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স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপদেষ্টা

জনাব ম�োঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
জনাব স্বপন ভট্টাচার ্য, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নির্দেশনায়

জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সম্পাদনা পরিষদ
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অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মইই উইং, স্থানীয় সরকার বিভাগ
যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও মূল্যায়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সহকারী সচিব (মনিটরিং-৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহয�োগিতায়

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা।

প্রকাশনায়

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
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আহবায়ক
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য সচিব

“এ স্বাধীনতা আমার ব্যর ্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না
খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-ব�োনেরা কাপড় না পায়।
এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে
তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়”।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
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“উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুণগতমান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আর্থিক শৃঙ্খলা
নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে মনিটরিং কার ্যক্রম জ�োরদার এবং কার ্যকর মনিটরিং
এর জন্য তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলনের প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে
হবে”।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
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মন্ত্রী

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার ্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের মানদন্ড। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ
কর্ক
তৃ ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মের গতি প্রকৃতি ও সার্বিক উন্নয়নচিত্র ফুটে উঠেছে।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি
দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তথা ‘স�োনার বাংলা’ গড়ার। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের
‘রুপকল্প-২০২১’, ‘রুপকল্প-২০৪১’, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ গ্রহণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন
‘স�োনার বাংলা’ বিনির্মাণে দেশকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শী নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ দিক নির্দেশনায় ‘স�োনার
বাংলা’ গড়ার এ অভিযাত্রায় স্থানীয় সরকার বিভাগ অন্যতম সারথি। জনঅংশগ্রহণে কার ্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে
সর্বস্তরের জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয়
সরকার বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দেশের আর ্থ-সামাজিক ও অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে নিরলস কাজ করে
যাচ্ছেন।
দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুন্য সহনশীলতা এবং টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নই হবে
স�োনার বাংলা গড়ার অফুরন্ত প্রাণশক্তি। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয়
সরকার বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পল্লী য�োগায�োগ অবকাঠাম�ো উন্নয়ন এবং অর ্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণে স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল
অধিদপ্তর গ্রামীণ ও শহর অবকাঠাম�ো নির্মাণ, ব্রিজ-কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, মহিলা বিপণী কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ও
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অর ্থনৈতিক চালিকাশক্তিকে শাণিত করেছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ,
উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সৃজনের মাধ্যমে সুস্থ নাগরিক জীবন নিশ্চিতকরণে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ দেশব্যাপি কার ্যক্রম
চলমান রয়েছে। ওয়াসাসমূহ নগরবাসীর নিরাপদ পানির চাহিদা পূরণ, পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাদের কার ্যক্রমকে
গতিশীল করেছে। একই সঙ্গে নগর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ টেকসই ও নান্দনিক প্রকল্প গ্রহণের
মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ বিভাগের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা,
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান কার ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে
বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ, গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম-মৃত্যু
নিবন্ধন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সক্রিয় রয়েছে।
বিশ্ব আজ কর�োনা ভাইরাসজনিত মহামারির কারণে বিপর ্যস্ত। ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের শেষ প্রান্তিকে ক�োভিড-১৯ মহামারির
কারণে উন্নয়ন কাজে বিঘ্ন ঘটলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্পিত দায়িত্ব
সুসম্পন্ন করেছে। আমার বিশ্বাস, ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্পাদিত
কার ্যাবলি ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।
আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার ্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন
জানাচ্ছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(ম�োঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)
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প্রতিমন্ত্রী

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রমের উপর
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখ�ো শহীদের
আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ,
গ্রামীণ য�োগায�োগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্রিজ-কালভার্টনির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার অবকাঠাম�ো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর ্থনীতিতে
প্রাণ সঞ্চার করেছে। তাছাড়া সুপেয় ও নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুস্থ নাগরিক জীবন নিশ্চিতকরণে
আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সেবা কার ্যক্রমকে বিস্তৃত করেছে।
স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী, কার ্যকর, উন্নয়নমূখী, জনবান্ধব এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে
গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তৃণমুল থেকে রাজধানী পর ্যন্ত সকল জনগণের দ�োড়গ�োড়ায় কাঙ্খিত সেবা প�ৌঁছে দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নপ্রবাহে এ
বিভাগ অনন্য অবদান রেখে আসছে। স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন
কর্পতৃ ক্ষসমূহ, সিটি কর্পোরেশন, প�ৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
জনগণের চাহিদা ও উপয�োগিতার নিরিখে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের কাছে দেয়া সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে তাদের
ভূমিকাকে আর�ো শাণিত করেছে।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে জনসাধারনের কার ্যকর অংশগ্রহণে দারিদ্র্য বিম�োচন,
মানবসম্পদ উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ‘রুপকল্প-২০২১’,
‘রুপকল্প-২০৪১’ এবং ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০’ অর্জনে বাংলাদেশকে আর�ো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে- এ বিশ্বাস
আমার রয়েছে।
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের এ প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন এ বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে
্যক্রমসমূহের
কার
সাথে সংশ্লিষ্টদের আত্মমূল্যায়নেও প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে।
স্থানীয় সরকার বিভাগের সার্বিক কার ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে
সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি)
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সিনিয়র সচিব

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাৎসরিক সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিবিম্ব যার মাধ্যমে সম্পাদিত কার ্যক্রম সম্পর্কে সম্যক
ধারণা লাভ করা যায় এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিধি,
কর্মবিন্যাস এবং ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানচিত্রে এক অদম্য শক্তি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা ও
বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ‘রুপকল্প-২০২১’, ‘রুপকল্প-২০৪১’, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি)-২০৩০’ এবং ‘ব-দ্বীপ
পরিকল্পনা-২১০০’ প্রণয়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ‘স�োনার বাংলা’
বিনির্মাণের পথে বাংলাদেশ ক্রমঅগ্রসরমান। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রাজ্ঞ নির্দেশনায়
‘স�োনার বাংলা’ গড়ার এ অভিযাত্রায় স্থানীয় সরকার বিভাগ অন্যতম সারথি হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সুসম্পাদনে বদ্ধপরিকর।
স্থানীয় সরকার বিভাগ ‘শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি’ এই দর্শনকে ধারণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে
শক্তিশালী, কার ্যকর, উন্নয়নমূখী, জনবান্ধব ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বর্তমানে ১২টি সিটি কর্পোরেশন,
৬১টি জেলা পরিষদ, ৩২৮টি প�ৌরসভা, ৪৯২টি উপজেলা পরিষদ ও ৪৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের কাঙ্খিত চাহিদা ও উপয�োগিতার
নিরিখে স্বচ্ছভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। য�োগায�োগ অবকাঠাম�ো
উন্নয়ন ও অর ্থনৈতিক কর্মকান্ড বিস্তৃতকরণে স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ ও শহর অবকাঠাম�ো নির্মাণ, ব্রিজ-কালভার্ট,
গ্রোথ সেন্টার, মহিলা বিপণী কেন্দ্র, হাটবাজার অবকাঠাম�ো নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ও উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের
মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ , উন্নত ও আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার
মাধ্যমে সুস্হ নাগরিক জীবন নিশ্চিতকরণে জনস্বাস্হ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপি কার ্যক্রম বিস্তৃত করেছে। ওয়াসাসমূহ নগরবাসীর
পানির চাহিদা পূরণ, পয়ঃনিস্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ নগর অবকাঠাম�ো নির্মাণ,
আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ ইপ্সিত নাগরিক সেবাসমূহ জনগণের দ�োড়গ�োড়ায় প�ৌঁছে দিতে অনলাইন কার ্যক্রমকে সম্প্রসারিত করেছে।
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান,
দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রশিক্ষণ কার ্যক্রমকে আর�ো বেগবান করেছে।
বিশ্ব আজ প্রাণঘাতী কর�োনা ভাইরাসজনিত মহামারির কারণে বিপর ্যস্ত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি এবং
কর্মকর্তা কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক�োভিড-১৯ মহামারি ম�োকাবেলায় সরকারের গৃহীত আপদকালীন কর্মসূচির সফল
বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে। কর�োনা মহামারির কারণে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের শেষ প্রান্তিকে উন্নয়ন কার ্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হলেও
স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্হ্যবিধি মেনে উন্নয়ন ও সেবা কার ্যক্রম সুসম্পন্ন করেছেন।
১৭ মার্চ ২০২০ হতে এ জাতি উদযাপন করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। স্থানীয় সরকার
বিভাগ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা দিবসটি সাড়ম্বরে উদযাপন করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগসহ আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা,
প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিটি মহানগরীতে ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন, ডিজিটাল ডিসপ্লে, অডিও ভিজ্যুয়াল স্থাপন ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার প্রতিষ্ঠাসহ নানাবিধ
কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুমহান আত্মত্যাগ ও কালজয়ী জীবনাদর্শের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম সম্বলিত প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সার্বিক কর্মসম্পাদনের প্রতিচ্ছবি। এ
প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ প্রতিবেদন থেকে অংশীজন, আগ্রহী
ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও বিনিয়�োগকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন।
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স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০ অর ্থবছরের
কার ্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ
বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার ্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের মানদন্ড। প্রতিবছরের মত�ো এ বছরও স্থানীয়
সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৯-২০ অর ্থবছরের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলিত করে ২০১৯-২০
অর ্থবছরের কার ্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর,
সংস্থা ও প্রতিস্ঠানসমূহের কর্মের প্রকৃতি, সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার ্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।
২।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানচিত্রে এক অদম্য শক্তি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্রমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর
সরকারের রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে
জাতির পিতার স্বপ্ন স�োনার বাংলা বিনির্মাণে দেশকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুয�োগ্য নেতৃত্বে ও বলিষ্ঠ দিক
নির্দেশনায় দারিদ্র নিরসর, বৈষম্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নাগরিক সেবার মানবৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে স্থানীয় সরকার
বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
৩।
‘শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি’ এই দর্শনকে ধারণ করে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ,
প�ৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে। রাজধানী ও
বিভাগীয় শহরসহ দেশব্যাপী সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার
নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বহুমুখী কার ্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শহর ও গ্রামীণ অবকাঠাম�ো,
য�োগায�োগ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর ্থনীতির বিকাশে স্থানীয় সরকার বিভাগ বহুমুখী কার ্যক্রম গ্রহণ করেছে।
৪।
বিশ্ব আজ প্রাণঘাতী কর�োনা ভাইরাসজনিত মহামারির কারণে বিপর ্যস্ত। ২০১৯-২০ অর ্থবছরে শেষ প্রান্তিকে ক�োভিড-১৯ এর
কারণে উন্নয়ন কাজে বিঘ্ন ঘটলেও স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে
সর্বদা সচেষ্ট ছিল। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক�োভিড-১৯
মহামারি ম�োকাবেলায় সরকারের গৃহীত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে।
৫।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবাষির্কী ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে উদ্যাপিত
হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী’র সূচনা দিবসটি সাড়ম্বরে উদ্যাপন করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর
আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিটি মহানগরীতে ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন, ডিজিটাল ডিসপ্লে, অডিও ভিজ্যুয়াল স্থাপন ও বঙ্গবন্ধু
কর্ণার প্রতিষ্ঠাসহ নান্দনিক কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুমহান আত্মত্যাগ ও কালজয়ী জীবনাদর্শের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা
জ্ঞাপন করেছে। মুজিববর্ষ, ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্ক
তৃ
সম্মিলিতভাবে সারাদেশে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ মার্চ ২০২০
তারিখে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার ্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। মুজিববর্ষ উদ্যাপনের
অংশ হিসেবে ৬১টি জেলা পরিষদের অফিস কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধু ম্যুারাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৬।
স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী, কার ্যকর, উন্নয়নমুখী, জনবান্ধব এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান
হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের কাঙ্খিত চাহিদা ও উপয�োগিতার নিরিখে স্বচ্ছভাবে প্রকল্প
বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর ্যায়ে উন্নয়ন
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে
থাকে। জেলা পরিষদের কার ্যক্রমকে আর�ো গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১৯-২০ অর ্থবছরে
৫৩০.০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এডিপির ২০১৯-২০ অর ্থবছরের অপ্রত্যাশিত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারি ইত্যাদি)
শির�োনামে একটি নতুন উপখাত সৃষ্টি করে কর�োনার কারণে কর্মহীন/দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের জন্য ১৬ ক�োটি টাকা জেলা
পরিষদসমূহে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জনসংখ্যা, আয়তন ও রাজস্ব আয় ইত্যাদি বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ৪৯২টি উপজেলায়
সাধারণ বরাদ্দ হিসেবে ৪৩৪.৫০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ক�োভিড-১৯ ম�োকাবিলায় ২০১৯-২০ অর ্থবছরে অপ্রত্যাশিত
উপখাত থেকে ইউনিয়ন পর ্যায়ে প্রতির�োধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫ ক�োটি টাকা এবং ৪৯২টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২৪
ক�োটি ৪৫ লক্ষ টাকা বিশেষ থ�োক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর ্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প�ৌরসভা উন্নয়ন
সহায়তা (সংশ�োধনীসহ) থ�োক বরাদ্দ খাতে ৪৬০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ক�োভিড-১৯ ম�োকাবিলায় বিভিন্ন প�ৌরসভার
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অনুকূলে বিশেষ থ�োক বরাদ্দ উপখাত থেকে ২৮.৬৫ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদের
কর্মচারীদের বেতন ভাতা, উৎসব, আনুত�োষিক, প�োষাক সরবরাহ এবং চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানিভাতা বাবদ ম�োট ৭৫৭ ক�োটি ৪৫
লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
৭।
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও শহর অঞ্চলে সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি
সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠাম�ো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে জনসাধারণের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর মূল লক্ষ্য। এলজিইডি কর্ক
তৃ ২০১৯-২০ অর ্থবছরে
৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৫,৫০০ কিল�োমিটার
উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ৩০,৫০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট
নির্মাণ, পুননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ১৯০টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, ১৩০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১৩
হাজার কিল�োমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ফসলি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার
লক্ষ্যে ১৮০ কিল�োমিটার বাঁধ পুননির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়েছে। ৫২০ কিল�োমিটার খাল পুনঃখনন, ১৬০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠাম�ো
নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।
৮।
পল্লী উন্নয়ন ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতিত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ
সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড
ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ নিশ্চিত করা জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর এর মূল উদ্দেশ্য। ২০১৯-২০ অর ্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের
আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৫ জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ খাবার পানির উৎস
রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। বিভিন্ন চলমান কার ্যক্রমের আওতায় জুন ২০২০ পর ্যন্ত গ্রামাঞ্চলে
বিভিন্ন প্রকার ১,২২,৫৫৭টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। ১৫৪টি প�ৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু
রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে সর্বম�োট প্রায় ১,৮৭৩টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্টিন নির্মাণ, ১,১৯৪টি পাবলিক
টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্টিন এবং ১,৩৩৪টি শেয়ারড্ ল্যাট্টিন স্থাপন করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের
উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কার ্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর ্থবছরে
সমগ্র বাংলাদেশে ১,২৪,১৫৬টি পানি উৎসের পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
৯।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার
ইনস্টিটিউট থেকে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ৩,৮৩৯টি প্রশিক্ষণ ক�োর্সে ম�োট ১,৭২,৪৩৩ জন জনপ্রতিনিধি এবং নিয়�োগকৃত কর্মকর্তা ও
কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
১০।
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের আইনগত পরিচিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত
ম�োট ১৭ ক�োটি ৪৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ১ শত ৭৫ জনের জন্ম নিবন্ধন এবং ৯৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১ জনের মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে।
১১।	দেশের ১২ সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৯ টি প�ৌরসভায় উৎপাদিত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহে অনুসৃত
আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অনুসরণে পরিবেশ সম্মতভাবে Incineration বা বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ/জ্বালানী ক্ষেত্রভেদে জৈবসার
উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ডেঙ্গু র�োগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে সময়�োপয�োগী
এবং কার ্যকরভাবে মশক নিধন কার ্যক্রম ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করায় ২০২০ সালে ডেঙ্গু র�োগ
ম�োকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে।
১২।
ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৪০ থেকে ২৪৫ ক�োটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ২৫০ ক�োটি লিটার পানি
উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে। ঢাকা ওয়াসা পরিবেশ-বান্ধব, টেকসই ও গণমুখী পানি ব্যবস্থাপনার জন্য Water Master Plan
ও Sewerage Master Plan অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস থেকে শতকরা ৭০ ভাগ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির
উৎস থেকে শতকরা ৩০ ভাগ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।
১৩।
২০০৮ সালে খুলনা ওয়াসা সৃষ্টির পর ২০০৯ সাল হতে ২০২০ সাল পর ্যন্ত খুলনা ওয়াসার কভারেজ ২২% হতে বৃদ্ধি পেয়ে
প্রায় ৮০% এ উন্নীত হয়েছে। খুলনা ওয়াসার আওতায় “খুলনা পানি সরবরাহ” শীর্ষক মেগা প্রকল্পের সফল পরিসমাপ্তিতে নদীর পানি
পরিশ�োধনের নিমিত্ত রূপসা উপজেলার তিলক ও পাথরঘাটা ম�ৌজায় দৈনিক ১১ ক�োটি লিটার ক্ষমতার “বঙ্গবন্ধু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট
প্ল্যান্ট” নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৭৭.৫ ক�োটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে
পরিশ�োধিত পানি খুলনা শহর এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে।
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১৪।
রাজশাহী ওয়াসা ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করায় পানির উৎপাদন ক্ষমতা ৯ ক�োটি লিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৯ ক�োটি
লিটারের উন্নীত হয়েছে। ১০টি উৎপাদক নলকূপ অট�োমেশন করা হয়েছে, ফলে অনলাইনে পাম্প পরিচালনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
সম্পূর্ণ জিওবি অর ্থায়নে ৭,৮৬৯.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থিত পানি
শ�োধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
১৫।
ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার জন্য তৃতীয় ল�োকাল
গর্ভন্যান্স সাপ�োর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-৩) দেশের ম�োট ৪৫৬৮টি (চার হাজার পাঁচশত আটষট্টি) ইউনিয়ন পরিষদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বির�োধ নিষ্পত্তি এবং তৃণমূল পর ্যায়ে জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বাংলাদেশের ৮টি
বিভাগের ৩০টি জেলায় ১৫৪টি উপজেলায় ১,২০১টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার ্যক্রম চলমান আছে।
১৬।
নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে অসহায় ও হতদরিদ্র মহিলা উপকারভ�োগীদের নিয়ে “উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের
সুয�োগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)” প্রকল্পের আওতায় দু:স্থ, অসহায়, তালাক প্রাপ্ত, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ১২,৪৯২ (বার হাজার
চারশত বিরানব্বই) জন মহিলা উপকারভ�োগীর ১৮ মাসের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল উপকারভ�োগীর আত্মবিশ্বাস, সচেতনতা
বৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত মহিলা উপকারভ�োগীকে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ১৪১
কর্মদিবসে মজুরী বাবদ ১০.৪৯ ক�োটি টাকা ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশ�োধ করা হয়েছে।
১৭। 	হতদরিদ্র পরিবারভুক্ত অন্তঃস্বত্ত্বা নারী এবং শিশুদের পুষ্টি ও মন�োদৈহিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে “ইনকাম সার্পোট প্রোগ্রাম
ফর দ্যা পুওরেস্ট (আইএসপিপি)-যত্ন (৩য় সংশ�োধিত)” শীর্ষক ১টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প এপ্রিল ২০১৫ থেকে চলমান রয়েছে।
উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ উপকারভ�োগীর মধ্যে ২৫/০৫/২০২০ তারিখ পর ্যন্ত ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১ শত ৯৬ জন উপকারভ�োগীকে
ম�োট ৬৬৪ ক�োটি ৩২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও “আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট’
প্রকল্পের আওতায় খাদ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকায় ১টি ও চট্টগ্রামে ১টি আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
১৮। 	চলমান প্রকল্পসমূহ হতে নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এবং মুজিব শতবর্ষের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়
পল্লী অঞ্চলে উন্নত রাস্তাঘাটসহ আধুনিক নগর সুবিধাদি সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠাম�ো নির্মাণে ইত�োমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ এ ধারণাটিকে ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
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স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও তার
আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ক
তৃ গৃহীত কার ্যক্রম

মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলা পরিষদের অফিস কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ
z

z

z

z
z
z

z

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ ব্যাপক কর্মসূচি
গ্রহণ করা হয়। ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ
বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে
১২ মার্চ ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচির
শুভ উদ্বোধন করেন;
১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ক সেমিনার,
আল�োচনা সভা ও দ�োয়া মাহফিল আয়�োজন করা হয়;
দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, প�ৌরসভা ও উপজেলা সদরে জনবহুল স্থানে ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন, এলইডি ডিসপ্লের মাধ্যমে
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের চিত্র ও বক্তৃতা প্রদর্শন, সারাদেশে নির্ধারিত ডিজাইনের প�োস্টার বিতরণ, ২৬ মার্চ ২০২০
তারিখে ঢাকার হাতিরঝিলে পানিতে রঙিন আল�োর বিচ্ছুরণে ‘স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ’ ভিত্তিক বর্ণাঢ্য আতশবাজি ও লেজার শ�ো
প্রদর্শন করা হয়;
সকল উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ চত্বরে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যুরাল’ স্থাপন করা হয়;
প্রত্যেকটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১টি সড়কের উভয় পার্শ্বে ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষর�োপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;
ইউনিয়ন পরিষদের যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি সে সকল স্থানে স�োলার প্যানেল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়েছে;
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বিশেষ স্মরণিকা
প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

18 ¯’vbxq miKvi wefvM

z

z

z

z

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ ১২টি সেবা চিহ্নিত করে প্রতি মাসে ১টি করে সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, দপ্তর,
সংস্থা কর্ক
তৃ বিশেষ বৃক্ষর�োপণ, সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়;
বিশ্ব হাত ধ�োয়া দিবস, বিশ্ব পানি দিবস, জাতীয় স্যানিটেশন মাস ইত্যাদি গুরত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশেষ আয়�োজন
করা হয়;
বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, বিনামূল্যে নলকূপের পানির আর্সেনিক
পরীক্ষাকরণ, দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্টিন বিতরণ, বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ডে-কেয়ার সেন্টার চালু,
বিনামূল্যে রক্তদান কর্মসূচি, ডিজিটাল সেবা কার ্যক্রম শ�োকেসিং ও অবহিতকরণ;
ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকা সবুজায়নের লক্ষ্যে ছাদে গাছ লাগান�ো রয়েছে এমন বাড়ির করের উপর ১০ শতাংশ
রেয়াত প্রদান, ঢাকা ওয়াসা কর্ক
তৃ সারচার্জ ব্যতীত এক মাস পানির বিল পরিশ�োধের সুয�োগ প্রদান, এলজিইডি সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু
কেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন জেলা কার ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।
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স্থানীয় সরকার বিভাগ
সরকারের “রূপকল্প ২০২১” এর সফল বাস্তবায়ন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে
স্থানীয় সরকার বিভাগ ব্যাপক কর্মসূচী/কার ্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের কার ্যক্রম তৃণমূল পর ্যায়ে বিস্তৃত।
‘শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি’ -এই দর্শনকে ধারণ করে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, প�ৌরসভা
ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে। রাজধানী, বিভাগীয় শহরসহ
দেশব্যাপী সুপেয় পানি সরবরাহ, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসন, শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরা, ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের পরিবর্তে
ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ বাস্তবমুখী কার ্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া,
শহর ও গ্রামীণ অবকাঠাম�ো, য�োগায�োগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর ্থনীতির বিকাশে এ বিভাগ বহুমুখী কার ্যক্রম
গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য
রূপকল্প:
জন অংশগ্রহণে কার ্যকর স্থানীয় সরকার।

অভিলক্ষ্য:
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং আর ্থ-সামাজিক ও অবকাঠাম�োগত উন্নয়ন কার ্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান কার ্যাবলি
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার জন্য আইন-বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়�োগ;
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি;
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর ্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), ওয়াটার এন্ড সুয়ারেজ অথরিটি
(ওয়াসা), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এবং মশক নিবারণী দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি, অর ্থায়ন এবং এ
প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
পল্লী এলাকার ব্রিজ, কালভার্টসহ সড়ক ও সামাজিক অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার ্যাবলি;
গ্রোথ সেন্টার ও অন্যান্য হাট-বাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;
শহর ও পল্লী এলাকায় সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা নিরসন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠাম�ো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং
সরকারের আদেশবলে অন্যান্য কাজ।
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অতিরিক্ত সচিবের অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগের স্বার ্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে ক�োন ধরনের আইনগত কার ্যক্রম গ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা
এবং জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও আত্মনির্ভরশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠার কার ্যক্রম গ্রহণ, সমগ্র বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
সংক্রান্ত কার ্যাবলি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ই-গর্ভনেন্স ও ডিজিটাল প্রশাসনিক কার ্যক্রম প্রচলনের লক্ষ্যে যাবতীয় কার ্যক্রম অতিরিক্ত
সচিবের অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
অনুবিভাগ প্রধান

অতিরিক্ত সচিব

অধিশাখা

শাখা

ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা

১. ইউনিয়ন পরিষদ-১ শাখা
২. ইউনিয়ন পরিষদ-২ শাখা

আইন অধিশাখা

১. আইন-১ শাখা
২. আইন-২ শাখা

বাজেট ও বাস্তবায়ন অধিশাখা

১. বাজেট শাখা

কম্পিউটার সেল

১. কম্পিউটার সেল
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ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা

ইউনিয়ন পরিষদ-১ ও ২ শাখা
ইউনিয়ন পরিষদ-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কার ্যক্রমসহ জাতীয় পর ্যায়ের সকল কার ্যাদি
ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত আইন/বিধি/প্রবিধি/পরিপত্র/নীতিমালা/নির্বাহী আদেশ প্রনয়ন/জারী ইত্যাদি;
ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মচারীদের সংস্থাপন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়াদি;
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিয�োগ, দায়েরকৃত যাবতীয় মামলা ম�োকদ্দমা ইত্যাদি
পরিচালনা;
গ্রাম পুলিশ বাহিনী কর্ক
তৃ গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়তাকরণ সম্পর্কিত কার ্যাবলী;
ইউনিয়ন পরিষদসমুহের যাবতীয় কার ্যক্রম অডিট ও পরিদর্শন বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সদস্য ও কর্মচারীদের বিদেশ গমন ও বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার ্যাবলী;
স্থানীয় সরকার আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধি প্রবিধি ও নির্দেশমালা ম�োতাবেক অন্যান্য কার ্যাদি;
ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় কার ্যক্রম;
ইউনিয়ন পরিষদ আওতাধীন এলাকায় এনজিও কর্মকান্ড;
ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার ্যাদি সম্পাদন;
ইউনিয়ন পর ্যায়ে নারী ও শিশু নির ্যাতন প্রতির�োধ কার ্যক্রম মনিটরিং;
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের আয়�োজন;
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের স্থান নির্বাচন;
যথাযথ কর্পতৃ ক্ষ কর্ক
তৃ নির্দেশিত যে ক�োন দায়িত্ব পালন।
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ইউনিয়ন পরিষদ-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, অনুম�োদন এবং বিভাজন আদেশ জারি;
ক) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, অনুম�োদন এবং বিভাজন আদেশ জারি;
খ) উন্নয়ন বাজেটের অর ্থ ছাড়করন;
গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন-ভাতার অর ্থছাড়করণ;
ঘ) গ্রাম পুলিশদের (দফাদার ও চ�ৌকিদার) বেতন-ভাতার অর ্থ ছাড়করণ।
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কল্যাণ ট্রাষ্টের যাবতীয় কার ্যক্রম;
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কার ্যাদি ও সমন্বয় (অর ্থ ছাড়করণ);
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট এর প্রশাসনিক কর্মকান্ড এবং অর ্থ ছাড়করণ;
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের প্রশাসনিক সকল কর্মকান্ড;
গ্রাম আদালত প্রকল্পের প্রশাসনিক সকল কর্মকান্ড;
ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য সেবা কেন্দ্র বিষয়ক কার ্যাবলীর সমন্বয়;
ইউপিজিপি প্রকল্পের প্রশাসনিক সকল কর্মকাণ্ড।
যথাযথ কর্পতৃ ক্ষ কর্ক
তৃ নির্দেশিত যে ক�োন দায়িত্ব পালন;

২০১৯-২০ অর ্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ-১ ও ২ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z

z

z

z

z

ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদসমূহে একই সুবিধাসম্পন্ন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।
৪৫৬৯টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে এ পর ্যন্ত ৩২৬০ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন
পরিষদে কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২০১৯-২০ অর ্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, উৎসব, আনুত�োষিক, প�োষাক সরবরাহ এবং চেয়ারম্যান/
সদস্যদের সম্মানিভাতা বাবদ ম�োট ৭৫৭ ক�োটি ৪৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২০১৯-২০ অর ্থবছরে গ্রাম আদালতের এজলাস নির্মাণের জন্য ৪১৬টি ইউনিয়নে (প্রতি ইউনিয়নে ১,২০,০০০/= টাকা করে) ম�োট
৫.০০ ক�োটি (পাঁচ ক�োটি) টাকা অর ্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পর ্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়নে এজলাস নির্মাণ করা হবে। এছাড়া
দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে জেলা পর ্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইউপি চেয়ারম্যানগণকে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ৫.০০ (পাঁচ) ক�োটি
টাকা অর ্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
ইউনিয়ন পরিষদের কার ্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটিতে একজন করে হিসাব সহকারীকাম-কম্পিউটার অপারেটরের পদ সৃজন করা হয়েছে এবং এ পদে নিয়�োগ সম্পন্ন করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা
প্রদান করা হয়েছে।
চলমান কর�োনা ভাইরাস (ক�োভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলজিএসপি-৩-এর আওতায় ২০১৯-২০ অর ্থবছরের ম�ৌলিক
থ�োক বরাদ্দের (বিবিজি) অর ্থ হতে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা খাতের স্কিম প্রণয়ন ও
বাস্তবায়নের অনুম�োদন প্রদান করা হয়েছে এবং এখাতে প্রায় ২১ ক�োটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় বিভাগ কর্ক
তৃ পরিচালিত
“কার ্যকর ও জবাবদিহি ইউনিয়ন পরিষদ”(ইএএলজি) প্রকল্ল হতে আর�ো ৪ ক�োটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কর�োনা
পরিস্থিতি ম�োকাবেলায় গ্রামপুলিশগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করায় প্রণ�োদনা হিসেবে গ্রামপুলিশ প্রতি ১,৩০০ (এক হাজার
তিনশত) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
মুজিব শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ কর্ক
তৃ উল্লেখয�োগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন:(ক) প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১টি সড়কে বৃক্ষর�োপন;
(খ) 	শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ (প্রয়�োজন অনুযায়ী স্কুলপ্রতি ১টি কক্ষ সংস্কার);
(গ) ওয়ার্ডভিত্তিক গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গ্রামীণ ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়�োজন;
(ঘ) বিশেষ ক্ষেত্রে বিকল্প বিদ্যুতের প্রয়�োজনে স�োলার প্যানেল সরবরাহ কর্মসূচি গ্রহণ;
(ঙ) 	বছরব্যাপী যুবসমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে প্রতিমাসে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
(চ) মাসব্যাপী ডিজিটাল সেবা কার ্যক্রম সম্পর্কে স্কুল ও কলেজ পর ্যায়ে প্রচারণা ও সেবা প্রদান; এবং
(ছ) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি করা।
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আইন অধিশাখা
আইন-১ ও ২ শাখা
আইন-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
১. স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল দেওয়ানী মামলার জবাব প্রস্তুতকরণ।
২. স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল রীট মামলার জবাব প্রস্তুতকরণ।
৩. আদালত অবমাননা সংক্রান্ত ক�োন মামলা হলে তার জবাব প্রস্তুতকরণ।
৪. স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল মামলায় নিম্ন আদালত হতে উচ্চ আদালত পর ্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণ।
৫.	নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীলকরণ।
৬. মামলার সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ।
৭. আইন মন্ত্রণালয়, সুপ্রিম ক�োর্ট এবং সলিসিটর উইং এর সাথে লিয়াঁজ�োকরণ।

আইন-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
১. আইন/অধ্যাদেশ এর বিধানাবলী এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা, উপ-বিধি এবং প্রবিধান এর বিধানাবলী সম্পর্কিত আইনগত
ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইনগত মতামত প্রদান;
২. স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্হা সমহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তিকরনের
প্রক্রিয়াকরণ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে আইন-১ ও ২ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
(ক) আইন-১ ও ২ শাখা স্থানীয় সরকার বিভাগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/ অধিদপ্তর/
সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন সংক্রান্ত কার ্যক্রম শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকারের আদেশ/সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য
হাইক�োর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন, সিভিল রিভিউ, সিভিল রুল, সিভিল পিটিশন, কনটেম্পট পিটিশন এবং প্রশাসনিক
ট্রাইবুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত এটি/এএটি মামলা, জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলা ও সিআর
মামলার কার ্যক্রম আইন-১ ও আইন-২ শাখা হতে পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য/ডাটাবেজ
সংরক্ষণের নিমিত্ত ডাটা-এন্ট্রি কার ্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে মহামান্য হাইক�োর্ট বিভাগসহ অন্যান্য আদালতে স্থানীয়
সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিচারাধীন/নিষ্পত্তিকৃত ম�োট মামলার সংখ্যা প্রায় ১০,৫৬৮টি।
(খ) ২০১৯-২০ অর ্থবছরে আইন-১ ও ২ শাখার মামলা সংক্রান্ত বিবরণ:
ক্রম

শাখার নাম

পেন্ডিং
মামলার
জের

২০১৯-২০
অর ্থবছরে
দায়েরকৃত
মামলার সংখ্যা

০১.
০২.

