদনর িথাড়ী পর ্যন্ত বস বস করন 
১৩. িথানবকরদটক মিরী িথাধ রথাস্তথা 
েদত অরুদনর িথাড়ী পর ্যন্ত আর বস 
বস মরেন বনম ্যথাণ

১৫১৪৯৭২২৯.৬৪০ আতথাউর 
রমেথান খথান 
বলবমদটড, 
৪৪/এন, 

বজগথাতলথা, 
ধথানমবন্ড, 
ঢথাকথা।

২৭.১০.২০১৯ ২৫.০৪.২০২০ িলমথান ৬% ৪%
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ক্র 
নং

কথাদজর নথাম চুবক্ত মূল্
ঠিকথােথাদরর 

নথাম ও 
ঠিকথানথা

চুবক্তর তথাবরখ
কথাজ 

সম্থােদনর 
সময়

কথাদজর 
িত্যমথান 
অিস্থা

কথাদজর 
অগ্রগবত 
িথাস্তি 
(%)

কথাদজর 
অগ্রগবত 
আবর ্যক 
(%)

৯ ১. ঢথাকথা-ময়মনবসংে রথাস্তথায় 
মথাদলদকর িথাড়ী েইদত সথাক্রথাউরী 
েইয়থা ঢথাকথা-িথাইপথাস পর ্যন্ত 
কথাদপ ্যটিং রথাস্তথা বনম ্যথাণ কথাজ।  
২.িটতলথা রথাস্তথার কথালভথাট ্য 
েইদত জথাঝর ঢথাকথা-িথাইপথাস 
েইয়থা ধীরথারেম মরল লথাইন পর ্যন্ত 
কথাদপ ্যটিং রথাস্তথা বনম ্যথাণ কথাজ।  
৩.ঢথাকথা-ময়মনবসংে রথাস্তথায় 
মথাদলদকর িথাড়ী েইদত সথাক্রথাউরী 
েইয়থা ঢথাকথা-িথাইপথাস পর ্যন্ত আর 
বস বস মরেন বনম ্যথাণ কথাজ। 

২৯৮৬৮৯৩৯১.৫২৪ এসএসইবসএল-
ওআই  

(মজবভ), ৮১/১, 
কথাকরথাইল, 

ঢথাকথা।

৩১.১০.২০১৯ ২৯.০৪.২০২০ িলমথান ১০ -

১০ ১. ঢথাকথা-ময়মনবসংে রথাস্তথার 
জবমর উবদ্ন মুক্তথার িথাড়ী েইদত 
ইসড্থা ঢথাকথা িথাইপথাস পর ্যন্ত 
কথাদপ ্যটিং রথাস্তথা বনম ্যথান কথাজ। ২. 
ঢথাকথা-ময়মনবসংে রথাস্তথার জবমর 
উবদ্ন মুক্তথার িথাড়ী েইদত ইসড্থা 
ঢথাকথা িথাইপথাস পর ্যন্ত আর বস বস 
মরেন বনম ্যথাণ কথাজ। ৩. উতির 
খথাইলকুর িটতলথা রথাস্তথা েইদত 
শেীে বেবদ্ক টিদনর মসবজে 
েইয়থা বমরথান ঢথাকথা-িথাইপথাস 
পর ্যন্ত কথাদপ ্যটিং কথাজ। ৪. উতির 
খথাইলকুর িটতলথা রথাস্তথা েইদত 
শেীে বেবদ্ক টিদনর মসবজে 
েইয়থা বমরথান ঢথাকথা-িথাইপথাস পর ্যন্ত 
আর বস বস মরেন বনম ্যথাণ কথাজ। 
৫. উতির খথাইলকুর রেমআলী 
মরথাড িটতলথা রথাস্তথা েইদত শেীে 
বসবদ্ক রথাস্তথা পর ্যন্ত আর বস বস 
মরথাড বনম ্যথাণ কথাজ।

