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বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২১ 

 

ভূমিকা :  বাাংলাদেদের আধ্যামিক নগরী ওমলকুল মেদরািমন হযরি োহজালাল (রহ:), োহপরান (রহ:) ও তাদের অনুসারীদের 

কি মভূমি মসদলট যুদগ যুদগ বদরণ্য িনীষীদের পেচারনায় ধন্য হদয়দে। হাসনরাজা, রাধারিন, েীতালাং োহ, আরকুি োহ সহ 

অগমনত িরিী কমব ও সাধকদের জন্মভূমি এই মসদলট। মুমিযুদের অদনক অগ্রদসনানীও জন্ম মনদয়দেন এই িাটিদত। 

প্রাকৃমতক সসৌন্দদয মর  লীলাভূমি দুটি পাতা একটি কুমির সেে পমবত্র এ িহানগরীর স্বীয় ইমতহাস ঐমতদহে সগৌরাবামিত। ১৮৭৮ 

সাদল প্রমতমিত এই সজলার সকন্দ্রমবন্দু মসদলট সপৌরসভা আজ ঐমতদহের ধারাবামহকতায় িহানগরীর িয মাোয় সমুন্নত। 

সাম্প্রোময়ক সম্প্রীমতর চারণভূমি, রাজননমতক ও অর্ মননমতক সেদত্র অনন্য অবোদনর সগৌরদব ভাস্বর এই নগরী নানামবধ 

প্রাকৃমতক সম্পদে সমৃে। প্রবাসী বহুল মসদলদট উচ্চ মেোর প্রায় সকল ধরদণর সুমবধা রদয়দে। মসদলটবাসী তাই এই মবভাগীয় 

নগরীদক িদেল নগরী মহদসদব সেখদত চান। জনগদণর এই প্রতোোর সদে একাি হদয় মসদলট মসটি কদপ মাদরেন পমরচ্ছন্ন ও 

সুপমরকমিত নাগমরক জীবন মনমিত করদণ বেপমরকর। 

 

১। আয়িন    : ২৬.৫০ বর্ ি র্কব ার্িটার 

২। ওয়ার্ ি সংখ্যা    : ২৭টি 

৩। অঞ্চ  সংখ্যা    : ০৪টি 

৪। জনসংখ্যা    : প্রায় ৮.০০  ক্ষ 

৫। র্িশন ও র্িশন    : 

মিেন: উন্নত নাগমরক সসবা বৃমের িাধ্যদি নগরবাসীর জীবন যাত্রার িান উন্নয়ন।  

মভেন: আধুমনক সটকসই পমরচ্ছন্ন ও বাসদযাগ্য নগরী গদি সতালা।  

 

৬। প্রধান সসবাসমূহ/কার্ িক্রি   : 

 ১)  সহামডাং ট্যাক্স।  

 ২) পামন সরবরাদহর লদেে পাইপলাইন, ওভারদহে ট্যাাংক, গভীর নলকূপ, পাম্প স্থাপন ও উন্নয়ন।  

 ৩)  সিক, সেন ও ফুটপাত মনি মাণ ও উন্নয়ন।  

 ৪) মিজ/কালভাট ম মনি মাণ ও উন্নয়ন। 

 ৫) নে মিা মনি মাণ ও উন্নয়ন।  

৬) বাস/ট্রাক টামি মনাল মনি মাণ ও উন্নয়ন।  

৭) বাজার উন্নয়ন।  

৮) পাকম মনি মাণ ও উন্নয়ন।  

৯) প্রার্মিক জনস্বাস্থেমূলক কাজ।  

১০) বজমে সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও পমরচ্ছন্নতা সাংক্রান্ত কাজ।  

১১) ইিারত মনি মাণ অনুদিােন।  

 

এোিাও নগরবাসীর চামহোর মবষয়টি মবদবচনায় সরদখ মেো, স্বাস্থে, বৃেদরাপন, সিাজকল্যান ও সাাংস্কৃমতক কি মকান্ডও পমরচালনা 

কদর র্দক।  

 

৭। প্রশাসর্নক কাঠাবিা ও জনব   : 

ক্রর্িক অনুবিার্দি জনব  কি িরি ২০২০-২১ অর্ িবছবর পূরণকৃি পদসংখ্যা সৃষ্ট পদ শূণ্যপদ িন্তব্য 

১ ৭২৭ ৪৯৯ - - ২২৮ - 

 

৮। ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর রাজস্ব আবয়র খাির্ির্িক র্ববরণ: 