আইন-১ শাখা
আইন-২ শাখা
ম�োট

৯৭৮৮
৭৮০
১০৫৬৮

৪১৮
২২৫
৬৪৩

২০১৯-২০
অর ্থবছরে
নিষ্পত্তিকৃত
মামলার
সংখ্যা
১৬১
১৬১

২০১৯-২০
২০১৯-২০
২০১৯-২০
অর ্থবছরে
অর ্থবছরে
অর ্থবছরে
সরকারের পক্ষে সরকারের
দায়েরকৃত
রায়ের সংখ্যা বিপক্ষে রায়ের আপীল মামলার
সংখ্যা
সংখ্য
১০৩
৫৮
৩৩
১০৩
৫৮
৩৩

(গ) মামলার তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে, যাতে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে প্রায় ২,৬৮০টি
মামলার তথ্যাদি ইনপুট দেওয়া হয়েছে।
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বাজেট ও বাস্তবায়ন অধিশাখা
বাজেট শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠাম�োর আওতায় স্হানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন;
সংশ�োধিত পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন;
বাজেট ব্যবস্হাপনা ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহবান, কার ্যবিবরণী প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
অর ্থ বিভাগের সাথে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়;
পরিচালন বাজেটের (এলজিইডির মেরামত ও সংরক্ষণ খাত) অর ্থ অবমুক্তি;
পরিচালন বাজেটে মাসিক অগ্রগতি পর ্যাল�োচনা সভা আয়�োজন, কার ্যবিবরণী প্রস্তুত ও ফল�োআপ;
অর ্থ বিভাগ কর্ক
তৃ আর্থিক ব্যবস্হাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশনাবলী সমন্বয় ও বাস্তবায়ন;
পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং করা;
পরিচালনা বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং করা;
পরিচালন বাজেটের অর ্থ বিভাজন ও মঞ্জুরি আদেশ জারি;
যথাযথ কর্পতৃ ক্ষ কর্ক
তৃ নির্দেশিত যে ক�োন দায়িত্ব পালন।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে বাজেট শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z
z
z

z

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠাম�োর আওতায় ২০১৯-২০ অর ্থ বছরে ০৭(সাত) টি ইন হাউজ সভা অনুষ্ঠান;
অর ্থ বিভাগের সাথে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠাম�ো সংক্রান্ত ০৫(পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠান;
সংশ�োধিত বাজেট ও বাজেট পরিপত্র-১ এবং পরিপত্র-২ বিষয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ০৩ টি সভার আয়�োজন;
অর ্থ বিভাগ কর্ক
তৃ জারিকৃত নির্দেশনার আল�োকে
(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট, প্রধান কার ্যাবলী, ক�ৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার ্যক্রমসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও
নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচীসমূহ ও প্রধান কাজের নির্দেশক (কেপিআই)সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে
এবং দপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রধান কার ্যক্রমসমূহ, কার ্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং ক�ৌশলগত
উদ্দেশ্য, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা হালনাগাদ করা হয়েছে। রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিক সম্ভাব্য
ব্যয়সীমার আল�োকে প্রস্ত্তুত করা হয়েছে।
(খ) পরিপত্র-২ এর আল�োকে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিস্তারিত বাজেট প্রাক্কলন ও
প্রক্ষেপন প্রণয়ন করা হয়েছে।
(গ) অর ্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংশ�োধিত বাজেট প্রণয়ন
করা হয়েছে।
মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠাম�োর আওতায় বাজেট শাখা হতে ২০২০-২১ অর ্থবছরের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং আওতাধীন
দপ্তর/সংস্থার জন্য ৩৬১০৩.০১ ক�োটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে; তন্মধ্যে পরিচালন বাজেট ৪৮৮১.৬৯ ক�োটি (চার হাজার
আটশত একাশি ক�োটি উনসত্তর লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট ৩১২২১.৩২ ক�োটি (একত্রিশ হাজার দুইশত একুশ ক�োটি বত্রিশ
লক্ষ) টাকা। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪৪.৩৮ ক�োটি (চারশত চুয়াল্লিশ ক�োটি আটত্রিশ লক্ষ) টাকা।
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কম্পিউটার সেল
কম্পিউটার সেলের মূল কার ্যক্রম
z
z
z

z
z
z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;
স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল কর্মকর্তার ইমেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়াদি;
সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, প�ৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের প্রয়�োজনীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং
কর্পতৃ ক্ষের নির্দেশ ম�োতাবেক ওয়েবসাইট আপল�োড করা;
ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা;
ইন্টারনেট সংয�োগ ও সার্ভারসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিতভাবে অফিস সময়ে ইন্টারনেট সংয�োগ নিশ্চিতকরণ;
স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার সংক্রান্ত সহয�োগিতা প্রদান;
স্থানীয় সরকার বিভাগে স্থাপিত LAN রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও এর পরিধি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z
z

z

z

z
z

z
z
z

z
z
z
z

বিদেশ ভ্রমণের প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিল;
বৈদেশিক ক�োর্স শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিবেদন অনলাইন এর মাধ্যমে দাখিল করার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ;
১২ টি সিটি কর্পোরেশনের যানবাহনের তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুতের লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১২ টি সিটি
কর্পোরেশনের জন্য আলাদা ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড প্রদান;
স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাসমূহের দিন ও সময় ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সকল শাখায়
আলাদা ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড প্রদান;
স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন-২ শাখার স্টোর ও চাহিদা ব্যবস্থাকে অনলাইনে রূপান্তরিত করার জন্য একটি সফটওয়্যার
প্রস্তুতকরণ এবং প্রত্যেক শাখার জন্য আলাদা ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড প্রদানকরণ;
ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার ICT সমস্যার অভিয�োগ ও Citizen Charter(Digital Version) নতুন ফিচার য�োগকরণ;
স্থানীয় সরকার বিভাগের আইসিটি যন্ত্রাংশসমূহের (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার) বিস্তারিত ও সংশ�োধিত কারিগরি প্রতিবেদন
প্রস্তুত;
বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত ৭৭০৫ টি দাপ্তরিক চিঠি আপল�োড;
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা বক্স হালনাগাদ;
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিয�োগ ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার, উদ্ভাবন, সিটিজেন চার্টার, তথ্য অধিকার, আইন/বিধিমালা সংক্রান্ত
বিভিন্ন প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপল�োড;
LAN ব্যবহারকারী ১৫০ জনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
ই-ফাইলিং;
স্থানীয় সরকার বিভাগে উচ্চগতির Internet সহ LAN (Local Area Network) স্থাপনকরণ;
৭০ টি উন্নতমানের কম্পিউটার সেট ক্রয় করা হয়েছে এবং পুরাতন কম্পিউটারসমূহ প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
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প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন অনুবিভাগের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাধারণ কার ্যাবলি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও বেতন-ভাতা
সংক্রান্ত কার ্যক্রম, হাট-বাজার, জলমহাল, ফেরীঘাট ইজারা অনুম�োদন সংক্রান্ত কার ্যক্রম, জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক
কার ্যক্রম ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর থ�োক বরাদ্দ প্রদান, এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির
কার ্যক্রম গ্রহণ করাসহ বিবিধ কার ্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
অনুবিভাগ প্রধান

অধিশাখা

(ক) প্রশাসন অধিশাখা
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
(খ) উপজেলা অধিশাখা
(গ) অডিট অধিশাখা

শাখা

১. প্রশাসন-১ শাখা
২. প্রশাসন-২ শাখা
৩. সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা
৪. জেলা পরিষদ শাখা
৫. হিসাব শাখা
৬. গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
১. উপজেলা-১ শাখা
২. উপজেলা-২ শাখা
১. অডিট-১ শাখা
২. অডিট-২ শাখা
৩. অডিট-৩ শাখা

প্রশাসন অধিশাখা
প্রশাসন অধিশাখার আওতায় প্রশাসন-১, প্রশাসন-২, সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা, জেলা পরিষদ শাখা, হিসাব শাখা এবং গ্রহণ ও প্রেরণ
শাখা রয়েছে।
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প্রশাসন-১ শাখা
প্রশাসন-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

স্হানীয় সরকার বিভাগের সংস্থাপন, সাংগঠনিক কাঠাম�ো ও যানবাহন সংক্রান্ত;
রাজস্ব বাজেটের পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ ও পদ বিল�োপ;
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রেষণ/লিয়েন সংক্রান্ত;
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন;
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
স্থানীয় সরকার বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা;
গ্রহণ ও প্রেরণ এবং হিসাব শাখার তত্ত্বাবধান;
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত;
বিভিন্ন সভা/সেমিনারে স্হানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তা প্রেরণ এবং ফ�োকাল পয়েন্ট নির্ধারণ;
প্রাপ্যতা অনুযায়ী টেলিফ�োন মঞ্জুরি;
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
সচিবালয় প্রবেশের পরিচয় পত্র ইস্যু ও যানবাহনের স্টিকার প্রদান;
যথাযথ কর্পতৃ ক্ষ কর্ক
তৃ নির্দেশিত যে ক�োন দায়িত্ব পালন।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ০৭(সাত) টি ক�োর্সে ২৯২ (দুইশত বিরানব্বই) জনকে ইন-হাউজ
প্রশিক্ষণ প্রদান;

বিদেশ প্রশিক্ষণ :
২০১৯-২০ অর ্থবছরে স্হানীয় সরকার বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা/স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ম�োট ৪১০ জন কর্মকতা
ও জনপ্রতিনিধি বিদেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রশাসন-২ শাখা
প্রশাসন-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z

z
z
z
z
z
z

রাজস্ব বাজেটের সরবরাহ ও সেবা খাত, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের বাজেট প্রস্তুত, রাজস্ব বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
প্রণয়ন, বিভিন্ন সভা/সেমিনার/অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়�োজন ও আপ্যায়ন;
সচিবালয়স্থ সকল অবকাঠাম�ো (কক্ষ, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি) ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান;
সরবরাহ ও সেবা খাতে যাবতীয় ক্রয় ও সরবরাহ;
চতুর ্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারিজ, কর্মচারীদের ওভারটাইম/আনুসংগিক বিল পরিশ�োধ;
সকল প্রকার অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
সভাকক্ষ ব্যবস্থাপনা, ইন্টারকম ব্যবস্থাপনা, প্রট�োকল সংক্রান্ত কার ্যাদি; এবং
হাট-বাজার ইজারা ও নীতিমালা এবং এতদসংক্রান্ত সকল কার ্যাদি সম্পাদন।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z
z

মুবিজবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু রক্তঋণ’ শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশনার কার ্যক্রম চলমান;
জাতীয় শুদ্ধাচার ক�ৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেমিনার আয়�োজন করা হয়েছে); এবং
ক�োভিড-১৯ কালীন কার ্যক্রম সম্বলিত পুস্তিকা প্রণয়ন ইত্যাদি কার ্যক্রম চলমান।

জেলা পরিষদ শাখা

জেলা পরিষদ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z

জেলা পরিষদ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;
জেলা পরিষদ সংক্রান্ত আদেশ জারির বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
জেলা পরিষদ আইন/রুলস/বিধি/উপ-বিধি ইত্যাদি প্রয়�োগ এবং সময়�োপয�োগী আইন/বিধি/উপ-বিধি প্রণয়নের প্রস্তাব দাখিল;
চেয়ারম্যান নিয়�োগসহ বিভিন্ন পর ্যায়ের সদস্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি;
জেলা পরিষদের বিভিন্ন প্রকার সমস্যাবলী সম্পর্কে চেয়ারম্যানগণের প্রেরিত প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা;
জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের বিদেশ ভ্রমণ বিষয়ে প্রশাসনিক অনুম�োদন;
জেলা পরিষদের জন্য উন্নয়ন মঞ্জুরী ও সাহায্য মঞ্জুরীর বাজেট প্রণয়ন এবং বরাদ্দকৃত অর ্থ ছাড়করণ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
জেলা পরিষদের কার ্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিবছর জেলা পরিষদসমূহের
অনুকূলে এডিপি’র থ�োক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
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২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা খাতে প্রাপ্ত ৫৩০.০০ ক�োটি টাকার
কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়:
ক্রম
1.
2.
2.
4.

বিভাজন
গৃহীত কার ্যক্রম
(কোটি টাকায়)
সাধারণ বরাদ্দ
৩৯৪.০০
জেলা পরিষদসমূহের রাজস্ব আয়ের ভিত্তিতে ৬১টি জেলা পরিষদের
অনুকূলে ৩৯৪.০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
অডিটরিয়াম-কাম৩০.০০
জেলা সদরে ১০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল
মাল্টিপারপাস হল ও
ও ডাকবাংল�ো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩১টি জেলায় অর ্থ বরাদ্দ
ডাকবাংল�ো নির্মাণ
দেয়া হয়েছে।
সংরক্ষিত (মাননীয় মন্ত্রীর
৯০.০০
৬১টি জেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ দেয়া
সদয় অভিপ্রায় অনুযায়ী)
হয়েছে।
অপ্রত্যাশিত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ,
১৬.০০
দেশব্যাপী কর�োনা ভাইরাস (ক�োভিড-১৯) ম�োকাবেলা এবং এর ব্যাপক
মহামারী ইত্যাদি)
বিস্তার র�োধকল্পে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হ্যান্ড ওয়াশ বিতরণ এবং
জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইকিং কাজে ব্যয় করার লক্ষ্যে বরাদ্দ
প্রদান করা হয়েছে।
উপখাত

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে গৃহিত কার ্যক্রম
দক্ষতা উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
পিপিআর২০০৮
৩ জন

জেলা পরিষদ
আইন ও
অডিট
-

প্রশাসন
ও অফিস
ব্যবস্থাপনা
৩৬ জন

বাজেট, হিসাব
নিরীক্ষা ও
রেকর্ড
১ জন

ইন্টারনেট ও
কম্পিউটার
মেনটেইন্যান্স
১০ জন

অগ্নিনির্বাপণ

ই-টেন্ডারিং

ই-ফাইলিং

ম�োট

২৬ জন

-

১৩ জন

৮৯ জন

বিদেশ প্রশিক্ষণ : কর�োনা মহামারীর কারণে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ক�োন কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধিকে
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

অডিটরিয়াম ও ডাকবাংল�ো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য
z

z
z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে জেলা পরিষদের মাধ্যমে ৩১টি জেলায় অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল ও ডাকবাংল�ো নির্মাণের জন্য
অর ্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
গ্রন্থাগার স্থাপন: ০১টি বাগেরহাটে, ০২টি ঠাকুরগাঁওয়ে, ১টি ফরিদপুরে এবং ১টি ময়মনসিংহে; ম�োট ০৫টি।
ডাকবাংল�ো স্থাপন: ০২টি নেত্রক�োণায়, ০২টি দিনাজপুরে এবং ০১টি নরসিংদীতে ম�োট ০৫টি।
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উপজেলা অধিশাখা

উপজেলা-১ শাখা
উপজেলা-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z

z
z
z
z

z
z

নতুন উপজেলা গঠন এবং পদ সৃজন;
রাজস্ব তহবিলের অর ্থায়নে বাস্তবায়িত রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিষদসমূহের বিভিন্ন
উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রশাসনিক অনুম�োদন;
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের ছুটি মঞ্জুর;
উপজেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত জীপগাড়ি মেরামতের প্রস্তাব অনুম�োদন;
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কর্মকতাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিয�োগ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ;
রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সকল উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের বিভিন্ন
অভিয�োগ নিষ্পত্তিকরণ;
উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশাসনিক কার ্যকমের অনুম�োদন; এবং
উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন ভবন পরিত্যক্ত ঘ�োষণা।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z

z

z

z

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উপজেলা পরিষদে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং জীপগাড়ির জ্বালানী বাবদ সর্বম�োট
৭৭,৩০,০০,০০০/- (সাতাত্তর ক�োটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে কুমিল্লা জেলার লালমাই এবং হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের জন্য ৯৪.০০ লক্ষ টাকা
(চুরানব্বই লক্ষ) মূল্যে নতুন জীপগাড়ি ক্রয়;
উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৪ সংশ�োধনপূর্বক উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা,
২০২০ জারিকরণ;
উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের প্রস্তাব ম�োতাবেক প্রশাসনিক ও উন্নয়ন
কার ্যক্রমের অনুম�োদন প্রদান;
মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা পরিষদে অভিন্ন ডিজাইন ও ৬.৫০ (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল
স্থাপনের জন্য সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান।
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উপজেলা-২ শাখা
উপজেলা-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z

z
z
z

z
z
z
z

z
z

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উপজেলাসমূহের উন্নয়ন সহায়তা থ�োক বরাদ্দের অর ্থ ছাড়করণ;
রাজস্ব তহবিলের অর ্থায়নে বাস্তবায়িত ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিষদসমূহের
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রশাসনিক অনুম�োদন;
উপজেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন;
এডিপি’র অর ্থায়নে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের বিদেশ ভ্রমণ/স্টাডি ট্যুর আয়�োজন;
ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের বিভিন্ন
অভিয�োগ নিষ্পত্তিকরণ;
সকল উপজেলা পরিষদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত ও সংস্কার খাতে বরাদ্দ প্রদান;
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যানগণের বাসভবন নির্মাণে বরাদ্দ প্রদান;
এনজিও বিষয়ক ব্যুর�ো হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে মতামত প্রদান;
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ সরাসরি বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউজিডিপি), কার ্যকর ও
জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি), উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি) শীর্ষক
৩টি প্রকল্পের প্রশাসনিক কার ্যাদি;
হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন অভিয�োগ নিষ্পত্তিকরণ;
সারাদেশে সকল উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর ্থ দ্বারা গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অনিয়ম সংক্রান্ত অভিয�োগ
নিষ্পত্তিকরণ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
২০১৯-২০ অর ্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ‘উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা’ থ�োক খাতে প্রাপ্ত অর ্থ নিম্নবর্ণিত উপখাতে ব্যয়করণের
লক্ষ্যে ছাড় করা হয়েছে:
ক্র:নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।

উপখাত
সাধারণ বরাদ্দ
(ক) উপজেলা চেয়ারম্যান/ নির্বাহী অফিসার এর নতুন বাসভবন নির্মাণ
(খ) উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনাদি/স্থাপনাদি সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ
দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শন
অনগ্রসর উপজেলা/অপ্রত্যাশিত খাত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ/চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন) ইত্যাদি বিবেচনায়
বিশেষ থ�োক বরাদ্দ (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী)
ম�োট

পরিমাণ
৪৩৪.৫০
৩৫.০৫
২৩.০০
৫.৫০
৫১.৯৫
৫৫০.০০

গত ২০১৯-২০ অর ্থবছরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ৩৪টি নতুন বাসভবন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর ২১টি নতুন
বাসভবন নির্মাণের লক্ষ্যে অর ্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
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অডিট অধিশাখা
অডিট-১ শাখা
অডিট-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z

স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর এর অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
সকল উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ এর অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত প্রকল্পের অডিটর নিয়�োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম
সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর

পেন্ডিং আপত্তি
২২৪১

নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত
৪৫২

নিষ্পন্ন
৩৫৭

২০১৯-২০ অর ্থবছরের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্ক
তৃ ১৪টি অডিট আপত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত অডিট আপত্তির মধ্যে ১১টি আপত্তি
নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৩টি আপত্তির বিষয়ে যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করার নিমিত্তে প্রমাণকসহ
প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিট-২ শাখা
অডিট-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z

সকল প�ৌরসভার অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
সকল সিটি কর্পোরেশনের অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
জেলা পরিষদের অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম (অগ্রিম আপত্তি) :
সংস্থা/দপ্তর/ পেন্ডিং আপত্তি (সৃষ্টিকাল/১৯৭২ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত
নিষ্পন্ন
মন্তব্য
অধিদপ্তর
হতে অদ্যাবধি)
(২০১৯-২০২০)
সিটি কর্পোরেশন
৩১১৪ টি
৮১ টি
৪০ টি অডিট আপত্তি যেহেতু একটি চলমান
প�ৌরসভা
১২৭৮৫ টি
৩২৩ টি
২৫৫ টি প্রক্রিয়া সেহেতু ছকে উল্লিখিত
জেলা পরিষদ
২৪০৩ টি
১৮২ টি
১১১ টি অনিষ্পন্ন/নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির
সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক।
ম�োট
১৮৩০২টি
৫৮৬টি
৪০৬টি

গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:

ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ১৭টি টীম কর্ক
তৃ স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন দপ্তর/
অধিদপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মাঠ পর ্যায়ে দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/বিশেষ সভার কার ্যক্রম চলমান রয়েছে।
খ)	ত্রি-পক্ষীয় সভার কার ্যসূচীতে (Agenda) সর্বশেষ অগ্রগতি, সুনির্দিষ্টভাবে আপত্তির নং সাল ও দপ্তর উল্লেখসহ সভার
য�ৌক্তিক এজেন্ডা সভার পূর্বেই অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।
গ)	ত্রি-পক্ষীয়/দ্বি-পক্ষীয় সভা চলমান থাকায় ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠনসমূহের আপত্তি নিষ্পত্তিতে সচেতনা বৃদ্ধির কারণে অডিট আপত্তির
সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে।
ঘ) সরকারি কর্ম-সম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায়
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার ্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা ও নথিতে
উপস্থাপনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ কার ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
¯’vbxq miKvi wefvM 37

অডিট-৩ শাখা
অডিট-৩ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z

জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
ওয়াসাসমূহের অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; এবং
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) অডিট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম
সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা ওয়াসা
চট্রগ্রাম ওয়াসা
রাজশাহী ওয়াসা
খুলনা ওয়াসা
এনআইএলজি

পেন্ডিং আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত
২৯৪৮টি
১৫৬টি
৯৩২টি
০৩টি
১৬৮টি
৭৪টি
০৭টি
০৪টি
১০টি
০৮টি
নাই
নাই

নিষ্পন্ন
৮৫টি
৪৭৬টি
০৩ টি
০২টি
নাই

পেন্ডিং আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত
২৪৭টি
১৫টি
৪০টি
৫১টি
নাই
নাই
নাই
নাই
নাই
নাই

নিষ্পন্ন
০৩টি
নাই
নাই
নাই

রির্পোটভূক্ত আপত্তি :
সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা ওয়াসা
চট্রগ্রাম ওয়াসা
রাজশাহী ওয়াসা
খুলনা ওয়াসা
এনআইএলজি

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২০০৯-২০১০ অর ্থবছরে রির্পোটভুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের ১৫টি অডিট আপত্তি নিয়ে ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে একাদশ
জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৫টি আপত্তির মধ্যে ৬টি আপত্তি কমিটি
কর্ক
তৃ নিষ্পত্তি করা হয়। নিষ্পত্তিকৃত ৬টি আপত্তির মধ্যে ৩টি আপত্তি আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৩টি আংশিকসহ (১৫-৩) টি
বা ১২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কমিটির সিদ্ধান্ত/দিক নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগকে আহবায়ক করে সংশ্লিষ্ট অডিট
অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অডিট
অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সিদ্ধান্ত/দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার ্যক্রম চলমান আছে।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য বিষয়
অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ গঠিত ১৭টি পরিদর্শন টিমের কার ্যক্রম চলমান রয়েছে।
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উন্নয়ন অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার ্যাদি উন্নয়ন অনুবিভাগে সম্পাদিত হয়ে থাকে।
এ অনুবিভাগের অধীনে এলজিইডি’র প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়�োগ, চাকুরী স্থায়ীকরণ, পদ�োন্নতি, শ্রান্তি-বিন�োদন ছুটি, অর্জিত ছুটি,
বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, জেষ্ঠ্যতা নির্ধারণ, অবসর ও অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল), লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর, পেনশন ও
আনুত�োষিক মঞ্জুর, পদ সৃজন ও সংরক্ষণ, প্রেষণে নিয়�োগ, সাংগঠনিক কাঠাম�ো ও নিয়�োগবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার ্যাবলি সম্পাদন
করা হয়। এছাড়া অনুম�োদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অর ্থ ছাড়, ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুম�োদন, প্রকল্পের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, প্রকল্প
তদারকি, উন্নয়ন সহয�োগীদের সাথে য�োগায�োগ ও সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার ্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
অনুবিভাগ প্রধান
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

অধিশাখা

শাখা

উন্নয়ন অধিশাখা

১. উন্নয়ন-১ শাখা
২. উন্নয়ন-২ শাখা

উন্নয়ন অধিশাখা
উন্নয়ন-১ শাখা
উন্নয়ন-১ শাখার মূল কার ্যক্রম

z

স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়�োগ/পদ�োন্নতি/দক্ষতাসীমা অতিক্রম সংক্রান্ত;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিন�োদন ছুটি/অজিত ছুটি/বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর সাংগঠনিক কাঠাম�ো ও নিয়�োগ বিধি প্রণয়ন;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ;

z

স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন সংক্রান্ত;

z
z
z
z

z

স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র ্থ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়�োগের ছাড়পত্র সংক্রান্ত।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উন্নয়ন-১ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z
z

z
z
z
z
z

পল্লী অবকাঠাম�ো উন্নয়ন, নগর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের কাজে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে
তথা বিদ্যমান জনবলের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বিবেচ্য সময়ে সহকারী প্রক�ৌশলী (পুর/যান্ত্রিক) পদে ম�োট ২০ জন কর্মকর্তা
নিয়�োগ;
এলজিইডি’র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডে কর্মরত ম�োট ২৬১ জন কর্মকর্তাকে পদ�োন্নতি প্রদান;
এলজিইডি’র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডের কর্মরত ম�োট ৬৪ জন কর্মকর্তাকে অবসর প্রদান, অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) ও
লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর;
নবম থেকে প্রথম গ্রেডের ম�োট ৬৫ জন কর্মকর্তার অনুকূলে অবসরভাতা ও আনুত�োষিক মঞ্জুর;
০৭ জন কর্মকর্তার অনুকূলে শ্রান্তি বিন�োদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর;
এলজিইডি’র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডের ১৬৭ জন কর্মকর্তাকে অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুর;
বিভিন্ন অভিয�োগে ০৫ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু;
রাজস্ব খাতের ম�োট ৩৪ টি পদ নতুন করে সৃজন।
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বিশেষ কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z

এলজিইডি’র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অনুবিভাগ হতে নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:
এলজিইডি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়�োগ বিধিমালা ২০০৯ এর সংশ�োধন;
এলজিইডি’র ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জ্যৈষ্ঠতা তালিকা হালনাগাদকরণ;
এলজিইডি’র TO&E হালনাগাদকরণ;
এলজিইডি’র অর্গান�োগ্রাম হালনাগাদকরণ;
এলজিইডি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত কার ্যক্রম।

উন্নয়ন-২ শাখা
উন্নয়ন-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

এলজিইডি’র আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর ্থ ছাড়করণ;
এলজিইডি’র আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুম�োদন প্রদান;
এলজিইডি’র আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় অস্থায়ী পদ সৃজন ও সংরক্ষণ;
উন্নয়ন সহয�োগিদের সাথে য�োগায�োগ ও সভা অনুষ্ঠান;
এলজিইডি’র আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় ক্রয় প্রস্তাব অনুম�োদন এবং প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা
কমিটির অনুম�োদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ;
এলজিইডি’র আওতাধীন রাস্তা ও অবকাঠাম�ো বীর মুক্তিয�োদ্ধাগণের নামে নামকরণ;
এলজিইডি’র আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় অব্যয়িত অর ্থ সরকারি ক�োষাগারে সমর্পণ;
এলজিইডি’র আওতাধীন বিদেশী সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেফ, ইমপ্রেষ্ট ও ডসা ইত্যাদি হিসাব পরিচালনা ও হিসাব
সম্পর্কিত কার ্যাদি;
এলজিইডি’র উন্নয়ন কার ্যক্রম সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের প্রশ্লোত্তর সংক্রান্ত কার ্যাদি;
উন্নয়ন স্কিম/প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও মাননীয় সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা/
ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
এলজিইডি’র রাস্তা র�োড ইনভেন্টরিতে অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পর্কিত কার ্য সম্পাদন।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য গৃহিত কার ্যক্রম
নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর বিশেষ অঙ্গীকার, “আমার গ্রাম-আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ”
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার ্যসম্পাদন।

নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঅনুবিভাগ হচ্ছে নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ। স্থানীয় সরকার বিভাগের এই অনুবিভাগ দেশের ১২টি
সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৮টি প�ৌরসভার অর ্থ বরাদ্দ, উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি, নির্বাচন, সীমানা নির্ধারণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ
ও সিটি কর্পোরেশনের সেবামূলক কাজের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান আইনের সংশ�োধন ও বিধিমালা তৈরীর
ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
অনুবিভাগ প্রধান
অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)
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অধিশাখা
নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা
নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা

শাখা
১. সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
২. সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
১. প�ৌর-১ শাখা
২. প�ৌর-২ শাখা

নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z

z
z

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট, বরিশাল ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক উন্নয়ন, অর ্থ ছাড় ও নির্বাচন এবং বিভিন্ন
প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার ্যক্রম;
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বাস্তবায়নাধীন সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন প্রকল্পের এর অর ্থ ছাড়সহ সকল কার ্যক্রম;
ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠাম�ো প্রণয়ন/সংশ�োধন ও প্রশাসনিক কার ্যক্রম;

সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z

z

z

চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক উন্নয়ন, অর ্থ ছাড় ও নির্বাচন
এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার ্যক্রম;
বেওয়ারিশ মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি দাতব্য বিষয়ে উদ্দেশ্যে সরকারি সাহায্য হিসেবে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ও সকল
জেলা প্রশাসকগণের অনুকুলে অর ্থ ছাড়ের কার ্যক্রম;
নতুন সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি সংক্রান্ত কার ্যক্রম।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের সিটি কর্পোরেশন-১ ও ২ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যাবলি
z
z
z
z
z
z

z

z

z

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন;
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন;
ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ এবং অনুসরণীয় SOP প্রণয়ন;
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে রাজস্ব খাতে ৪৪৯টি পদ সৃজন;
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ প্রণয়ন;
সারাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ক
তৃ “নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি”-এ স্লোগান নিয়ে গত
২৫-৩১ জুলাই, ২০১৯ “মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ” পালন;
ডেঙ্গু ও মশাবাহিত র�োগ প্রতির�োধকল্পে Integrated Vector Management সম্পর্কিত নীতিক�ৌশল প্রণয়ন এবং মশক নিধন
কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর ্যাল�োচনার জন্য গত ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পর ্যন্ত সময়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ম�োঃ তাজুল ইসলাম এমপি এর সভাপতিত্বে ৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়�োজন। সভাসমূহে
বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন কার ্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়;
বছরব্যাপী মশক নিধন কার ্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়�োজনীয় কীটনাশক, ফগার মেশিন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য সকল
সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সর্বম�োট ৪৬.৮০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদানসহ সকল টেলিভিশন ও রেডিওতে ডেঙ্গু প্রতির�োধকল্পে
জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বছরব্যাপী টিভিসি প্রচার;
মুজিববর্ষ, ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্ক
তৃ সম্মিলিতভাবে
সারাদেশে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা গত ১২ মার্চ ২০২০ তারিখ, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.৩০ টায় ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচির আওতায়
দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার ্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন;
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z
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মুজিববর্ষ, ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে সকল সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সকল সিটি কর্পোরেশনে জনবহুল স্থানসমূহে
পর ্যাপ্ত ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়। গত ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে হাতিরঝিলে পানির মাঝে রঙিন আলোর বিচ্ছুরণে জাতির
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে ত�োলা হয়। এছাড়া সকল সিটি
কর্পোরেশনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়;
কর�োনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতির�োধে প্রয়�োজনীয় কার ্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে ম�োট ৪২.৩০
ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফুটপাত এবং জনসমাগম হয় এমন
স্থানসমূহে জীবাণুনাশক, ব্লিচিং পাউডার ছিটান�ো হয়েছে এবং হাত ধ�োয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের মাধ্যমে
নিত্য প্রয়�োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর ্থ অতি দরিদ্র/ দুস্থ ও কর্মহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পর ্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক,
গ্লাভস্ও গাম বুট সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অধিক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্ক
তৃ ঘ�োষিত রেড জ�োনে
নাগরিকদের ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সেবা প্রদান কার ্যক্রম শুরু চলমান আছে;
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন চাকরি বিধিমালা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে;
জাপানের নারুত�ো সিটি এবং বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে Friendship City সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি
সমঝ�োতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা
প�ৌর-১ শাখা
প�ৌর-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z

z

z
z
z
z
z

ক-শ্রেণির প�ৌরসভাসমূহের কর্মচারী নিয়�োগের ছাড়পত্র প্রদান, সীমানা সম্প্রসারণ ও সংক�োচন, জমি অধিগ্রহণ, সড়কের নামকরণ,
মেয়রদের অপসারণ এবং মেয়রদের ব্যক্তিগত/সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণ অনুম�োদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার ্যাবলি;
প�ৌরসভাসমূহে স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্ক
তৃ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পদ সংরক্ষণ ও অর ্থ ছাড়করণসহ
সংশ্লিষ্ট কার ্যাদি;
দেশের সকল প�ৌরসভার ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়�োগ, পদ�োন্নতি ও বদলীসহ কর্মকর্তাদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার ্যাদি;
প�ৌরসভা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি প্রণয়ন ও সংশ�োধনীর কার ্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রকার পরিপত্র জারীকরণ;
ক-শ্রেণির প�ৌরসভার মার্কেটের প্লান, ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণসহ প�ৌরসভার বাজেট অনুম�োদন;
সংশ্লিষ্ট প�ৌরসভার অনুম�োদিত সাংগঠনিক কাঠাম�ো অনুসারে যানবাহন যন্ত্রাংশ ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুম�োদন;
প�ৌরসভা সংশ্লিষ্ট প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের প�ৌর-১ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যাবলি
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(১) গ�োপালগঞ্জ প�ৌরসভা (২) ম�োংলাপ�োর্ট প�ৌরসভা (৩) কালিয়াকৈর প�ৌরসভা (৪) গ�োবিন্দগঞ্জ প�ৌরসভা (৪) যশ�োর প�ৌরসভা
(৫) দ�োহার প�ৌরসভা (৬) ভ�োলা প�ৌরসভা (৭) মহেশপুর প�ৌরসভা (৮) শিবচর প�ৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ কার ্যক্রম;
ঢাকা জেলার দ�োহার প�ৌরসভার সীমানা সংক�োচনের কার ্যক্রম;
স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত উপজেলা শহর
অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও জেলা শহর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২৮টি প�ৌরসভার মধ্যে ২৪০টি প�ৌরসভার
মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৮টি প�ৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে;
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ১৫ টি প�ৌরসভায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর ্থায়নে ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব ম�োকাবেলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর ্থায়নে বর্তমানে ৪০টি প�ৌরসভায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট
প্রকল্প চলমান।
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প�ৌর-২ শাখা
প�ৌর-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
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নতুন প�ৌরসভা গঠনে পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘ�োষণা;
শহর এলাকাকে প�ৌরসভা ঘ�োষণা;
নবগঠিত প�ৌরসভার প্রশাসক ও প�ৌরকমিটি গঠন;
গ-শ্রেণির প�ৌরসভাকে খ-শ্রেণীতে এবং খ-শ্রেণি প�ৌরসভাকে ক-শ্রেণিতে উন্নীতকরণ;
খ-শ্রেণি এবং গ-শ্রেণির প�ৌরসভার মেয়রদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিয�োগ/অনাস্থার উপর ব্যবস্হা গ্রহণ;
খ-শ্রেণি এবং গ-শ্রেণি প�ৌরসভা মেয়রদের ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ গমণের অনুমতি;
প�ৌরসভা গঠন, সম্প্রসারণ, সংক�োচন, প�ৌর প্রশাসক নিয়�োগ এবং মেয়রদের সাময়িক বরখাস্ত/অপসারণ বিষয়ক মামলা
ম�োকাদ্দমা সংক্রান্ত কার ্যাবলী;
খ-শ্রেণি এবং গ-শ্রেণির প�ৌরসভায় কর্মচারী নিয়�োগের ছাড়পত্র প্রদান;
প�ৌর ভবন, মার্কেট ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুম�োদন;
প�ৌরসভার জীপ গাড়ী, মটর সাইকেল, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুম�োদন;
প�ৌরসভা সমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর ্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার ্যাদি;
প�ৌরসভার রাজস্ব খাতে সরকারী অনুদান ছাড়করণ সংক্রান্ত কাজ;
প�ৌরসভাসমূহের যান-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অর ্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা;
প�ৌর ভবন নির্মাণের বিষয়ে অনুম�োদন ও বরাদ্দ;
প�ৌরসভাসমূহকে বিশেষ বরাদ্দ;
প�ৌরসভাসমহের উন্নয়ন প্রকল্পের অনুম�োদন জ্ঞাপন;
খ-শ্রেণি এবং গ-শ্রেণির প�ৌরসভার স্হানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশাসনিক কার ্যাবলী;
বদলী সংক্রান্ত কার ্যক্রম।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের প�ৌর-২ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যাবলি
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে সিলেট জেলায় বিশ্বনাথ প�ৌরসভা নামে একটি নতুন প�ৌরসভা গঠন;
২০১৯-২০ অর ্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় প�ৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা (সংশ�োধনীসহ) থ�োক বরাদ্দ খাতে ৪৬০.০০
ক�োটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর ্থ হতে ৩২৮ টি প�ৌরসভার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দ হিসেবে ২৭০.০০ ক�োটি টাকা,
বিশেষ থ�োক (মশক নিধন ও পরিচ্ছন্ন কার ্যক্রম ৩৫.০০ ক�োটি টাকা, বিশেষ থ�োক উপ-খাতের (বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠাম�ো
উন্নয়ন/কবরস্থান ও শশ্মান ঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি) ১০.০০ ক�োটি টাকা, বিশেষ থ�োক বরাদ্দ উপ-খাতের (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায়
অনুযায়ী) ৫৫.০০ ক�োটি টাকা, পার্ক ও বিন�োদন কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন উপ-খাতে ৫.০০ ক�োটি টাকা, প�ৌরভবন/অডিটরিয়াম
নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং সংস্কার উপ-খাতে ৩৫.০০ ক�োটি টাকা, প�ৌরসভার জন্য যান যন্ত্রপাতি ক্রয় (এলজিইডি’র মাধ্যমে)
উপ-খাতে ৫০.০০ ক�োটি টাকা ছাড়করণ। এছাড়া পরিচালন কার ্যক্রম খাত হতে বরাদ্দকৃত ২৫ ক�োটি টাকা প�ৌরসভার কর্মকর্তাকর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ছাড় করা হয়েছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে প্রাপ্ত ২৫.০০ ক�োটি টাকা প�ৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের
বেতন-ভাতা পরিশ�োধের লক্ষ্যে ৩২৭টি প�ৌরসভার অনুকূলে প্রদান;
ক�োভিড-১৯ (কর�োনা ভাইরাস) ম�োকাবেলায় বিভিন্ন প�ৌরসভার অনুকূলে তিন দফায় ‘বিশেষ থ�োক বরাদ্দ (মাননীয় মন্ত্রীর
অভিপ্রায় অনুযায়ী)’ উপ-খাত হতে ৩২.০৫ ক�োটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের প�ৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা থ�োক বরাদ্দের অর্থে ১১টি প�ৌরসভার প�ৌরভবন ও ০২
টি প�ৌরসভার অডিটরিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নতুনভাবে ৪টি প�ৌরসভার নতুন প�ৌরভবন ও ১২টি প�ৌরসভার নতুন প�ৌর
অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য অর ্থ বরাদ্দ প্রদান;
প�ৌরসভার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর ্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থে ৪০টি র�োড র�োলার
প�ৌরসভাসমূহের অনুকূলে বিতরণ;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে ৪টি প�ৌরসভার শর্ত পূরণ করায় শ্রেণি উন্নীত করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৩টি ‘খ’ শ্রেণির প�ৌরসভাকে ‘ক’ শ্রেণিতে
এবং ১টি ‘গ’ শ্রেণির প�ৌরসভাকে ‘খ’ শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।

পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
পানি সরবরাহ অনুবিভাগের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার প্রশাসনিক কার ্যাবলি,
উন্নয়ন প্রকল্পের অর ্থ ছাড়, উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় ও তদারকি এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা
নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি পলিসি সাপ�োর্ট অধিশাখার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং
স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা, গাইডলাইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার ্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
অনুবিভাগ প্রধান

অধিশাখা
পানি সরবরাহ অধিশাখা

অতিরিক্ত সচিব (পাস)
পলিসি সাপ�োর্ট অধিশাখা

১. পাস-১ শাখা
২. পাস-২ শাখা
৩. পাস-৩ শাখা

শাখা

পানি সরবরাহ অধিশাখা
পানি সরবরাহ-১ শাখা
পাস-১ শাখার কাজের বিবরণ
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z

জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর সম্পৃক্ত সকল নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ড;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়�োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়�োগবিধি প্রণয়ন/সংশ�োধন সংক্রান্ত কার ্যাবলি;
বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল) ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ, নিয়�োগ এবং চাকুরি সংক্রান্ত কার ্যাবলি;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়�োগ, পদ�োন্নতি ইত্যাদি;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক/অতিরিক্ত প্রধান প্রক�ৌশলী ও নির্বাহী প্রক�ৌশলী বদলী/পদায়ন;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিয�োগ সংক্রান্ত কার ্যাদি যথা অভিয�োগনামা প্রণয়ন, অভিয�োগ
পত্র জারি, তদন্ত অনুষ্ঠান এবং সিদ্ধান্ত ইত্যাদি;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের আপীল সংক্রান্ত কার ্যাদি;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতাসীমা, টাইমস্কেল ইত্যাদি সংক্রান্ত;
নলকূপ বরাদ্দ/স্থাপন/মেরামত;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, অর ্থ ছাড় ও এতদসংক্রান্ত বিভয়ে অর ্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে য�োগায�োগ;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের অনুম�োদিত ডিপিপি অনুযায়ী পদ সৃষ্টিকরণ, সৃষ্টপদ সংরক্ষণ ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;
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জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর ্যাল�োচনা ও পরিদর্শন;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ, নিকার এবং অন্যান্য জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশ বাস্তবায়ন;

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
(ক) প্রশাসনিক কার ্যক্রম:
z
z

z

অতিরিক্ত প্রধান প্রক�ৌশলী পদে ০১ জন এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রক�ৌশলী পদে ০৪ (চার) জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান;
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০২ জন জুনিয়র স�োশাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ১৪(চ�ৌদ্দ) জন
উপ-সহকারী প্রক�ৌশলী পদে নিয়�োগ প্রদান;
নির্বাহী প্রক�ৌশলী এর তদূর্ধ্ব পর ্যায়ে ২২(বাইশ) জন নির্বাহী প্রক�ৌশলী, ০২ (দুই) জন উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ০১(এক) জন
তত্ত্বাবধায়ক প্রক�ৌশলীকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বদলী/পদায়ন।

(খ) উন্নয়ন কার ্যক্রম:
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের ৪৫টি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৪৫টি
প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের কার ্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে নিম্নবর্ণিত নতুন ৯টি
প্রকল্প অনুম�োদিত হয়েছে :
ক্র: নং
প্রকল্পের নাম
১) শহর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই-অংশ);
২) খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প;
৩) জেলা পর ্যায়ের ৫৩টি প�ৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প;
৪) পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;
৫) দেশের প�ৌরসভাগুল�োর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরূজ্জীবিতকরণ প্রকল্প;
৬) পির�োজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প;
৭) সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প;
৮) কুলাউড়া ও গ�োলাপগঞ্জ প�ৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প;
৯) হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
z
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জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর ্থবছরে পল্লী এলাকায় ১,২২৫৫৭টি এবং প�ৌর
এলাকায় ৭৯৮টি বিভিন্ন ধরনের পানি উৎস স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে পল্লী এলাকায় ১১৯টি পুকুর খনন/পুন:খনন করা হয়েছে;
পল্লী এলাকায় ৭,৮৩৩টি স্বল্প মূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে;
সারা দেশে ১,২০০টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে;
শহর এলাকায় ৩২টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (প্রতিস্থাপনসহ), ৮৩৩.৪৯কিমি: সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (সংস্কারসহ)
এবং ৪,২৪৫টি হাউজ কানেকশন প্রদান করা হয়েছে;
কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২টি র�োহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সররবাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে;
স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১৯ সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়েছে;
১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে বিশ্ব হাত ধ�োয়া দিবসের কর্মসূচী সফলভাবে উদযাপন করা হয়েছে।
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পানি সরবরাহ-২ শাখা
পানি সরবরাহ-২ শাখার কার ্যক্রম
z
z
z

ঢাকা ওয়াসা এবং চট্টগাম ওয়াসার সকল প্রশাসনিক কার ্যক্রম;
ঢাকা ওয়াসা এবং চট্টগাম ওয়াসার উন্নয়ন প্রকল্পের অর ্থ ছাড়করণ;
নতুন ওয়াসা সৃষ্টি সংক্রান্ত।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য গৃহিত কার ্যক্রম
z

z

z

z

z

z

z

z

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে ঢাকা ওয়াসার পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শ�োধনাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের
শুভ উদ্বোধন করেন এবং একই তারিখে ঢাকা ওয়াসার ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট এর অধীন
‘গন্ধর্বপুর পানি শ�োধনাগার’ এর আনুষ্ঠানিক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে নারায়ণগঞ্জ শহরে বিদ্যমান ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ কার ্যক্রম
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের প্রস্তাব অনুম�োদন করেন। এর প্রেক্ষিতে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে
নারায়ণগঞ্জ শহরে ঢাকা ওয়াসার কার ্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি
কর্পোরেশন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসার মধ্যে সমঝ�োতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্প এর আওতায়
নির্মিত শেখ রাসেল পানি শ�োধনাগারের শুভ উদ্বোধন করেন।
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীসহ ঢাকার চার পাশের নদীগুল�োর দূষণর�োধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত মাস্টার প্ল্যান ২টি ১৭/০৪/২০১৯ খ্রি.
তারিখে অনুষ্ঠিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুম�োদনের সুপারিশ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
উক্ত মাস্টার প্ল্যান ২টি দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মাস্টার প্ল্যান ২টি অনুম�োদন করেন।
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৩ অনুযায়ী বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর
শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ (ওয়াসা) গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুম�োদন প্রদান করেন। এর প্রেক্ষিতে
বর্ণিত শহরসমূহের ওয়াসা গঠনের কার ্যক্রম চলমান রয়েছে।
ক�োভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে সাধারণ ছুটির সময় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বস্তি এলাকায় দরিদ্র জনগ�োষ্ঠির মাঝে ঢাকা ওয়াসার
উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ম�ো: তাজুল ইসলাম উক্ত
কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।
২০১৯-২০ অর ্থ বছরে ঢাকা ওয়াসার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংশ�োধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ম�োট
বরাদ্দ ছিল ২৩৬৬.৮৮ ক�োটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৮৬৭.৭০ ক�োটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৪৯৯.১৮ ক�োটি টাকা।
জুন, ২০২০ পর ্যন্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর ্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ম�োট ১৮৮৪.৯৮ ক�োটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৪০৫.০১
ক�োটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৪৭৯.৯৭ ক�োটি টাকা। উক্ত সময়ে বাস্তব অর্জন ৯১.০০% এবং আর্থিক অর্জন ৮০.০০%।
২০১৯-২০ অর ্থ বছরে চট্টগ্রাম ওয়াসার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে জিওবি খাতে বরাদ্দ
২২১৫৪.৯০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১৯০৮৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ বরাদ্দ ১৩৫০৪৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯২১৮৪.৬১
লক্ষ টাকা। বাস্তব অর্জন ৯০% ও আর্থিক অর্জন ৭০.৭৮%।
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পানি সরবরাহ-৩ শাখা
পানি সরবরাহ-৩ শাখার মূল কার ্যক্রম

z

খুলনা ওয়াসা এবং রাজশাহী ওয়াসার প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার ্যক্রম;
খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার ্যাবলী;
পানি সরবরাহ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল নিয়�োগ, বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়�োগ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার ্যাবলী;
খুলনা ওয়াসা এবং রাজশাহী ওয়াসার উন্নয়ন প্রকল্পের এবং অনুন্নয়ন এর অর ্থ ছাড়করণ;
খুলনা ওয়াসা ও রাজশাহী ওয়াসায় কর্মরত কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিন�োদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি অনুম�োদন
সংক্রান্ত কার ্যাবলী;
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিবিধ কার ্যক্রম;

z

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/উন্নয়ন সহয�োগী সংস্থা ও প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন;

z

প্রকল্প পরিদর্শন।

z
z
z
z
z
z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে পানি সরবরাহ-৩ শাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে খুলনা ওয়াসার অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৫.৫০ (পনের�ো ক�োটি পঞ্চাশ লক্ষ) ক�োটি টাকা ছাড় করা
হয়েছে। খুলনা ওয়াসার রাজস্ব খাতে ১৩৩টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে এবং ৪২টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে। খুলনা
ওয়াসার জন্য অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ৭৬টি পদ সংরক্ষণের আদেশ জারী করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসার রাজস্ব খাতে পদ সৃজনের
লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা
ওয়াসার ০১(এক) জন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক চুক্তিভিত্তিক নিয়�োগ করা হয়েছে এবং ০১(এক) জন সচিব পদায়ন করা হয়েছে।
খুলনা ওয়াসার মাধ্যমে মহানগরীতে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। “খুলনা শহরে
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা ভূমি অফিসের অন্তর্গত
ঘ�োনা মাদারডাঙ্গা ম�ৌজায় কমবেশি ৬.০৪ (ছয় দশমিক শূন্য চার) একর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুম�োদন প্রদান
করা হয়েছে।
২০১৯-২০ অর ্থ বছরে রাজশাহী ওয়াসার অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২৪.০০ (চব্বিশ) ক�োটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। রাজশাহী
ওয়াসার জন্য ৮২ (বিরাশি) টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে। দৈনিক মজুরীভিত্তিক ৪০(চল্লিশ) জন শ্রমিক নিয়�োগের প্রশাসনিক অনুম�োদন
প্রদান করা হয়েছে। রাজশাহী ওয়াসার ০৫(পাঁচ) জন কর্মকর্তাকে পদ�োন্নতি প্রদান করা হয়েছে। “রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ
পানি শ�োধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ” শীর্ষক প্রকল্পে এডিপিতে জিওবি বাবদ বরাদ্দকৃত ১ম-৪র ্থ কিস্তির সমুদয় অর ্থ ১১৪৬.২৫
(এগার�ো ক�োটি ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।

পলিসি সাপ�োর্ট অধিশাখা
পলিসি সাপ�োর্ট অধিশাখার কার ্যক্রমের বিবরণ
ক. নীতিমালা/ক�ৌশলপত্র প্রণয়ন, পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ:
১। বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক ক�ৌশলপত্র পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ:
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর আল�োকে বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক ক�ৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও
হালনাগাদকরণ সমাপ্ত হয়েছে। মুদ্রণ ও প্রকাশনা শেষে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে বিতরণ
করা হয়েছে। এর ফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের উন্নয়নে কার ্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।
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২। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠাম�ো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:
সারাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬.২ অর্জনের নিমিত্ত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং
নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ প্রক�ৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (আইটিএন-বুয়েট) এর কারিগরি সহয�োগিতায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও
আইনি কাঠাম�ো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প�ৌরসভা ও পল্লী অঞ্চলের জন্য পৃথক ২টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে
পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কার ্যক্রম গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। কম́পরিকল্পনা দুটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট
সরকারি দপ্তর, প�ৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সিটি
কর্পোরেশন এর জন্য কম́পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেগাসিটি ঢাকার জন্য কম́পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি
কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। ওয়াশ সেক্টরের জন্য ক�োভিড-১৯ Response ক�ৌশলপত্র প্রণয়ন:
ওয়াশ সেক্টরের COVID-19 response এর লক্ষ্যে ক�ৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
মন্ত্রণালয় এবং ইউসিসেফ এর সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি ক�ৌশলপত্রের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেছে। বর্তমানে বাংলায় অনুবাদের
কাজ চলছে। ক�ৌশলপত্রটিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার জনগণের জন্য COVID-19 ম�োকাবেলায় ওয়াশ
সেক্টরে করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ক�ৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪। জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ক�ৌশলপত্র ২০১৪ পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ:
গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম ন্যাশনাল ফ�োরাম ফর ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন এর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ক�ৌশলপত্র ২০১৪’ একটি কনসাল্টেশন কর্মশালা এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আল�োচনার মাধ্যমে
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর আল�োকে হালনাগাদকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এটির চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজ চলমান রয়েছে।
এর ফলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট কার ্যক্রম গ্রহণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬টি অর্জন সম্ভব হবে।

৫। জাতীয় Menstrual Hygiene Management ক�ৌশলপত্র প্রণয়ন:
দেশ জুড়ে কিশ�োরী এবং নারীদের মাসিক ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ এবং উন্নত জীবন-যাপনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় Menstrual
Hygiene Management ক�ৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইউনিসেফ এবং প্রাক্টিক্যাল এ্যকশনের আর্থিক ও কারিগরি
সহয�োগিতায় ক�ৌশলপত্রের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

খ. সেক্টর ক�ো-অর্ডিনেশন: পলিসি /ক�ৌশলপত্র অবহিতকরণ:
১। সিটি কর্পোরেশন পর ্যায়ে পয়ঃবর্জ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠাম�ো (IRF-FSM সিটি কর্পোরেশন) বিষয়ে
অবহিতকরণ কর্মশালা আয়�োজন:
আইটিএন-বুয়েট ও ইউনিসেফ এর সহয�োগিতায় সিটি কর্পোরেশন পর ্যায়ে (১) রংপুর সিটি কর্পোরেশন (২) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
(৩) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ও (৪) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সকল কাউন্সিলর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে
এ পযর্ন্ত ৪টি অবহিতকরণ কর্মশালার আয়�োজন করা হয়েছে।

২। জাতীয় পর ্যায়ে Wash Bottleneck Analysis কর্মশালার আয়�োজন:
ওয়াশ সেক্টরের মাঠ পর ্যায়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার
বিভাগের পলিসি সাপ�োর্ট অধিশাখা কর্ক
তৃ স্থানীয় প্রশাসনসহ জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর, (ডিপিএইচই), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয়
সরকার প্রতিষ্ঠান (প�ৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর
ও ওয়াশ সেক্টরে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৮টি বিভাগীয় পর ্যায়ে Wash Bottleneck Analysis কর্মশালার
রিপ�োর্ট শেয়ারিং এর জন্য ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় পর ্যায়ে একটি কমর্শালার আয়�োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ম�োঃ তাজুল ইসলাম এমপি এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। Wash Bottleneck Analysis কর্মশালার আল�োকে
একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চূড়ান্ত পর ্যায়ে রয়েছে।
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পলিসি সাপ�োর্ট অধিশাখার উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রমের ছবি

WASHBAT অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব ম�োঃ তাজুল ইসলাম এমপি

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠাম�ো (সিটি কর্পোরেশন) বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা

¯’vbxq miKvi wefvM 49

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠাম�ো (সিটি কর্পোরেশন) বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা

মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ
মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি অন্যতম অনুবিভাগ। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে
সরাসরি ও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্ক
তৃ উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুম�োদন এবং এ বিভাগের আওতাধীন চলমান
ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ, সরেজমিন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার ্যাবলি এ অনুবিভাগ থেকে সম্পাদন করা হয়।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
অনুবিভাগ প্রধান

মহাপরিচালক (মইই)
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অধিশাখা
মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা

পরিচালক-১
পরিচালক-২
পরিকল্পনা অধিশাখা

শাখা
১. মনিটরিং-১ শাখা
২. মনিটরিং-২ শাখা
৩. মনিটরিং-৩ শাখা
৪. মূল্যায়ন-১ শাখা
৫. মূল্যায়ন-২ শাখা
৬. মূল্যায়ন-৩ শাখা
পরিদর্শন শাখা
১. পরিকল্পনা-১ শাখা
২. পরিকল্পনা-২ শাখা
৩. পরিকল্পনা-৩ শাখা

মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা
মনিটরিং-১ শাখা
মনিটরিং-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সরাসরি বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের মনিটরিং;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের সকল প্রকল্পের মনিটরিং;
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের থো�ক বরাদ্দের আওতায় জেলা/উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার ্যক্রম মনিটরিং;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের নিয়�োগ/বদলী এবং উক্ত অফিসসমহের কর্মচারীদের নিয়�োগ বদলী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের কার ্যপরিধি নির্ধারণ এবং এ ব্যপারে বিভিন্ন আইন, বিধি, আদেশ ও নির্দেশ জারি/বাস্তবায়ন;
ডিএলজি ও ডিডিএলজি এবং উইং এর অধীনস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন, সংরক্ষন ও নিয়�োগ, বাজেট প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিকী
বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের কর্মতৎপরতা মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের বার্ষিক গ�োপনীয় প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব পালন;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের প্রশিক্ষণ, কর্মশিবির ও সম্মেলন;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের সেটআপের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বেতন বরাদ্দ বাবদ অর ্থ ছাড়;
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অবল�োকাল অথরিটিজ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
মনিটরিং, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ এর অভ্যন্তরিন প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি;
মনিটরিং, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
মনিটরিং, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z
z
z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিভাগ পর ্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার কার ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ৮ ক�োটি
৩০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে জেলা পর ্যায়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার কার ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ২১
ক�োটি ১২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে;
ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণ ২০১৯-২০ অর ্থবছরে প্রায় ৩৩৫২টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ২৩৪৫টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিভিন্ন ডিএলজি/ডিডিএলজি কার ্যালয়ে ম�োট ০৬(ছয়) জন কর্মচারী নিয়�োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

মনিটরিং-২ শাখা
মনিটরিং-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z

সকল সিটি কর্পোরেশনের / প�ৌরসভার প্রকল্প মনিটরিং;
খুলনা বিভাগের উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার ্যক্রম মনিটরিং;
জেলা পরিষদের কর্মকান্ড মনিটরিং;
বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের সম্মেলনের কার ্যপত্র/কার ্যবিবরণী তৈরী এবং অনুবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ;
জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯ এ গৃহিত স্বল্পমেয়াদী/মধ্যমেয়াদী/দীর্ঘমেয়াদী ম�োট ২৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯ এ গৃহিত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ২৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৫টি সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হয়েছে।
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মনিটরিং-৩ শাখা
মনিটরিং-৩ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z
z

খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার প্রকল্প মনিটরিং;
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর কার ্যক্রম মনিটরিং;
ঢাকা, খুলনা ও রংপুর বিভাগের থ�োক বরাদ্দের আওতায় জেলা/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার ্যক্রম মনিটরিং;
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
পারফরমেন্স এসেসমেন্ট এর ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের জন্য তালিকা প্রণয়ন,
জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের তালিকা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ শাখায় প্রেরণ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z
z

২০১৮-১৯ অর ্থবছরে সকল ইউনিয়ন পরিষদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কার ্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০
অর ্থবছরে সকল ইউনিয়ন পরিষদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কার ্যক্রম চলমান আছে;
স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৮-১৯ অর ্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে এ বিভাগের বিভিন্নমুখী কার ্যক্রম
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং উপকারভ�োগীগণ অবহিত হতে পেরেছেন;
২০১৮-১৯ অর ্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সরেজমিন মনিটরিং করা হয়েছে। ফলে
কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণসহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিদর্শন শাখা
পরিদর্শন শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন;
মাসিক সমন্বয় সভায় ত্রৈমাসিক পরিদর্শন অগ্রগতি/ফলাফল/চিহ্নিত সমস্যা উপস্থাপন করা;
মাঠ পর ্যায়ে অবস্থিত স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ/প�ৌরসভা পরিদর্শন
প্রতিবেদন পর ্যাল�োচনা করে আবশ্যক কার ্যক্রম গ্রহণ করা;
উর্ধ্বতন কর্পতৃ ক্ষের নির্দেশনা ম�োতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট অভিয�োগসমূহ তদন্ত করা।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
২০১৯-২০ অর ্থবছরে ১১৭টি প্রকল্প পরিদর্শন করে ২১টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে আবশ্যক
কার ্যক্রম গ্রহণ করায় সুশাসন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ফলে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধিসহ প্রকল্পসমূহের
বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

মূল্যায়ন-১ শাখা
মূল্যায়ন-১ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z
z

ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের থ�োক বরাদ্দের খরচের মুল্যায়ন সম্পর্কিত কাজ;
ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/থ�োক বরাদ্দ/বর্ধিত থ�োক বরাদ্দ দ্বারা
বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন;
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ সরাসরি বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের মূল্যায়ন;
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের সকল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পিরিওডিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও প�ৌরসভার অনুকূলে ছাড়কৃত থ�োক
বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত ২৪০টি প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়েছে;
বরিশাল বিভাগের ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের ৫৪৫টি পরিদর্শন প্রতিবেদন উপস্থাপনপূর্বক প্রয়�োজনীয় কার ্যক্রম গ্রহণ করা
হয়েছে;
বরিশাল বিভাগের সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের মূল্যায়িত ফরম এর পুন:মুল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন-২ শাখা
মূল্যায়ন-২ শাখার মূল কার ্যক্রম
z

z
z

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/থ�োক বরাদ্দ/বর্ধিত থ�োক বরাদ্দ
দ্বারা বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মূল্যায়ন;
সকল সিটি কর্পোরেশনের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পিরিওডিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ন;
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের থ�োক বরাদ্দের খরচের মূল্যায়ন সম্পর্কিয় কাজ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও প�ৌরসভার অনুকূলে ছাড়কৃত থ�োক
বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত ২২০টি প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়েছে;
সিলেট বিভাগের ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের ৪৮০টি পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন;
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ চট্ট্রগ্রাম বিভাগের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের মূল্যায়িত ফরম পুন:মূল্যায়ন সম্পন্ন করা
হয়েছে।

মূল্যায়ন-৩ শাখা
মূল্যায়ন-৩ শাখার মূল কার ্যক্রম
z
z
z

রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/ থ�োক বরাদ্দ (বর্ধিত থ�োক
বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মূল্যায়ন;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের সকল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পিরিওডিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন;
সকল ওয়াসার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পিরিওডিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ন;

২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও প�ৌরসভার অনুকূলে ছাড়কৃত
থ�োক বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত ৩৩৫টি প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়েছে;
ঢাকা বিভাগের ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণের ১০০৮টি পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়েছে;
খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের মূল্যায়িত ফরম পুন:মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
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পরিকল্পনা অধিশাখা
তৃণমূল পর ্যায় হতে শহর/নগর পর ্যন্ত দেশের আর ্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ উল্লেখয�োগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। শহর ও
গ্রামাঞ্চলের ভ�ৌত অবকাঠাম�ো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তাঘাট, সেতু/কালভার্ট ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের
সামগ্রিক য�োগায�োগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, নগর
স্বাস্থ্য/মাতৃসদন কেন্দ্র, প�ৌর মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ, বস্তি উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন
দপ্তর/সংস্থা কর্ক
তৃ যে সকল প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় তা পরিকল্পনা অধিশাখার মাধ্যমে অনুম�োদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে।
এ ছাড়া জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, প�ৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে বার্ষিক
উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)’র আওতায় উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের সংশ�োধিত এডিপি-তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের বিবরণ নিম্নরূপ:
খাতের নাম
উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা
ইউনিয়ন পরিষদের জন্য উন্নয়ন সহায়তা
প�ৌরসভাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা
জেলা পরিষদসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা
১১টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা
সর্বম�োট

বরাদ্দ (ক�োটি টাকায়)
৫৫০.০০
১০.০০
৪৬০.০০
৫৩০.০০
৪৫০.০০
২০০০.০০

অবমুক্তি/ব্যয় (ক�োটি
টাকায়)
৫৫০.০০
১০.০০
৪৬০.০০
৫৩০.০০
৪৪৯.১৩
১৯৯৯.১৩

২০১৯-২০ অর ্থবছরের সংশ�োধিত এডিপিতে ম�োট জাতীয় বরাদ্দ ছিল ২০১১৯৮.৫৬ ক�োটি টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের
জন্য বরাদ্দ ছিল ৩২৬১১.৩৪ ক�োটি টাকা, যা ম�োট আরএডিপি বরাদ্দের ১৬.২০%। এ বরাদ্দের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ
বাস্তবায়নাধীন ম�োট ২৫৬টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ম�োট ৩০৬১১.৩৪ ক�োটি টাকা (জিওবি ২১৭০৫.৩৯ ক�োটি এবং প্রকল্প সাহায্য
৮৯০৫.৯৫ ক�োটি) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ,
প�ৌরসভা, জেলা পরিষদ, এবং সিটি কর্পোরেশন) অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ ছিল ২০০০.০০ ক�োটি টাকা। সার্বিকভাবে
স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকুলে অর ্থ অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২৮৬৬২.২২ ক�োটি টাকা (বরাদ্দের ৮৭.৮৯%) ও ২৬৬১৯.৩৯
ক�োটি টাকা (বরাদ্দের ৮১.৬৩%)।

প্রকল্প এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের সার্বিক অগ্রগতি
প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা
প্রকল্পের অনুকূলে (২৫৬টি)
উন্নয়ন সহায়তা
ম�োট

আরএডিপি বরাদ্দ
৩০৬১১.৩৪
২০০০.০০
৩২৬১১.৩৪

অবমুক্তি (বরাদ্দের %)
২৬৬৬৩.০৮ (৮৭.১০%)
১৯৯৯.১৩ (৯৯.৯৬%)
২৮৬৬২.২২ (৮৭.৮৬%)

(ক�োটি টাকায়)

ব্যয় (বরাদ্দের %)
২৪৬২০.২৫ (৮০.৪৩%)
১৯৯৯.১৩ (৯৯.৯৬%)
২৬৬১৯.৩৯ (৮১.৬৩%)

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সর্বম�োট ২৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে (এলজিইডি’র ১০টি, জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর এর ৪টি, ঢাকা ওয়াসা’র ২টি,
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর ৩টি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
এর ২টি, গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১টি)। ২০১৯-২০ অর ্থবছরের সংশ�োধিত এডিপি’র বরাদ্দ,
অবমুক্তি ও ব্যয়ের সংস্থাওয়ারী বিবরণ পরিশিষ্ট-‘‘ক’’ এ দেয়া হল�ো। ২০১৯-২০ অর ্থবছরের সংশ�োধিত এডিপিতে স্থানীয় সরকার
বিভাগের অনুকূলে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের বিবরণ পরিশিষ্ট-‘‘খ’’। ২০১৯-২০ ও ২০১৯-২০ অর ্থবছরের সংশ�োধিত এডিপিভূক্ত
প্রকল্পসমূহের সংস্থাওয়ারী অর ্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট-‘‘গ’’ এ উল্লেখ রয়েছে। ২০১৯-২০ সালের মূল
এডিপি ও সংশ�োধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট-‘‘ঘ’’ এ উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর ্থবছরে আরএডিপি’র
অগ্রগতি ছিল ৯৫.৩১%।
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XvKv wmwU
203858.00
K‡c©v‡ikb(`) (7)
XvKv wmwUK‡c©v‡ikb(D) 138514.00
(11)
ivRkvnx wmwU
18657.00
K‡c©v‡ikb (6)
PUªMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb
73283.00
(6)
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
40256.00
(2)
wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb
26489.00
(3)

8

13

12

11

10

9

ivRkvnx Iqvmv (1)

7

1147.00

7275.00

Lyjbv Iqvmv (2)

6

157298.40

236688.00

222592.00

1495755.00

3
244546.00

PUªMÖvg Iqvmv (4)

2
¯’vbxq miKvi wefvM
(14)
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj
Awa`ßi (128)
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj
Awa`ßi (45)
XvKv Iqvmv (11)

†gvU

5

4

3

2

1
1

bs

ms¯’vi bvg I cÖKí
msL¨v
(UvKvsk)

†gvU eiv‡Ïi
Zzjbvq Aegyw³
(%)

25994.00

30284.00

71700.00

18656.00

66427.00

188228.00

1145.25

3500.00

19786.50

59896.75

169084.03

1012078.00

7
96241.00

UvKv
eiv‡Ïi Zzjbvq
e¨q (%)

†gvU
UvKv

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

12
0%

†gvU
cÖKí mvnvh¨ Aegyw³i
Zzjbvq
(UvKvsk) e¨q (%)

Ryb/2020 gvm ch©šÍ e¨q

8
9
10
11
120367.00 203013.00 90573.00 112440.00
0.00
83.02%
0.00
384438.00 1314669.58 999438.25 315231.33
0.00
87.89%
0.00
22352.96
181747.98 162432.48 19315.50
0.00
81.65%
0.00
147442.34 188497.92 40501.33 147996.59
0.00
79.64%
0.00
100335.96
111271.11 19086.50 92184.61
0.00
70.74%
0.00
275.00
3775.00
3500.00
275.00
0.00
51.89%
0.00
1.00
915.45
915.45
0.00
0.00
79.81%
0.00
0.00
152741.00 152741.00
0.00
0.00
74.93%
0.00
29625.00
66756.00 65391.00
1365.00
0.00
48.19%
0.00
0.00
16800.50 16800.50
0.00
0.00
90.05%
0.00
0.00
70700.00
70700.00
0.00
0.00
96.48%
0.00
0.00
30284.00 30284.00
0.00
0.00
75.23%
0.00
0.00
25994.00 25994.00
0.00
0.00
98.13%
0.00

(UvKvsk)

cÖKí mvnvh¨

Ryb/2020 gvm ch©šÍ Aegyw³

4
5
6
101065.00 143481.00 216608.00
0.00
88.58%
1104551.00 391204.00 1396516.00
0.00
93.37%
194700.00 27892.00 191436.99
0.00
86.00%
86770.00 149918.00 207339.09
0.00
87.60%
22251.40 135047.00 120122.46
0.00
76.37%
7000.00
275.00
3775.00
0.00
51.89%
1146.00
1.00
1146.25
0.00
99.93%
192300.00 11558.00 188228.00
0.00
92.33%
108889.00 29625.00
96052.00
0.00
69.34%
18657.00
0.00
18656.00
0.00
99.99%
73283.00
0.00
71700.00
0.00
97.84%
40256.00
0.00
30284.00
0.00
75.23%
26489.00
0.00
25994.00
0.00
98.13%

UvKv

cÖKí mvnvh¨

2019-20 A_©eQ‡ii AviGwWwc eivÏ

2019-20 A_©eQ‡ii Ryb/2020 ch©šÍ AviGwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi ms¯’vIqvix weeiY
cÖKí mvnvh¨ UvKvsk
eiv‡Ïi
eiv‡Ïi
Zzjbvq e¨q Zzjbvq e¨q
(Aegyw³i (Aegyw³i
Zzjbvq e¨q) Zzjbvq
(%)
e¨q) (%)
13
14
78.37%
0.00%
0.00%
0.00%
80.58%
0.00%
0.00%
0.00%
69.25%
0.00%
0.00%
0.00%
98.72%
0.00%
0.00%
0.00%
68.26%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(j¶ UvKvq)
UvKv
eiv‡Ïi
Zzjbvq e¨q
(Aegyw³i
Zzjbvq
e¨q) (%)
15
89.62%
94.11%
90.48%
98.75%
83.43%
0.00%
46.68%
0.00%
85.78%
0.00%
50.00%
100.00%
79.88%
0.00%
79.43%
0.00%
60.05%
0.00%
90.05%
0.00%
96.48%
0.00%
75.23%
0.00%
98.13%
0.00%

পরিশিষ্ট-‘‘ক’’