২৯৯৯৮৫৯৬৭.০০০ আতথাউর 
রমেথান খথান 
বলবমদটড, 
৪৪/এন, 

বজগথাতলথা, 
ধথানমবন্ড, 
ঢথাকথা।

২১.০৮.২০১৯ ১৭.০২.২০২০ িলমথান ৩০ ২৫.৫

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বসটি কদপ ্যথাদরশন এলথাকথায় উন্নয়দনর লদষ্যে ২৯.১১ মকথাটি টথাকথার ০১ (এক) টি উন্নয়ন পবরকল্পনথা (টিএবপবপ) 
গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ‘‘বপ্রপথাদরশন অি আরিথান মডদভলপদমন্ লেযেথান ফর গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এবরয়থা’’ শীষ ্যক প্রকদল্পর 
অনুদমথােন েদয়দে রথা িথাস্তিথায়নথাধীন আদে। রথােথা বসটি কদপ ্যথাদরশন বিদশষ সথাফল্ বেসথাদি মদন কদর।
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ফদটথাগ্যথালথাবর

মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক মথাননীয় মন্ত্রীর সথাদর গথাজীপুর মময়দরর প্রকল্প কথাজ পবরে ্যশন

মময়দরর প্রকল্প কথাজ পবরে ্যশন
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গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এর মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন (রথাস্তথা ও মরেন) প্রকদল্পর িলমথান কথার ্যক্রম

গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এর মভৌত অিকথােথাদমথা উন্নয়ন (রথাস্তথা ও মরেন) প্রকদল্পর িলমথান কথার ্যক্রম
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গথাজীপুর বসটি কদপ ্যথাদরশন এর ০১ মরদক ০৫নং মজথাদনর অভযেন্তরীন রথাস্তথা, নে ্যমথা ও ফুটপথাত
বনম ্যথাণ প্রকদল্পর িলমথান কথার ্যক্রম

মসৌর বিদুযেৎ িথাবলত ্রিীট লথাইট
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িবরশথাল বসটি কদপ ্যথাদরশন

আয়তন  : ৫৮ িগ ্য বকদলথাবমটথার
ওয়থাড ্য সংখ্থা  : ৩০ টি
জনসংখ্থা  : ৬ লষ্ (প্রথায়)

বমশন ও বভশন

আগথাবম ২০২৫ (২০২০-২০২৫) সথাদলর মদধ্য জলিথায়ু সবেষ্ণু মটকসই সথামথাবজক অিকথােথাদমথা উন্নয়দনর মথাধ্যদম িবরশথাল মেথানগরীদক 
জলথািদ্ধতথামুক্ত, মথােকমুক্ত, সন্ত্রথাসমুক্ত, পবরচ্ছন্ন, সথাস্যেসমিত, বশশু িথান্ধি, পবরদিশ িথান্ধি ও সবুজ-সমৃদ্ধ আন্তজ্যথাবতক মথাদনর স্মথাট ্য ও 
বগ্রন বসটি বেদসদি গদড় মতথালথার মথাধ্যদম নগরিথাসীদক সদি ্যথাচ্চ নথাগবরক মসিথা প্রেথান ও জীিনরথাত্রথার মথান উন্নয়ন করথা। 

প্রশথাসবনক কথােথাদমথা ও জনিল

অনুদমথাবেত 
জনিল

কম ্যরত

২০১৯-২০ 
অর ্যিেদর 
পূরণকৃত 
পেসংখ্থা

সৃষ্ 
পে

শূযেপে 
(বনয়বমত)

শূযেপে 
(মপ্রষণ)

মন্তব্য

৮৭২ টি ১৯৭২ ০২ টি -- ৪২টি ০৬টি সথাংগেবনক কথােথাদমথা অনুরথায়ী জনপ্রবতবনবধ (মময়র), 
মপ্রষদণ বনদয়থাবজত কম ্যকত্যথা, বনয়বমত কম ্যকত্যথা/কম ্যিথারী, 
খন্ডকথালীন, চুবক্তবভবতিক ও আউটদসথাবস ্যং পেসে মমথাট 
অনুদমথাবেত জনিদলর পেসংখ্থা ৮৭২। উক্ত জনিদলর 
মদধ্য মপ্রষদণ বনযুক্ত  কম ্যকত্যথা ব্যবতদরদক বনয়বমত ও 
অস্থায়ী মস্লর্ক্ত জনিদলর সংখ্থা ৪৬৭, মথাষ্থার মরথাল ০৪ 
জন, বেবনক মজুরী বভবতিক রেবমক ১৫০১ জন, সি ্যদমথাট 
১৯৭২জন কম ্যরত।