 

ক্রর্িক খাবির নাি টাকার পর্রিাণ 

১ ট্যাক্স (গৃহ ভুমি কর, ইিারত মনি মাণ পুনঃমনি মাণ, জন্ম মৃত্যে মনবন্ধন ২১.২০ সকাটি টাকা 
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কর, মবজ্ঞাপন কর, যানবাহন কর, বাজার ইজারা, পশুর হাট ইজারা, 

বাস টামি মনাল ইজারা, ট্রাক টামি মনাল ইজারা, পাবমলক টয়দলট 

ইজারা ইতোমে। ) 

২ সরইট ( াইটিং কর,  কনজারবির্ি কর ইিযার্দ) 

 

৫.৭১ সকাটি টাকা 

৩ র্িস ( াইবসি র্িস, পশু জবাই র্িস, ঠিকাদারী িার্ কাভুর্ি ও 

নবায়ন র্িস, প্রবকৌশ ী িার্ কাভুর্ি র্িস, ল্যাব সটষ্ট র্িস ইিযার্দ) 

০.৫৯ সকাটি টাকা 

৪ পার্ন সরবরাহ (পার্ন কর, পার্নর  াইবনর িার্সক চাজি, ন কুপ 

স্থাপন অনুবিাদন ও নবায়ন, রাস্তা কাটার ক্ষর্িপুরন ইিযার্দ) 

৮.৫৪ সকাটি টাকা 

৫ অন্যান্য (বদাকান িাড়া, রাস্তা কাটার ক্ষর্িপুরন, বজিয ব্যবস্থাপনা, 

ইকুইপবিন্ট িাড়া, র্ন াি ইিযার্দ) 

৬.৫৩ সকাটি টাকা 

৬ রাজস্ব খাবি সরকারী অনুদান ১.০০ সকাটি টাকা 

সব িবিাট: ৪৩.৬০ সকাটি টাকা 

 

৯। ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর বাবজট ও খাির্ির্িক ব্যয় র্ববরণী: 

ক্রর্িক খাি সিাট বাবজট সিাট প্রকৃি ব্যায় 

০১ জনপ্রর্ির্নর্ধ, কি িকিিা, কি িচারীবদর সবিন 

িািাদী ও অন্যান্য ব্যয় 

২২.৭৯ সকাটি টাকা ২২.৭৯ সকাটি টাকা 

০২ স্বাস্থয র্বিার্, পর্রচ্ছন্ন র্বিার্, স্যার্নবটশন, 

টিকা কার্ িক্রি, মূদ্রন ও পর্রস্কার পর্রচ্ছন্নিা 

অর্ির্ান ইিযার্দ বাবদ ব্যয়। 

৯.৪৩ সকাটি টাকা ৯.৪৩ সকাটি টাকা 

০৩ র্শক্ষা, বৃক্ষবরাপন, ক্রীড়া, ত্রান র্বিরন, 

র্বশুদ্ধ পার্ন সরবরাহ ও অনুদান প্রদান 

বাবদ ব্যয় 

১০.১৩ সকাটি টাকা ১০.১৩ সকাটি টাকা 

 

১০। ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর ADP দ্বারা বাস্তবার্য়ি/গৃহীি কার্ িক্রবির র্ববরণ: 

ক্রর্িক ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর গৃহীি প্রকল্প ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর সিাপ্ত প্রকল্প িন্তব্য 

০১ সকার্ির্-১৯ সিাকার্ব া, সেবনজ ব্যবস্থা 

সংস্কার/বিরািি, সড়ক সংস্কার/বিরািি, পর্রচ্ছন্নিা 

কার্ িক্রি, সর্ঙ্গু সিাকাবব া ইিযার্দ। 

সকার্ির্-১৯ সিাকার্ব া, সেবনজ ব্যবস্থা 

সংস্কার/বিরািি, সড়ক সংস্কার/বিরািি, 

পর্রচ্ছন্নিা কার্ িক্রি, সর্ঙ্গু সিাকাবব া ইিযার্দ। 

এ খাবি ব্যয় হবয়বছ 

৭.১১ সকাটি টাকা।  

 

১১। ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর র্নজস্ব আয় হবি বাস্তবার্য়ি/গৃহীি কার্ িক্রবির র্ববরণ: 

 

ক্রর্িক ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর গৃহীি প্রকল্প কাবজর অগ্রর্র্ি 