56 ¯’vbxq miKvi wefvM

1| (K)
(L)
2|
3|
4|

µwgK bs

16618.00
10000.00
160000.00
6364.00
0.00

16618.00

10000.00

160000.00

6364.00

594.00

200000.00

3261134.40 2370539.40

200000.00

3061134.40 2170539.40

4
200.00

UvKv

3
1200.00

†gvU

†gvU eiv‡Ïi
Zzjbvq Aegyw³
(%)
UvKv
(UvKvsk)

cÖKí mvnvh¨

Ryb/2020 gvm ch©šÍ Aegyw³

eiv‡Ïi Zzjbvq
e¨q (%)

†gvU
UvKv

Lv‡Zi bvg

†gvU

2019-20 A_© eQ‡ii
AviGwWwc eivÏ
550.00
10.00
460.00
530.00
450.00
2000.00

(j¶ UvKvq)
UvKv
eiv‡Ïi
Zzjbvq e¨q
(Aegyw³i
Zzjbvq
e¨q) (%)
15
100.00%
0.00%
41.86%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
45.63%
0.00%
69.71%
0.00%
0.00%
0.00%
81.68%
95.27%
99.96%
0.00%
83.22%

(†KvwU UvKvq)

পরিশিষ্ট-‘‘খ’’

cÖKí mvnvh¨ UvKvsk
eiv‡Ïi
eiv‡Ïi
Zzjbvq e¨q Zzjbvq e¨q
(Aegyw³i (Aegyw³i
Zzjbvq e¨q) Zzjbvq
(%)
e¨q) (%)
13
14
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
85.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
77.37%
0.00%
-69.28%
0.00%

550.00
10.00
460.00
530.00
449.13
1999.13
99.96%

Ryb/2020 gvm ch©šÍ Aegyw³ I e¨q

93%

0%

92%

0%

0%

0%

0%

0%

12
0%

†gvU
cÖKí mvnvh¨ Aegyw³i
Zzjbvq
(UvKvsk) e¨q (%)

Ryb/2020 gvm ch©šÍ e¨q

5
6
7
8
9
10
11
1000.00
200.00
200.00
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
16.67%
0.00
16.67%
0.00
0.00
8341.12
8341.12
0.00
6956.50
6956.50
0.00
0.00
50.19%
0.00
41.86%
0.00
0.00
10000.00
10000.00
0.00
10000.00
10000.00
0.00
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
0.00
73000.00
73000.00
0.00
73000.00 73000.00
0.00
0.00
45.63%
0.00
45.63%
0.00
0.00
6315.57
6315.57
0.00
4436.51
4436.51
0.00
0.00
99.24%
0.00
69.71%
0.00
594.00
594.00
0.00
594.00
267.00
0.00
267.00
0.00
100.00%
0.00
44.95%
0.00
890595.00 2666308.48 1860877.22 805431.26 2462025.55 1772950.52 689075.03
0.00
87.10%
0.00
80.43%
0.00
0.00 199913.54 1999913.54 -1800000.00 199913.54 199913.54
0.00
0.00
0.00
99.96%
0.00
890595.00 2866222.02 3860790.76 -994568.74 2661939.09 1972864.06 689075.03
0.00
87.89%
0.00
81.63%
77.37%

(UvKvsk)

cÖKí mvnvh¨

Dc‡Rjvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
BDwbqb cwil‡`i Rb¨ Dbœqb mnvqZv
†cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
†Rjv cwil` eve` Dbœqb mnvqZv
11(GMvi)wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ Dbœqb mnvqZv

†gvU
256
¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni
Rb¨ Dbœqb mnvqZv
me©‡gvU

1
2
14 ewikvj wmvU K‡c©v‡ikb
(1)
15 bvivqbMÄ wmwU
K‡c©v‡ikb (6)
16 iscyi wmwU K‡c©v‡ikb
(1)
17 MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb
(4)
18 Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb
(2)
19 GbAvBGjwR (1)

bs

ms¯’vi bvg I cÖKí
msL¨v

2019-20 A_©eQ‡ii AviGwWwc eivÏ

¯’vbxq miKvi wefvM 57

ms¯’vi bvg

2
¯’vbxq miKvi wefvM (15)
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (152)
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (35)
XvKv Iqvmv (11)
PUªMÖvg Iqvmv (5)
Lyjbv Iqvmv (2)
ivRkvnx Iqvmv (3)
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (`)(7)
XvKv wmwUK‡c©v‡ikb (D)(10)
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb (5)
PUªMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb (3)
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb (3)
wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb (3)
ewikvj wmvU K‡c©v‡ikb (4)
bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ikb (4)
iscyi wmwU K‡c©v‡ikb (1)
MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb (4)
Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb (2)
GbAvBGjwR (1)
¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ †_vK eivÏ
†gvU

bs

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ryb/2019 gvm Ryb/2019 gvm
ch©šÍ Aegyw³
ch©šÍ e¨q
eivÏ

2018-19 A_©eQi

2019-20 A_©eQi

14
93.72%
94.14%
94.94%
90.91%
92.63%
100.00%
79.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.87%

Ryb/2019
Zzjbvq
Ryb/2020
Gi eiv‡Ïi
e¨‡qi e„w×
(+) I
n«v‡mi (-)
kZKiv
nvi (%)
15
-2.54%
-11.49%
-13.40%
-16.58%
-29.26%
-47.54%
67.74%
-22.40%
-51.47%
58.59%
-1.42%
-20.53%
-1.87%
16.67%
-55.87%
0.00%
-27.71%
-54.38%
0.00%
0.21%
-13.68%

(j¶ UvKvq)

Ryb/2019
Ryb/2019 Ryb/2019 Ryb/2020 Ryb/2020
eiv‡Ïi
Ryb/2020
Ryb/2020 gvm Ryb/2020 gvm
eiv‡Ïi Aegyw³i eiv‡Ïi
eiv‡Ïi
Zzjbvq
Aegyw³i
ch©šÍ Aegyw³
ch©šÍ e¨q
Zzjbvq
Zzjbvq
Zzjbvq
Zzjbvq
Aegyw³
Zzjbvq e¨q
e¨q
e¨q
Aegyw³
e¨q
(%)

2019-20 A_©eQ‡ii AviGwWwc eivÏ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
193154.00 191611.90 165263.00 244546.00 216608.00 203013.00 99.20% 85.56% 86.25% 88.58% 83.02%
1307558.00 1304192.34 1299466.00 1495755.00 1396516.00 1314669.58 99.74% 99.38% 99.64% 93.37% 87.89%
118469.00 117206.63 112604.57 222592.00 191436.99 181747.98 98.93% 95.05% 96.07% 86.00% 81.65%
269929.00 254451.00 259731.00 236688.00 207339.09 188497.92 94.27% 96.22% 102.08% 87.60% 79.64%
71565.00
71565.00
71565.00 157298.40 120122.46
111271.11 100.00% 100.00% 100.00% 76.37% 70.74%
47038.94
46768.94
46768.94
7275.00
3775.00
3775.00 99.43% 99.43% 100.00% 51.89% 51.89%
65800.00
8322.00
7940.89
1147.00
1146.25
915.45 12.65% 12.07% 95.42% 99.93% 79.81%
98720.00
98720.00 96083.00 203858.00 188228.00 152741.00 100.00% 97.33% 97.33% 92.33% 74.93%
67612.00
67460.00 67388.00 138514.00
96052.00
66756.00 99.78% 99.67% 99.89% 69.34% 48.19%
9697.00
9144.20
3050.57
18657.00
18656.00
16800.50 94.30% 31.46% 33.36% 99.99% 90.05%
139287.00 136350.00 136350.00
73283.00
71700.00
70700.00 97.89% 97.89% 100.00% 97.84% 96.48%
7142.00
6839.00
6839.00
40256.00
30284.00
30284.00 95.76% 95.76% 100.00% 75.23% 75.23%
14600.00
14600.00
14600.00
26489.00
25994.00
25994.00 100.00% 100.00% 100.00% 98.13% 98.13%
203.00
0.00
0.00
1200.00
200.00
200.00 0.00% 0.00% #DIV/0! 16.67% 16.67%
25900.00
25899.00
25313.00
16618.00
8341.12
6956.50 100.00% 97.73% 97.74% 50.19% 41.86%
2000.00
2000.00
2000.00
10000.00
10000.00
10000.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
17449.00
17112.00
17000.00 160000.00
6315.57
4436.51 98.07% 97.43% 99.35% 99.24% 69.71%
3000.00
3000.00
3000.00
6364.00
73000.00
73000.00 100.00% 100.00% 100.00% 45.63% 45.63%
235.00
8.84
8.84
3.76% 3.76% 100.00% 0.00% 0.00%
202000.00 201480.00 201480.00 200000.00 199913.54 199913.54 99.74% 99.74% 100.00% 99.96% 99.96%
2661358.94 2576730.85 2536451.81 3261134.40 2866222.02 2661939.09 96.82% 95.31% 98.44% 87.89% 81.63%

eivÏ

2018-19 A_©eQ‡ii AviGwWwc eivÏ

2018-19 Ges 2019-20 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxfy³ cÖKímg~‡ni Ryb gvm ch©šÍ A_© Aegyw³ I e¨‡qi ms¯’vIqvix Zzjbvg~jK weeiY

পরিশিষ্ট-‘‘গ’’

58 ¯’vbxq miKvi wefvM

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

µt
bs

2
¯’vbxq miKvi wefvM
RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU
¯’vbxq miKvi cª‡KŠkj Awa`ßi
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi
XvKv Iqvmv
PÆMÖvg Iqvmv
Lyjbv Iqvmv
ivRkvnx Iqvmv
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (`w¶Y)
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (DËi)
PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb
ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb
bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb
iscyi wmwU K‡c©v‡ikb
Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb
cÖÖK‡íi Rb¨ †gvU

ms¯’vi bvg

14
1
123
39
8
4
1
2
6
10
5
4
2
2
1
4
5
1
2
234

3

cÖKí
msL¨v
UvKv

4
5
263651
89234
1150
0
1351983 936774
200320 172873
303980 128200
87566
18142
4637
4637
87839
30000
104418 104418
113514 83889
63283 63283
11647
11647
40256
40256
24000
24000
4207
1075
15026
15026
76500
76500
10000
10000
6364
6364
2770341 1816318

†gvU

eivÏ

954023

cÖKí
mvnvh¨
6
174417
1150
415209
27447
175780
69424
0
57839
0
29625
0
0
0
0
3132
0
0
0

2019-20 A_©eQ‡i GwWwc-‡Z cÖvß eivÏ

14
1
128
45
11
4
2
2
7
11
6
6
2
3
1
6
4
1
2
256

7

cÖKí
msL¨v
UvKv

cÖKí
mvnvh¨
10
143481
594
391204
27892
149918
135047
275
1
11558
29625
0
0
0
0
1000
0
0
0
8
9
244546 101065
594
0
1495755 1104551
222592 194700
236688
86770
157298
22251
7275
7000
1147
1146
203858 192300
138514 108889
73283 73283
18657
18657
40256
40256
26489
26489
1200
200
16618
16618
160000 160000
10000
10000
6364
6364
3061134 2170539 890595

†gvU

eivÏ

2019-20 A_©eQ‡i AviGwWwc-‡Z eivÏ

2019-20 A_©eQ‡i gyj GwWwc Ges
AviGwWwc eiv‡Ïi g‡a¨ cv_©K¨
eivÏ
cÖKí
cÖKí
msL¨v †gvU
UvKv
mvnvh¨
11
12
13
14
0 -19105 11831 -30936
0
-556
0
-556
5 143772 167777 -24005
6 22272 21827
445
3 -67292 -41430 -25862
0 69732
4109 65623
1 2638 2363
275
0 -86692 -28854 -57838
1 99440 87882
11558
1 25000 25000
0
1 10000 10000
0
2
7010
7010
0
0
0
0
0
1
2489
2489
0
0 -3007
-875
-2132
2
1592
1592
0
-1 83500 83500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 290793 354221 -63428

¯’vbxq miKvi wefv‡Mi 2019-20 A_©eQ‡ii GwWwc, cÖ¯ÍvweZ AviGwWwc Ges cÖvß AviGwWwcÕi Zzjbvg~jK weeiYx

cwiwkó-ÒNÓ

¯’vbxq miKvi wefvM 59

ms¯’vi bvg

1
2
20 Dc‡Rjv mg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
21 BDwbqb cwil‡`i Rb¨ Dbœqb mnvqZv
22 †cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
23 †Rjv cwil` eve` Dbœqb mnvqZv
24 wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ Dbœqb mnvqZv
¯’vbxq miKvi cÖÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ Dbœqb
mnvqZv eve` me©‡gvU
me©‡gvU

µt
bs
4
55000
1000
45000
54000
45000
200000

†gvU
5
55000
1000
45000
54000
45000
200000

UvKv

eivÏ

234 2970341 2016318
67.88%

3

cÖKí
msL¨v

954023
32.12%

cÖKí
mvnvh¨
6

2019-20 A_©eQ‡i GwWwc-‡Z cÖvß eivÏ

8
55000
1000
46000
53000
45000
200000

†gvU
9
55000
1000
46000
53000
45000
200000

UvKv

eivÏ
cÖKí
mvnvh¨
10

256 3261134 2370539 890595
72.69% 27.31%

7

cÖKí
msL¨v

2019-20 A_©eQ‡i AviGwWwc-‡Z eivÏ

22 290793 354221

-63428

2019-20 A_©eQ‡i gyj GwWwc Ges
AviGwWwc eiv‡Ïi g‡a¨ cv_©K¨
eivÏ
cÖKí
cÖKí
msL¨v †gvU
UvKv
mvnvh¨
11
12
13
14
0
0
0
0
1000
1000
-1000 -1000
0
0
0
0

২০১৯-২০ অর ্থবছরে পরিকল্পনা অধিশাখার কার ্যক্রম
z

z

z
z

z

z

z

z

z

z

এ অধিশাখা হতে অনুম�োদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণকৃত সর্বম�োট ২২টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব একনেক/মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্ক
তৃ
অনুম�োদিত হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ২৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন
প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশ�োধন সংক্রান্ত কার ্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠাম�োর আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের তিন বছর মেয়াদী বাজেট প্রণয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা
হয়েছে।
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৭টি মাসিক এডিপি রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার ্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও সংশ�োধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ প্রয়�োজনীয় বরাদ্দ নির্ধারণ সংক্রান্ত
কার ্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
উন্নয়ন প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্যাদিসহ প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং
সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার ্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা
হয়েছে।
১০ম জাতীয় সংসদে ২০২০ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্ক
তৃ প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং ডিজিটাল
বাংলাদেশ গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আল�োকে এ বিভাগ কর্ক
তৃ গৃহীত কার ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
দাতাগ�োষ্ঠীর সাথে প্রকল্পে অর ্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর ্যায়ে নেগ�োশিয়েশন সংক্রান্ত কার ্যক্রম পরিচালনা করা
হয়েছে।
সহশ্রাব্দ উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ক�ৌশলপত্রের সূচক, ক�ৌশল ও নীতিসমূহের আল�োকে এ বিভাগের কর্মকান্ডের প্রভাব সংক্রান্ত
প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন ও প্রেরণ।

পরিকল্পনা-১ শাখা
z

z
z

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন এলজিইডি, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্পতৃ ক্ষ কর্ক
তৃ সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের
(বিনিয়�োগ/কারিগরী সহায়তা) অনুম�োদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার ্যক্রম, প্রকল্পের সংশ�োধন সংক্রান্ত
কার ্যক্রম এবং প্রকল্পের অনুম�োদন ও বাস্তবায়ন পর ্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন সংক্রান্ত কার ্যক্রম;
প্রধানমন্ত্রীর কার ্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ;
দাতাগ�োষ্ঠীর সাথে এলজিইডি কর্ক
তৃ প্রস্তাবিত প্রকল্পে অর ্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর ্যায়ে নেগ�োশিয়েশন সংক্রান্ত
কার ্যক্রম পরিচালনা।

পরিকল্পনা-২ শাখা
z

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি
কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, রংপুর
সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, Sustainable Development Goal, Five
Year Plan জলবায়ু পরিবর্তন অভিয�োজন ম�োকাবেলার জন্য দেশের সকল বিভাগের আওতায় গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ এবং স্থানীয়
সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (বিনিয়�োগ/কারিগরী সহায়তা) অনুম�োদনের
প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার ্যক্রম, প্রকল্পের সংশ�োধন সংক্রান্ত কার ্যক্রম এবং প্রকল্পের অনুম�োদন ও বাস্তবায়ন
পর ্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন সংক্রান্ত কার ্যক্রম;
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প্রধানমন্ত্রীর কার ্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ;
জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্ক
তৃ প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী
ইশতেহারের আল�োকে এ বিভাগ কর্ক
তৃ গৃহীত কার ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
দাতাগ�োষ্ঠীর সাথে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অর ্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর ্যায়ে নেগ�োশিয়েশন সংক্রান্ত
কার ্যক্রম পরিচালনা;
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের Input প্রতিবেদন প্রণয়ন;
সংসদে মাননীয় অর ্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য Input প্রতিবেদন প্রণয়ন;
সহশ্রাব্দ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসন ক�ৌশলপত্রের সূচক, ক�ৌশল ও নীতিসমূহের আল�োকে এ বিভাগের কর্মকান্ডের প্রভাব সংক্রান্ত
প্রতিবেদন প্রণয়ন;

পরিকল্পনা-৩ শাখা
z

z
z

z

z
z
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স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ডিপিএইচই, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা এবং রাজশাহী ওয়াসা কর্ক
তৃ বাস্তবায়নের
জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (বিনিয়�োগ/কারিগরী সহায়তা) অনুম�োদনের প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত
কার ্যক্রম, প্রকল্পের সংশ�োধন সংক্রান্ত কার ্যক্রম এবং প্রকল্পের অনুম�োদন ও বাস্তবায়ন পর ্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন সংক্রান্ত
কার ্যক্রম;
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর ্যাল�োচনা সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার ্যক্রম পরিচালনা;
স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থার প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও সংশ�োধিত বার্ষিক উন্নয়ন
কর্মসূচীতে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ প্রয়�োজনীয় বরাদ্দ নির্ধারণ, অতিরিক্ত বরাদ্দ এবং উপয�োজন সংক্রান্ত কার ্যক্রম
পরিচালনা;
উন্নয়ন প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্যাদিসহ প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক
অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর ্যাল�োচনার পর আইএমইডি-তে প্রেরণ;
প্রধানমন্ত্রীর কার ্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ প্রতিবেদন প্রেরণ;
দাতাগ�োষ্ঠীর সাথে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অর ্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর ্যায়ে নেগ�োশিয়েশন
সংক্রান্ত কার ্যক্রম পরিচালনা;
বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প অনুম�োদন/বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়
সংক্রান্ত কার ্যক্রম পরিচালনা।
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স্থানীয় সরকার বিভাগের ইন�োভেশন, উত্তম চর্চা, APA, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য
২০১৯-২০ অর ্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের ইন�োভেশন

স্থানীয় সরকার বিভাগের লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার Software প্রস্তুত;
স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য Sofware প্রস্তুত;
সবুজায়ন কার ্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ।

z
z
z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের উত্তম চর্চা
ক্রম প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থার নাম
1. স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল
অধিদপ্তর (এলজিইডি)
2. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
3. কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
4. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

উত্তম চর্চার তথ্য/বিবরণ
এলজিইডি’র উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং উক্ত কার ্যক্রম সম্পর্কিত মতামত
প্রদান;
হ�োল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স অট�োমেশন/অনলাইন সনদপত্র বিতরণ;
ই-ট্রেড লাইসেন্স : সময় হ্রাস, নাগরিকের ব্যয় হ্রাস, ভিজিট হ্রাস পেয়েছে;
Trade Licence Software এর মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স এর আবেদন গ্রহণ এবং এর তথ্য
অনলাইনে হালনাগাদকরণ;
ঢাকা ওয়াসা
ই-ওয়াটার এটিএম এর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের জনগ�োষ্ঠীদের পানি প্রদান;
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ই-হ�োল্ডিং ট্যাক্স আইডি কার্ড এর মাধ্যমে ঘরে বসেই প�ৌরকর পরিশ�োধ করা যাচ্ছে;
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ই-সড়কবাতি সংরক্ষণ ও আবর্জনা অপসারণ : এর মাধ্যমে অনলাইনে অভিয�োগ গ্রহণ, সমাধান
প্রদান ও সমাধান অবহিতকরণ;
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
স্বাস্থ্য কার্ড ও অনলাইন ডাটাবেস তৈরি : প্রতিটি স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তা
লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অনলাইন ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়;
জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর পানির উৎস বা টিউবওয়েলের বরাদ্দ প্রাপ্তির তথ্য প্রদানের ই-সেবা;
রাজশাহী ওয়াসা
অনলাইনে সম্মানিত গ্রাহকদের পানির বিলের তথ্য প্রদান;
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ম�োবাইল এস.এম.এস প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশুর টিকা প্রদানের তারিখ সম্পর্কে অবহিতকরণ;

5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

স্থানীয় সরকার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
১।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ক�ৌশলগত উদ্দেশ্য :
z
z
z
z
z

স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সংহতকরণ;
গ্রাম ও শহরের অবকাঠাম�ো উন্নয়ন;
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন;
নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রাসরণ;
নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্হাপনা উন্নয়ন।

২। বিগত ৩(তিন) বছরে এপিএর বাস্তবায়নের ফলাফল :
অর ্থবছর
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
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অর্জিত নম্বর
৯৪.২৩
৮০.৩৩
৯০.৮০

৩। ২০১৮-১৯ অর ্থবছরে স্হানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্হায় এপিএ›র বাস্তবায়নের ফলাফল (প্রথম,
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্হান অধিকারী দপ্তর/সংস্হার নাম)
নং
১
২
৩

দপ্তর/সংস্হার নাম

ঢাকা ওয়াসা
স্হানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

অর্জিত নম্বর
৯৬.৬৬
৯৫.৮৮
৯২.৮৮

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য
ক্রম
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

কর্পতৃ ক্ষের/দপ্তরের নাম
স্থানীয় সরকার বিভাগ
এলজিইডি
ডিপিএইচই
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা ওয়াসা
চট্টগ্রাম ওয়াসা
রাজশাহী ওয়াসা
খুলনা ওয়াসা
ম�োট

তথ্য সরবরাহের
জন্য প্রাপ্ত আবেদন
সংখ্যা
১২
৬
২৯
৯
৩৫
৯
২
২
২২
২
৪
২
১২
৮
১
১
১৫৬

নিষ্পত্তিকৃত
আবেদনের সংখ্যা
৮
৩
২৯
৯
১৭
৯
২
২
২০
২
২
২
১১
৮
১
১
১২৪
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ফট�োগ্যালারি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচি বিষয়ক পর ্যাল�োচনা সভা
64 ¯’vbxq miKvi wefvM

২০১৮-২০১৯ অর ্থবছরের সংশ�োধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর ্যাল�োচনা সভা

জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে মত বিনিময় সভা
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ইন�োভেশন শ�োকেসিং ২০১৯ এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব ম�োঃ তাজুল ইসলাম এমপি

জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান
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Aa¨vq-2

¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
AvIZvaxb cÖKímg~n

evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY cÖKí (2q ch©vq)
Avievb cÖvBgvix †nj_ †Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvix cÖKí (BDwcGBPwmGmwWwc)
Avievb cvewjK GÛ Gbfvqib‡g›Uvj †nj_ †m±i †W‡fjc‡g›U cÖKí
†jvKvj Mfb¨©vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±-3 (GjwRGmwc: 3)
mv‡cvU© Uz †nj_ GÛ wbDwUªkb w` cyËi Bb Avievb evsjv‡`k (1g ms‡kvwaZ)
K¨vcvwmwU †W‡fjc‡g›U Ae wmwU K‡c©v‡ikb
BbKvg mv‡cvU© †cÖvMÖvg di `¨ cyI‡ió (AvBGmwcwc)-hZœ cÖKí
Drcv`bkxj I m¤¢vebvgq my‡hvM MÖn‡Y bvixi mvg_¨© Dbœqb (¯^cœ)
Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖKí (BDwRwWwc)
Kvh©Ki I Revew`wng~jK ¯’vbxq miKvi (BGGjwR) cÖKí
Dc‡Rjv Bw›U‡MÖ‡UW K¨vcvwmwU †W‡fjc‡g›U cÖKí (BDAvBwmwWwc)
Local Government Ini�a�ve on Climate Change (LoGIC) Project

cÖvwšÍK Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb cÖKí
cÖwKDig¨v›U Ae BKzBc‡g›U di mwjW I‡qó g¨v‡bR‡g›U
†mŠnv`¨©-3 Kg©m~wP
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বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর ্যায়) প্রকল্প
ভূমিকা
সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের কার ্যক্রমকে শক্তিশালী করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের
মাধ্যমে ইউএনডিপি ও ইউর�োপীয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক ও কারিগরি সহয�োগিতায় ৭ বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৫) ‘অ্যাকটিভেটিং
ভিলেজ ক�োর্টস্ ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ৫৬টি উপজেলার ৩৫১টি ইউনিয়নে সফলভাবে বাস্তবায়ন
করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আগ্রহের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহয�োগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পটির
দ্বিতীয় পর ্যায় অর ্থাৎ ‘বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর ্যায়)’ প্রকল্পটি ৬ বছরের জন্য (২০১৬-২০২১) দেশের ১,০৮০টি
ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সাধারণ জনগণের জন্য স্থানীয় পর ্যায়ে
বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের স্থানীয় বির�োধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালীকরণ এবং পার্বত্য
চট্টগ্রাম এলাকায় গ্রাম আদালত প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটির কার ্যক্রম পার্বত্য জেলাসমূহে সেপ্টেম্বর,
২০১৯ হতে সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৩০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলার আওতাধীন ১,২০১টি ইউনিয়নে
(সমভূমি এলাকায় ২৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৩টি জেলার ২৬টি উপজেলার
১২১টি ইউনিয়ন) চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ম�োট বাজেট হল ৩১,৮৯৫.১৪ লক্ষ টাকা (ইউর�োপীয়ান ইউনিয়ন ও
ইউএনডিপি- ২৭৪,৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার- ৪,৪৪০.৩১ লক্ষ টাকা)। ম�োট বাজেটের মধ্যে সমভূমি এলাকার জন্য
২৭,৫৬৭.৪৪ লক্ষ টাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য ৪,৩২৭.৭০ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে
প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য
z

z

সমভূমি এলাকায় সুসংগঠিত গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় বির�োধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও
শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারিক চাহিদা পূরণ এবং যথাযথ আইনী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্পতৃ ক্ষকে অধিকতর
সংবেদনশীল করা।
স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগ�োষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়সমূহের
প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর ্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সাথে বির�োধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

কর্ম এলাকা ও কর্মপন্থা
বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৩০টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ১৫৪টি উপজেলার ১,২০১টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নের টেবিলে
প্রকল্পের কর্ম এলাকা তুলে ধরা হয়েছে।
বিভাগ
ঢাকা
ময়মনসিংহ
চট্টগ্রাম
সিলেট
রাজশাহী
রংপুর
বরিশাল

জেলা
উপজেলার সংখ্যা ইউনিয়নের সংখ্যা
গাজীপুর, মাদারীপুর, গ�োপালগঞ্জ ও ফরিদপুর
১৮
১৩৬
জামালপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রক�োনা
১০
৯৯
চাঁদপুর, কক্সবাজার, ন�োয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান
৪৮
২৯৩
ম�ৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট
১৩
১১১
নওগাঁ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ
১৬
১৩১
রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়
২০
১৮৩
ভ�োলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী
১৩
১১৮
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বিভাগ
খুলনা
৮টি বিভাগ

জেলা
বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা
৩০টি জেলা

উপজেলার সংখ্যা ইউনিয়নের সংখ্যা
১৬
১৩০
১৫৪টি
১,২০১টি

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z
z

z

z
z
z

z

z

z

z

z

z

সমভূমি এলাকায় সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম:
প্রকল্পভুক্ত সমভূমি এলাকায় ১,০৭৯টি ইউনিয়নে ৬৬,৬৬৮টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৫৯,৬০৪টি মামলায় গ্রাম
আদালতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত (রায়) প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৬,৭৬৭টি সিদ্ধান্ত (৯৪%) বাস্তবায়িত হয়েছে।
২,৯০৫টি মামলা জেলা আদালত, থানা ও অন্যান্য উৎস থেকে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে যা উচ্চ আদালতে
মামলার জট কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
২০,২২৮ জন নারী (প্রায় ৩০%) গ্রাম আদালত থেকে বিচারিক সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মামলা দায়ের করেছে।
১,০৮,৪৬২ জন স্থানীয় ল�োক গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে প্রায় ২০% নারী।
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সর্বম�োট ৬০ ক�োটি ৮৬ লক্ষ টাকার সমমূল্যের আর্থিক পাওনা/সুবিধা আদায় করে আবেদনকারীকে
প্রদান করা হয়েছে।
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশ�োধিত) কে যুগ�োপয�োগীকরণের লক্ষ্যে তা সংশ�োধনের জন্য জাতীয় পর ্যায়ে
বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা আয়�োজন করা হয়েছে।
প্রকল্পভুক্ত সমভূমি এলাকায় ৮৩ জন চেয়ারম্যান, ৮১ জন প্যানেল চেয়ারম্যান, ১৯০ জন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ৮,৯৫৬ জন
ইউপি সদস্য এবং ২০৮ জন গ্রাম আদালত সহকারীকে গ্রাম আদালতের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়েছে।
জাতীয় পর ্যায়ে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ম�োট ০৩টি কর্মশালার আয়�োজন করা হয়েছে। উক্ত
কর্মশালাসমূহে সাংবাদিক, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
স্থানীয় জনসাধারণ, সেবা প্রদানকারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহ�োল্ডারদের গ্রাম আদালতের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত
বিভিন্ন ইউনিয়নে ৮৮,৮৬৯টি উঠান বৈঠক, ৬টি মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শ�ো এবং ১৪টি র্যালী আয়�োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায়
১৪ লক্ষ ৭ হাজার স্থানীয় ল�োককে (নারী ৭০%) গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা সংক্রান্ত বার্তা প্রদান করা হয়েছে।
বিভিন্ন পর ্যায়ের জনগণকে সচেতন করার প্রয়াসে বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা ও য�োগায�োগ (IEC) উপকরণ প্রস্তুত করে অংশীজনদের
মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
¾ গ্রাম আদালত- এর বিচারিক সেবার উপর নির্মিত এক মিনিট (৬০ সেকেন্ড)-এর একটি সচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন
(টিভিসি) প্রকল্পের ফেইসবুক পেইজে প্রচার করা হয়েছে, যা প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের কাছে প�ৌঁছেছে।
¾ প্রকল্পের সাফল্য, এর কর্মএলাকা, গ্রাম আদালতের ভূমিকা, এর প্রধান সেবাসমূহ, উপকারভ�োগী ও অংশীজনদের মতামত
ইত্যাদি নিয়ে একটি ইন্ট্রোডাকটরি ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রকল্পের ওয়েবসাইট ও স�োশাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন সভায়
প্রচার করা হয়েছে।
¾ কর�োনা ভাইরাস প্রতির�োধে সচেতনতা বাড়াতে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২২ হাজার ৫০০ প�োস্টার, ছাপিয়ে মাঠ পর ্যায়ে বিতরণ
করা হয়েছে। একটি ডিজিটাল প�োস্টার তৈরি করে প্রকল্পের ওয়েবসাইট ও স�োশাল মিডিয়াসহ মাঠ পর ্যায়ে বিভিন্ন অনলাইন
মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।
গ্রাম আদালতের কার ্যক্রম মনিটরিং- এ স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার ্যক্রম সম্পন্ন করা
হয়েছে:
¾ প্রকল্পের সহয�োগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের মইই অনুবিভাগ (Monitoring, Inspection and Evaluation
Wing) বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (Decentralized Monitoring, Inspection and
Evaluation System) তৈরি করেছে এবং তা সারা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে;
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¾

বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বাস্তবায়নে উপজেলা পর ্যায়ে প্রশিক্ষণ কার ্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে
ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, জেলা সমন্বয়কারী ও সংশ্লিষ্টদের অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