রথাজস্ব আদয়র খথাত

মেথাব্ডং ট্থাক্স, মরিড লথাইদসন্স বফ, মথাদক্যট ভথাড়থা, বিজ্ঞথাপন,রথানিথােন লথাইদসন্স,জবম মরবজদষ্ট্র্রশন, পথাবন সরিরথাে বিভথাদগর আেথায়, 
অরথাবন্ত্রক বফ, লেথান বফ, বসদনমথা,  বিদনথােন বফ, বিবভন্ন প্রকথার ইজথারথা (খথাতওয়থারী),  ঠিকথােথারী লথাইদসন্স নিথায়ন, মটন্ডথার বসবডউল বিবক্র, 
বিবভন্ন প্রকথার ফরম বিবক্র, সরকথাবর অনুেথান, মেথাব্ডং ট্থাদক্সর সবেত বিদুযেৎ বিল সমন্বয়, টিদলর মসলথামী, মরথালথার মমবশন ভথাড়থা, জন্মমৃত্যে 
সনে, এযেথাদনক্স ভিন, টথাউন েল, মরষ্ েথাউজ ও ঢথাকথা বলয়থাদজথা অবফস, আমথানতগঞ্জ টিথাফ মকথায়থাটথার ভথাড়থা ইতযেথাবে। 

২০১৯-২০ অর ্যিেদর বনজস্ব আয় েদত িথাস্তিথাবয়ত/গৃবেত কথার ্যক্রদমর বিিরণ
 z িজ্যযে ব্যথািস্থাপনথায় সুবনবেবষ্্য পবরকল্পনথা ও শৃঙ্খলথা আনথায়ন করথা েদয়দে এিং রথাদতই নগরীর সকলিজ্যযে/ ময়লথা অপসথারন করথা 

েদচ্ছ। ফদল বেদনর মিলথা নগরিথাসীদক দূদভ ্যথাগ মপথােথাদত েয় নথা। একইসথাদর পবরচ্ছন্নতথা কমশীদের স্বথাস্যেগত ঝবঁক এড়থাদত ইউবনফম ্য 
প্রেথান ও মিতন বৃবদ্ধসে তথা তথা ররথাসমদয় পথাওয়থার ব্যিস্থা করথা েদয়দে;

 z পুরদকৌশল (বসবভল) শথাখথার মথাধ্যদম বনজস্ব অর ্যথায়দন ৬৫০০ বমটথার সড়ক বনম ্যথাণ, ২০০০ বমটথার সড়ক সংস্থার, ১৫০ বমটথার 
ফুটপথাত বনম ্যথাণ করথা েদয়দে। রথাস্তথার মসৌদির্্য িধ ্যন করথা েদয়দে (মরথাড মথাবক্যং, মজিরথা মক্রথাবসং ও মরথাড সথাইন) ১০টি, , মরেন কথাম 
ফুটপথাত বনম ্যথাণ েদয়দে ২ বক. বম.;
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 z বিদুযেৎ শথাখথার মথাধ্যদম সড়ক িথাবত মমরথামতকরথা েদয়দে ১২০০০ টি;

 z বনজস্ব জনিদলর মথাধ্যদম মরেদনর স্থাজ অপসথারন করথা েদয়দে ফদল, অবতবরক্ত ব্যয় নথা কদরই জলথািদ্ধতথা দূরীকরণ বনবচিত েদয়দে। 

 z সড়ক দূঘ ্যটনথা মরথাধ কদল্প জনসথাধথারদনর বনবি ্যদঘ্ন রথাস্তথা পথারথাপথাদরর লদষ্যে নগরীর প্রধথান প্রধথান সড়দক বরিবড মজরিথা মক্রথাবসং স্থাপন 
করথা েদয়দে;

 z ২০০৫ সথাল মরদক অিসর গ্রেনকথারী কম ্যিথারীদের  গ্রথাচুইটি ও লথামগ্রযেথান্ এককথালীন প্রথায় ০৪ মকথাটি টথাকথা পবরদশথাধ করথা েদয়দে;