১ রাস্তা উন্নয়ন (কাদপ মটিাং, মসমস, আরমসমস) ১৮.৫০ মকমি  

২ সেন মনি মাণ (আরমসমস) ১৯.৮০ মকমি 

৩ আরমসমস মরদটইমনাং ওয়াল মনি মাণ  ০.৫০ মকমি  

৪ সিক বামত স্থাপন বামত স্থাপন/সিরািত  ২৬.৪৫ মকমি 

৫ রাস্তা এসফল্ট দ্বারা উন্নয়ন।  ৪.৫০ মকমি 

 

  



১২। চ িান প্রকল্প সংক্রান্ত িথ্য র্ববরনী: 

 

ক্রর্ি

ক 

প্রকবল্পর 

নাি/অর্ িায়বনর 

উৎস/আর্র্ িক 

সংবেষ/ 

সিার্প্তকা  

প্রকবল্পর উবেশ্য অাংদগর নাি  ক্ষযিাত্রা অগ্রর্র্ি 

বাস্তব আর্র্ িক বাস্তব আর্র্ িক 

০১ মসদলট মসটি 

কদপ মাদরেদনর 

অবকাঠাদিা মনি মাণ 

প্রকি।  

র্জওর্ব: ৪৬৫১৮.৫৪ 

লে টাকা। 

এসর্সর্স: ৮২০৯.১৬ 

লে টাকা। 

সিাট: ৫৪৭২৭.৭০ 

লে টাকা।  

জানু:/১৮-জুন/২২ 

সড়ক সর্ার্াবর্ার্ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন, 

সেবনজ র্সবেি 

উন্নয়ন, সর্ র্ 

ওবয়ে 

ব্যবস্থাপনার 

িাধ্যবি 

পর্রবববশর 

উন্নয়ন, উন্নয়ন 

কার্ িক্রবির 

গুনর্ি িান 

র্নর্িি করার 

 বক্ষয র্ন্ত্রপার্ি  

র্ানবাহন ক্রয়।   

 

এসিল্ট সড়ক 

(নতুন) (র্ড় ১২ র্ি 

প্রশস্থ), এসিল্ট 

সড়ক (ওিারব ) 

(র্ড় ১২ র্ি প্রশস্থ), 

কাবপ িটিং রাস্তা 

(নতুন) (৫ র্ি 

প্রশস্থ), কাবপ িটিং 

রাস্তা (সংস্কার) (৪.৫ 

র্ি প্রশস্থ), আরর্সর্স 

রাস্তা (২০০ র্ির্ি 

পুরু), আরর্সর্স রাস্তা 

(১৫০ র্ির্ি পুরু), 

র্সর্স সরার্ (১০০ 

র্ির্ি পুরু), আরর্সর্স 

বক্স সেন (০.৯০ র্ি 

× ০.৯০ র্ি), 

আরর্সর্স বক্স সেন 

(১.২৫ র্ি × ১.২৫ 

র্ি), আরর্সর্স বক্স 

সেন (১.৫০ র্ি × 

১.৫০ র্ি), আরর্সর্স 

ইউ টাইপ সেন 

(২.০০ র্ি × ২.০০ 

র্ি), আরর্সর্স ইউ 

টাইপ সেন (৩.০৫ 

র্ি × ২.৫০ র্ি), 

আরর্সর্স র্রবটইর্নং 

ওয়া  (২.৫০ র্ি 

উচ্চিা), আরর্সর্স 

র্রবটনর্নং ওয়া  

(৩.০০ র্ি উচ্চিা), 

সধাপার্দঘীবি  

ওয়াকওবয় র্নি িান, 

পুকুবরর পাববি 

ওয়াকওবয় র্নি িান, 

সপর্িং ব্লক সহ 

ফুটপার্ র্নি িান, 

আরর্সর্স বক্স 

কা িাট ি র্নি িান, 

র্ার্পং গ্রাউবে 

আরর্সর্স সরার্ 

র্নি িান (৫.০০ র্ি 

প্রশস্থ), দর্ক্ষন সুরিা 

এসিল্ট সড়ক (নতুন) 

০.৯০ র্কর্ি, এসিল্ট 

সড়ক (ওিারব ) ৪.৬১ 

র্কর্ি, কাবপ িটিং রাস্তা 

(নতুন) ১.৬৭ র্কর্ি, 

কাবপ িটিং রাস্তা (সংস্কার) 

৯.০৪ র্কর্ি, আরর্সর্স 

রাস্তা (২০০ র্ির্ি পুরু) 

