
প ৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী 
  

1) প ৌরসভার মলূ দায়িত্বঃ 
(ক)   স্ব- স্ব এলাকাভহক্ত নাগয়রকগণের এই অধ্যাণদশ ও আইণনর দ্বারা প্রয়িয়িি য়বধ্ান অনুসাণর 

সকল প্রকার নাগয়রক সুয়বধ্া প্রদান করা। 
(খ)   প ৌর প্রশাসন ও সরকারী কমযকিযা ও কমযচারীগণের মণধ্য সমন্বি সাধ্ন এবং সময়ন্বি 

কার্যক্রম গ্রহে করা। 
(গ)   প ৌর এলাকাি নাগয়রকগণের প ৌরণসবা প্রদাণনর লণযয অবকাঠাণমাগি উন্নিন, ইমারি 

য়নিন্ত্রেসহ নগর উন্নিন  য়রচালনা প্রেিন ও বাস্তবািন করা। এবং 
(ঘ)   নাগয়রক য়নরা ত্তা ও জনশ�ৃখলা রযা করা। 

2) প ৌরসভার কার্যাবলীঃ 
(ক)   আবায়সক, য়শল্প এবং বায়েয়জযক উণেণে বযবহাণরর জন্য  ায়ন সরবরাহ। 
(খ)    ায়ন ও  িঃ য়নষ্কাশন। 
(গ) বজযয বযবস্থা না। 
(ঘ) অর্যননয়িক ও সামায়জক ন্যািয়বচার য়নশ্চিকরণের লণযয  য়রকল্পনা প্রেিন। 
(ঙ) পর্াগাণর্াগ বাবস্থার উন্নিনকণল্প রাস্তা, ফটু ার্, জনসাধ্ারণের চলাচল, র্াত্রী এবং 

মালামাণলর সুয়বধ্াণর্য টায়মযনাল য়নমযাে। 
(চ)    জন্ম ও মৃিযু য়নবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সণনর ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী। 
(ছ)    য়রবহে বযবস্থা নার সুয়বধ্াণর্য ট্রায়ফক বযবস্থা নার  য়রকল্পনা,  র্চারীণদর সুয়বধ্াণর্য 

র্াত্রী ছাউনী, সড়ক বায়ি, র্ানবাহণনর  ায়কযং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্ট্  এর 
বযবস্থা করা। 

(জ)   নাগয়রক স্বাস্থয ও  য়রণবশ রযোণবযে, বযৃণরা ে ও রযোণবযে। 
(ঝ)   বাজার ও কসাইখানা স্থা ন এবং বযবস্থা না। 
(ঞ) য়শযা, পখলাধ্ুলা, য়চত্ত য়বণনাদন, আণমাদ প্রণমাদ এবং সাংষ্কৃয়িক সুণর্াগ সৃয়ি ও প্রসাণর 

সহািিা, প ৌর এলাকার পসৌন্দর্যয বৃয়ি এবং 
(ট)    আইন, য়বয়ধ্, প্রয়বয়ধ্, উ - আইন বা সরকার প্রদত্ত আণদশ দ্বারা অয় যি অন্যান্য 

কার্যাবলী। 

3) উ য়র- উক্ত পি পকান কার্য সমঙাদন কয়রণি প ৌরসভার য়নজস্ব কায়রগয়র বযবস্থা না ও আয়র্যক 
সামর্যয না র্ায়কণল নাগয়রক সুয়বধ্াণর্য উ য়রউক্ত কার্যাবলী স্থয়গি করা র্াইণব না। 

4) উ - ধ্ারা (১) ও (২) এ বয়েযি পকান কার্য সমঙায়দি না হইণল সরকার এিয়দ্বষণি প্রণিাজনীি 
য়নণদযশ প্রদান কয়রণি  য়রণব। 

5) উ য়র- উক্ত কার্যাবলী ছাড়ও প ৌরসভা উহার িহয়বণলর সঙ্গয়ি অনুর্ািী য়দ্বিীি িফয়সণল বয়েযি 
কার্যাবলী সমঙাদন কয়রণব। 

সরকার কিৃযক প্রদত্ত কার্যাবলীঃ 

(১) প ৌরসভা অধ্যাণদণশ প্রদত্ত কার্যাবলী বযিীি সরকাণরর অনুণমাদনক্রণম প্রার্য়মক য়শযা, 
প্রয়িণরাধ্ ও য়নরামিমূলক স্বাস্থয বযবস্থা,  য়রবহে, অয়ি প্রয়িণরাধ্ ও অয়ি য়নরা ত্তা এবং প ৌর 
এলাকার দায়রদ্র দূরীকরে, ইিযায়দ পর্ পকান দায়িত্ব ও কার্য প ৌরসভা সমঙাদন কয়রণব। 



(২) অন্য পকান দায়িত্ব বা কার্য প ৌরসভা কিৃযক সমঙাদন কয়রবার প্রস্তাব করা হইণল সরকার 
কয়মশণনর সয়হি  রামশযক্রণম, উহা র্র্ার্র্ মণন কয়রণল প্রজ্ঞা ন জায়রর মাধ্যণম সমঙাদণনর 
য়নণদযশ য়দণি  ায়রণব। 

 