 z রিথাবফক ব্যথািস্থাপনথার ও মসৌদির ্য বৃবদ্র  জন্য শেদরর গুরুত্বপূন ্য সড়দক মরথাড বডভথাইডথার স্থাপন এিং ফুটপথাদতর কথাভ ্যদটিথাদন রং করথা েদয়দে;

 z সমগ্র নগর এলথাকথার বিদশষ বিদশষ রথাস্তথার সংদরথাগ স্দল পর বনদে ্যশক সথাইনদিথাড ্য স্থাপন করথা েদয়দে;

 z বসটি কদপ ্যথাদরশদন ব্যথাপকভথাদি মশক বনয়ন্ত্রদনর কথার ্যক্রম িলদে।মশক বনধদনর জন্য পর ্যথাপ্ত পবরমথান ঔষধ আনথা েদয়দে। ৩০ টি 
ওয়থাদড ্য মশথার ঔষধ ম্রে মমবশদনর মথাধ্যদম মেয়থা েদচ্ছ এিং এর কথাজ অব্যথােত রথাকদি;

 z িবরশথালিথাসীর বিপনন সুবিধথা বৃবদ্ধর লদষ্যে ইদতথামদধ্য বনউ সেরঘথাট মরথাডস’ ০৩ (বতন) তলথা বিবশষ্ মথাদক্যদটর ২য় তলথার এিং 
িীরদরেষ্ শেীে কযেথাদটেন মবেউবদ্ন জথােথাঙ্গীর সড়কস্ (সের মরথাড) িলন্ত বসবড় ও বলফট সমবন্বত ৭ (সথাত) তলথা আধুবনক সুপথার 
মথাদক্যদটর মিইজদমন্সে ৩য় তলথার বনম ্যথান কথাজ িলমথান রদয়দে;

 z কদরথানথাকথালীন দুদর ্যথাদগর সময় উপথাজ্যনেীন নথাগবরকদের মথাদঝ খথা্ সথামগ্রী বিতরণ;

 z স্থানীয় সরকথার মন্ত্রণথালয় এর অধীদন UNICEF (ইউবনদসফ) এর সেদরথাবগতথায় িবরশথাল বসটি কদপ ্যথাদরশদন মটকসই উন্নয়দনর লদষ্যে 
বশশু িথান্ধি নগরী ও বশশুদের জীিন মথান উন্নয়ন কথার ্যক্রম বসটি কদপ ্যথাদরশদনর ১০টি ওয়থাদড ্য শুরু েদয়দে।

উন্নয়ন কথার ্যক্রদমর প্রকল্প বভবতিক সংবষ্প্ত বিিরণ

২০১৯-২০ অর ্যিেদর গৃবেত প্রকল্প ২০১৯-২০ অর ্যিেদর সমথাপ্ত প্রকল্প

িবরশথাল শেদরর জলিথায়ু পবরিত্যন অবভদরথাবজত নগর উন্নয়ন মপ্রথাগ্রথাম - প্ররম পি ্য ২০১৯-২০ অর ্যিেদর মকথান প্রকল্প সমথাপ্ত েয়বন।

ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi 30 wU Iqv‡W©B cÖwZw`b †¯úª †gwk‡bi gva¨‡g gkK wbab Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq| hvi djkÖæwZ‡Z 
ewikvj bMex‡Z †W½y AvµvšÍ †ivMxi msL¨v †bB ej‡jB P‡j| 

 
মশক বনধন কথার ্যক্রম
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2020 mv‡ji †KvievwbKv‡j ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq wba©vwiZ ¯’v‡b cï R‡enKiY I `ªæZ eR©¨ Acmvib
msµvšÍ nvjbvMv` Z_¨

QK-01 : †KvievwbK…Z cïi msL¨v

wmwU K‡c©v‡ik‡bi bvg IqvW© msL¨v

†KvievwbK…Z ¯’v‡bi msL¨v

wbR evwoi Av½xbvi 
¯’vb msL¨v

wmwU K‡c©v‡ik‡bi

wba©vwiZ ¯’vb msL¨v

iv¯ÍvNv‡Ui hÎZÎ cï 
†Kvievwbi ¯’vb msL¨v

ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 30 wU 917 wU 142 wU 53 wU

 

2019-20 A_©eQi‡i Av`v†qi wnmve weeiYx :