২.৯১ র্কর্ি, আরর্সর্স 

রাস্তা (১৫০ র্ির্ি পুরু) 

৩.৪৬ র্কর্ি, র্সর্স সরার্ 

(১০০ র্ির্ি পুরু) ৬.৪৬ 

র্কর্ি, আরর্সর্স বক্স সেন 

(০.৯০ র্ি × ০.৯০ র্ি) 

৯.৪০ র্কর্ি, আরর্সর্স বক্স 

সেন (১.২৫ র্ি × ১.২৫ 

র্ি) ৪.৩০ র্কর্ি, আরর্সর্স 

বক্স সেন (১.৫০ র্ি × 

১.৫০ র্ি) ১.৪১ র্কর্ি, 

আরর্সর্স ইউ টাইপ সেন 

(২.০০ র্ি × ২.০০ র্ি) 

১.২০ র্কর্ি, আরর্সর্স ইউ 

টাইপ সেন (৩.০৫ র্ি × 

২.৫০ র্ি) ০.৪০ র্কর্ি, 

আরর্সর্স র্রবটইর্নং ওয়া  

(২.৫০ র্ি উচ্চিা) ০.৭০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স র্রবটইর্নং 

ওয়া  (৩.০০ র্ি উচ্চিা) 

০.৪০ র্কর্ি, সধাপার্দঘীবি  

ওয়াকওবয় র্নি িান ০.১০ 

র্কর্ি, পুকুবরর পাববি 

ওয়াকওবয় র্নি িান ০.৩৫০ 

র্কর্ি, সপর্িং ব্লক সহ 

ফুটপার্ র্নি িান ৬.৫০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স বক্স 

কা িাট ি র্নি িান ১ টি, 

র্ার্পং গ্রাউবে আরর্সর্স 

সরার্ র্নি িান (৫.০০ র্ি 

প্রশস্থ) ০.০৫ র্কর্ি, দর্ক্ষন 

সুরিা ও উির সুরিা বাস 

টার্ি িনা  উন্নয়ন ও ৩টি 

পাবর্ ক টয়ব ট র্নি িান 

১৫০০.০০ ব:র্ি:, সরার্ 

র্র্িাইর্ার স্থাপন ০.১২৫ 

৯০০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 

১০০% ৯০০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 



ও উির সুরিা বাস 

টার্ি িনা  উন্নয়ন ও 

৩টি পাবর্ ক 

টয়ব ট র্নি িান,  

সরার্ র্র্িাইর্ার 

স্থাপন, রাস্তা 

প্রশস্থকরবণর জন্য 

সীিানা সদওয়া  

র্নি িান, হর্রি 

িার্নক পীর (রহঃ) 

কবরস্থান ও 

চার্ বন্দর শশ্মান 

উন্নয়ন, স্থানান্তর চাজি 

(গ্যাস রাইজার, 

টিএেটি সপা ), 

র্ানবাহন ক্রয়, 

র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় এবং 

ফুটওিার ব্রীজ 

র্নি িান। 

র্কর্ি, রাস্তা প্রশস্থকরবণর 

জন্য সীিানা সদওয়া  

র্নি িান ০.৩৫০ র্কর্ি, 

হর্রি িার্নক পীর (রহঃ) 

কবরস্থান ও চার্ বন্দর 

শশ্মান উন্নয়ন ২ টি, 

র্ানবাহন ক্রয় ৫ টি, 

র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় ১১ টি, 

ফুটওিার ব্রীজ র্নি িান ১ 

টি। 

০২ র্সব ট র্সটি 

কবপ িাবরশবনর 

জ াবদ্ধিা র্নরসন, 

র্বশুদ্ধ পার্ন সরবরাহ 

ও অবকাঠাবিা 

র্নি িাণ। 

র্জওর্ব: ৯৮২৫২.৩৯ 

লে টাকা। 

এসর্সর্স: 

২৪৫৪৯.৪৮ লে 

টাকা। 

সিাট: ১২২৮০১.৮৭ 

লে টাকা।  

জানুয়ার্র/২০২০-

র্র্বসম্বর/২০২৩ 

সেবনজ ব্যবস্থা 

উন্নয়বনর িাধ্যবি 

জ াবদ্ধিা 

দূরীকরণ, সড়ক 

সর্ার্াবর্ার্ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন, 

র্বশুদ্ধ পার্ন 

সরবরাহ ও 

র্নরাপিা ব্যবস্থা 

সজারদারকরণ, 

উন্নয়ন 

কার্ িক্রবির 

গুণর্ি িান 

র্নর্িি করার 

 বক্ষয র্ন্ত্রপার্ি 

ও র্ানবাহন 

সরবরাহ। 

এসিল্ট রাস্তা 

(নতুন) (র্ড় প্রশস্তিা 

১২ র্ি:), এসিল্ট 

রাস্তা (ওিার স ) 