প্রকল্পের সহায়তায় গঠিত ৫০% জেলা এবং ৩৫% উপজেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি ত্রৈমাসিক সভার মাধ্যমে গ্রাম
আদালতের কার ্যক্রম মনিটরিং করছেন;
¾ গ্রাম আদালতের কার ্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ১০০টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নের জন্য
ওয়েবভিত্তিক ভিসিএমআইএস (VCMIS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর ও প্রকল্প অফিসের সংশ্লিষ্ট স্টাফসহ মাঠ পর ্যায়ের ৫৯ জন স্টাফকে ওয়েবভিত্তিক প্রকল্প তথ্য ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতি (PMIS) ও গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহীতাদের মতামত জরিপ (Court Users Survey)-এর উপর ২ দিনের অনাবাসিক
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
প্রকল্পের অর্জন ও শিক্ষণ লিপিবদ্ধ করার জন্য ২টি জরিপ কাজ (১. নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্প কার ্যক্রমের অবদান ও ২. লেসনস্
লার্নিং) সম্পন্ন করা হয়েছে।
¾

z

z

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z

z

z

z

z

z

রাঙ্গামাটি জেলায় প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশের উপর একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়�োজন করা হয়েছে যেখানে সরকারি
ও বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় এবং প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের
প্রতিনিধিসহ সর্বম�োট ৭৬ জন উপস্থিত ছিলেন।
পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় বিচারিক ব্যবস্থায় মামলা ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রথাগত বিচার
ব্যবস্থার ঐকমত (Harmonization) এর উপর মতামত ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা/কর্মশালা আয়�োজন করা
হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশে ৫জন কনসালটেন্ট (প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার হারম�োনাইজেশন- এর উপর ১ জন, চাকমা, মারমা এবং
ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার আইন এবং প্রচলিত প্রথা পর ্যাল�োচনার জন্য ৩ জন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক
আইন, প্রবিধান সংকলণ করার জন্য ১ জন) নিয়�োগ করা হয়েছে । এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন, প্রবিধান সংকলন
করার জন্য নিয়�োজিত কনসালটেন্ট জুন ২০২০- এ তার কাজটি সম্পন্ন করেছেন। বাকি ৪ জন কনসালটেন্ট তাদের কাজ করে
যাচ্ছেন।
প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য, য�োগায�োগ ও শিক্ষামূলক (আইইসি) উপকরণ তৈরির লক্ষ্যে তিনটি আইইসি উপকরণ তৈরি বিষয়ক কর্মশালা
অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালাগুল�োতে হেডম্যান ও কার্বারীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় এবং প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ,
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকসহ ম�োট ১০২ জন অংশগ্রহণ করেন।
পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গ্রাম আদালত বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায়
কর্মমুখী গবেষণা (Action Research) পরিচালনার জন্য ১৫টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাভুক্ত রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা যাচাইয়ের লক্ষ্যে
একটি বেসলাইন সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে।
“বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর ্যায়)” এর পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশের স্থানীয় পর ্যায়ে কার ্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩টি
জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান) ৩টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে।
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প্রকল্পের সাফল্য গাঁথা
z

z

z

z

z

বিভিন্ন নিরপেক্ষ গবেষণায় এ প্রকল্পকে স্থানীয়ভাবে বির�োধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের একটি সফল মডেল হিসেবে
স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সারা দেশে এমনকি দেশের বাইরেও এ মডেল বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেছে। বিভিন্ন নিরপেক্ষ
গবেষণায় প্রাপ্ত কতিপয় ফলাফল নিম্নরূপ:
International Initiative for Impact Evaluation (3ie) কর্ক
তৃ সম্পাদিত ইম্প্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন প্রতিবেদনে বলা
হয়েছে যে, গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে প্রকল্পটি উল্লেখয�োগ্যভাবে সফল হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এভিসিবি (২য়
পর ্যায়) প্রকল্প এলাকায় ইউপি প্রতিনিধিগণ গ্রাম আদালত সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখে, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বির�োধ নিষ্পত্তিতে
তারা অধিক সময় দেয়, এবং মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াদি অনুসরণ করে তারা চমৎকারভাবে গ্রাম আদালতের নথি-পত্র লিপিবদ্ধ
করে।
বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ জনগণ অত্যন্ত কম সময়ে ও স্বল্প খরচে বিচারিক
সেবা পাচ্ছেন এবং গ্রাম আদালতের সেবায় তারা খুবই সন্তুষ্ট। গ্রাম আদালত আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে
শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক পুন:স্থাপন করেছে। ওয়েবভিত্তিক প্রকল্প তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PMIS) থেকে দেখা যায় যে, গ্রাম আদালতে
মামলা নিষ্পত্তি (৯২%) ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের (৯৪%) হারও অত্যন্ত ভাল। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, একটি মামলা গ্রাম
আদালতে নিষ্পত্তি হতে গড়ে মাত্র ২৮ দিন সময় লাগে। সমীক্ষায় আরও বলা হয় যে, একজন সেবাগ্রহীতাকে গ্রাম আদালত থেকে
বিচারিক সেবা পেতে ক�োর্ট ফিস, যাতায়াত খরচ এবং নাস্তা বাবদ গড়ে মাত্র ১৯২.০০ টাকা খরচ করতে হয়। গ্রাম আদালতের
সেবা গ্রহীতা জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ৯৬% সেবা গ্রহীতা গ্রাম আদালতের সেবায় সন্তুষ্ট। সন্তুষ্টির কারণ হিসেবে তারা গ্রাম
আদালত কার্ক্রমের স্বচ্ছতা (৫২%), বিচারকদের নিরপেক্ষতা (৫১%), মামলা পরিচালনায় কম খরচ (৬১%), মামলা নিষ্পত্তিতে
স্বল্প সময় (৬২%) এবং সহজ প্রক্রিয়া (৩৯%) ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।
ওয়েবভিত্তিক প্রকল্প তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থেকে দেখা যায় যে, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর ্যন্ত
সময়ে ১৫২ ক�োটি ৭৮ লক্ষ টাকা আদায় করে আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে। গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহীতা জরিপ থেকে
দেখা যায় যে, আবেদনকারীগণ সরাসরি ক্ষতিপূরণ অথবা উদ্ধারকৃত জমির বিপরীতে প্রত্যেকে গড়ে ১৭,২০০.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ
হিসেবে পেয়েছে। আবেদনকারীগণ এই ক্ষতিপূরণের টাকা বহুমুখী খাতে খরচ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা চিকিৎসা ব্যয়
(২০%), পারিবারিক খরচ (৩৯%), ক্ষুদ্র ব্যবসা (২৭%), ঋণ পরিশ�োধ (১১%) ইত্যাদি খাতে খরচ করেছেন।
বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রকল্প থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী অধিক মাত্রায় নারী প্যানেল
সদস্য মন�োনয়ন দিয়েছেন। যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখয�োগ্য হারে বেড়েছে ( উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭
সালে ২% থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ১৮% হয়েছে)। সাক্ষাৎকারে বিশেষ করে নারীরা বলেছেন যে, গ্রাম আদালত এমন একটি
ফ�োরাম যেখানে নারীরা নিরাপদে কথা বলার সুয�োগ পায় এবং গ্রাম আদালতের বিচারকগণ বিচার কার ্য পরিচালনার সময়ে তাদের
কথা মন�োয�োগসহকারে শুনে। এখানে সংস্কৃতিগত, ধর্মীয় এবং পারিবারিক বৈষম্য পরিহার করা হয়।
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প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত সেবা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র্যালি
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আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট (২য় পর ্যায়)
ভূমিকা
স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (প�ৌরসভা) ২০০৯ আইন অনুসারে নগরবাসীকে প্রাথমিক
স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন এবং প�ৌরসভাসমূহের দায়িত্ব। বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরবাসী মানুষের স্বাস্থ্যসেবার
বর্ধিত চাহিদার তুলনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কাঠাম�ো দুর্বল এবং অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র
এবং উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। কিন্তু নগর
এলাকায় অনুরুপ স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক ও কার ্যক্রমের অপর ্যাপ্ততা রয়েছে। এ শূন্যতার নেতিবাচক প্রভাবে শহরবাসী বিশেষত দরিদ্র
মানুষ অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কাঠাম�ো আর�ো উন্নত করে নগরবাসী
বিশেষ করে দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সন থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে এ প্রকল্পের কার ্যক্রম
চলমান রয়েছে। ইতো�পূর্বে সমাপ্ত প্রকল্প ‘আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট, ‘দ্বিতীয় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট’
এবং ‘আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভার প্রজেক্ট’- এর ধারাবাহিকতায় নগর/শহর কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাক্কলিত ব্যয় (ক�োটি টাকায়)
(ক) ম�োট

:

১১৩৬

(খ) জিওবি

:

২৪০

(গ) প্রকল্প সাহায্য	 :

৮৯৬

[এডিবি ল�োন ৮৮০ ক�োটি টাকা (১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং এডিবি অনুদান (Urban Climate Change Resilience
Trust Fund) ১৬ ক�োটি টাকা (২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)]

মেয়াদকাল
আরম্ভ: ০১ এপ্রিল ২০১৮
সমাপ্তি: ৩১ মার্চ ২০২৩

লক্ষ্য
নগর এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা গ্রহনের সুয�োগ ও অভিগম্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গুনগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য
z

z
z

z

শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ
হচ্ছে:
প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আর্থিক ও ভ�ৌত অভিগম্যতার (Accessibility) উন্নয়ন;
নগরবাসীদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অপরিহার ্য সেবা প্যাকেজের মাধ্যমে
বিশেষ করে দরিদ্রদের সেবা নিশ্চিত করা;
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা, নবজাতক এবং শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
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z
z
z

প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নগরের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের (ULBs) সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
নগর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার ও প্রতিশ্রুতি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার ্যক্রম টেকসইকরণ।

কর্ম এলাকা ও কর্মপন্থা
সকল (১২ টি)সিটি করপ�োরেশন ও নির্ধারিত ১৩টি প�ৌরসভা (সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গ�োপালগঞ্জ, কিশ�োরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর,
গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নেত্রক�োনা, যশ�োরের বেনাপল, নারায়নগঞ্জের তারাব�ো, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর ও দিরাই)।

কর্মপন্থা
z
z

z

z

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট সার্বিকভাবে প্রকল্প পরিচালনাকারী;
সিটি কর্পোরেশন ও প�ৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা , সিটি কর্পোরেশন এবং প্রধান নির্বাহী
কর্মকর্তা,প�ৌরসভা প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্ক
তৃ প্রকল্প এলাকায় Advance Procurement Action এর আওতায় দরপত্র আহবান করে
এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে ৩৫টি নির্বাচিত পার্টনারশীপ এলাকা পরিচালিত হবে। সিটি কর্পোরেশন ও প�ৌরসভা কর্ক
তৃ ১০টি
পার্টনারশীপ এলাকা সরাসরি পরিচালিত হবে (ঢাকা দক্ষিণ-৩টি, ঢাকা উত্তর-২টি, চট্রগ্রাম-২টি, গ�োপালগঞ্জ-১টি, কুষ্টিয়া-১টি,
তারাব�ো-১টি)।
২২টি প্রকল্প এলাকায় Advance Procurement Action এর আওতায় দরপত্র আহবান করে এনজিও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে
এবং কার ্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রধান প্রধান কার ্যক্রম
z

z
z
z
z

z

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪৫টি পার্টনারশীপ এলাকায় সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে
স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ;
প্রকল্পের আর্থিক, প্রশাসনিক ও ক্রয় কার ্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা;
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;
প্রকল্পের পারফরমেন্স ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, আচরণগত পরিবর্তন, য�োগায�োগ ও বিপণন, অপারেশনাল রিসার্চ, অডিট ও হেলথ
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম কার ্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন;
কম্পিউটার সামগ্রী সংগ্রহ, যানবাহন সংগ্রহ, মেডিকেল ও অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, আসবাবপত্র সংগ্রহ;

প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবাসমূহ
z
z
z
z
z
z
z

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা;
শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও টিকা কার ্যক্রম;
অন্যান্য সংক্রমন ও সাধারন র�োগের চিকিৎসা - সাধারন জ্বর, কাশি, কাটা-ছেড়া ইত্যাদি;
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও য�োগায�োগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন সেবা;
স্বল্প মূল্যে র�োগ নিরূপণ সেবা;
এ্যাম্বুলেন্স সেবা;
বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ওষধ সেবা।
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কর্ম এলাকায় ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম
z
z
z
z

প্রকল্পের আওতাধীন ২২টি কর্ম এলাকায় এনজিও নিয়�োগ;
গ�োপালগঞ্জ ও কুষ্টিয়া কর্ম এলাকা প�ৌরসভা কর্ক
তৃ সরাসরি পরিচালিত হচ্ছে;
১২টি প্রকল্প এলাকায় দরপত্র আহ্বানের জন্য প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, বাজেট নির্ধারণ এবং বিডিং ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে;
কতিপয় Individual consultant (Finance, Environment, capacity development, Monitoring &
quality assurance এবং PHC specialist) নিয়�োগ সম্পন্ন হয়েছে ও firm নিয়�োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ম�োট সেবার প্রাপ্তির সংখ্যা ১,৪১,৭৮,৮৯৫টি;
প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ৩৪,৯৪,৯৯৫ জন;
নিরাপদ প্রসব সেবা ৪১,৬৩৫ জন;
প্রসব পূর্ব সেবা ৯,০৫,২৪৮টি;
প্রসব পরবর্তী সেবা ২,৮৭,৯০৫টি;
শিশু স্বাস্থ্যসেবা ৩২,৫৭,৪৯৩টি;
টিকা কার ্যক্রম ৮,৯৯,২৯১টি;
কিশ�োর-কিশ�োরী সেবা-৪,৯০,৯৯৩টি;
সাধারণ র�োগের চিকিৎসা ২৬,০৬,৫৭৪টি;
র�োগ নিরূপণ সেবা ১২,৭৬,৬৩৭টি;
এ্যাম্বুলেন্স সেবা ৫,৩১৬ জন;
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও য�োগায�োগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন সেবা ৩৫,২১,৬৪২টি;
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প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট চিত্র

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র

প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা কার ্যক্রম
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নগর মাতৃসদন

ক�োভিড-১৯ ম�োকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা কার ্যক্রম
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আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
ভূমিকা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বাস্তবায়নাধীন আরবান পাবলিক এন্ড
এনভায়রনমেন্টাল হেল্থ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ২০১০
সাল হতে জুন ২০২০ পর ্যন্ত। পুনরায় প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাস্তবায়ন কাল জুন ২০২১ পর ্যন্ত বর্ধিত হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরী সহয�োগীতার মাধ্যমে প্রকল্প ভূক্ত ০৭(সাত)টি (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা
উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নগর জনস্বাস্থ্য, সুস্থ পরিবেশ, সিটি কর্পোরেশন
সমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গাইড লাইন, উপবিধি প্রণয়ন, কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ইত�োমধ্যে স্থানীয় সরকার
বিভাগ কর্ক
তৃ ০৪টি গাইড লাইন/ নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন সমূহকে অনুসরণ করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি
প্রোগ্রাম ল�োন এবং প্রকল্প সাহায্য সমন্বয় গঠিত। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল জুন ২০২১ পর ্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় প্রকল্পের ম�োট প্রকল্প ব্যয়
(রাজস্ব ব্যয় সহ) : ৭০,৮২০.০০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যঃ ১৮,৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা (২৪.১৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার) এবং
জিওবি (রাজস্ব ব্যয়) : ৫১,৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(ক) প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালী করণের মাধ্যমে নগর এলাকার জনগ�োষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ও
পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
(খ) প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পোরেশন ও প�ৌরসভা সমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে
কম্পিউটারাইজেশনের কার ্যক্রম গ্রহণ।
(গ) নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

কর্ম এলাকা ও কর্মপন্থা
প্রকল্পভূক্ত ০৭টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশনের
কার ্যক্রম গ্রহণ। এবং ৩২৮টি প�ৌরসভা এলাকায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশনের
কার ্যক্রম গ্রহণ।

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম
১) খাদ্য নিরাপত্তা:
z

z

z

ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ২টি আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। খাদ্য পরীক্ষাগার দুটিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী
প্রতিষ্ঠান (F. Undutch Sterling JV) তাদের জনবল দিয়ে খাদ্য পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে, খাদ্য পরীক্ষাগারের
জন্য স্থায়ী অর্গান�োগ্রাম অনুসারে প্রয়�োজনীয় জনবল নিয়�োগের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত খাদ্য পরীক্ষাগার এর জন্য ২টি Refrigerator Van ও ০৩টি Microbus প্রদান
করা হয়েছে।
খাদ্য পরীক্ষাগার দুট�োর Accreditation এর জন্য ISO এর কাজ চলমান রয়েছে।

২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:
z

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এ ম�োট ২৫টি
সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
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z

এই কাজে ৬৭৫টি রিক্সা ভ্যান, ১৮টি হাইড্রোলিক ডাম্প ট্রাক, ০৪টি ট্রাক্টর, ০৮টি ট্রেইলর, ১,০২,৬০০ টি প্লাস্টিক বিন এবং ১০ টি
হাইড্রোলিক Excavator ও ০৯ টি Wheel Loader সরবরাহ করা হয়েছে।

৩) ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড মিউনিসিপাল ফিন্যান্স:
z

z

z

০৭টি সিটি কর্পোরেশনের প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পাইলটিং, Double Entry Accrual Accounting এবং Revenue
Management সিস্টেম উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য Web Based Application Software সরবরাহ এবং স্থাপন করা
হয়েছে।
দুইটি পাইলটিং সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ) প্রয়�োজনীয় Hardware প্রদান এবং Networking সিস্টেম
এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং Software দুটি ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায় এবং হিসাব রক্ষণ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে ন্যাশনাল আরবান ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি (চট্টগ্রাম, রাজশাহী,
বরিশাল, খুলনা ও সিলেট) সিটি কর্পোশেনে Hardware প্রদান এবং Networking সিস্টেম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া
ডাটা এন্ট্রির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রয়�োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের কায©ক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

৪) ক�োর্স ও কর্মশালা:
z

z

সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে¨ খুলনা, চট্রগ্রাম, সিলেট,
রাজশাহী,বরিশাল ২০১২ সালে Urban Public and Environmental Health সম্পর্কিত দরিদ্য অনুকূলে জেন্ডার
বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়�োজন করা হয়।
আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন এবং য�োগায�োগ মাধ্যমের উপর ২০১৫ সালে এবং নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যের উপর ২০১৪ সালে
কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য প্রকল্প দপ্তরে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
প্রকল্পের জুন ২০২০ পর ্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভ�ৌত অগ্রগতি ৬০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৬%।

ফট�োগ্যালারি

ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণে আধুনিক পরীক্ষাগারে খাদ্য পরীক্ষা
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চট্টগ্রাম সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন-১০ টাইগার পাস

খুলনা সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন-৮ নিউ মার্কেট, খালিশপুর
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Package-7E এর মাধ্যমে ৫টি সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহকৃত Excavator

Package-7E এর মাধ্যমে ৫টি সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহকৃত Wheel Loader
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ল�োকাল গভর্ন্যান্স সাপ�োর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি:৩)
ভূমিকা
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কার ্যকর করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ জুলাই
২০০৬-২০১১ মেয়াদে বিশ্বব্যাংক, ইউএনসিডিএফ, ইউএনডিপি, ডানিডা ও ইউর�োপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহয�োগিতায় ‘‘ল�োকাল
গভর্ন্যান্স সাপ�োর্ট প্রজেক্ট’’ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কার ্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে বিভিন্ন অঙ্গসমূহের মূল্যায়ন করা
হয় এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহের ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখয�োগ্য অগ্রগতি
সাধিত হয়েছে। তবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনপ্রতিনিধিদের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিশেষ
করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর�ো অনেক কিছু করার অবকাশ রয়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক
এর সহায়তায় ২০১১-২০১২ হতে ২০১৫-২০১৬ পর ্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে ‘‘দ্বিতীয় ল�োকাল গভর্ন্যান্স সাপ�োর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি:২)’’
শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রথম পর ্যায়ের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১২ অর ্থ বছরে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে এ প্রকল্পের
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলজিএসপি-২ এর ধারাবাহিকতায় ফল�োআপ প্রকল্প হিসেবে এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে
এলজিএসপি-২ এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আর�ো উন্নততর পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কার ্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও
সুপারভিশন নিশ্চিত করা হচ্ছে; যাতে করে উল্লেখয�োগ্য অর্জনসমূহ আর�ো সুসংহত হয় ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর ্যন্ত ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের ম�োট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫,৫৩৫.০০ ক�োটি টাকা। এতে
বাংলাদেশ সরকারের অর ্থ ৩,১৫৩.০০ ক�োটি টাকা এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণ ২,৩৮২.০০ ক�োটি টাকা। প্রকল্পের থ�োক বরাদ্দের অর ্থ
সরাসরি দেশের ৪৫৬৯ টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ১৬টি পাইলট প�ৌরসভার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ বরাদ্দ দিয়ে ইউনিয়ন
পরিষদ ও পাইলট প�ৌরসভাসমূহ জনগণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন কার ্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল�ো, ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান ফর্মুলা (আয়তন ও জনসংখ্যা) ভিত্তিক থ�োক বরাদ্দের অর ্থ স্থানান্তর পদ্ধতির
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং নির্বাচিত ১৬টি প�ৌরসভাতে পাইলট ভিত্তিতে সম্প্রসারিত থ�োক বরাদ্দ (Expanded Block Grants)
চালুকরণ।

প্রকল্পের অঙ্গসমূহ
প্রকল্পের ম�োট ৪টি অঙ্গ (কম্পোনেন্ট) রয়েছে যা নিম্নরূপ:

কম্পোনেন্ট ১: ইউনিয়ন পরিষদ অনুদান [ম�ৌলিক থ�োক বরাদ্দ (বিবিজি) ও দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি)];
কম্পোনেন্ট ২: অডিট ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন এবং তথ্য পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (এমআইএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
কম্পোনেন্ট ৩: পাইলট প�ৌরসভায় সম্প্রসারিত থ�োক বরাদ্দ (ইবিজি) প্রদান;
কম্পোনেন্ট ৪: সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা।

প্রকল্পের কার ্যক্রম
দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর আওতায় দেশের সকল
ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরাসরি থ�োক বরাদ্দ ছাড়াও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর ্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক শিখন কার ্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে আর�ো দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে ত�োলা এবং জাতীয় পর ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ
বান্ধব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হচ্ছে। সুতরাং স্থানীয় পর ্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিম�োচন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন, জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে চাহিদামাফিক স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং তৃণমূল পর ্যায়ে অংশদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার
ক্ষেত্রে এলজিএসপি-৩ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।
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এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ যে থ�োক বরাদ্দ পাচ্ছে তা দ্বারা জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর ্যায়ে বিভিন্ন
উন্নয়ন স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে জনগণ তাঁদের চাহিদাভিত্তিক সেবা পাচ্ছেন এবং জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের
ফলে স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ম�ৌলিক থ�োক বরাদ্দ ও কর্মদক্ষতা থ�োক বরাদ্দ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদসমূহ
জনগণের চাহিদাভিত্তিক যে ক�োন কার ্যক্রম যেমনঃ স্থানীয় রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর ্যায়ের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ ও অবকাঠাম�ো নির্মাণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
উন্নয়ন, বৃক্ষর�োপণ, মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরে
জনসচেতনমূলক কার ্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

চিত্র: এলজিএসপি-৩ এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিম হাটিপাড়া
ইউনিয়ন, মানিকগঞ্জ (পাকা রাস্তা নির্মাণ: মার্চ, ২০২০)

চিত্র: এলজিএসপি এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিম কমলাবাড়ী ইউনিয়ন,
লালমনিরহাট (ব্রিজ নির্মাণ: মার্চ, ২০১৯)

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত কার ্যক্রম
(01) ইউনিয়ন পরিষদে বাজেট বরাদ্দ
ক. ম�ৌলিক থ�োক বরাদ্দ (বিবিজি) এর বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি

(ক�োটি টাকায়)

আর্থিক ইউনিয়ন পরিষদের ছাড়কৃত ম�ৌলিক থ�োক ম�ৌলিক থ�োক বরাদ্দ অগ্রগতি গৃহীত স্কীম
বছর
সংখ্যা
বরাদ্দ (বিবিজি)
(বিবিজি) ব্যয়
(%)
সংখ্যা
২০১৮-১৯
৪৫৬৯
৮৭৯.০৩
৮২৮.৩৪
৯৪.২৩% ৪৫,৮০২
২০১৯-২০

৪৫৬৮

সর্বম�োট

৮২৮.৭৬

৫৬.৯০

68.75%

4৩,৫৯৯

1707.79

885.24

81.87%

89,401

খ. দক্ষতাভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি
আর্থিক বছর
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
সর্বম�োট

ইউনিয়ন
পরিষদের
সংখ্যা
৩০৮২
৩০৮০

86 ¯’vbxq miKvi wefvM

ছাড়কৃত দক্ষতা
ভিত্তিক বরাদ্দ
(পিবিজি)
১৭২.৬২
১৮৩.৪৭
356.09

দক্ষতা ভিত্তিক
বরাদ্দ (পিবিজি)
ব্যয়
১৭১.৪৮
১৭১.৪৮

বাস্তবায়িত
স্কীম সংখ্যা (%)
৪২,৮২৫
(৯৩.৫০%)
30,083
(৬8.99%)
72,908
(81.55%)

(ক�োটি টাকায়)
অগ্রগতি
(%)

গৃহীত স্কীম
সংখ্যা

৯৯.৩৪% ৭,৩১৮
64.65% 6,389
81.47% 13,707

বাস্তবায়িত
স্কীম সংখ্যা (%)
৭,২৮৭ (৯৯.৫৮%)
4,515(70.69%)
11,804 (86.12%)

গ. পাইলট প�ৌরসভায় সম্প্রসারিত থ�োক বরাদ্দ (ইবিজি) এর বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি
আর্থিক বছর

পাইলট প�ৌরসভার ছাড়কৃত সম্প্রসারিত সম্প্রসারিত থ�োক
সংখ্যা
থ�োক বরাদ্দ (ইবিজি) বরাদ্দ (ইবিজি)ব্যয়

২০১৮-১৯
২০১৯-২০
সর্বম�োট

১৬
১৬

১৯.৪৮
২০.১৮
39.66

18.51
8.68
27.19

(ক�োটি টাকায়)

অগ্রগতি
(%)

গৃহীত স্কীম
সংখ্যা

95.02%
43.01%
68.56%

২৬৪
257
521

বাস্তবায়িত
স্কীম সংখ্যা (%)
253 (9৫.83%)
112 (43.58%)
365 (70.05%)

** অর ্থ বছরের শেষ সময়ে অর ্থ ছাড়ের কারনে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে উল্লেখয�োগ্য অগ্রগতি হয় নাই। তবে Roll-over থাকার কারণে
পরবর্তী অর ্থবছরে অব্যয়িত টাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও প�ৌরসভা কর্ক
তৃ ব্যয়ের সুয�োগ রয়েছে।

(০২) ইউনিয়ন পরিষদে অডিট কার ্যক্রম
এলজিএসপি এর আওতায় ২০০৬-০৭ হতে ২০১৭-১৮ অর ্থবছর পর ্যন্ত বেসরকারি অডিট ফার্ম (সি.এ ফার্ম) দ্বারা দেশের সকল ইউনিয়ন
পরিষদ (ইউপি) এর বার্ষিক আর্থিক বিবরণী অডিট করান�ো হয়েছে।
চূড়ান্ত অডিট প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর ্থবছরে অডিট ফার্ম কর্ক
তৃ প্রদত্ত মতামত এর তথ্য নিম্নরূপ :
নিরীক্ষা কাল
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯

বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর
বছর
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮

অডিট প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত
বিরূপ/ অস্বীকৃতি
শর্তযুক্ত
শর্তহীন
৭৫৩
৩,৮০০
৪২৮
৪,১১৩
২০

সর্বম�োট ইউপি
৪,৫৫৩
৪,৫৬২

(০৩) অডিট আপীল কার ্যক্রম
সিএ ফার্ম কর্ক
তৃ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিরূপ/অস্বীকৃত মতামতের উপর সংশ্লিষ্ট ইউপি’র আপীল আবেদনের সুয�োগ প্রদান করা হয়।

বিগত বছরসমূহে আপীল শুনানীর পর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও বহালের তথ্য নিম্নরূপ:
অর ্থবছর
বিরূপ/অস্বীকৃতি
মতামত সংখ্যা
আপত্তি নিষ্পত্তি
আপত্তি বহাল

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮

৬৬

৪১৩

৭২৩

৫৯৩

৪৬৮

৭৫৩

৪২৮

৩১
৩৫

৩৩৫
৭৮

৬৭৫
৪৮

৪৭৬
১১৭

৩৯৮
৭০

৭১৩
৪০

৪২৩
৫

(০৪) ফাপাড কর্ক
তৃ নিরীক্ষা
২০১৮-১৯ অর ্থবছরে ম�োট ২০ জেলার ২০০ চিহ্নিত ইউপি’র নিরীক্ষা কার ্যক্রম ফাপাড কর্ক
তৃ সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত অডিট রিপ�োর্টে ফাপাড
শর্তহীন (Unqualified) মতামত প্রদান করে। এ বছরেও এলজিএসপি-৩ এর প্রধান কার ্যালয়ের আর্থিক কর্মকান্ডের উপর ক�োন অডিট
আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। তবে ইউপিসমূহের অনুকুলে প্রদত্ত অর ্থ দ্বারা বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপর ম�োট ৫৫টি অডিট আপত্তি
উত্থাপিত হয়, এরমধ্যে ৪৩টি ‘এ’ তালিকাভুক্ত এবং ১২টি ‘বি’ তালিকাভুক্ত। উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি ও এলজিএসপি-৩ এর
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক্সিট মিটিং সম্পন্ন করে ফাপাড কর্ক
তৃ নিরীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। আপত্তির উপর সংশ্লিষ্ট ইউপি
থেকে প্রাপ্ত বিএসআর এবং এলজিএসপি-৩ এর মতামত সন্নিবেশে ‘এ’ তালিকাভুক্ত আপত্তির জবাব স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে
ফাপাড কার ্যালয়ে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং ‘বি’ তালিকাভুক্ত আপত্তির জবাব সরাসরি ফাপাড কার ্যালয়ে নিষ্পত্তির জন্য
প্রেরণ করা হয়েছে। ফাপাড কার ্যালয়ে আপত্তি নিষ্পত্তির কার ্যক্রম চলমান রয়েছে।
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(০৫) প�ৌরসভা নিরীক্ষা
পাইলট প্রকল্পের আওতায় এলজিএসপি-৩ কর্ক
তৃ সারাদেশ থেকে ম�োট ১৬টি (প্রতি বিভাগে ২টি প�ৌরসভা) চিহ্নিত প�ৌরসভার অনুকূলে
অডিট রিপ�োর্টের ভিত্তিতে ‘এক্সপান্ডেড ব্লক গ্রান্ট’ (ইবিজি) প্রদান করা হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের সফল নিরীক্ষা কার ্যক্রমের
অনুকরণে সকল প�ৌরসভায় ২০১৮-১৯ অর ্থবছর পর ্যন্ত নিরীক্ষা কার ্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। একটি নিরীক্ষা ফার্ম ও একটি অডিট রিপ�োর্ট
রিভিউ ফার্ম এ কার ্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৭-১৮ অর ্থবছরে ক�োন বিরূপ কিংবা অস্বীকৃত মতামত ছিল
না। ২০১৮-১৯ অর ্থবছরে ১৬টির মধ্যে ৭টি প�ৌরসভার নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বিরুপ মতামত পাওয়া যায়। আপীল শুনানীতে দাখিলকৃত
ব্রডসীট জবাব, প্রমাণক, ডিডিএলজি-র সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করে ৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি বিবেচিত হয় এবং ৩টি আপত্তি বহাল
রয়েছে।

এলজিএসপি-৩ এর আওতায় এমআইএস
এলজিএসপি’র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর ্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা। এ প্রকল্পের
আওতায় পর ্যায়ক্রমে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে সরাসরি থ�োক বরাদ্দ প্রদান করা ছাড়াও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর ্যায়ে
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, নতুন ও উদ্ভাবনী কার ্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে কার ্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে
ত�োলা এবং জাতীয় পর ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ বান্ধব নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রান্তিক জনগণের
দ�োরগেড়ায় ইউনিয়ন পরিষদের সকল সেবা প�ৌছে দেয়া ও তথ্যউপাত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, পর ্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ
ও পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করার নিমিত্ত প্রকল্পের সমস্ত কার ্যক্রমকে Management Information System (MIS)এর আওতায় আনয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত এমআইএস সিস্টেমের আওতায় অদ্যাবদি যেসকল তদ্যাদি সংরক্ষণ ও
প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ
z

z

z

এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের কাজে জনঅংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ : এলজিএসপি-৩ এর আওতায় বরাদ্দকৃত
অর ্থ ব্যয়ে স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির বিষয়ে প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার
জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড সভার জিও ট্যাগিং (Geo Tagging) করা ছবি বাধ্যতামূলকভাবে এমআইএস-এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা
হয়েছে। তাছাড়া, বিজিসিসি সভার জিও টেগিং করা ছবি সংরক্ষণের জন্য এমআইএস সিস্টেমকে আপডেটের কাজ হাতে নেয়া
হয়েছে।
এলজিএসপি-৩ এর আওতায় নেয়া স্কিমসমূহের কাজের মনিটরিং : প্রচলিতভাবে স্কিমের তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন
করে জিআইএস (GIS) পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য আপল�োড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে ভ�ৌগলিক অবস্থান
চিহ্নিতকরণের (জিওট্যাগিং) মাধ্যমে স্কিমের সঠিক অস্তিত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে। মুঠ�োফ�োনের মাধ্যমে LGSP-GO এ্যাপস
ব্যবহার করে এলজিএসপি-৩ এর আওতায় নেয়া স্কিমসমূহের জিও টেগিং সম্বলিত ছবি তিন ধাপে (স্কিম বাস্তবায়নের পূর্বের,
বাস্তবায়নকালীন এবং বাস্তবায়ন শেষের) সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রকল্পের কার ্যক্রম মনিটরিং : প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্ক
তৃ পরিদর্শনের জিও ট্যাগিং (Geo Tagging) করা ছবি এমআইএস
সিস্টেমে আপডেট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি জেলার সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর (ডিএফ)-কে প্রতি মাসে
কমপক্ষে ১৪ (চ�ৌদ্দ) টি ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন করতে হয় এবং এ পরিদর্শনের জিও ট্যেগিং (Geo Tagging) করা ছবিগুল�ো
সিস্টেমে আপডেট করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্কিম বাস্তবায়নের বিষয়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) কর্ক
তৃ
পর ্যবেক্ষণ করা হয় বিধায় স্কিম বাস্তবায়নসহ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তথ্য হালনাগাদ বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।

বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং বিবিজি-পিবিজি বরাদ্দ : LGSP-GO এ্যাপস-এর “AFS” সিডিউলের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের
প্রত্যেক আর্থিক বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী জনগণের জন্য দেখার সুয�োগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের বিগত
বছরের বিবিজি-পিবিজি বরাদ্দ এবং পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বরাদ্দের তথ্যাদি এমআইএস সিস্টেমে সংয�োজন করা হয়েছে।
z
Help Desk/Centre স্থাপন :এমআইএস সংক্রান্ত যেক�োন ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য Help Desk/Centre-এর
প্রয়�োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়ার-এর সংস্থান করা হয়েছে এবং পরিচালনার জন্য ৪ (চার) জন অপারেটরের সমন্বয়ে উক্ত Help
Desk/Centre-এর কার ্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। Help Desk/Centre-এর সহায়তা পেতে য�োগায�োগের জন্য হট-লাইন
টেলিফ�োন (০৯৬১৩৮-৩০১১১) সংয�োজন করা হয়েছে।
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z

z

z

ইউনিয়ন পরিষদের কার ্যনির্বাহকদের সাথে সহজে য�োগায�োগ স্থাপন : LGSP-GO Apps এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন পরিষদ
ডিরেক্টরি (ল�োকেশনসহ) তৈরি করা হয়েছে, এর মাধ্যমে তৃণমূল পর ্যায়ে এসেছে নতুন ধারা। LGSP-GO এ্যাপস -এর মাধ্যমে
৪৫৭১ টি ইউনিয়ন পরিষদের ৭০.০০০ (সত্তর হাজার) এর অধিক কার ্যনির্বাহক এর (চেয়ারম্যান, সচিব ও ১২ (বার) জন সদস্য ও
দুইজন উদ্যোক্তা) মুঠ�োফ�োন নাম্বার এর তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়েছে। যার ফলে একটি মাত্র ক্লিকের মাধ্যমে বিশ্বের যেক�োন
স্থান থেকে যে ক�োন ইউনিয়ন পরিষদের কার ্যনির্বাহকের সাথে তাৎক্ষণিক য�োগায�োগ স্থাপন সম্ভব হচ্ছে।
বাজেট ও পরিকল্পনা, হিসাব, ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ : এমআইএস সিস্টেমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের বছর ওয়ারী বাজেট ও
পরিকল্পনা, সকল ধরনের লেনদেন সংক্রান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সব ধরণের স্কিমভিত্তিক ক্রয় ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য তথ্যাদি এবং
সকল স্থায়ী সম্পদের তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং হালনাগাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের সচিবকে তাঁর দৈনন্দিন
দাপ্তরিক কার ্যক্রম হিসেবে এ সকল তথ্যাদি হালনাগাদ রাখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
অন্যান্য বিশেষ কার ্যক্রমসমূহ : LGSP-GO Apps-এর “ইউপি ল�োকেটর” সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের যেক�োন ইউনিয়ন পরিষদ
অফিসে যেক�োন ব্যক্তি কার�ো সাহায্য ছাড়াই সরাসরি প�ৌঁছে যেতে পারছেন। LGSP-GO এ্যাপস -এর ন্যায় “Amar UP” নামে
আর�ো একটি ম�োবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। সভার নির্ধারিত স্থান নির্ণয়ের জন্য “মিটিং ট্রেকার”, মিড টার্ম রিভিউ-এর জন্য
ডাটা সংগ্রহ এবং ক�োভিড-১৯ স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্যাকেজ বিতরণের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এমআইএস সিস্টেমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া
হয়েছে।এলজিএসপি-৩ এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যার ঠিকানা: www.lgsplgd.gov.bd