20119-2020 A_© eQ‡ii †nvwìs U¨v·, †UªW jvB‡mÝ wd, gv‡K©U fvov, Ahvwš¿K wd, wm‡bgv, weÁvcb, we‡bv`b wd, wewfbœ 
cÖKvi BRviv (LvZIqvix) wkïcvK©, m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki, miKvwi Aby`vb BZ¨vw` n‡Z ivR¯^ Av‡qi weeiY wb‡¤œ ‡`qv nj :

hvbevnb jvB‡mÝ kvLv :

A_© eQi hvbevnb jvB‡mÝ eve` Av`vq gšÍe¨
2019-2020 --------------- Kvh©µg ¯’wMZ wQj

wnmve wefvM: 2019-2020 A_© eQ‡ii †nvwìs U¨v·, †UªW jvB‡mÝ wd, gv‡K©U fvov, Ahvwš¿K wd, wm‡bgv, weÁvcb, we‡bv`b 
wd, wewfbœ cÖKvi BRviv (LvZIqvix) wkïcvK©, m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki, miKvwi Aby`vb BZ¨vw` n‡Z ivR¯^ Av‡qi weeiY:

µ: bs LvZ cÖK…Z 2019-2020
 ivR¯^ Avq :  
01 Ki (†nvwìs, পবরচ্ছন্নতথা, jvBwUs I cvwb) 240,868,818
02 cÖ‡gv` Ki -
03 m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki 71,621,754
04 K¨vej/wWk/B›Uvi‡bU Acv‡iUi Gi wbKU †_‡K jvBb PvR© eve` -
05 I‡RvcvwW‡Kv †_‡K †nvwìs U¨v· eve` -
06 ÷‡ji †mjvgx 25,682,759
07 ÷‡ji fvov 15,027,332
08 evm/UªvK Uvwg©bvj BRviv -
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µ: bs LvZ cÖK…Z 2019-2020
09 nvUevRvi, Miæi nvU BRviv 1,911,760
10 cyKzi, cvewjK Uq‡jU, ‡LqvNvU BZ¨vw` BRviv -
11 cøv‡bU cvK© BRviv 302,950
12 KkvBLvbv BRviv 77,800
13 hš¿cvwZ I †ivjvi fvov 393,543
14 KwgDwbwU †m›Uvi, UvDb nj, G¨v‡b· feb, †iónvDR, XvKv wjuqv‡Rv Awdm I AvgvbZMÄ 

÷vd †KvqvUvi fvov
150,000

15 ‡UªW jvB‡mÝ 41,845,614
16 hvbevnb jvB‡mÝ wd -
17 wVKv`vi jvB‡mÝ ZvwjKv f‚w³ wd/bevqb -
18 ‡KvwPs,WvqvMYw÷ªK †m›Uvi Gi †iwR‡÷ªkb wd I bevqY 1,618,488
19 ¯^v¯’¨ kvLvi Av`vq 871,767
20 weevn, Rb¥ I g„Zz¨wbeÜb mb` 483,307
21 BgviZ wbg©vY/cybt wbg©vY Gi bKkv Aby‡gv`b wdm| 9,860,424
22 cvwb mieivn wefv‡Mi Av`vq 70,685,929
23 Mfxi bjK‚‡ci Aby‡gv`b wd 14,985,000
24 ‡KvwfW-19 †gvKv‡ejvq ÎvY Znwe‡j gvbbxq †gqi g‡nv`‡qi Aby`vb 3,554,000
25 ‡KvwfW-19 †gvKv‡ejvq ÎvY Znwe‡j miKvwi Aby`vb 3,470,000
26 ‡KvwfW-19 †gvKv‡ejvq ÎvY Znwe‡j wewfbœ e¨w³ I cÖwZôv†bi  Aby`vb 11,825,500
27 Rwg cwigv‡ci mv‡f©qvi wd 200,000
28 weÁvcb/mvBb †evW©  3,960,325
29 †UÛvi dig (wmwWDj) wewµ 532,400
30 wewfbœ cÖKvi dig wewµ 4,089,221
31 iv¯Ív KZ©‡bi ÿwZc~iY I Ab¨vb¨  Rwigvbv 895,153
32 ‡nv‡Uj †i‡¯Ívivi Rwigvbv 3,500
33 Ab¨vb¨ Av`vq -
34 cyivZb A‡K‡Rv/m¨vj‡fR gvjvgvj weµq 144,978
35 moK Lbb wd/ wbR Li‡P cvwb wb¯‹vkb cvBc ¯’vcb 313,516
36 wewfbœ ‡gjv I cÖ`k©Yx †_‡K wd Av`vq 174,000
37 e¨vs‡Ki gybvdv 487,879