(র্ড় প্রশস্তিা ১০ 

র্ি:), কাবপ িটিং রাস্তা 

(নতুন) (র্ড় প্রশস্তিা 

৫ র্ি:), কাবপ িটিং 

রাস্তা (সংস্কার) (র্ড় 

প্রশস্তিা ৫ র্ি:), 

আরর্সর্স রাস্তা 

(২০০.০০ র্ির্ি) 

(র্ড় প্রশস্তিা ৭.৫০ 

র্ি:), আরর্সর্স রাস্তা 

(১৫০.০০ র্ির্ি) 

(র্ড় প্রশস্তিা ৫ 

র্ি:), র্সর্স রাস্তা 

(১০০.০০ র্ির্ি) 

(র্ড় প্রশস্তিা ৩  

র্ি:), আরর্সর্স সেন 

(০.৯০র্ি×০.৯০র্ি), 

আরর্সর্স সেন 

(১.২৫র্ি×১.২৫র্ি), 

আরর্সর্স সেন 

(১.৫০র্ি×১.৫০র্ি), 

আরর্সর্স সেন সহ 

ফুটপাি, ওয়াকওবয় 

সহ আরর্সর্স 

র্রবটইর্নং ওয়া  

র্নি িাণ (পুকুর ও 

সরার্ সাইর্), বৃক্ষ 

সরাপন সহ সরার্ 

এসিল্ট রাস্তা (নতুন) ৪.১৫ 

র্কর্ি, এসিল্ট রাস্তা 

(ওিার স ) ১৩.০০ র্কর্ি, 

কাবপ িটিং রাস্তা (নতুন) 

৪.০০ র্কর্ি, কাবপ িটিং 

রাস্তা (সংস্কার) ৪.০০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স রাস্তা 

(২০০.০০ র্ির্ি) ১.১০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স রাস্তা 