LGSP Mobile Apps

সক্ষমতা বৃদ্ধি কার ্যক্রম
(ক) প্রশিক্ষণ কার ্যক্রম :
ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।
জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, আর্থিক ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, পরিবেশ ও সামাজিক
সুরক্ষা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট
কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্প
স্টাফ (ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর), ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিব এবং পাইলট প�ৌরসভার সচিব ও প্রক�ৌশলীসহ
ম�োট ১৯৭৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) আইইসি Information, Education & Communications (IEC) Campaign কার ্যক্রম:
প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহ�োল্ডারদের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য আইইসি কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯২০২০ অর ্থবছরে এ লক্ষ্য বিভিন্ন আইইসি সামগ্রী (ব্রসিউর, প�োস্টার, লিফলেট, স্টিকার, ডায়েরি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি) মুদ্রণ ও মাঠ
পর ্যায়ে বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর ্যায়ে স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের মাঝে অসন্তোষ নিরসন
প্রক্রিয়া (GRM) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে এ বিষয়ে একটি ব্রসিউর মুদ্রণ ও মাঠ পর ্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
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চিত্র: ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কমিটি গঠন ও তাদের কর্মতৎপরতা:
z

z
z
z
z
z
z

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং ইত্যাদি বিষয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান কল্পে মাঠ
পর ্যায়ে বিভিন্ন স্তরে নিম্মোক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এগুল�ো তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছে:
ইউনিয়ন উন্নয়ন ক�ো-অর্ডিনেশন কমিটি (ইউডিসিসি);
ব্লক গ্রান্ট ক�ো-অর্ডিনেশন কমিটি (বিজিসিসি);
ডিস্ট্রিক্ট ক�ো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিসিসি);
ওয়ার্ড কমিটি (ডাব্লিউসি);
স্কিম সুপারভিশন কমিটি (এসএসসি);
পরিকল্পনা কমিটি।
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চিত্র: উপজেলা ব্লক গ্রান্ট ক�ো-অর্ডিনেশন কমিটি (বিজিসিসি) এর সভা: হাতীবান্ধা লালমনিরহাট (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কার ্যক্রম
z

z

z
z
z

স্থানীয় পর ্যায়ে কার ্যকর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদ কর্ক
তৃ বিভিন্ন
উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং ম�ৌলিক থ�োক বরাদ্দের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য অবগত করান�োর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ
সম্পর্কিত বাস্তবায়িত কার ্যক্রম নিম্নরূপ:
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ পরিচালিত ওয়েভপেজ-এর মাধ্যমে জনগণকে ইউনিয়নের জন্য সম্ভাব্য ম�ৌলিক থ�োক বরাদ্দের
(বিবিজি) পরিমাণ সম্পর্কে অবগত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর ্যায়ে সভা, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;
ইউনিয়ন পরিষদের কার ্যক্রমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত অডিট এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কার ্যক্রম মূল্যায়ন ফলাফল নিয়মিত পর ্যাল�োচনার মাধ্যমে
কার ্যকর নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

¯’vbxq miKvi wefvM 91

সাপ�োর্ট টু হেলথ এন্ড নিউট্রিশন দি পুত্তর ইন আরবান বাংলাদেশ (১ম সংশ�োধিত)
ভূমিকা
দেশের ৪টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ
সিটি কর্পোরেশন) ও ৩২৯টি প�ৌরসভার দরিদ্র জনগ�োষ্ঠির মধ্যে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক সেবা প্রদানের মাধ্যমে
তাদের অবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইউর�োপিয় ইউনিয়ন কর্ক
তৃ ম�োট ২০ মিলিয়ন সমান
১৯৮ ক�োটি টাকা, বাংলাদেশ সরকার কর্ক
তৃ ৩.৭২৫৩ ক�োটি টাকা এবং অন্যান্য আয় (এনজিও কর্ক
তৃ ) থেকে প্রাপ্ত ১৭.৬৭ ক�োটি
টাকাসহ সর্বম�োট ২১৯.৩৯৫৩ ক�োটি টাকা ব্যয় ধরা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
শহর এলাকার দরিদ্র জনগ�োষ্ঠির মধ্যে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়ন করা ।

কর্ম এলাকা
প্রকল্প টি দেশের ৪ টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন) এবং ৩২৯টি প�ৌরসভা এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কার ্যক্রমগুল�ো গ্রহণ করা হয়েছে :
PE-1: Launch and closure workshops: ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ প্রকল্পের প্রারম্ভিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাপনী
ওয়ার্কশপ আগষ্ট ২০২০ সালে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে।
PE-2: Role Delineation: প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা নির্ধারনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, ইআরডি,
পরিকল্পনা কমিশন, প�ৌরসভা এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে অতিরিক্তি সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার,পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কে আহবায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট টাস্ক ফ�োর্স গঠন করা হয় এবং এ বিষয়ে একটি আদেশ জারি করা হয়।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য টাস্ক ফ�োর্স বিভিন্ন সিটি
কর্পোরেশন ও প�ৌরসভা পরিদর্শন করে। এছাড়াও টাস্ক ফ�োর্স আরবান এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্য
ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া ও মিশর পরিদর্শন করে। অভিজ্ঞতা অর্জনের পর টাস্ক ফ�োর্স ৩টি আঞ্চলিক ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ এবং ১টি
ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ আয়�োজনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন, প�ৌরসভা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে
শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি র�োল মেট্রিক্স তৈরী করেছে এবং এর চুড়ান্ত প্রতিবেদন ১৬.০৪.২০১৯ তারিখে
প্রকল্প থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের টাস্ক ফ�োর্সের সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের Allocation
of Business পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
PE-3: Capacity building on roles and responsibilities: প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
ও ৩১৪টি প�ৌরসভার ১৮০০ কর্মকর্তার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ দিনের প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সুশীলনকে
নির্বাচন করা হয়েছে। সুশীলন কর্ক
তৃ ইত�োমধ্যে ২৪৬টি প�ৌরসভা ও ১৭৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১৪৮৯ (প�ৌরসভা-৮৬৪ এবং
ইউএইসি-৬২৫) জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ কার ্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালের
মধ্যে সমাপ্ত করবে।
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৩২৯টি প�ৌরসভার ৩৬০০ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে ১টি বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক
উন্নয়ন কেন্দ্র কে নির্বাচন করা হয়েছে। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্ক
তৃ ইত�োমধ্যে ১৬৫টি প�ৌরসভার ২০২৭ জন নির্বাচিত
জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ কার ্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে সমাপ্ত করবে।
PE-4: Capacity building for PPP and PE-8: Capacity building for health financing systems: পাবলিক
প্রাইভেট পার্টশারশীপ এর মাধ্যমে আরবান এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্য প্রকল্পের আওতায়
একটি পিপিপি টিম গঠন করা হয়। গঠিত পিপিপি টিম বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পিপিপি এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা বিষয়ে অভিজ্ঞতা
অর্জনের জন্য National Institute of Kidney Diseases & Urology (NIKDU) পরিদর্শন করেন এবং পিপিপি এর মাধ্যমে
স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা প্রদানের অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্য ইউর�োপের ৩টি দেশের যথা-ইটালি, ফ্রান্স ও জার্মানি হাসপাতালসমূহ
পরিদর্শন করে একটি পিপিপি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তাব করেছেন। উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশ�োরে
৩টি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়�োজন করে এবং তৈরীকৃত ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
সচিব মহ�োদয়ের সাথে সভা করেছে। তৈরীকৃত পিপিপি ফ্রেমওয়ার্ক ২২.০৩.২০২০ খ্রিঃ জাতীয় সেমিনারের মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হয়
এবং চুড়ান্তকৃত পিপিপি ফ্রেমওয়ার্কটি অনুম�োদনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা
হয়েছে। এছাড়াও উক্ত কার ্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট Demand Side Financing (DSF) বিষয়ে উক্ত কার ্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে
সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সমন্বয়পূর্বক ৩টি সেমিনার ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ এর মধ্যে আয়�োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
PE-5: Integration of smaller municipalities into national HMIS: প্রকল্পের আওতায় ১৭৭টি প�ৌরসভা ও ১২০টি
উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এইচএমআইএস) বিষয়ক ৩৫৪ জনকর্মকর্তার মধ্যে ৩৪৩ জন কর্মকর্তাকে
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
এছাড়াও প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EUTA তহবিলের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও প�ৌরসভার ৬০ জন কর্মকর্তাকে দিল্লীস্থ IIHMIR থেকে
১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প�ৌরসভাসমূহের বর্তমান অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে একটি গবেষণা কার ্যক্রম সমাপ্ত করে প্রকল্প
বরাবরে জমা দেয়া হয়েছে।
PE-6: Strengthening of Regulatory Bodies: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান 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 দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফ�োর্স গঠন করা হয়েছে।
টাস্ক ফ�োর্সের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব।
গঠিত টাস্ক ফ�োর্স ইত�োমধ্যে দুটি সভা করেছে। টাস্ক ফ�োর্স এর প্রথম সভার সিদ্ধান্ত ম�োতাবেক নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থার সাথে আলাদাভাবে সভা
আয়�োজন করে প্রতিটি সংস্থার সমস্যা চিহ্নিতপূর্বক তা সমাধানের সুপারিশ চুড়ান্ত করা হয়েছে। টাস্ক ফ�োর্সের দ্বিতীয় সভা ১৫.০২.২০২০
তারিখে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ৪টি রেগুলেটরী বডি (বিএমডিসি, বিএনঁএমসি, বিএইচবি ও বিইউএএসএম) এর
প্রদত্ত সুপারিশসমূহ পর ্যাল�োচনা করে চুড়ান্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরী বডির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী একটি সভার
মাধ্যমে টাস্ক ফ�োর্সের সুপারিশ চুড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে।
PE-7: Strengthening of accreditation system for hospitals: স্বাস্থ্য খাতে Strengthening Hospital
Accreditation Systems কার ্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য Iota Consulting BD নামক একটি ফার্ম নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত ফার্ম
চুক্তি ম�োতাবেক তাদের কার ্যক্রম শুরু করেছে এবং ইত�োমধ্যে বেসরকারী হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা বিষয়ে একটি গবেষণা কার ্যক্রম
সম্পন্ন করেছে এবং একটি টাস্ক ফ�োর্স গঠন করা হয়েছে। উক্ত ফার্ম ২১.১০.২০১৮ ও ২৪.০৬.২০১৯ খ্রিঃ ঢাকাতে Strengthening
Hospital Accreditation Systems বিষয়ে দুইটি কর্মশালা সম্পন্ন করেছে।

সাফল্য গাঁথা
(১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন (সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ ও প�ৌরসভা আইন-২০০৯) অনুযায়ী নগর এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা
প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা সুস্পষ্ট করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার ্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
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(৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নগর এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে তাদের ভূমিকা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
(৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প�ৌরসভা এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত মাসিক তথ্য DHIS2 সফটওয়ারে এন্ট্রি দেয়া
শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্য প্রকল্প থেকে ১৭৭টি প�ৌরসভা ও ১২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা
হয়েছে;
(৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অর ্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও প�ৌরসভা এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার ্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয়
সরকার বিভাগের Allocation of Business পরিবর্তনের কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
(৬) প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ১০টি প�ৌরসভা এলাকায় নির্বাচিত এনজিওদের মাধ্যমে পাবলিক প্রাইভেট পাটনারশীপ
পদ্ধতিতে ৫,০৩, ৬২৭টি পরিবারকে ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি
২০১৯ -২০ অর ্থ বছরের বরাদ্ধ :
৩০ জুন,২০২০ পর ্যন্ত অগ্রগতি :
বাস্তব (শতকরা হারসহ)
আর্থিক (শতকরা হারসহ)
প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত)
বাস্তব (শতকরা হার সহ) আর্থিক (শতকরা হার সহ) :

আরএডিপি- ৩৮০০ ক�োটি টাকা
৩৭.১১৬৭ ক�োটি টাকা
৯৮%
১০০%
১০৬.৮৮০১ ক�োটি টাকা : 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 কার ্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে বিভাগীয় সভা
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ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন
প্রকল্পের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
সহয�োগীতায়
প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহ
প্রকল্পের মেয়াদ	
বাজেট: জাইকা	
বাংলাদেশ সরকার

: ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন (C4C)
: স্থানীয় সরকার বিভাগ;
: জাইকা,
: নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
: জানুয়ারি ২০১৭ - জানুয়ারি ২০২০
: জাপানি ইয়েন ৫১৬.৭১ মিলিয়ন (বাংলাদেশ টাকা ৩,৪৪৬.৪৫ লক্ষ)
: বাংলাদেশি টাকা ৪০০ লক্ষ, ম�োট: ৩৮৪৬.৪৫ টাকা

প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত জাইকা’র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ‘ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন’ (যা
সংক্ষেপে C4C নামে পরিচিত)। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল�ো সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সিটি
কর্পোরেশন পর ্যায়ে কার ্যকর সেবা প্রদানের জন্য কার ্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ ও এর অনুশীলন অব্যাহত রাখা। C4C প্রকল্পটি জাইকা ল�োনের
আওতায় স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্ক
তৃ বাস্তবায়িত সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্পের (সিজিপি) আইসিজিআইএপি
(ICGIAP - Inclusive City Governance Improvement Action Program) কার ্যক্রমসমূহ পরিচালনায় সম্পূরক ও
জ�োরদারকরণেও প্রয়�োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশন পর ্যায়ে কার ্যাবলি, প্রশিক্ষণ, নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল,
আইনি উপকরণ এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ ক�ৌশলপত্র প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে
সহায়তা করছে। যদিও প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু
স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর সহয�োগিতায় এবং স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্বাবধানে বাস্তবায়িত
সিটি গভর্নেন্স প্রকল্প (সিজিপি)-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল সিটি কর্পোরেশনকে প্রকল্পের কার ্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

প্রকল্পের আউটপুট

আউটপুট-১
আউটপুট-২
আউটপুট-৩
আউটপুট-৪

: সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে ক�ৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
: সিটি কর্পোরেশন পর ্যায়ে প্রশাসনিক উন্নতিকরণ (আইনি উপকরণ ও সাংগঠনিক উন্নয়ন);
: সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কর নির্ধারণ ও আদায়ের ক�ৌশল ও প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ;
: সিটি কর্পোরশনের বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখয�োগ্য অর্জনসমূহ
z

z
z

z
z
z
z

সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইন (আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ ও পরিপত্র) সংগ্রহ করে পর ্যাল�োচনা করা হয়েছে
এবং এতদসংক্রান্ত সংকলন (কম্পেন্ডিয়াম) দু’টি ভলিউমে (ভলিউম-১ ও ভলিউম-২) প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটি স্থানীয়
সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন। সংকলনটি সকল (১২টি)
সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করা হয়।
সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন ক�ৌশলপত্র ২০২০ – ২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে সিটি
কর্পোরেশনসমূহ বাস্তবায়ন করছে।
(১) নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার (সিএফজিআর) এবং (২) স্থায়ী কমিটি বিষয়ক ২টি মডেল প্রবিধান প্রণয়ন করে
সিটি কর্পোরেশনসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ মডেল প্রবিধান অনুসরণ করে তাদের নিজেদের জন্য প্রবিধান
প্রণয়ন করবেন।
দু’টি প্রবিধানের খসড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ পর ্যালোচনা করা হয়েছে এবং এ দুটিকে মডেল প্রবিধান হিসেবে সিটি
কর্পোরেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
সিটি কর্পোরেশনের আইনি পরিকাঠাম�োসংক্রান্ত হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করা হয়েছে।
প্রকল্পভুক্ত ৪টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকা ও ছক (খসড়া) প্রস্তুত করা হয়েছে।
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সিটি কর্পোরেশনের কার ্যকর ও দক্ষতার সহিত সেবা প্রদানের লক্ষে কার ্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণের নির্দেশিকার খসড়া প্রস্তুত করা
হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ বর্তমানে এটি পর ্যাল�োচনা করছে।
সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার ্যক্রমে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
সিটি কর্পোরেশন কর ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
সিটি কর্পোরেশন বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং আইন/উপ-আইন/প্রবিধান সম্পর্কে ২টি লার্নিং এন্ড ডায়ালগ জাপানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নগর পরিকল্পনা, আর্থিক প্রক্ষেপন, বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং আইন/উপ-আইন/প্রবিধান
সম্পর্কে ৩টি লার্নিং এন্ড ডায়ালগ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর, বাজেট ও বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি উপকরণসমূহের সংকলনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

হির�োশিমা সিটি মেয়রের সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের স�ৌজন্য সাক্ষাৎ
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ইনকাম সাপ�োর্ট প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওরেষ্ট (আইএসপিপি)-যত্ন প্রকল্প
ভূমিকা
দারিদ্র বিম�োচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখয�োগ্য সাফল্য অর্জন করলেও দারিদ্র এখনও বিদ্যমান। ফলে প্রসবকালীন
শিশুর স্বল্প ওজন এবং মায়েদের পুষ্টিস্বল্পতা সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। সাধারণত দরিদ্র জনগ�োষ্ঠী পুষ্টি স্বল্পতায় ভ�োগে। যদিও শিক্ষা
ও জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক সাফল্য অর্জন করেছে, তবে সচ্ছলদের তুলনায় দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে
অংশগ্রহণ ও সমাপন বিষয়ে তারতম্য দেখা যায়। সেজন্য দরিদ্র শিশুদের জন্য পুষ্টি ও মন�োদৈহিক বিকাশ (Child Nutrition and
Cognitive Development = CNCD) যেমন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দারিদ্র্যের বিস্তার দূরীকরণে খুব প্রয়�োজনীয় তেমনি শিশুদের
উত্তরকালীন জীবনে বৈষম্য দূরীকরণ এবং উন্নত ফলাফল আনয়নের সুয�োগ তৈরি করে দেয়।
স্থানীয় সরকার বিভাগ (Local Government Division) ন্যাশনাল স�োশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি (এনএসএসএস) বাস্তবায়নের
অংশ হিসেবে অতিদরিদ্রদের জন্য আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প নির্ধারিত এলাকায়
গরিব মায়েদের আয়-সহায়তা দেবে এবং একইসঙ্গে শিশু ও মায়েদের সুনির্দিষ্ট সেবাগ্রহণের বিনিময়ে/বিপরীতে নগদ অর ্থ প্রদান
(conditional cash transfer)-এর মাধ্যমে: (ক) মা ও শিশুদের পুষ্টিবৃদ্ধি এবং শিশুদের মন�োদৈহিক বিকাশ (সিএনসিডি) সাধন
করবে এবং (খ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা বলয় কার ্যক্রম পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
এ প্রকল্পে মূল প্রাক্কলন বা বরাদ্দ ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৬.৪৬ ক�োটি টাকা এবং বিশ্বব্যাংক-এর ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন
ডলারের সমপরিমাণ অর ্থ মিলিয়ে ম�োট ২,৪২৫.০০ ক�োটি টাকা। বর্তমানে (প্রকল্প দলিলের তৃতীয় সংশ�োধনীমূলে) এ তহবিলের অর্থের
পরিমাণ (জিওবি ১৭.৮৫ ক�োটি + বিশ্বব্যাংক ১,৯৬২.৭৪ ক�োটি) ১,৯৮০.৫৯ ক�োটি; এদ্বারা উপকারভ�োগীদের নগদ অর ্থপ্রদান এবং
ইউনিয়নপর ্যায়ে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা বলয় বাস্তবায়ন কাঠাম�ো উন্নয়নে প্রয়�োজনীয় সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া
প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও ফলাফল মূল্যায়নে এই অর ্থ ব্যয়িত হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল: রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা (সম্পূর্ণ জেলা) ও নীলফামারীর জলঢাকা ও লালমনিরহাটের
হাতীবান্ধা উপজেলা (২টি উপজেলা) এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর (সম্পূর্ণ জেলা) জেলার ম�োট ৪৩টি
উপজেলার সর্বম�োট ৪৪৪টি ইউনিয়নে (গড়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ১,৩৫১ জন) ৬,০০,০০০ দরিদ্র অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং ০ থেকে ৬০ মাস
বয়সী শিশু ও মাদের সুনির্দিষ্ট সেবাগ্রহণের বিপরীতে/বিনিময়ে নগদ অর ্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে:
(ক) 	শিশুদের পুষ্টি ও মন�োদৈহিক বিকাশ সাধন (Child Nutrition and Cognitive Development=CNCD) এবং
(খ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা বলয় কার ্যক্রম পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতাবৃদ্ধি

কর্ম এলাকা
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প্রকল্পের কর্মপন্থা
প্রকল্পের ৩টি কম্পোনেন্ট (Component):

কম্পোনেন্ট-১: উপকারভ�োগীদের নগদ অর ্থপ্রদান
(ক) অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থায় ৪-বার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য প্রতিবার ১,০০০ টাকা হারে নগদ অর ্থপ্রদান
(খ) ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতিমাসে ওজন ও উচ্চতা (Growth Monitoring and Promotion = GMP) পরিমাপের
জন্য প্রতিমাসে ৭০০ টাকা হারে নগদ অর ্থপ্রদান
(গ) ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩ (তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতি তিন মাসে ১,৫০০ টাকা হারে
নগদ অর ্থপ্রদান
এ অর ্থ বাছাইকৃত ও নিবন্ধিত (enrolled) দরিদ্র উপকারভ�োগী কর্ক
তৃ নির্দিষ্ট সেবাগ্রহণ এবং CNCD সেশনে অংশগ্রহণ
বায়�োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রতি ৩ মাস অন্তর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ডাকঘরের ব্যবস্থাপনায়
ক্যাশকার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

কম্পোনেন্ট-২: সক্ষমতাবৃদ্ধি
(ক) সুফলভ�োগীদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি এবং আপত্তি নিষ্পত্তি (case managemen) করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের
সক্ষমতাবৃদ্ধি;
(খ) ইউনিয়ন পরিষদে সেফটিনেট সেল (Safety Net Cell) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর ্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা
বলয় কার ্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতাবৃদ্ধি;
(গ) মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসব�ো (Anti-Netal Care=ANC) এবং (GMP) প্রদান ও পুষ্টিসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি
ক্লিনিকের দক্ষতাবৃদ্ধি;
(ঘ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশকার্ডের মাধ্যমে সুফলভ�োগীদের নিকট অর ্থ প্রদানে প�োস্ট অফিসের দক্ষতাবৃদ্ধি।

কম্পোনেন্ট-৩: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (অপারেশন রিভিউ ফার্ম (READ কর্ক
তৃ )
(ক) এমআইএস সিস্টেম
(খ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন
(গ) জনসচেতনতা ও সুফলভ�োগী নির্বাচন
(ঘ) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি
(ঙ) 	সেবাগ্রহণ
(চ) অর ্থপ্রদান
(ছ) আপত্তি-নিষ্পত্তি
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
প্রকল্পের রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৭ (সাত) টি জেলার ৪৩ (তেতাল্লিশ)টি উপজেলার ৪৪৪ (চারশ’ চুয়াল্লিশ)টি ইউনিয়নের জন্য
নির্ধারিত ৬,০০,০০০ (ছয়লক্ষ) উপকারভ�োগীর মধ্যে ২৫/৫/২০২০ তারিখে (কর�োনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পূর্বপর ্যন্ত) ৩,৯৬,১৯৬
(তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশত ছিয়ানব্বই) জন উপকারভ�োগী অন্তর্ভুক্ত/ নিবন্ধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে কর�োনা পরিস্থিতি
কিছুটা উন্নতি হলে ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার শ্রীবরর্দী উপজেলার ম�োট ১০ (দশ) টি ইউনিয়নে ১১,৯৬০ (এগার�ো হাজার
নয়শত ষাট) জন উপকারভ�োগীকে প্রকল্পে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এখন পর ্যন্ত ম�োট উপকারভ�োগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে
৪,০৮,১৫৬ (চার লক্ষ আট হাজার একশত ছাপান্ন)। এর মধ্যে সকল প্রক্রিয়া শেষে নগদ অর ্থ সহায়তা/ভাতা পাচ্ছেন ও সেবা গ্রহণ
করছেন ৩,৮৩,৬৪৫ (তিন লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) জন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট (৪,০৮,১৫৬-৩,৮৩,৬৪৫)=২৪,৫১১
(চব্বিশ হাজার পাঁচশত এগার�ো) জন উপকারভ�োগী চলতি ক�োয়ার্টার (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২০) হতে ভাতা পাবেন ও সেবাগ্রহণ
করবেন। উল্লেখ্য, অবশিষ্ট ১,৯১,৮৪৪ (৬,০০,০০০-৪,০৮,১৫৬) জন উপকারভ�োগীকে ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এর মধ্যে প্রকল্পে পর ্যায়ক্রমে
অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে।

সাফল্য গাঁথা
এবিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্যের সময় এখন�ো আসেনি, কেননা প্রকল্পের কাজ এখনও ২ (দুই) বৎসর বাকি রয়েছে; অন্যদিকে উপকারভ�োগী
নির্বাচন প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে প্রায় ২ বছর ৪ মাস প্রকল্পের মুখ্য কাজ একপ্রকার স্থবির ছিল। তবে আপাতত যেটা বলা চলে তা
হল�ো, প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্র পরিবারের অন্তঃসত্ত্বা নারী (মা) এবং দরিদ্র পরিবারের প্রথম ২ (দুই) শিশু নগদ আর্থিক লাভ করে
উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের পুষ্টি ও মন�োদৈহিক বিকাশ সাধিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরও প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত ফলাফল জানা যাবে,
এ আশা করা যায়।

প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

ক্যাশকার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য
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ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপকারভ�োগীর ছবি, আঙুলের ছাপগ্রহণ ও তথ্যাদি যাচাই

সিএনসিডি সেশনে উপকারভ�োগী শিশুসহ মায়েরা (আংশিক)
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উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় সুয�োগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)
ভূমিকা
স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুয�োগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন - (স্বপ্ন)”
বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা ইউএনডিপি ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি গ্রামীণ হতদরিদ্র, বিধবা,
স্বামী পরিত্যক্তা, স্বামী শারীরিকভাবে কাজে অক্ষম এমন নারীদের অর ্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য কাজ করছে। প্রকল্পটি ১ম ও ২য় চক্রে
কুড়িগ্রাম ও সাতক্ষীরা জেলার ১২৪টি ইউনিয়নের ৮,৯২৮ জন নারী উপকারভ�োগীদের আর ্থসামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন
করেছে। ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে প্রকল্পের ৩য় চক্রে লালমনিরহাট, জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলার ৯৯টি ইউনিয়নের ম�োট ৩,৫৬৪ জন
নতুন নারী উপকারভ�োগীদের অর ্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃনমূল পর ্যায়ের
সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র নারীদের গ্রামীণ সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠাম�ো মেরামত কাজে নিয়�োজিত করা এবং কাজের বিনিময়ে দৈনন্দিন
জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়�োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান। পাশাপাশি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সৃষ্টি করে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে
কাঙ্খিত মানবিক ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্তকরন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :
z
z
z
z

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
উপকূলীয় এবং খাদ্য ঘাটতি প্রবন চরম দরিদ্র এলাকার দুস্থ ও অসহায় নারীদেরকে “দরিদ্র ফাঁদ” হতে উত্তরণের উপায় উদ্ভাবন;
সরকারের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিম�োচন এবং উন্নয়ন কর্মসূচী-তে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে “স্বপ্ন” প্রকল্প-কে
একটি টেকসই প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণ;
বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিম�োচন ক�ৌশল এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আল�োকে দারিদ্র্য বিম�োচন।

কর্ম এলাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
z

z

১ম ও ২য় চক্র (জেলা সমূহ)
কুড়িগ্রাম (৭২ ইউনিয়ন)
সাতক্ষীরা (৫২ ইউনিয়ন)
সর্বম�োট (১২৪ ইউনিয়ন)
৩য় চক্র (জেলা সমূহ)
জামালপুর (৪৫ ইউনিয়ন)
লালমনিরহাট (৩৭ ইউনিয়ন)
গাইবান্ধা (১৭ ইউনিয়ন)
সর্বম�োট (৯৯ ইউনিয়ন)

- ইত�োমধ্যে বাস্তবায়িত
- ৫,১৮৪ উপকারভ�োগী
- ৩,৭৪৪ উপকারভ�োগী
- ৮,৯২৮ উপকারভ�োগী
- চলমান
- ১,৬২০ উপকারভ�োগী
- ১,৩৩২ উপকারভ�োগী
- ৬১২ উপকারভ�োগী
- ৩,৫৬৪ উপকারভ�োগী

প্রকল্পের কার ্যক্রমসমুহ
z
z
z
z
z

সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ১৫ (১২ + ৩) মাসের মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান;
সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন;
টেকসই জীবিকা নির্বাহের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে চাকুরী;
কার ্যকরী ই-পেমেন্ট এবং ঋণ ও সঞ্চয় সুবিধা গ্রহণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি।
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২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
কার ্যক্রম
উপকারভ�োগীদের মজুরি প্রদান

অগ্রগতি
১৪১ কর্ম দিবসের মজুরী বাবদ ১০.৪৯ ক�োটি টাকা ডিজিটাল পেমেন্ট এর মাধ্যমে
পরিশ�োধ করা হয়েছে।
সঞ্চয়/টানা সমিতি
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ৩,৫৬৪ জন নতুন উপকারভ�োগী ম�োট ১.২৮ ক�োটি টাকা
সঞ্চয় করে এবং বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়�োগ চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের ২য় চক্রের চূড়ান্ত জরিপ
প্রকল্পের ২য় চক্রের নারীদের আর ্থসামাজিক পরিবর্তন নিরূপনে চূড়ান্ত জরিপ সম্পাদন
করা হয়েছে ।
প্রকল্পের ৩য় চক্রের বেজলাইন সার্ভে
প্রকল্পের ৩য় চক্রের নারীদের প্রাথমিক আর ্থসামাজিক অবস্থা নিরূপনে বেজলাইন
সার্ভে সম্পাদন করা হয়েছে ।
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লালমনিরহাট, জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলার ৯৯ টি
ইউনিয়নে ম�োট ৩,৫৬৪ নারী উপকারভ�োগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
আচরণগত পরিবর্তনে য�োগায�োগ (BCC আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে নারী উপকারভ�োগীদের ১৫টি বিষয়ের উপরে ছবি
Materials) উপকরণ
সম্বলিত ফ্লিপ চার্ট ও প�োস্টার এর মাধ্যমে সচেতনতা তৈরী করা হয়েছে।
উপকারভ�োগীদের ম�োবাইল ডিরেক্টরি
প্রকল্পের ৩য় চক্রের সকল নারী উপকারভ�োগীদের ম�োবাইল নম্বর সম্বলিত ডিরেক্টরি
প্রনয়ন করা হয়েছে।
ক�োভিড-১৯ বিষয়ক কার ্যক্রম
প�োস্টার ও লিফলেট বিতরণ
ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (PPE) বিতরণ
মাইকিং এর (গ্রাম পর ্যায়ে এবং মসজিদে)
মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ
খাদ্য সামগ্রী বিতরণ
উপকারভ�োগীদের মধ্যে নগদ সাহায্য প্রদান

প্রায় ৯৪,৫০০ সচেতনতামূলক প�োস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (PPE) বিতরণ করা হয়েছে।
১৭২ টি ইউনিয়ন পর ্যায়ে প্রায় ৮,৭০,০০০ জনগণের মাঝে ক�োভিড-১৯ বিষয়ক
সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হয়েছে।
সকল উপকারভ�োগীদের মাঝে ব্যবহারবিধি প্রদর্শনসহ ১,৯১,০৪৪ সংখ্যক সাবান ও
মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
United Group এর সহায়তায় ৫,৮২৮ জন উপকারভ�োগীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী
বিতরণ করা হয়েছে।
৬,০৬৪ জন উপকারভ�োগীদেরকে জনপ্রতি ১,৫০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য : (ক�োটি টাকায়)
বিবরণ
ম�োট প্রকল্প ব্যয়
ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি (জুন’২০ পর ্যন্ত)
২০১৯-২০ অর ্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ
আরএডিপি’র অগ্রগতি (জুন’২০২০ পর ্যন্ত)
২০২০-২১ অর ্থবছরে এডিপি বরাদ্দ
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জিওবি
২১৩.৩৫ (২৫%)
৮১.৭২ (৩৮%)
১১.৫০ (৫.৩৯%)
১১.৫০ (১০০%)
০.১০ (-)

প্রকল্প সাহায্য
৬৪০.০৫ (৭৫%)
৬০.৪২ (৯.৪৪%)
৮.৫০ (১.৩৩%)
৭.৫২ (৮৮.৪৭%)
- (-)

ম�োট
৮৫৩.৪০ (১০০%)
১৪২.১৪ (১৬.৬৫%)
২০.০০ (২.৩৪%)
১৯.০২ (৯৫.১০%)
০.১০ (-)

প্রকল্পের সাফল্য গাঁথা
প্রকল্পের সাফল্য গাঁথা সম্পর্কে গবেষনা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর মূল্যায়ন:
প্রকল্পের ২য় চক্র সমাপ্তির অব্যবহিত পর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর মাধ্যমে প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম এবং
সাতক্ষীরা জেলার উপকারভ�োগীদের আর ্থ-সামাজিক পরিবর্তনের উপর একটি জরিপ (Endline Survey) সম্পন্ন করে। প্রকল্পটি
কার ্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভ�োগীদের যে উল্লেখয�োগ্য আর ্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে তা অর ্থনীতিবিদ ড. বিনায়ক সেন
এর গবেষনায় উঠে এসেছে এবং এটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী’র একটি অন্যতম সফল প্রকল্প বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রকল্পের
অন্যতম ফলাফল হচ্ছে:
ক) অর ্থনৈতিক অগ্রগতির মানদন্ডে ‘স্বপ্ন’ প্রকল্পের উপকারভ�োগীরা (যারা ২০১৭ হতে ২০১৯ সময়ে প্রকল্প চক্র শেষ করেছে)
একই অবস্থানের উপকারভ�োগী নয় এমন খানার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে আছে। গবেষনার ফলাফলে দেখা গেছে, প্রকল্পের
উপকারভ�োগী নয় এমন খানার চেয়ে প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের মাথাপিছু আয় শতকরা ৭৮ ভাগ বেশী। একই ভাবে উপকারভ�োগী
নয় এমন খানার চেয়ে প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের মাথাপিছু খরচ শতকরা ৫৮ ভাগ বেশী।
খ) গবেষনার ফলে দেখা যায়, প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের মাঝে খাদ্য গ্রহনের বৈচিত্র্যতা বা ভিন্নতা প্রকল্পের উপকারভ�োগী নয় এমন
খানার চেয়ে বেশী। প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের শতকরা ৬৫ ভাগ খানায় প্রয়�োজনীয় খাদ্য গ্রহনের বৈচিত্র্যতা বা ভিন্নতা বিদ্যমান
যা উপকারভ�োগী নয় এমন খানার মধ্যে শতকরা মাত্র ৩২ ভাগ।

প্রকল্পের ৩য় চক্রের সাফল্য
z

হতদরিদ্র ও অসহায় নারীদের ভ�ৌত-অবকাঠাম�োগত কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিম�োচন:

ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি অংশগ্রহন ও তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লালমনিরহাট, জামালপুর
ও গাইবান্ধা জেলার ৯৯ টি ইউনিয়নে ম�োট ৩,৫৬৪ জন নারী উপকারভ�োগী নির্বাচন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কর্ক
তৃ নির্ধারিত স্কিমের
আওতায় সরকারী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নারী উপকারভ�োগীদেরকে ১২ জানুয়ারী ২০২০ তারিখ হতে কাজে নিযুক্ত করা হয়। মাটির
কাজ সম্পাদনে তাদের প্রয়�োজনীয় যন্ত্রপাতি (ক�োদাল, দুরমুজ, হাতম�োজা, ইউনিফর্ম ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়। অদ্যাবধি ৩,৫৬৪ জন
নারী উপকারভ�োগীদের ম�োট ৫০২,৫২৪ কর্ম দিবসের (man-days) মজুরী বাবদ ১০.৪৯ ক�োটি টাকা ডিজিটাল পেমেন্ট এর মাধ্যমে
পরিশ�োধ করা হয়েছে।
জীবনমান উন্নয়নে নারী উপকারভ�োগীদের সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা:
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ৩,৫৬৪ জন নতুন উপকারভ�োগী ম�োট ১.২৮ ক�োটি টাকা সঞ্চয় করে এবং
বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়�োগ করে। এছাড়াও প্রকল্পের উপকারভ�োগীরা তাদের প্রাপ্ত মজুরীর
চারভাগের একভাগ নিয়মিত সঞ্চয় হিসেবে প্রদান করে আসছে। চলমান অর ্থবছরে তারা ম�োট ২৬.২৩
লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে।

z
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z

সরকারী অবকাঠাম�োগত মেরামত কাজের ধরণ ও অগ্রগতি:

ইউনিয়ন পরিষদ কর্ক
তৃ নির্ধারিত স্কিমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে প্রকল্পটি লালমনিরহাট, জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলার
৯৯ টি ইউনিয়নে রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য ম�োট ৫,৯৮৬ টি স্কিম হাতে নেয়। স্কিম গুল�োর মধ্যে মাটির রাস্তা ৭৩ ভাগ, মাঠ উচুকরন/
মাটিভরাট ও মেরামত ২৪ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৩ ভাগ হারিংব�োন বন্ড র�োড, বৃক্ষর�োপণ এবং বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ।
z

বসতবাড়ির আঙিনায় বস্তা পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন:

প্রকল্পের উপকারভ�োগীরা যেহেতু দূর্যোগ প্রবন এলাকায় বসবাস করে সেহেতু প্রায়ই তাদের বিভিন্ন দূর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়।
বসতবাড়ীতে যথেস্ট জায়গা না থাকা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে পুষ্টিকর খাদ্যের য�োগানের অভাবে তাদের অপুষ্টির শিকার হতে
হয়। উপকারভ�োগীরা যাতে সারা বছর নূন্যতম পুষ্টির য�োগান দিতে পারে এ জন্য বসতবাড়িতে বস্তা (Sack cultivation/Model
Kitchen garden BARI model) পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষাবাদে উৎসাহিত ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।
এ কার ্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ম�োট ২১,৯৩১ টি বস্তা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উৎপাদন
করেছে। লালমনিরহাট, জামালপুর, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার ৭,২৫৩ জন উপকারভ�োগী পরিবারের চাহিদা মেটান�োর পাশাপাশি
শাক-সবজি বিক্রিও করেছে।

সাফল্যর গল্প : স্বনির্ভর ফজিলা বেগম
z

মাস্ক তৈরি ও নারী উপকারভ�োগীদের অর ্থনৈতিক স্বচ্ছলতা:

ক�োভিড-১৯ এর কারণে মানুষের আয় কমে যাওয়ায় বিকল্প আয়ের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার ১৬৪ জন উপকারভ�োগী মাস্ক তৈরির কাজে
তাদের সম্পৃক্ত করেন। তাঁরা ৬৭,৫০০টি মাস্ক তৈরি ও বিক্রি করে ১,৪৮৫,০০.০০ টাকা আয় করেছেন।
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z

নারীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৭টি প্রয়�োজনীয় বিষয়ের যেমনঃ নের্ত্ব
তৃ উন্নয়ন, নারী অধিকার, নারী-পুরুষ
সম্পর্ক, স্ব-শিক্ষণ সহজ হিসাব, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ ম�োকাবেলা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের করনীয় বিষযের উপর
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী লালমনিরহাট, জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলার ৯৯ টি ইউনিয়নে ম�োট ৩,৫৬৪
নারী উপকারভ�োগী এ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
z

হাইড্রোপ�োনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও গবাদি-পশুর খাদ্য উৎপাদন:

¯’vbxq miKvi wefvM 107

স্বপ্ন প্রকল্পের নারী উপকারভ�োগীদের সহায়তা করার জন্য জলবায়ু সহনশীল এবং স্বল্প ব্যয়ে গ�ো-খাদ্য উৎপাদন এর লক্ষ্যে প্রকল্পটি
পাইলট হিসাবে কুড়িগ্রামে হাইড্রোপ�োনিক প্রযুক্তি চালু করেছে। হাইড্রোপ�োনিক হল স্বল্প জায়গার মধ্যে মাটি বিহীন অবস্থায় পানির
মাধ্যেমে ফসল উৎপাদনের একটি প্রযুক্তি। এটি খুবই জনপ্রিয় একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যেমে অতি সহজেই ফসল এবং গ�ো-খাদ্য উৎপাদন
করা যায়। প্রকল্পে ২০ জন নারী উপকারভ�োগী কে প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলারা ইত�োমধ্যে তাদের বাড়িতে ২০ টি
হাইড্রোপ�োনিক সেট স্থাপন করেছেন এবং গবাদি পশুর জন্য গ�ো-খাদ্য উৎপাদন শুরু করেছেন।
z

পুষ্টি বিষয়ক ক্যাম্পিং ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে উপকারভ�োগীদের পুষ্টির মাত্রা উন্নয়ন ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বিশেষ করে পুষ্টি ও অনুপুষ্টি
(Micronutrition) বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চর্চার জন্য বিভিন্ন কার ্যক্রম গ্রহন করে। প্রকল্পটি গ্রামের গন-নাটক দলের মাধ্যমে
“সবার জন্য পুষ্টি’’ এ স্লোগানকে মাথায় রেখে কুড়িগ্রাম জেলার ২০টি স্থানে গন-নাটক প্রদর্শন করে। এর ফলে প্রায় ১২,০০০ মানুষ
পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা লাভ করেন।
z

নারী উপকারভ�োগীদের শতভাগ ম�োবাইল ব্যাংকিং ও টাকা পয়সা লেনদেন:

বর্তমানে প্রকল্পের সুবিধাভ�োগী নারীরা ১০০% (শতভাগ) ই-পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মজুরীর টাকা, প্রকল্প থেকে প্রদত্ত ক�োভিড১৯ অর ্থ সহায়তাসহ অন্যান্য অর ্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনা করছে।

108 ¯’vbxq miKvi wefvM

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
ভূমিকা
বাংলাদেশে মূলত দুই ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ কাঠাম�োয় জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও
ইউনিয়ন পরিষদ এই তিন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অন্যদিকে শহর এলাকায় রয়েছে প�ৌরসভা ও সিটি করপ�োরেশন এই
দুই স্তরের কাঠাম�ো। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বায়ত্ত্বশাসনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। উপজেলা পরিষদকে
স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বিবেচনা করে এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে
বিবিধ কার ্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলা পর ্যায়ে স্থানীয় অবকাঠাম�ো উন্নয়ন কার ্যক্রম এবং অন্যান্য
সেবাসমূহ যথাযথভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
z
z
z
z
z
z

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

:
:
:

		
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
:
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০৫৯৬৫.৮৪ লক্ষ টাকা। জিওবি ১০৩৪৬.৪৯ লক্ষ টাকা; এবং
প্রকল্প সাহায্য (জাইকা) ৯৫৬১৯.৩৫ লক্ষ টাকা।
০১ ডিসেম্বর ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর ্যন্ত।

সার্বিক উদ্দেশ্য
উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রশিক্ষণ এবং তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে জনগণের নিকট কার ্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে
উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য
ক) উপজেলা পরিষদের বর্তমান প্রাপ্ত বার্ষিক থ�োক বরাদ্দের অতিরিক্ত দক্ষতাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর ্যায়ে
অবকাঠাম�োগত উন্নয়ন এবং জনগণের চাহিদাভিত্তিক সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি।
খ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর ্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে পারস্পরিক জবাবদিহিতার
উন্নয়ন এবং অধিকতর সমন্বয় সাধন করা।
গ) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য সুশাসন সম্পর্কিত কার ্যক্রম এর মাধ্যমে জনগণের নিকট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
এবং সরকারি জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর ্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার ্যক্রম গ্রহণ।
ঙ) একটি বাস্তবভিত্তিক যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলায় সহায়তা প্রদান।

প্রকল্প কর্ম এলাকা
কর্ম এলাকা : সকল উপজেলা।
কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর ্যায়ক্রমিকভাবে প্রথম বছর ১০৪ টি, ২য় বছর ২০০টি, ৩য় বছর ৩০০টি, ৪র ্থ বছর ৩৫৭ টি এবং ৫ম
বছরে সকল উপজেলা প্রকল্পের আওতায় আসবে।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z

z

z

z

z

৪র ্থ পর ্যায়ের ৪৯২টি উপজেলায় কর্মদক্ষতা মূল্যায়ণ কার ্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ৩৫৭টি উপজেলা নির্বাচন
করা হয়েছে।
১৩৮ টি উপজেলায় ২৫০ টি অবকাঠাম�ো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। টাকার পরিমাণ ৪৩ ক�োটি ১৮ লক্ষ ০১ হাজার
টাকা।
৩য় পর ্যায়ের ১৬০ উপজেলার ৩৪৪ টি অবকাঠাম�ো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব অনুম�োদন করা হয়েছে। টাকার পরিমান ৬৩ ক�োটি
০৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। এছাড়াও, ২য় পর ্যায়ের ২৭ উপজেলার ৭২ টি অবকাঠাম�ো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব অনুম�োদন করা
হয়েছে এবং এর কার ্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩য় পর ্যায়ের ২৮১ টি উপজেলার ১৯০৪টি দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপ-প্রকল্প সমুহের বাজেট ২৮ ক�োটি ১০
লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি ম�োকাবেলায় স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ এর সাথে ইউজিডিপি সফলতার সাথে কাজ করেছে।
ইউডিএফ গন উপজেলা প্রশাসনের দিক নির্দেশনায় সরকারি বিভিন্ন সহায়তা কার ্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর আওতায় ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ০৩ (তিন) ধরণের প্রশিক্ষণের প্রদান করা
হয়েছে যেমন:

(০১) তৃতীয় পর ্যায়ে নির্বাচিত উপজেলার জন্য ইউজিডিপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ক অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ:
খুলনা, রাজশাহী, চট্ট্রগ্রাম ও রংপুর বিভাগের ৭৫ টি উপজেলার ৬৮ জন চেয়ারম্যান, ৭২ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ৭২ জন মহিলা ভাইস
চেয়ারম্যান, ৭৩ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ ৭৫ টি উপজেলার সর্বম�োট ৫৭৭ জন জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ
করেন।

(০২) উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা সম্পর্কিত ম�ৌলিক প্রশিক্ষণ:
২০১৯-২০ অর ্থবছরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলডি) ও পল্লী উন্নয়ন
একাডেমী (আরডিএ) এর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বার্ড, এনআইএলজি ও আরডিএ এর ৪৭ জন
কর্মকর্তাদের জন্য ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
পরবর্তীতে এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ম�োট ৯৪ টি ব্যাচে ২৯৮ জন চেয়ারম্যান, ৬৭৪ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১০৩৭ জন ইউনিয়ন
চেয়ারম্যান, ২৩৪ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ১৬২৯ জন অন্যান্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষন পেয়েছেন।

(০৩) ইউডিএফদের প্রশিক্ষণ/ রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ:
২০১৯-২০ অর ্থবছরে ইউডিএফ নবনিয়�োগকৃত ৪ জন ইউডিএফ এর জন্য ম�ৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কর্মরত ১৯৬ জন
ইউডিএফ এর জন্য ৩ দিন ব্যাপী আবাসিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিদেশ প্রশিক্ষণ
z
z
z
z
z

১৯ জন সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি এই প্রকল্পের আওতায় জাপান ভিজিট করেছেন।
২০১৯-২০ অর ্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ : ১২৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা।
৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত অগ্রগতি : ১১৯৫৩.৯২ লক্ষ টাকা।
আর্থিক অগ্রগতি : ৮৭.৭৯%।
ভ�ৌত অগ্রগতি : ৮৯%।
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প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন
z

z

z

z
z

z

z
z
z
z

প্রকল্পের শুরু হতে চলমান জুন ২০২০ পর ্যন্ত ৪৯২টি উপজেলায় ৪টি কর্মদক্ষতা মূল্যায়ণ কার ্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং এর
মাধ্যমে প্রতি বছরের ইউজিডিপি প্রকল্পের জন্য লক্ষিত উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে।
প্রকল্পের শুরু হতে চলমান জুন ২০২০ পর ্যন্ত ৩৯৯৩ টি সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প অনুম�োদন হয়েছে এবং ৩২৩৪ টি (৮১%)
সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পে ৫৮ক�োটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২০ পর ্যন্ত ১০৫৩ টি অবকাঠাম�ো উপ-প্রকল্প অনুম�োদন হয়েছে এবং ৫৭৬ টি (৫৪%) অবকাঠাম�ো উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকী ৪৮৩টি অবকাঠাম�ো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প এর কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।
৪৮৩ টি অবকাঠাম�ো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প ৩০০ টি উপজেলায় অবকাঠাম�ো উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
উপজেলা পর ্যায়ে জনপ্রতিনিধি,কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের মাঠপর ্যায়ে কর্মকর্তাদের জন্য ১৫৯ টি ব্যাচে ৭১৫৫ জন কর্মকর্তা এবং
জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৪৮২ টি উপজেলার পাঁচ সহস্রাধিক জণপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ NILG, BARD & RDA এর মাধ্যমে গ্রহন করা
হয়েছে। এর মধ্যে মার্চ ২০২০ পর ্যন্ত ৩৯৯ টি উপজেলার ৩৮৭৭ জন উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের উপজেলা
পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত ম�ৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২০০ টি উপজেলায় দুই সহস্রাধিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।
প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি (শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত): ২৪৩৮৪.১৭ লক্ষ টাকা।
আর্থিকঃ ২৩.০১ %।
ভ�ৌতঃ ৩০%।

প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

ছবি ২: প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ
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ছবি ৩ : প্রশিক্ষণের পর টারকি পালনে সাফল্য

ছবি ৫: দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহন
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কার ্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি) প্রকল্প
ভূমিকা
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্ক
তৃ
বাস্তবায়িত ইউজেডজিপি এবং ইউপিজিপি প্রকল্প দু’টি ২০১৭ সালে শেষ হয়ে যাওয়ায় এ প্রকল্পদ্বয়ের অসমাপ্ত কার ্যক্রম ও সুপারিশসমূহ
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘কার ্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি)’ শীর্ষক ২০১৮-২২ মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
ইউএনডিপি, এসডিসি এবং ডানিডা প্রকল্পটির উন্নয়ন সহয�োগী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। প্রকল্পের সর্বম�োট বাজেট ৬৫ ক�োটি ৬৩ লক্ষ টাকা (৭.৭৭ মিলিয়ন
ডলার) এবং জুন ২০২০ পর ্যন্ত খরচ ৩১ ক�োটি ৮৩ লক্ষ টাকা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল�ো তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া উপজেলা ও ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, পরিষদের উন্নয়ন কার ্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা
বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল�ো স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য
অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সেবার মান�োন্নয়ন করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুল�োকে এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা
অর্জনে সহায়তা করা। যেখানে সুনির্দিষ্ট উদ্দ্যেশ্যসমূহ হল:
১) 	সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
২) অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
৩) কার ্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারে স্থানীয় সরকার বিভাগকে সহায়তা করা।

কর্মএলাকা ও কর্মপন্থা
কর্মএলাকা : ফরিদপুর, চাঁদপুর, রাজশাহী, খুলনা, পটুয়াখালী, সুনামগঞ্জ, রংপুর, নেত্রক�োনা ও কক্সবাজার জেলার ১৮টি উপজেলা
(ভাঙ্গা, মধুখালী, দাক�োপ, রূপসা, রাঙ্গাবালি, কলাপাড়া, ম�োহনপুর, বাগমারা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, তাহিরপুর, কাউনিয়া, মিঠাপুকুর,
কলমাকান্দা, খালিয়াজুরি, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, টেকনাফ, উখিয়া) এবং ২৫১টি পিছিয়ে পরা ইউনিয়ন পরিষদ।

কর্মপন্থা
প্রকল্পে সুফলভ�োগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া : ইএএলজি প্রকল্প থেকে পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক�োন থ�োক বরাদ্দ
দেওয়া হয় না। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল�ো তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া উপজেলা ও ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, পরিষদের উন্নয়ন
কার ্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে কর্মসূচির তারতম্য অনুসারে
সরকারি কর্মকর্তা, পরিষদের জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনসাধারণকে সুফলভ�োগী হিসাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।
যেমন- প্রশিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত উপযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়;
জনসম্পৃক্তকরণ কর্মসূচিতে (ওয়ার্ড সভা, বাজেট সভা, গণশুনানী) সকল শ্রেণি-পেশার জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা হয়; উপজেলা ও
ইউনিয়নের পর ্যাল�োচনা সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা এবং পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়।
সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়। গাইডলাইনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ অংশগ্রহণকারীদের ধরন/
তালিকা লিপিবিদ্ধ থাকে। এছাড়াও গাইডলাইন প্রস্তুতির প্রাক্কালে মাঠ র্পযায় থেকে উপপরিচালক স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) ও প্রকল্প
কর্মকর্তাদের মতামত নেওয়া হয়।
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প্রকল্পের অর ্থ বন্টন প্রক্রিয়া
১) প্রকল্পের বিভিন্ন পর ্যায়ে অর ্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে প্রকল্পের ঢাকা কার ্যালয়, জেলা কার ্যালয় এবং ইউএনডিপি
অন্যতম। উন্নয়ন সহয�োগী সংস্থা হতে বরাদ্দ বাংলাদেশ সরকার তথা ইএএলজি প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক
হিসাবে চাহিদার বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর ্থ স্থানান্তর করা হয়ে থাকে;
২) প্রকল্পের ঢাকা কার ্যালয়ের ব্যয় ছাড়াও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত জেলার
উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এর নামে ইএএলজির ব্যাংক হিসাবে অর ্থ স্থানান্তর করে থাকেন;
৩) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণ পরবর্তীতে কর্মসূচির বরাদ্দ বিভাজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের
ব্যাংক হিসাবে অর ্থ স্থানান্তর করে থাকেন এবং জেলা পর ্যায়েও অর ্থ ব্যয় করে থাকেন;
৪) 	বরাদ্দকৃত অর ্থ ব্যয়ের যাবতীয় কার ্যক্রমের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিল, ভাউচার প্রস্তুত করা হয় এবং বছর শেষে ইউএনডিপি
ও ফাপাড কর্ক
তৃ নিরীক্ষা কার ্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
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প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের অর্জন ও শিখন বিষয়ক ৯টি বার্ষিক সমন্বয় সভা আয়�োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে
৬৬৯ জন পুরুষ ও ২৩ জন নারীসহ ম�োট ৬৯২ জন অংশগ্রহণ করেন।
২৫১ টি ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড সভা আয়�োজনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত ওয়ার্ড সভা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা থেকে
৪৪৮৬টি স্কীম (৮০%) বাস্তবায়িত হয়েছে; এবং এসকল ওয়ার্ড সভায় ১৫৮৫৬২ জন পুরুষ এবং ১০০২৬৬ জন নারীসহ ম�োট
২৫৮৮২৮ জন অংশগ্রহণ করেন।
জেন্ডার সচেতনতা ও নারী বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের ২৭১ প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়েছে।
উপজেলা পরিষদের আইন, বিধি-বিধান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে ম�োট ১৪৮ (নারী-২৮ এবং পুরুষ-১২০
জন) জন বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং নব-নির্বাচিত উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক খসড়া গাইডলাইন-এর ওপর মতামত গ্রহণ ও অংশীজনদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে
জেলা পর ্যায়ে ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে ৬০৫ জন পুরুষ ও ১০০ জন নারীসহ ম�োট ৭০৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্ক
তৃ প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা প্রদান কার ্যক্রমের সমন্বয় বৃদ্ধি, দ্বৈততা ও চ্যালেঞ্জ পরিহার করার লক্ষ্যে
কক্সবাজার জেলায় সমন্বয় কর্মশালার আয়�োজন করা হয়েছে যেখানে ৪৫ জন পুরুষ এবং ১৫ জন নারীসহ ম�োট ৬০ জন অংশগ্রহণ
করেন।
কক্সবাজার জেলায় খাতওয়ারি উন্নয়ন চাহিদা ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়�োজিত কর্মশালায় ৬২ জন পুরুষ ও ৭ জন
নারীসহ ম�োট ৬৯ জন অংশগ্রহণ করেন।
ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ কার ্যক্রমের মাধ্যমে এসডিজি স্থানীয়করণের লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২২৯৫ জন পুরুষ এবং ৫৫২ জন নারীসহ ম�োট ২৮৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন।
ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের দক্ষতা মূল্যায়ন সূচক এবং কার ্যকর উপায়ে উন্মুক্ত বাজেট সভা, ওয়ার্ড সভা এবং গণ শুনানী
আয়�োজনে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়�োজন করা হয়, যার মাধ্যমে ৭২১ জন পুরুষ ও ৬৯ জন
নারীসহ ম�োট ৭৯০ জন অংশগ্রহণ করেন।
দুর্নীতি প্রতির�োধে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতি দমন আইন ও বিধিবিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৬৪৪ জন পুরুষ ও ৮৯ জন নারীসহ ম�োট ৭৩৩ জন অংশগ্রহণ করেন।
ইএএলজি প্রকল্পের সহায়তায় প্রথমবারের মত�ো ৪১টি ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনা সম্পন্ন
করা হয়েছে।
প্রকল্পভুক্ত গ্রাম পুলিশদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ম�োট ২২৬১
(পুরুষ ২১৪৯ এবং নারী ১১২) জন গ্রাম পুলিশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
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ইউনিয়ন পরিষদের কমিটিসমূহকে কার ্যকর করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি কমিটির ম�োট ৪৬৪০ জন (পুরুষ-৩০৬৬ এবং নারী১৫৭৪) সদস্যকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আর�ো জনবান্ধব করা এবং তাদের কাজে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে স্থানীয় সামাজিক সংগঠন,
সুশীল সমাজসহ ম�োট ৩৫৭৩ (পুরুষ-২৬৪০ এবং নারী-৮৭৩) জন যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ইএএলজি প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদে আর�ো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত�ো ৩১টি গণশুনানী আয়�োজনের
মাধ্যমে জনসাধারণের ম�োট ১২৮টি স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
ইউনিয়ন পরিষদে ন্যাস্ত/হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তা ও পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৬টি
ষান্নাষিক পর ্যাল�োচনা সভার আয়�োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ম�োট ৬৮৬ জন (পুরুষ-৫৫২ এবং নারী-১৩৪) অংশগ্রহণ করেন।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও উত্তম চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও উপজেলা
পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৮টি শিখন পরিদর্শনের আয়�োজন করা হয়েছে, যেখানে ম�োট১১২ জন অংশগ্রহণ করেন।
উপজেলা পরিষদের আওতায় নারী বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন ফ�োরাম ম�োট ২৭টি দ্বিমাসিক সভা
আয়�োজন করেছে, যেখানে ২৪৩ নারী জনপ্রতিনিধিসহ ম�োট ২৭২ জন অংশগ্রহণ করেন।
ইএএলজি প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের ওয়েব প�োর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ম�োট ৫৯১ জন (পুরুষ-৫৫৫
এবং নারী-৩৬) কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
জলবায়ু অভিয�োজনে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি এবং সচিবদের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ২৮ ব্যাচ
প্রশিক্ষণে ম�োট ১২২৫ জন (পুরুষ ৯৫৭ এবং নারী ২৬৮) অংশগ্রহণ করেন।
প্রকল্পভুক্ত জেলার ১৮টি উপজেলায় একয�োগে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতির�োধে সচেতনতামূলক অরেঞ্জ ক্যাম্পেইন আয়�োজন করা
হয়েছে, যার মাধ্যমে ম�োট ২৭৬৯ (পুরুষ ১০৩৬ এবং নারী ১৭৩৩) জন নারী নির ্যাতন প্রতির�োধে শপথ গ্রহণ করেন।
বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকদের স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে
ম�োট ৩২টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার (স্বাধীনতা পরবর্তী ২০১৮ সাল পর ্যন্ত) সুপারিশমালার ওপর একটি সমন্বিত নীতি গবেষণা
পরিচালনা করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকারের আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক আর�ো ২টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।
ক�োভিড ১৯ ম�োকাবেলায় ৩৭,৬২৯ সেট প্রতির�োধ সামগ্রী (মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, গ্লোভস ইত্যাদি) ইউনিয়ন পরিষদের
সদস্য, সচিব, গ্রাম পুলিশ, ওয়ার্ড কমিটি সদস্য, কমিউনিটি ক্লিনিক সদস্য ইত্যাদি জনগ�োষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক ৭,৭৭১ জন সম্মুখভাগ কর্মীদের ইএএলজি প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা
সুরক্ষা (পিপিই) এবং গামবুট প্রদান করা হয়েছে।
ক�োভিড ১৯ ম�োকাবেলায় ২৫১টি ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করার জন্য ইএএলজি কর্ক
তৃ প্রদত্ত অর ্থ দ্বারা এক
মাসের জন্য একজন করে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক নিয়�োজিত করা হয়েছে।
এলাকার জনসাধারণ কর্ক
তৃ কর�োনা মহামারী সংক্রান্ত তথ্য জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ে নূন্যতম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা
রয়েছে এমন ২৫১ ব্যক্তিকে ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক ফ�োকাল পার্সন হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
কর�োনা ম�োকাবেলায় মাইকিং ও ফেসবুক ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে ২৫১টি ইউনিয়ন পরিষদে সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য বার্তা,
কর�োনায় আক্রান্ত হলে বা উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়, কর�োনাকালী সৃষ্ট নারী নির ্যাতন প্রতির�োধ এবং মানবাধিকার বিষয়ক বার্তা
প্রদান করা হচ্ছে।
২৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গন, হাট-বাজার ও কমিউনিটি ক্লিনিকসহ অন্যান্য জনসমাগম স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধ�োয়ার/
হাত জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকাস্থ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ভবনের সামনে
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধ�োয়ার লক্ষ্যে ইএএলজি’র সহায়তায় উন্নতমানের পানির কল ও হাত শুকান�োর মেশিন স্থাপন করা
হয়েছে।
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প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

নারী নির ্যাতন বির�োধী (অরেঞ্জ) ক্যাম্পেইন

কিশ�োরীদের বিদ্যালয়ে যাবার সুবিধার্থে নারী উন্নয়ন ফ�োরাম কর্ক
তৃ বাইসাইকেল প্রদান

ইএএলজি কর্ক
তৃ ইউনিয়ন পরিষদে নিযুক্ত গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ প্রদান
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উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (ইউআইসিডিপি)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (সহ-বাস্তবায়নকারী সংস্থা);
উন্নয়ন সহয�োগী : জাপান ইন্টারন্যাশনাল ক�ো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা);
প্রকল্পের মেয়াদ : আগস্ট, ২০১৭- জুলাই, ২০২২।
১ম পর্ব : আগস্ট, ২০১৭- জুন, ২০২০, ২য় পর্ব : জুলাই, ২০২০- জুলাই, ২০২২।
বরাদ্দের পরিমাণ : ম�োটঃ ৪০৮৫.৭৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দঃ ৪৮০ লক্ষ টাকা। জাইকা’র প্রকল্প সহায়তাঃ ৩৬০৫.৭৭
লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
উপজেলা পরিষদের সামগ্রিক সমন্বয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কার ্যকর কাঠাম�ো (Framework) প্রতিষ্ঠা।

কর্ম এলাকা (পাইলট উপজেলাসমূহ)
বিভাগ

জেলা

বরিশাল
চট্টগ্রাম
ঢাকা
খুলনা
ময়মনসিংহ
রাজশাহী
রংপুর
সিলেট
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম

বরিশাল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মুন্সিগঞ্জ
চুয়াডাঙ্গা
ময়মনসিংহ
সিরাজগঞ্জ
লালমনিরহাট
ম�ৌলভীবাজার
কক্সবাজার
কক্সবাজার

১ম পর্ব
বাকেরগঞ্জ
বিজয়নগর
গজারিয়া
চুয়াডাঙ্গা সদর
গফরগাঁও
উল্লাপাড়া
কালীগঞ্জ
বড়লেখা
উখিয়া
টেকনাফ

উপজেলা

২য় পর্ব
বরিশাল জেলার সকল উপজেলা (১০ টি)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলা (৯ টি)
মুন্সিগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা (৬ টি)
চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল উপজেলা (৪ টি)
ময়মনসিংহ জেলার সকল উপজেলা (১৩ টি)
সিরাজগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা (৯ টি)
লালমনিরহাট জেলার সকল উপজেলা (৫ টি)
ম�ৌলভীবাজার জেলার সকল উপজেলা (৭ টি)
উখিয়া
টেকনাফ

প্রকল্পের উল্লেখ্যয�োগ্য কার ্যক্রম
১. উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়নে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ক�ৌশলপত্র প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি
ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ।
২. উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মডেল প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনসমূহ প্রণয়ন।
৩. উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এনাইএলজি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৪. পাইলট উপজেলা সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা (পঞ্চ-বার্ষিক এবং বার্ষিক উভয় ক্ষেত্রেই) প্রণয়নে ইউআইসিডিপি কর্ক
তৃ
কারিগরি সহায়তা প্রদান।
৫. উপজেলা পর ্যায়ে সরকারি বিভাগ, ইউনিয়ন এবং প�ৌরসভাসমূহের উন্নয়ন কার ্যক্রমের সমন্বয় সাধনে পাইলট উপজেলাসমূহকে
সহায়তা প্রদান।
৬. পাইলট উপজেলায় পরীক্ষামূলক কার ্যক্রমে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জেলা সমন্বয়কদের নিযুক্ত করা।
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২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z
z
z
z

ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ এ সময়ের মধ্যে মাঠপর ্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের
উপর ধারাবাহিকভাবে অনেকগুল�ো পরামর্শ/মতবিনিময় কর্মশালা সম্পাদিত হয়। পরামর্শ কর্মশালাসমূহের মধ্যে ১৫ টি উপজেলা
পর ্যায়ে এবং ৫টি জেলা পর ্যায়ে সম্পাদন করা হয়েছে;
পাইলট উপজেলাসমূহকে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটে (এনআইএলজি) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
প্রণয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়নে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ক�ৌশলপত্র (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে;
উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে;
উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত আল�োচনা অনুষ্ঠান

উপজেলা পর ্যায়ে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
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Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC) Project
ভূমিকা
ইউএনডিপি এবং ইউএনসিডিএফ য�ৌথভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিয�োজনের জন্য একটি সমন্বিত পন্থা
অবলম্বন করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে এই য�ৌথ কর্মসূচিটি জলবায়ু ঝ ুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং কমিউনিটি ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে জলবায়ু
ঝ ুঁকিহ্রাস কার ্যক্রমের অর ্থায়নে সাহায্য করেছে। সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতিসংঘের এই দুটি এজেন্সির নিজের সক্ষমতা ব্যবহারে
লজিক কাজে লেগেছে। প্রসঙ্গত, এই প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ঝ ুঁকি চিহ্নিতকরণে সাহায্য করেছে ইউএনডিপি; অন্যদিকে, স্থানীয়
সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু অর ্থায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে ইউএনসিডিএফ।
অর ্থায়নের উৎস
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
সুইডিশ সিডা
ইউএনডিপি
ইউএনসিডিএফ
মোট প্রকল্প সহায়তা (পিএ)
বাংলাদেশ সরকার
মোট বাজেট

অনুদান (কোটি টাকা)
৭৩.৫৫৭২
৮৪.৪১৯৮
১.৬১২০
১.৬১২০
১৬১.২০১০
৬.০০
১৬৭.২০১০

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
লক্ষ্য: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন এলাকার ঝ ুঁকিপূর্ণ জনগ�োষ্ঠী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয় পর ্যায়ের সংগঠনসমূহের
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ান�ো বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর ্থায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
উদ্দেশ্য: জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ান�োর লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় শক্তিশালী আর্থিক ক�ৌশল গ্রহণের মাধ্যমে
স্থানীয় পর ্যায়ে উন্নত ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের টার্গেটেড জনগোষ্ঠী
z

z

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝ ুঁকিপূর্ণ১৭,০০০ (সতের হাজার) দরিদ্র পরিবারকে সরাসরি অনুদান ও জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নে
দক্ষতা বৃদ্ধি;
৭২টি ইউনিয়নে সরাসরি অনুদানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ও দূর্যোগ ঝ ুঁকি হ্রাসকরণ স্কিম বাস্তবায়নের মাধ্যমে
১৮৩,০০০ (এক লক্ষ তিরাশি হাজার) পরিবারের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝ ুঁকি হ্রাস।

কর্ম এলাকা ও কর্মপন্থা
প্রকল্প এলাকা: ৭টি জেলার ১৯ উপজেলার ৭২টি ইউনিয়ন। (জেলা: কুড়িগ্রাম, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভ�োলা ও সুনামগঞ্জ।)

২০১৯-২০ অর ্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম
z

z

৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ কর্ক
তৃ জলবায়ু পরিবর্তনে অভিয�োজন এবং দূর্যোগ ঝ ুঁকি হ্রাসের জন্য কম্যুনিটিভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা
প্রণয়ন;
৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং জলবায়ু ঝ ুঁকিতে থাকা ১৭,০০০ পরিবারসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভাবনীমূলক অভিয�োজন
কার ্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
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z