উপদমথাট 526,037,717
অন্যথান্য Aby`vb :

1 bMi ï‡éi cwie‡Z© mvnvh¨ gÄyix 10,000,000
2 wfUvwgb G+K¨v‡¤úBb RvZxq wUKv w`em 317,100
3 Rb¥ wbeÜ‡bi Kvh©µg cwiPvjbv eve` -

উপ‡gvU 10,317,100
Ab¨vb¨ :
M„nxZ FY

1 M„n wbg©vY/mvB‡Kj I gUi mvB‡Kj FY (cÖ`Ë FY †diZ) -
2 e`jx Rgv 10,000,000

সি ্যদমথাট রথাজস্ব আয় 546,354,817
১ সরকথাবর অনুেথান (মরথাক) 92,096,000
২ সরকথাবর বিদশষ অনুেথান 30,000,000
৩ সরকথাবর ও বিদেবশক সথােথার্পুষ্ প্রকল্প 44,500,000

উপদমথাট 166,596,000
 সি ্যদমথাট আয় 712,950,817
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cÖ‡KŠkj wefvM KZ…©K A‰ea `LjxK…Z m¤úwË D‡”Q` I Lv‡ji Rwg D×vi: 

2019-2020 A_©eQ‡ii A‰ea ¯’vcbv D‡”Q‡`i ZvwjKv wb‡¤œ `vwLj Kiv n‡jv:

A‰ea ¯’vcbvi gvwj‡Ki bvg I wVKvbv ¯§viK bvs

AvRv` †nv‡mb †gvjøv Kvjvg, mvs- Mwoqvi cvo,IqvW© bs - 30 wewmwm/BwW/D‡”Q`/2019/1392

Rbve KvRx gwdRyi Bmjvg, mvs- weDwU †ivW,IqvW© bs - 09 wewmwm/BwW/D‡”Q`/2020/1615

AvwRg Lvb, mvs- Lvb moK, IqvW© bs - 13 wewmwm/BwW/D‡”Q`/2020/1742

AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡b moK/dzUcvZ/‡Wª‡bi msL¨v 
wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvi Avi wmwm †ivW, GBP wewe, wmwm †ivW Ges gvwUi iv¯Ív wbg©vY : ewikvj wmwU K‡cv©‡ikb Gi gva¨‡g weMZ 
2019-20 A_©eQ‡i wbgœwjwLZ c¨v‡KR¸wji Øviv me©‡gvU 6.5 wKtwgt moK wbg©vY Kiv n‡q‡Q :

µwgK 
bs

c¨v‡KR 
bs

Kv‡Ri bvg
‰`N©¨ 

(wKtwgt)
wVKv`vix cÖwZôvb A‡_©i Drm

1 1/3 †RjLvbvi †gvo †_‡K bZzjøvev` ch©šÍ 
(nvmcvZvj †ivW) Kv‡c©wUs Øviv 
Ifvi‡jBs KvR

2.60 †gmvm© kvdx G›UvicÖvBR
†cÖvt †gvt †mwjg Avn‡g`
mvs-dRjyj nK GwfwbD, ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

2 1/3 9bs IqvW©¯’ imyjcyi Kjbxi cÖavb 
mo‡K wewm Øviv wbg©vb KvR

0.175 †gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR
†cÖvt wbie †nv‡mb UzUzj
mvs-bvwR‡ii cyj, f¨vwbwms 
nv‡ejx, ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

3 3/3 23 bs IqvW©¯’ mvMi`x ivmwenvix 
moK †_‡K cywUqvLvjx Lvj ch©šÍ 
wewm Øviv wbg©vb KvR (‡PB‡bR 
540wgt+1170wgt)

0.540 †gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR
†cÖvt wbie †nv‡mb UzUzj
mvs-bvwR‡ii cyj, f¨vwbwms 
nv‡ejx, ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