(১৫০.০০ র্ির্ি) ৫.০০ 

র্কর্ি, র্সর্স রাস্তা 

(১০০.০০ র্ির্ি) ৮.৫০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স সেন 

(০.৯০র্ি×০.৯০র্ি) ৩৫.০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স সেন 

(১.২৫র্ি×১.২৫র্ি) ৩.০০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স সেন 

(১.৫০র্ি×১.৫০র্ি) ১.৫০ 

র্কর্ি, আরর্সর্স সেন সহ 

ফুটপাি ১.২০ র্কর্ি, 

পাবর্ ক টয়ব ট র্নি িাণ 

১টি, পার্নর পাইপ  াইন 

স্থাপন ১৩.০০ র্কর্ি, 

ববদ্যযর্িক কাজ ৯.০০ 

র্কর্ি, অিযাবশ্যকীয় 

র্ন্ত্রপার্ি ও র্ানবাহন ক্রয় 

৫ টি। 

১২৯৯০.৭৫ 

 ক্ষ টাকা 

১০০% ১২৯৯০.৭

৫  ক্ষ 

টাকা 



র্র্িাইর্ার র্নি িাণ, 

ভূর্ি ধ্বস সরাবধ 

র্সর্স ব্লক স্থাপন ও 

আরর্সর্স র্রবটইর্নং 

ওয়া  র্নি িাণ, 

পাবর্ ক টয়ব ট 

র্নি িাণ, ছড়া/খাব র 

উৎসমুবখ বালু িাঁদ 

বির্র (Slit 

Trap), র্নরাপিার 

জন্য বড় সেবনর 

পাবশ র্েব র সরর্ ং 

স্থাপন, পার্নর পাইপ 

 াইন স্থাপন, 

ববদ্যযর্িক কাজ, 

অিযাবশ্যকীয় 

র্ন্ত্রপার্ি ও র্ানবাহন 

ক্রয় 

০৩ র্সব ট িহানর্রীর 

নার্র্রক সসবা বৃর্দ্ধর 

 বক্ষয বজিয 

ব্যবস্থাপনা 

আধুর্নকায়বনর জন্য 

আধুর্নক র্ান-

র্ন্ত্রপার্ি সরবরাহ। 

র্জওর্ব: ৩৬৩৬.০০ 

লে টাকা। 

এসর্সর্স: ৯০৯.০০ 

লে টাকা। 

সিাট: ৪৫৪৫.০০ 

লে টাকা।  

জু াই/২০১৯ হবি 

জুন/২০২২ 

বজিয অপসারণ 

কাবজ 

র্র্িশী িা 

আনয়ন এবং 

জনসাধারবণর 

সসবার িান 

বৃর্দ্ধর  বক্ষয 

আধুর্নক র্ান-

র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় 

করন, র্সব ট 

র্সটি 

কবপ িাবরশবনর 

সড়ক সমূবহ সৃষ্ট 

বজিয সমূহ দ্রুি 

অপসারবণর 

িাধ্যবি পর্রববশ 

দ্যষণমুি করণ, 

বজিয ব্যবস্থাপনা 

কার্ িক্রি 

আধুর্নকায়ন 

করণ, 

সাির্গ্রকিাবব 

নর্রবাসীর সসবা 

বৃর্দ্ধ করণ। 

৩ টন কবপকটর 

ট্রাক, সিাবাই  

টয়ব ট, হুই  

এবক্সবিটর, ২৫ টন 

সরকার, সচইন 

সর্াজার 

৩ টন কবপকটর ট্রাক 

১৫টি। 

১০০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 

১০০% ১০০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 

০৪ সাম্প্রর্িক (২০১৮) 

বন্যায় র্সব ট 

িহানর্রীর ক্ষর্িগ্রস্থ 

রাস্তা ও ফুটপাি 

সংস্কার প্রকল্প। 

র্জওর্ব: ৪৩৭২.১০ 

লে টাকা। 

এসর্সর্স: ২৩০.১১ 

লে টাকা। 

সাম্প্রর্িক 

(২০১৮) বন্যায় 

র্সব ট 

িহানর্রীর 

ক্ষর্িগ্রস্থ সড়ক 

ও ফুটপাি 

সংস্কার, 

পর্চারীবদর 

র্নরাপবদ 

এসিল্ট সড়ক (র্বড় 

১০ র্ি: প্রশস্ত), 

কাবপ িটিং সড়ক 

(র্বড় ৬ র্ি: প্রশস্ত), 

কাবপ িটিং সড়ক 

(র্বড় ৬ র্ি: প্রশস্ত), 

আরর্সর্স সড়ক 

(র্বড় ৪ র্ি: প্রশস্ত), 

র্সর্স সড়ক (র্বড় ৩ 

এসিল্ট সড়ক (র্বড় ১০ 

র্ি: প্রশস্ত) ৭.০০ র্কর্ি, , 

কাবপ িটিং সড়ক (র্বড় ৬ 

র্ি: প্রশস্ত) ৮.১০ র্কর্ি, 

আরর্সর্স সড়ক (র্বড় ৪ 

র্ি: প্রশস্ত) ৭.০০ র্কর্ি। 

১৫০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 

১০০% ১৫০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 



সিাট: ৪৬০২.২১.০০ 

লে টাকা।  

জু াই/২০১৯ হবি 

জুন/২০২২ 

চ াচব র সুর্বধা 

বৃর্দ্ধ ির্া 

নার্র্রক সুবর্ার্ 

সুর্বধা সৃর্ষ্ট। 

র্ি: প্রশস্ত), আরর্সর্স 

সেন সহ ফুটপাি ও 

সপর্িং ব্লক স্থাপন। 

০৫ Feasibility 

study for 

preparation 

of sewerage 

Master Plan 

with Detail 

Design of 

Priority 

Works. 

র্জওর্ব: ৪৯৫.৩০ 

লে টাকা। 

সিাট: ৪৯৫.৩০ লে 

টাকা।  

জু াই/২০১৯-

জুন/২০২১। 

র্সব ট 

িহার্রীবি সকান 

পয়ঃর্নস্কাশন 

ব্যবস্থা 

(Sewerage 

System) 

সনই। িহানর্রীর 

র্বদ্যিান 

পয়ঃর্নস্কাশন 

ব্যবস্থা শুধুিাত্র 

Septic 

Tank 

র্ির্িক। 

িহানর্রীর 

বাড়ীর িার্ কর্ন 

অবনক সক্ষবত্রই  

Septic 

Tank এর 

সাবর্ Soak 

Well র্নি িান 

না কবরই 

সরাসর্র দ্যর্ষি 

ির  বজিয 

খা /ছড়া/সেন/ন

দীবি সিব  

পর্রববশ দূষন 

কবর আসবছ। 

র্সব ট 

িহানর্রীবি 

Sewerage 

Network 

স্থাপবনর  বক্ষয 

Sewerage 

Master 

Plan করা 

অিযন্ত জরুরী। 

২০৫০ সাব  

র্সব ট 

িহানর্রীর 

স্যার্নবটশন 

চার্হদা পূরণই 

প্রকবল্পর মূ  

উবেবশ্য। 

প্রকল্পটি স্বল্প 

সিয়াদী ও দীঘ ি 

সিয়াদী 

পর্রকল্পনার 

কনসা বটর্ি ১০০% ৪৯৫.৩০ 

 ক্ষ টাকা 

১০০% ৪৯৫.৩০ 

 ক্ষ টাকা 



িাধ্যবি 

বাস্তবায়বনর 

 ক্ষযিাত্রা 

র্নধ িারণ পূব িক 

আধুর্নক পর্রচ্ছন্ন 

ও পর্রববশ 

বান্ধব িহানর্রী 

র্ড়ার উবেবশ্য 

প্রকল্পটি প্রনয়ন 

করা হবয়বছ। 

 র্সব ট র্সটি 

কবপ িাবরশন এ াকার 

র্শক্ষা ও উন্নি 

পর্রবববশর জন্য 

অবকাঠাবিা র্নি িাণ 

প্রকল্প। 

িারিীয় সরকাবরর 

অনুদান: ২৪২৮.৪৫ 

লে টাকা।  

জানুয়ারী/২০১৭-

র্র্বসম্বর/২০২১। 

নর্রবাসীর 

র্শক্ষার সুর্বধা 

বৃর্দ্ধ, র্সব ট 

র্সটি 

কবপ িাবরশবনর 

র্িনারবদর 

জীবনর্াত্রার িান 

উন্নয়ন, 

নর্রবাসীর 

র্চির্ববনাদবনর 

সুর্বধা ও র্নি ি  

পর্রবববশর 

সুর্বধা বৃর্দ্ধ। 

র্কোর র্াবট িন স্কু  

১৯৮৭.৩০ 

বর্ ির্িটার, র্িনার 

কব ানী র্নি িান 

১১৬৯.১৮ বর্ ির্িটার, 

সধাপার্দঘীরপার 

এ াকার উন্নয়ন 

৬২১৭.৪৭ বর্ ির্িটার। 

সধাপার্দঘীরপার এ াকার 

উন্নয়ন ৪০০০.০০ 

বর্ ির্িটার। 

৩০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 

১০০% ৩০০.০০ 

 ক্ষ টাকা 

 

১৩। প্রবকৌশ /স্বাস্থয/সপর্ি/রাজস্ব/পর্রচ্ছন্নিা/অর্র্ট/আইন/বজিয ব্যবস্থাপনা/কর্পউটার সস /পর্রবহন/নর্র পর্রকল্পনা/ র্শক্ষা/প্রশাসর্নক/র্বশুদ্ধ 

পার্ন সরবরাহ/সািার্জক কার্ িক্রি/স্যার্নবটশন কার্ িক্রি/িানব সপদ উন্নয়ন/ দার্রদ্র র্ববিাচন কি মসূচীদত মসদলট মসটি কদপ মাদরেন মবমভন্ন উদযাগ 

গ্রহণ কদরদে। 

 

১৪। ২০২০-২১ অর্ িবছবরর র্ববশষ সািল্য: 

সুোসন (Good Governance) এর জন্য মসদলট মসটি কদপ মাদরেদনর মনম্নমলমখত কায মক্রি পমরচামলত হয়; 

০১)  মসদলট মসটি কদপ মাদরেদনর যাবতীয় নাগমরক সসবা মসটিদজন চাট মার এর িাধ্যদি প্রেমে মত হদচ্ছ।  

০২)  অনলাইদন জন্ম মনবন্ধন করা হদচ্ছ।  

০৩)  অনলাইদন সট্রে লাইদসন্স প্রোন করা হদচ্ছ।  

০৪)  সহামডাং ট্যাক্স আোদয় কমম্পউটাদর মবল প্রস্তুত করা হদচ্ছ। 

০৫)  মসদলট মসটি কদপ মাদরেদনর মবশুে পামন সরবরাদহর মবল অনলাইদন আোয় হদচ্ছ।   

০৬)  মসদলট মসটি কদপ মাদরেদনর বাৎসমরক বাদজট প্রণয়দনর সিয় মবগত বেদরর বাদজট বাস্তবায়দনর মবমভন্ন মেক মনদয় 