4 2/3 23 bs IqvW©¯’ mvMi`x `wÿb mvMi`x 
ivmwenvix moK wewm Øviv wbg©vb KvR

0.63 †gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR
†cÖvt wbie †nv‡mb UzUzj
mvs-bvwR‡ii cyj, f¨vwbwms 
nv‡ejx, ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

5 20/26 beMÖvg †ivW †PŠgv_v †_‡K  iæBqvi cyj 
ch©šÍ wewm Øviv †givgZ Kib KvR|

2.307 †gmvm© †Revbv G›UvicÖvBR
†cÖvt †gvt RvwKi †nv‡mb †Rjvj
mvst beMÖvg †ivW, ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

6 26/26 21 bs IqvW©¯’ evsjv‡`k Mvj©m MvB‡Wi 
mvg‡bi iv¯Ív wbg©vb

0.167 †gmvm© ZvjyK`vi G›UvicÖvBm
gwbi †nv‡mb ZvjyK`vi, beMÖvg 
†ivW ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

7 1/1 bvwR‡ii cyj f¨vwbwms nv‡ejx evB‡jb 
wmwm iv¯Ív wbg©vb KvR

0.081 †gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR
†cÖvt wbie †nv‡mb UzUzj
mvs-bvwR‡ii cyj, f¨vwbwms 
nv‡ejx, ewikvj

wewmwm wbR¯^ 
/‡_vK

              †gvU                                                          6.5



¯’vbxq miKvi wefvM294

Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx :              (jÿ UvKvq)

cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi Drm/ 
Avw_©K ms‡køl/mgvwßKvj

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AsM/AvB‡Ug
jÿ¨gvÎv

(wWwcwc Abymv‡i)
AMÖMwZ

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K

ewikvj kn‡ii Rjevqy 
cwieZ©b Awf‡hvwRZ bMi 
Dbœqb †cÖvMÖvg - cÖ_g ce©

†gvU: 13019.00 jÿ UvKv
wRIwe: 3327.00 jÿ UvKv 
Ges wcG (‡KGdWweøD): 
9692.00 jÿ UvKv 
†gqv`: RyjvBÕ 2018 †_‡K 
RybÕ 2022

cÖKí mnvqK 
AeKvVv‡gvi e¨envi 
Ges †mevi gva¨‡g 
ewikvj bMixi 
myiwÿZ bq Ggb 
Rbmvavi‡bi Rjevqy 
cwieZ©bRwbZ 
SuzwK Kgv‡bv  Ges 
mnbkxj ÿgZve„w× 
Kiv| 

PMU-Officer 1.00% 95.00 0.59% 76.82

PMU-Staff 0.50% 30.00 0.128 16.63

Supplies and Services 3.00% 375.00 0.022 0.30

Operation, 
Maintenance and 
Rehabilitation

00.00% 0.00 0.01 1.32

Acquisition of Assets 00.00 - --

Construction of 
Works

5.40% 700.00

Dc‡gvU 10% 1200 0.74% 95.07

Physical Contingency - - - -

Price Contingency - - -

†gvU 10% 1200 0.74% 95.07
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2019-20 A_©eQ‡ii we‡kl mvdj¨
 z c~i‡KŠkj (wmwfj) kvLvi Kvh©µ‡gi ¯^”QZv wbwðZ Kibmn cwiKíbv gvwdK AeKvVv‡gv (iv¯Ív, †Wªb, weªR, KvjfvU©)  

wbgv©Y mnvqK Bb‡f›Uwi cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q;

 z ¯^”QZv wbwðZKi‡bi j‡ÿ¨ mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvwii †eZb I gRywi ¯^-¯^ e¨vsK wnmv‡ei gva¨‡g cÖ`vb Kiv n‡”Q;

 z ev‡qv‡gwUªK nvwRiv Pvjy Kiv n‡q‡Q, d‡j Dcw¯’wZ wbwðZ Kiv m¤¢e n‡”Q;

 z wbR¯^ Rbe‡ji gva¨‡g †Wª‡bi ¯øvR Acmvib Kiv n‡q‡Q d‡j, AwZwi³ e¨q bv K‡iB Rjve×Zv `~ixKiY wbwðZ n‡q‡Q;