সাাংবামেক ও সুেীল সিাদজর মবমভন্ন প্রমতমনমধর সমহত িতমবমনিয় করা হদয়দে। এদত জবাবমেমহতা মনমিত হদয়দে। 

০৭) মসদলট মসটি কদপ মাদরেদনর ওদয়বসাইদট হালনাগাে তথ্য সমন্নদবে করা হদচ্ছ।  

০৮)  মসটি কদপ মাদরেদনর সটন্ডামরাং প্রমক্রয়া েতভাগ e-gp প্রমক্রয়ায় বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ।  

০৯)  কদরানা সিাকাদবলায় মসদলট মসটি কদপ মাদরেন কর্তমক িহানগরীর ২৭টি ওয়াদে ম জীবানুনােক (মেজইনদফদেে) সে, 

মলফদলট মবতরন, িাস্ক মবতরন, োি সবমসন স্থাপন, হোন্ড-ওয়াস পদয়ন্ট স্থাপন, খায সািগ্রী ও নগে অর্ ম মবতরন কায মক্রি 

অব্যাহত রদয়দে। 

১০)  সেঙ্গু ও এমেস িোর উপদ্রব হদত িহানগরবাসীদক রোর স্বাদর্ ম বেরব্যামপ িেক মনধন কায মক্রি অব্যাহত রদয়দে। 

১১) (ক) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয় এবং পররাষ্ট্র িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী 

িবহাদয় কর্তমক সচৌহাট্টা হদত বন্দর বাজার সিক এর শুভ উদদ্বাধন কদরন।  

 (খ) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয় এবং পররাষ্ট্র িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী 

িবহাদয় মসদলট িহানগরীর উপেহর এলাকায় হলেীেিার পাদবম মনি মাণাধীন ওয়াকওদয় ও সসৌন্দয মবধ মন কাজ পমরেে মন 

কদরন। 

(গ) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয় এবং পররাষ্ট্র িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী 

িবহাদয় র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর সকন্দ্রীয় শহীদ র্িনাবর স্থার্পি মুর্িযুদ্ধ র্াদ্যঘর পর্রদশ িন কদরন। 

 



১৫। ২০২০-২১ অর্ িবছবরর কার্ িক্রি সংর্েষ্ট উবল্লখবর্াগ্য ছর্ব: 

 

 

 

 
র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর উপশহর ওয়াকওবয় পর্রদশ িন করবছন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র 

িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী । 

                                 



 
র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর সকন্দ্রীয় শহীদ র্িনাবর স্থার্পি মুর্িযুদ্ধ র্াদ্যঘর পর্রদশ িন করবছন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রনা বয়র 

িাননীয় িন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী ।  

 

 

 
 

সচৌহাট্টা হবি বন্দরবাজার সড়ক শুি উবদ্বাধন সশবষ সিানার্াি করবছন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী এবং 

পররাষ্ট্র িন্ত্রনা বয়র িাননীয় িন্ত্রী । 

 



 
সচৌহাট্টা হবি বন্দরবাজার সড়ক। 

 

 
 

র্নি িানাধীন র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর উপশহর ওয়াকওবয় 

                                                                                              



 

 
 

র্নি িানাধীন র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর দর্ক্ষন সুরিা জনবনত্রী সশখ হার্সনা র্শশু পাকি। 

                                                                                              
 

 
 

অববধ দখ দারমুি সর্ায়া ী ছড়ার অংশ 

                                                                                              
 



 

 

 

র্সব ট শহীদ বুর্দ্ধর্জবী স্মৃর্িবসৌধ 
 

 

 

 

র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর শাহী ঈদর্াহ্ এর পাবশ দৃর্ষ্টনন্দন ফুটপাি  



 

 

র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর সখাজারখ া এ াকায় র্নর্ি িি আরর্সর্স রাস্তা। 

 

 
 

র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর কার্জর্দর্ঘ সংরক্ষন ও র্নর্ি িি আরর্সর্স রাস্তা। 

 

                                                                                              



 
 

র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর বরইকার্ন্দ এ াকায় র্নর্ি িি আরর্সর্স রাস্তা ও আরর্সর্স সেন। 

 
 

 
 

র্সব ট র্সটি কবপ িাবরশবনর হর্রি িার্নকপীর (রহ:) কবরস্থান আধুর্নকায়ন। 