 z bMixi GKwU cÖavb moK Ges †RjLvbvi †gvo †_‡K b_yjøvev` evmUvwg©bvj chšÍ© 2.70 wK.wg. AvaywbK hš¿cvwZ e¨env‡ii 
gva¨‡g ¯^í mg‡q Kv‡c©wUs Øviv Ifvi‡j K‡i 05 (cuvP) eQi †gqv`x †UKmB iv¯Ív wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges ÿwZMÖ¯’ ¸iæZ¡c~Y© 
iv¯Ívmg~n †givgZ Kiv n‡q‡Q;

 z moK `~N©Ubv †iva K‡í Rbmvavi‡bi wbwe©‡Nœ iv¯Ív cvivcv‡ii j‡ÿ¨ bMixi cÖavb cÖavb mo‡K w_ªwW †Reªv †µvwmsmn †ivW 
wWfvBWvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q;

 z `vßwiK Kv‡R ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKiY n‡q‡Q, d‡j ivR¯^ Avq e„w× †c‡q‡Q Ges R¡vjvwb I †gb‡UB‡bÝ LiPmn 
Avbymw½K e¨q K‡g‡Q;

 z Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i †eZb wbqwgZKiY Kiv n‡q‡Q;

 z Aemi MÖnbKvix Kg©Pvix‡`i AemiKvjxb mg~`q fvZvmg~n m¤ú~b©iæ‡c GKKvjxb cwi‡kva Kiv n‡q‡Q;

 z eR¨© e¨ve¯’vcbvq mywbw`wó© cwiKíbv I k„•Ljv Avbvqb Kiv n‡q‡Q Ges iv‡ZB bMixi mKjeR¨©/gqjv Acmvib Kiv n‡”Q;

 z ev¯ÍeZvi wbwi‡L mwVK fv‡e †nvwìs U¨v• wbav©iY Kiv n‡”Q d‡j wewmwm ivR¯^ weMZ mg‡qi Zzjbvq A‡bK e„w× †c‡q‡Q;

 z cvwb mieviv‡ni †ÿ‡Î ¯^”QZv wbwðZ KiZt A‰ea ms‡hvM wPwýZK‡i h_vh_ e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q;

 z †UªW jvB‡mÝ wd wbav©iY I Av`v‡qi †ÿ‡Î ev¯ÍeZvi mv‡_ m½wZ Avbqb Kiv n‡q‡Q;

 z nvUevRvi kvLv KZ…©K ÷j eiv‡×i ivR¯^ Av`v‡qi †ÿ‡Î Ae¨e¯’vcbvmg~n wPwýZKibmn e‡Kqv ivR¯^mg~n Av`v‡qi †ÿ‡Î 
h_vh_ e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q;

 z wewmwmi cø¨vb kvLv KZ…©K cø¨vb Aby‡gv`‡bi †ÿ‡Î bMievmx‡`i `~‡fv©M jvM‡e I ¯^”QZv wbwðZK‡í cø¨vb Aby‡gv`b KwgwU 
MV‡bi gva‡g ¯^í mg‡q I mwVK wbq‡g cø¨vb Aby‡gv`‡bi e¨ve¯’v Kiv n‡q‡Q;

 z wewmwmi wnmve kvLv KZ…©K wewmwmi Avq-e¨‡qi wn‡m‡ei †ÿ‡Î Ams½wZ I Ae¨e¯’vcbv `~iKiZt ¯^”QZv wbwðZ Kiv n‡q‡Q;

 z we`y¨r kvLv KZ…©K (w÷ªU jvBU, jvBU †cv÷) Bb‡f›Uwi m¤úbœ KiZt bvMwiK †mevi gvb Dbœqb Kiv n‡q‡Q;

 z mvavib RbM‡bi wbivcËv wbwðZ K‡í †eIqvwik KyKzi msiÿY Gi Rb¨ AfvqvkÖg wbgv©Y Kiv n‡q‡Q;

 z A‡Uv‡gk‡bi gva¨‡g ivR¯^ Avq e¨‡qi wnmv‡ei gva¨‡g bvMwiK †mev e„w×i D‡Ï¨vM MÖnb Kiv n‡q‡Q|