৭১টি ইউনিয়ন পরিষদকে দক্ষতাভিত্তিক জলবায়ু সহনশীল অনুদান (PBCRG) প্রদান;
১৭,০০০ পরিবারসমূহ কে কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স ফান্ড (CRF) প্রদান;
প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও শিখন বিনিময়ের জন্য জাতীয় পর ্যায়ে নীতি নির্ধারণী সংলাপ আয়োজন;
সচেতনতা বৃদ্ধি, সরঞ্জাম সরবরাহ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং যথাযথ গাইডলাইন সরবরাহের মাধ্যমে লজিক প্রকল্প- প্রকল্প
এলাকাগুল�োর (৭টি জেলা) ল�োকজনের ক�োভিড-১৯ প্রতিরক্ষায় সহায়তা করেছে;
লজিক প্রকল্প টেলিফ�োন ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের অংশগ্রহণে ‘লাইট টাচ সার্ভে’ পরিচালনা করেছে।
এই জরিপটি ক�োভিড-১৯, সাইক্লোন আম্ফান, এবং বন্যার (উপকূলীয়, নদীপ্লাবিত, আগাম) দ্বারা প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের স্বাস্থ্য,
আয়, জীবিকা, শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থার উপর তাৎক্ষণিক প্রভাবের মাত্রা ব�োঝার জন্য পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্পের সাফল্য গাঁথা
১। জলবায়ু অর ্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠাঃ লজিক প্রকল্প বিপদাপন্ন পরিবার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে
জলবায়ু অর ্থায়নের একটি ব্যবস্থা (সিস্টেম) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
২। জলবায়ু পরিবর্তনে অভিয�োজনের জন্য একটি শক্তিশালী সমন্বিত পরিকল্পনাঃ লজিক প্রকল্পের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ৫ বৎসর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় কার্বন নিঃসরণ কমান�ো এবং জলবায়ু সহনশীল উদ্দেশ্যসমূহ
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জনগ�োষ্ঠীর ঝ ুঁকি নিরূপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরী সহায়তা এবং নগদ অনুদানের মাধ্যমে লজিক প্রকল্প বাংলাদেশের
৭১ টি ইউনিয়ন পরিষদ (বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের ২%) এবং ১৭০০০ জলবায়ু বিপদাপন্ন পরিবারের মধ্যে জলবায়ু
সহনশীল বিনিয়�োগ পরিকল্পনা এবং জলবায়ু অর ্থায়ন পরিচালনা করেছে।
৩। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বর্ধিতকরণঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পুর�ো প্রক্রিয়াটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে পিবিসিআরজি এবং
পরিবারভিত্তিক অনুদান (সিআরএফ) এর মাধ্যমে বিপদাপন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি নগদ অনুদান প্রদান। একই
সময়ে, উচ্চ ঝ ুঁকিসম্পন্ন এলাকার জনগণের জলবায়ু বিপদাপন্নতার রেখা অবনমনে পিবিসিআরজি এবং সিআরএফ এর কার ্যকারিতা
এখনও পরিমাপ করা হয়নি। তবুও, সহ-উপকার হিসেবে লজিক প্রকল্প সবচেয়ে বিপদাপন্ন ১৬,৭০৫ জন নারীর (ম�োট সুবিধাভ�োগী
১৭,০০০ এর ৯৮%) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করেছে, যারা কখনও আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশের কথা চিন্তাও করেনি। এর ফলে
নারী উপকারভ�োগীদের ক্ষমতায়ন ও সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে।
৪। অর ্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নঃ অভিয�োজিত জীবিকা নির্বাহের উপায়সমূহ বাস্তবায়নের সময় বিনিয়�োগ ঝ ুঁকি কমাতে একটি
সমন্বিত ব্যবসা পরিকল্পনার মাধ্যমে নারীরা একা কাজ না করে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে, যা সহনশীলতা তৈরিতে স্থানীয় অংশীদারগণের
মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।
৫। জলবায়ু পরিবর্তনে অভিয�োজনকে স্থানীয় পর ্যায়ের মূলধারায় নিয়ে যাওয়াঃ স্থানীয় জনগ�োষ্ঠীর ঝ ুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে লজিক
প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বিপদাপন্ন জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে। সিআরএ প্রক্রিয়াটি
বটম-আপ পদ্ধতিতে ঝ ুঁকি চিহ্নিতকরণে একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদী ক�ৌশলগত পরিকল্পনা
এবং পরিবারসমূহের ঝ ুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। লজিক প্রকল্প পরিবার থেকে কমিউনিটি পর ্যায়ে জলবায়ু
অভিয�োজন কর্মকাণ্ডে উক্ত সংয�োগকে শক্তিশালী করেছে।
৬। অভিয�োজন অনুসরণ এবং পরিমাপ করতে নতুনত্বের ব্যবহারঃ লজিক প্রকল্প জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত
পন্থা প্রদর্শন করে যাচ্ছে। প্রমাণাদি রাখা এবং অভিয�োজনের পথ অনুসরণ ও পরিমাপ করতে লজিক উন্নতমানের ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস), অভিয�োজন অনুসরণ ও পরিমাপ ব্যবস্থা (এটিএম) তৈরি করেছে যেখানে জলবায়ু অর ্থায়ন সঠিকভাবে/সঠিক
জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হয় যার মাধ্যমে রিপ�োর্ট তৈরি এবং মাঠ পর ্যায়ে
পরিবর্তনের গল্পগুল�ো জানা যায়।

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
z

লজিক ৭২ টি ইউনিয়নে বেইজ লাইন জরিপ এবং জনগ�োষ্ঠীর ঝ ুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) নামের একটি অংশগ্রহণমূলক ঝ ুঁকি এবং
বিপদাপন্নতা নিরূপণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে যেখানে জিআইএস ম্যাপিং, প্রকাশ্য ও সংবেদনশীলতা এবং বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ,
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ঝ ুঁকি অগ্রাধিকারকরণ ইত্যাদি যুক্ত করে উচ্চমানের একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। লজিক ওপেন স্ট্রীট ম্যাপ (ওএসএম)-এ
সিআরএ ম্যাপসমূহ আপল�োড করেছে যার ফলে ওএসএম এর মাধ্যমে সেই ম্যাপগুল�ো অভিগম্য এবং দৃশ্যমান।
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z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

লজিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৭১টি ইউনিয়নে ১৭০০০ সিআরএফ উপকারভ�োগী নির্বাচন করেছে যাদের অভিয�োজিত জীবিকা
নির্বাহের জন্য ৪.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৭০০০ উপকারভ�োগীর ৯৮% নারী। এসব উপকারভ�োগীদের
‘২২টি বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু অভিয�োজিত জীবিকা নির্বাহ’ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
সিআরএ ফলাফল, স্বজ্ঞান, দক্ষতা এবং সম্পদের উপর ভিত্তি করে লজিক ৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৭০০০ জলবায়ু বিপদাপন্ন
পরিবার এর কমিউনিটি ঝ ুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আরআরএপি) এবং পরিবারভিত্তিক ঝ ুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা (এইচআরআরএপি)
তৈরিতে সহায়তা করেছে।
নির্বাচিত ১৭০০০ বিপদাপন্ন পরিবারকে ৪.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫৯১৩ জন উপকারভ�োগী
(৯৪%) ইতিমধ্যে তাদের জলবায়ু অভিয�োজিত জীবিকা শুরু করেছে। ৭৪১৩ জন উপকারভ�োগী (৪৭%) জীবিকা সংক্রান্ত কাজের
প্রথম চক্র সম্পন্ন করেছে।
লজিক প্রকল্প ৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিয�োজন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা (নিরীক্ষা ও হিসাব সহ) সংক্রান্ত
প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। একই সাথে, ৭১টি ইউনিয়নের ১৭০০০ নির্বাচিত উপকারভ�োগীদের জন্য অভিয�োজিত জীবিকা সংক্রান্ত
প্রশিক্ষণ আয়�োজন করেছে।
প্রায় তিন লক্ষ উপকারভ�োগীর সুবিধার জন্য জলবায়ু সহনশীল সর্বজনীন স্থাপনা তৈরিতে পিবিসিআরজি ফান্ডের অধীনে দেশের
৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে লজিক প্রকল্প ম�োট ৩.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করেছে।
কমিউনিটি পর ্যায়ে জলবায়ু ঝ ুঁকিহ্রাসের জন্য লজিক প্রকল্পের অর ্থ সহায়তায় ৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে ২২৩টি জলবায়ু পরিবর্তনে
অভিয�োজন সংক্রান্ত স্কীমের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন হয়েছে (৭৬% স্কীম জলবায়ু অভিয�োজিত স্থাপনা নির্মাণের জন্য, ১৬%
স্কীম নিরাপদ পানির বিকল্প উপায় স্থাপনের জন্য, ৪% স্কীম কার্বন নিঃসরণে বৃক্ষ র�োপণের জন্য এবং বাকি ৪% স্কীম অভিয�োজন
সংক্রান্ত বিকল্প পদ্ধতি যেমনঃ হাইড্রোপনিকস পদ্ধতিতে চাষাবাদ, রিভার্স অসম�োসিস, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট
কাজে)।
জলবায়ু অভিয�োজন সংক্রান্ত স্কীমসমূহের শতভাগই ওয়ার্ডসভায় চিহ্নিত হয়েছে। ৬০% পিবিসিআরজি স্কীম জেন্ডার সংবেদনশীল,
৭১% স্কীম দুঃস্থ এবং প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীর সুবিধার্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি স্কীমের গড় বাজেট ৮ লক্ষ টাকা প্রায় (৯৫০০ মার্কিন
ডলার)।
দ্বিতীয় রাউন্ডের (২০১৯-২০২০) পিবিসিআরজি ফান্ড প্রকৃতি-ভিত্তিক (নেচার বেজড) স্কীম বাস্তবায়নকেন্দ্রিক। ৭২টি ইউনিয়নে
পিবিসিআরজি ফান্ড দক্ষতা নিরূপণ রিপ�োর্টের উপর ভিত্তি করে বিতরণ করা হয়েছে। কমিউনিটি এবং পরিবার পর ্যায়ে টেকসই ও
প্রভাবক স্কীম হিসেবে ২১৫টি জলবায়ু সহনশীল স্কীম নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রকল্প এবং অংশীদার সংগঠনের কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তন, কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স ফান্ড (সিআরএফ), দক্ষতা ভিত্তিক জলবায়ু
সহনশীল অনুদান (পিবিসিআরজি) এবং প্রকল্প নিরীক্ষণ ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটউট অব রিম�োট সেন্সিং (আইআরএস) এর সহয�োগিতায় লজিক এর প্রকল্প এলাকাগুল�োর
জলবায়ু বিশ্লেষণ রিপ�োর্ট তৈরি করা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক রিপ�োর্টটিতে লজিক প্রকল্পাধীন ৭টি জেলার ভবিষ্যৎ জলবায়ু
পরিবর্তন পরিমাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন মডেল যেমন- রিপ্রেজেন্টেটিভ কনসেন্ট্রেশন পাথওয়ে (আরসিপি) ব্যবহার করে এলাকাগুল�োর
ভবিষ্যতের বৃষ্টিপাতের সম্ভাব্য পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।
লজিক প্রকল্প টেলিফ�োন ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে ৩টি রাউন্ডে প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের (প্রতি রাউন্ডে ৪২৬ জন উপকারভ�োগী)
অংশগ্রহণে ‘লাইট টাচ সার্ভে’ পরিচালনা করেছে। এই জরিপটি ক�োভিড-১৯, সাইক্লোন আম্ফান, এবং বন্যার (উপকূলীয়, নদীপ্লাবিত,
আগাম) দ্বারা প্রকল্পের উপকারভ�োগীদের স্বাস্থ্য, আয়, জীবিকা, শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থার উপর তাৎক্ষণিক প্রভাবের মাত্রা
ব�োঝার জন্য পরিচালনা করা হয়। এই জরিপটি জলবায়ু এবং অজলবায়ুগত দুর্যোগের ফলাফল এবং সমাজ, অর ্থনীতি, সংস্কৃতি ও
ক্ষমতার মাত্রার উপর দুর্যোগসমূহের প্রভাব বুঝতে প্রকল্প এবং প্রকল্পের অংশীজনদের সাহায্য করেছে।
সচেতনতা বৃদ্ধি, সরঞ্জাম সরবরাহ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং যথাযথ গাইডলাইন সরবরাহের মাধ্যমে লজিক প্রকল্প- প্রকল্প
এলাকাগুল�োর (৭টি জেলা) ল�োকজনের ক�োভিড-১৯ প্রতিরক্ষায় সহায়তা করেছে।
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প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

বরগুনা জেলায় জলবায়ু অভিয�োজন সক্ষম স্কীম বাস্তবায়নে মত বিনিময় সভা।

CRF (Community Resilience Fund) উপকারভ�োগী কর্ক
তৃ রবি ম�ৌসুমে চাষকৃত লবনাক্ত সহনশীল ধান আহরণের প্রস্তুতি
(বাগেরহাট জেলা)।
122 ¯’vbxq miKvi wefvM

বরগুনা জেলায় জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও UNDP-র কর্মকর্তাদের CRF উপকারভ�োগীদের সাথে উঠান বৈঠক।

CRF উপকারভ�োগী কর্ক
তৃ জলবায়ু সহনশীল সূর ্যমুখী চাষ।
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প্রান্তিক জনগ�োষ্টির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
:
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
:
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
:
প্রকল্পের ব্যয় (জিওবি ও পিএ)
:
জিওবি
:
পিএ
:
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:
জিওবি
:
পিএ
:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
স্থানীয় সরকার বিভাগ;
জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩;
ম�োট: ৮২,৬১২.০০ (লক্ষ টাকায়);
১২,৮১৮.৫০;
৬৯,৭৯৩.৫০;
ম�োট : ১৪,৬২৮.৯৯ (লক্ষ টাকায়);
২০.৪৬;
১৪,৬০৮.৫৩;

উদ্দেশ্য
১. নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন ও কমিউনিটিভিত্তিক কার ্যক্রম;
২. কর্মসংস্থান-মূখী দক্ষতা উন্নয়ন;
৩. দূর্যোগ ও জলবায়ু সহনীয় ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নতিকরণ;
৪. 	দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগ�োষ্ঠির জন্য বাসস্থান নির্মাণ ও গৃহায়ণ সহায়তা;
৫. প্রকল্পভূক্ত প�ৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে গৃহীত কার ্যক্রম
২০১৯-২০ অর ্থ বছরে নিম্মোক্ত সিটি কর্পোরেশন/প�ৌরসভায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন লক্ষ্যে ভ�ৌত অবকাঠাম�ো
উন্নয়ন ও আর ্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর আওতায় নিম্মোক্ত অনুদান প্রদান করা হয়:

ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
সিটি/
প�ৌরসভা
পটুয়াখালী
কুষ্টিয়া
চাঁদপুর
ময়মনসিংহ
ফরিদপুর
নারায়নগঞ্জ
খুলনা
চট্টগ্রাম
সিলেট
গাজীপুর
কুমিল্লা
রংপুর
রাজশাহী
ম�োট

ল্যাট্রিন সেপটিক কমিউনিটি টিউব সাবমাসিবল টিউবওয়েল ফুটপাত
ড্রেন
ড্রেন স্ল্যাব বাথ সিড়ি ডাষ্টবিন কমিউনিটি সড়ক
ট্যাংক ল্যাট্রিন ওয়েল পাম্পসহ প্ল্যাটফরম (মিটার) (মিটার) (মিটার) রুম
রিস�োর্স বাতি
টিউবওয়েল
সেন্টার
১৪৫
১
৫৩
৫৩
৩৭৭৭.৫০ ৬৫০.৫০ ৬৫০.৫০ ৩
১
৯৪
৬
২৮
১০৩৩৮.০০ ২৮৪৯.০০ ২৮৪৯.০০
১
৪৮
১৪
২
১৪
১৪
৩৪০১.৭০ ২২৯৮.১৫ ২২৯৮.১৫
৩১০
১
০
১৮৪
০
১২২
৫৫৫২
৪৬৫৮
৪৬৫৮ ০
০
০
০
১১
১৯০
৭৬
৭৬
১১২৬.১৯ ৩৩৫.২৮ ৩৩৫.২৮
২
২৫৪
১
৩
০
৬০
৬৬২৯.৯০ ৪৪৭৫.৩৩ ৪৪৭৫.৩৩ ৭৭
৮৯২
৬
০
২৩০৮৮.৯৫ ৫২৯৯.৩০ ৫২৯৯.৩০ ৯
৫৭০
১৪
০
৩১
৫৭৮২.৮৮ ১৯৮৬.২৬ ১৯৮৬.২৬ ১৯
২
১
১১
২১১
৬৮
৫৬৩৯.২১ ১৫৪৮.৩৯ ১৫৪৮.৩৯ ২০৩
২
৩৫৭
০
১
১৮০৫.১১ ৩৭৮.৩৬ ৩৭৮.৩৬ ৪৭
১৩
৭২
৬৭
১৩
৬৭
৩২৬৯.০১ ৫৩১.৪০ ৫৩১.৪০
২৩১
০
৯৪১১.৭০ ৫৪২৭.৮০ ৫৪২৭.৮০
৪
১৩০
০
১৭৪১৬.০০ ৭১৬২.০০ ৭১৬২.০০
৩৫০৪
১৬
২৬
৪৬৮
১০৫
৩৬০
৯৭২৩৯ ৩৭৬০০ ৩৭৬০০ ৩৫৮ ২
৫
২
৩৯
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আর ্থ-সামাজিক উন্নয়ন
নগর/প�ৌরসভা
চাঁদপুর
চট্টগ্রাম
কুমিল্লা
ঢাকা দক্ষিণ
ঢাকা উত্তর
ফরিদপুর
গাজীপুর
খুলনা
কুষ্টিয়া
ময়মনসিংহ
নারায়নগঞ্জ
পটুয়াখালী
রাজশাহী
রংপুর
সিলেট
ম�োট

শিক্ষানবিস সহায়তা
১,৩৫৭
৬,৭৭১
৬২
১১৭
২,১৯২
৩১
১৫৮
৭,৭৯৫
৪৫
২,৪২২
১,৬৬৫
৪৭
৩৭
২০৮
২,৯২২
২৫,৮২৯

সুবিধাভ�োগীর সংখ্যা
ব্যবসা সহায়তা
২৪৪
১,৭১০
২২১
২৫২
৪৯২
১৩৯
৫৯২
২,২২৫
১৪৯
৯৬৯
৭৯১
১১৮
১৪০
৩৩৮
১,১১০
৯,৪৯০

শিক্ষা সহায়তা
৫০৭
৬,৮২৮
৩৬০
৩৩৩
২,৯৫০
২৩৬
৬৫০
৩,৯৯৭
২৯৯
১,৯২০
১,১৭০
২৪৫
২০৭
২৩৯
১,৬৭৯
২১,৬২০

ক�োভিড-১৯ প্রতির�োধ কর্মসূচি
“প্রান্তিক জনগ�োষ্টির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প” ক�োভিড-১৯ এর জন্য প্রনীত জাতীয় প্রসূতি ও প্রতিকার পরিকল্পনার” আওতায় দেশ
ব্যাপী ১৯ টি নগরে/শহরে ক�োভিড-১৯ প্রতির�োধে জনসচেতনা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা উপকরণ, হাত ধ�োয়ার ব্যবস্থা এবং দরিদ্র
মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা কার ্যক্রম পরিচালনা করেছে।
দেশব্যাপী ১৯ টি নগর/শহরের নিন্ম আয়ের ৬ লক্ষাধিক পরিবারকে সহায়তা করা হয়েছে। ১৯ টি নগর/শহরের টাস্ক ফ�োর্সকে ক�োভিড১৯ প্রতিকারে সমন্বিত কার ্যক্রম পরিচালনায় দপ্তারিক কাজে সহায়তা করা হয়েছে। ক�োভিড-১৯ প্রতির�োধে জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য
ব্যাপকভাবে প�োষ্টার, স্টিকার, লিফলেট, টিভি বিজ্ঞপ্তি, সংক্ষিপ্ত ম�োবাইল বার্তা প্রদান করা হয়েছে। ১৯ টি নগর/শহরে ৩,২১৮ টি হাত ধ�োয়ায়
ব্যবস্থা স্থাপন, ২,৩২৬ টি টিপি ট্যাপ, ৬ লক্ষাধিক খানায় ২৬ লক্ষ্যাধিক সাবান বিতরণ, ১,১২৯ টি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ১০৩৪ জন স্বাস্থ্য,
নগর ও স্থানীয় সরকার কর্মীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য সাহায়তার আওতায়, ৭৭,৫৮৬ দুস্থ্য পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন কাজের ছবি

Community Action plan (CAP)
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প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

কমিউনিটি পর ্যায়ে কর�োনা ভাইরাস প্রতির�োধে সচেতনতার জন্য মাইকিং
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প্রকিউরম্যান্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
:
বাস্তবায়নকারী সংস্থা :
প্রকল্প অনুম�োদন
:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
স্থানীয় সরকার বিভাগ;
গত ০৬/০৬/২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্ক
তৃ অনুম�োদিত হয়।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (ক�োটি টাকায়)
মূল প্রকল্প
১ম সংশ�োধিত (অনুম�োদিত)
মূল ব্যয়

:
:
:

ম�োট: ১৬০.১২২৩, জিওবি: ৬৩.২৩৫০, প্রকল্প সাহায্য (জাপানী অনুদান) : ৯৬.৮৮৭৩।
ম�োট : ১৫০.১৮, জিওবি : ৭২.৪৪, প্রকল্প সাহায্য (জাপানী অনুদান) : ৭৭.৭৪।
ম�োট : ১৪২.৫৬৪২, জিওবি : ৬৫.১৪৪২, প্রকল্প সাহায্য: ৭৭.৭৪।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
১. পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্বন নিঃসরণ মাত্রা কমান�ো।
২. স্যানিটারী ল্যান্ডফিল সাইটে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উৎপাদিত বর্জ্যের সর্বোচ্চ পরিবহন।
৩. ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য পরিবহনের ওয়ার্কশপ সুবিধাদি দেওয়ার জন্য ২ টি স্থানে ওয়ার্কশপ নির্মাণ।
বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি/২০১৭ - জুন/২০২০ পর ্যন্ত (১ম সংশ�োধিত)।

প্রকল্পের কার ্যক্রম
ডিএনসিসি ডিএসসিসি সিসিসি সর্বম�োট
মন্তব্য
ক) i) ডাম্প ট্রাক (ছ�োট) টন
৪
৩
৪
১১টি
ii) ডাম্প ট্রাক (৪ ডাব্লিউডি)
৪
৩
৪
১১টি
iii) ডাম্প ট্রাক (বড়)
৫
৪
৪
১৩টি
সকল ক্রয় ও সংগ্রহ
iv) কম্পেক্টর (ছ�োট)
১০
৮
৬
২৪টি
প্রক্রিয়া সমাপ্ত।
v) কম্পেক্টর (বড়)
১৩
১৪
৭
৩৪টি
vi) কন্টেইনার ক্যারিয়ার ৬ টন
২০
২৪
১৩
৫৭টি
vii) ০৬ টন ক্যাপাসিটি কন্টেইনার বক্স
১০০
১২০
৬৫
২৮৫টি
খ) 	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়�োজিত যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি
কর্পোরেশনের ২ টি ওয়ার্কশপ নির্মাণ।
গ) মেকানিক ও ট্রাক ড্রাইভারদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বাড়ান�ো।
২০১৯-২০ অর ্থবছরে এডিপি বরাদ্দ : ১৬.০০ ক�োটি টাকা, ব্যয় ৮.৮৫ ক�োটি টাকা।
জুন, ২০২০ পর ্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : ১৪২.৫৬৪২ ক�োটি টাকা, বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।
জুন ২০১৮ তে জাপানী অনুদান অংশের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জিওবি অংশের কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে কর�োনা মহামারীর কারণে
সমাপ্ত করা যায় নি। এজন্য জুন ২০২১ পর ্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আইএমইডি, ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনের
ভ�ৌত অবকাঠাম�ো থেকে অনাপত্তি পাওয়া গেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ জারীর বিষয়টি
প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৯-২০ অর ্থ বছরের অব্যয়িত টাকা ২০২০-২১ অর ্থ বছরে বরাদ্দ প্রদান করা হলে প্রকল্পের অবশিষ্ট অংশ ঢাকা
দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাতুয়াইলের নির্মানাধীন চার তলা বিশিষ্ট ওয়ার্কসপ বিল্ডিং ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্মানাধীন
ওয়ার্কসপ বিল্ডিং ফিনিসিং কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।
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প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

জাপানী অনুদানে প্রাপ্ত গাড়ী

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়�োজিত যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ
130 ¯’vbxq miKvi wefvM

স�ৌর্হাদ্য-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|

Kg©m~Px‡Z AskMÖnYKvix
11,517 Rb `y‡h©vM
†gvKvwejvq Kibxq
Kvh©µ‡g cÖwkÿY MÖnY|
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51,379 Rb Mf©eZx bvix
I cÖmyZx gvZv Kg©myPx
†_‡K wbqwgZ gvwmK
m¤ú~iK Lv`¨ mnvqZv
†c‡q‡Q|

947 wU MÖv‡g bvix AwaKvi
I †RÛvi mvg¨Zv
AR©‡b bvix`j MVb I
wbqwgZ ˆeV‡K AskMÖnY|

Kg©m~Pxi ev¯Íevqb AMÖMwZ
D‡Ïk¨-1t K…wl I RxweKvqb
Kvh©µg
†gvU gvV wfwËK K…wl cÖwkÿb `j (FBBS)
mnvqZv cÖvß ‡gvU AKz‡ckbvj MÖæc m`m¨
K…wl
mgwš^Z emZ evwU Dbœqb
grm¨
Avq e×©K Kg©m~Px
MÖæc Bbdi‡gkb
KwgDwbwU MÖæ‡ci msL¨v
18 + cÖvß eq¯‹ gwnjv
18+ cÖvß eq¯‹ c~iæl
wK‡kvi `j
wK‡kvix `j
wgkÖ wK‡kvi wK‡kvix `j
Ziæb gvZv I beeay (18-25 ermi ch©šÍ)
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ MV‡bi msL¨v
(VSLA)
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (gwnjv 18+)
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (cyiæl +)
cÖvß eq¯‹ evwjKv
cÖvß eq¯‹ evjK
MÖæc †g¤^i Bbdi‡gkb
KwgDwbwU MÖæc
cÖvß eq¯‹ bvix
cÖvß eq¯‹ c~iæl
cÖvcÍ eq¯‹ evjK 18+
cÖvß eq¯‹ evwjKv 18+
wgkÖ evjK evwjKv
evjK
evwjKv
Ziæb gvZv I beeay (18-25 ermi ch©šÍ)
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ MV‡bi msL¨v
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (gwnjv 18+)
MÖvgxb mÂqx I Fb cÖ`vb mwgwZ (cyiæl +)
cÖvß eq¯‹ evwjKv
cÖvß eq¯‹ evjK
‡gvU hye`j MVb
hye gwnjv I cyiæl‡`i Kg©ms¯’vb‡hvM¨ cÖwkÿY cÖ`vb
e¨emv wnmve I e¨e¯’vcbvq cÖwkÿY cÖvß e¨w³

RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
4
4
108866
104,550
22,527
20,325
15,331
16,876
5,088
4,827
65920
62,522

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
5,866
6,418
168,521
164,758
32,629
29,910
32,215
32,443
9,505
9,278
94,172
93,127

6,406
4,183
1,652
170
238
44
119
2840

5,667
3,568
1,550
162
231
43
113
1409

6,406
4,183
1,652
170
238
44
119
4000

5,667
3,568
1,550
162
231
43
113
1409

2550
190
50
50

1407
2
0
0

3300
200
600
100

1407
2
0
0

142,527
98,972
36,533
2,299
2,994
643
349
294
1086
68,184
64584
2500
600
500
0
4980
240,000

124,254
83,325
34,172
2,177
2,909
631
341
290
1040
28454
28418
36
0
0
0
4480
227,668

142,527
98,972
36,533
2,299
2994
643
349
294
1086
80,000
75000
5000
9000
9000
947
10,000
24,000

124,254
83,325
34,172
2177
2909
631
341
290
1040
28,454
28418
36
0
0
947
9500
227668
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D‡Ïk¨-2t ¯^v¯’¨, cwi¯‹vi-cwi”QbœZv I cywógvb e„w×t
Kvh©µg
KwgDwbwU †eBRW †MÖv_ gwbUwis †cÖvgkb †mkb
Pvjy (MÖv‡gi msL¨v)
`~Õermi wb‡Pi eq‡mi wkï‡`I wRGgwc †mk‡b
AskMªnb

RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
947
947

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
947
947

36,159

24,067

44,389

47,113

5,669
29373

40,829
52,376

29,446
49,122

31,880

52,376

51,379

0
0

30000
3154

11,932
2,955

(evrmwiK jÿ¨
gvÎv)
DVvb ˆeVK Av‡qvRb
5682
Mf©eZx I cÖm~Zx gvZv‡`i wbKU evox evox
42,098
cwi`k©‡bi gva¨‡g civgk© cÖ`vb|
(evrmwiK jÿ¨
gvÎv)
Mf©eZx I cÖm~Zx gvZv‡`i m¤ú~iK Lv`¨
42,98
mnvqZv cÖ`vb
(evrmwiK jÿ¨
gvÎv)
KwgDwbwU bjK~‡c cvwb‡Z Av‡m©wbK cixÿv
0
KwgDwbwU bjK~‡c cvwb‡Z Kwjdg© cixÿv
0

D‡Ïk¨-3: †iwR‡jÝ
RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
Kvh©µg
`~‡hv©M cwiw¯’wZ †gvKwejvq cÖ¯‘wZ MÖnb msµvšÍ
cÖwkÿY MÖnY
KwgDwbwU G·vm©vBR KwgDwbwU G‡mm‡g›U
KwgDwbwU ch©v‡q AvcrKvjxb cwiKíbv cÖbqb
¯^vbxq cÖkvm‡bi mnvqZvq `~‡hv©M †gvKvwejvq
cÖ¯‘wZ MÖnb I Rbm‡PZbv e„w× msµvšÍ mfvi
Av‡qvRb
BDwbqb `~‡hv©M e¨ve¯’vcbv cwiKíbv cÖYqb

jÿ¨gvÎv
2,962
(evrmwiK jÿ¨ gvÎv)
0
0
146

0

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
AwR©Z
jÿ¨gvÎv
djvdj
17,276
11,517

AwR©Z
djvdj
2,889
0
0
146

947
947
671

947
947
571

0

115

115

D‡Ïk¨-4: bvix I wK‡kvix evwjKv ÿgZvqb
Kvh©µg
`¤úwË Kg©kvjvi Av‡qvRb
¯’vbxq evRvi mg~‡ni wU ÷‡j G msµvšÍ
Av‡jvPbv
evj¨ weevn ¯’wMZKiY Ges KwgDwbwU mn
¯’vbxq KZ©„cÿ‡K AewnZKib|
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RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
253
326
15

21

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
690
755
3,788
3,341
50

21

D‡Ïk¨ -5: mykvmb
Kvh©µg
Mªvg Dbœqb KwgwU MVb
MÖvg Dbœqb KwgwUi m`m¨ msL¨v
miKvix Kg©KZ©v‡`i Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©b

RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
0
0
0
3458
77
67

BDwbqb cwil` m`m¨‡`i mykvmb I mw¤§wjZfv‡e
Dbœqb cwiKíbvi Dci cÖwkÿb cÖ`vb
mykvmb I mw¤§wjZfv‡e Dbœqb cwiKíbvi Dci
cÖexb m`m¨‡`i cÖ`vb
mykvmb I mw¤§wjZfv‡e Dbœqb cwiKíbvi Dci
MÖvg Dbœqb KwgwUi m`m¨‡`i cÖwkÿb cÖ`vb
wfwWwm I GKZv welq mg~n &¯’vbxq wbe©vwPZ
cÖwZlVvb I RvwZ MVbg~jK cÖwZôv‡b DÌvcb

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
947
947
10,417
14,446
394
294

0

0

1,610

1123

0

0

17,046

16,138

0

0

10417

9,647

230

427

1100

1,516

Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi gva¨‡g mivmwi DcKvi‡fvMx cwiev‡ii msL¨vt
RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi gva¨‡g mivmwi DcKvi‡fvMx
1,30,992
cwiev‡ii msL¨v :
0-23 gvm
evrmwiK jÿ¨gvÎv 33,500
AR©b
25,795

24-59 gvm
32,500
27,853

e¯‘MZ AeKvVv‡gv
Kvh©µg
míKvjxb Kg©ms¯’vb m„wó (ev¯‘ wfUv Dbœqb,
KwgDwbwU gvV Dbœqb, gvwUi iv¯Ív †givgZ)

wcGbwRI Øviv nvDR‡nvì wcU j¨vwUªb
wbg©vY (wis ¯ø¨ve)
wcGbwRI Øviv ¯§j BD - †kcW ‡Wª‡bRW
KvjfvU© wbg©vY
wcGbwRI Øviv ‡jv-Kó KwgDwbwU wi‡mvm©
†m›Uvi wbg©vY
Gj wR B wW KZ©„K PivÂ‡j ¯‹zj Kvg d¬vW
†m›Uvi wbg©vY
Gj wR B wW KZ©„K nvIi AÂ‡j BU-gvwU
mswgkÖ‡b cÖwZiÿv †`qvj wbg©vY
eb¨v c~b©evmb emZ wfUv DuPzKiY
(Pi GjvKvq)

5-17.9ermi
43,810
26,591

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
1,68,521 1,67,692

18-49.9 ermi
123,770
118,665

RyjvB Õ19 - Ryb Õ20
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
0
0

50 erm‡ii D‡×©
27,230
34,165

Kg©m~Pxi c~Y©v½ †gqv`
jÿ¨gvÎv
AwR©Z djvdj
694 ¯‹xg
694 ¯‹xg
(681evv¯‘ wfUv
(681evv¯‘
Dbœhhb, 9 gvwUi wfUv Dbœhhb,
iv¯Ívv ‡givgZ)
9 gvwUi iv¯Ívv
‡givgZ)
2210
2210

495

495

36

24

90

90

0

0

300

299

14

7

14

7

4

4

8

8

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|
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Aa¨vq-3

¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
AvIZvaxb ms¯’vmg~n

RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR)
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB)
†iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq - Rb¥ I g„Zy¨ wbeÜb
XvKv cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (XvKv Iqvmv)
PÆMÖvg cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (PÆMÖvg Iqvmv)
Lyjbv cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (Lyjbv Iqvmv)
ivRkvnx cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©…c¶ (ivRkvnx Iqvmv)

141
147
161
171
175
183
191
197

RvZxq ¯’vbxq miKvi
Bbw÷wUDU

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

ভূমিকা
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই “ল�োকাল গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট” নামে তৎকালীন পূর্ব
পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট এডুকেশনাল এ্যান্ড ইনস্টিটিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটির
নামকরণ করা হয় “ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল�োকাল গভর্ণমেন্ট (এনআইএলজি)”। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের
স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে এনআইএলজি একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।
বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি “জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২” অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধান কার ্যাবলি
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬-এ এনআইএলজি’র দায়িত্বাবলি নিম্নরূপ :
z

z
z
z
z

z
z

z
z

সিটি কর্পোরেশন, প�ৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে স্থানীয়
সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
সরকার কর্ক
তৃ নির্দেশিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;
স্থানীয় সরকারের সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুম�োদনক্রমে, আন্তর্জাতিক পর ্যায়ের কর্মশিবির, সেমিনার এবং সম্মেলনের
আয়�োজন করা;
স্থানীয় সরকার এবং ইহার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা;
স্থানীয় সরকার এবং এর সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ডকুমেন্টেশনের সুবিধা প্রদান এবং জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র গড়ে
ত�োলা;
স্থানীয় সরকার বিষয়ক গ্রন্থ, সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ স্থাপন এবং পরিচালনা করা;
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z
z

z
z

স্থানীয় সরকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার ্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
সরকারের পূর্বানুম�োদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত য�োগায�োগ এবং প্রয়�োজনে য�ৌথ
কর্মসূচি গ্রহণ করা;
স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট ক�োর্স প্রবর্তন করা;
সরকার কর্ক
তৃ প্রদত্ত অন্যান্য কার ্যক্রম গ্রহণ করা।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো
প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার এবং পরিচালনা ব�োর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
প্রতিষ্ঠানটির কার ্যাবলী প্রধানত চারটি বিভাগে বিভক্ত : ১। প্রশাসন ও সমন্বয়; ২। প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ; ৩। গবেষণা ও পরিকল্পনা;
৪। কর্মসূচি ও মূল্যায়ন।

ব�োর্ড সভার চিত্র
প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে একজন পরিচালক নিয়�োজিত রয়েছেন। এছাড়াও ম�োট ৪ জন যুগ্ম-পরিচালক, ১০জন উপপরিচালক, ৪জন
সহকারী পরিচালক, ৭জন গবেষণা কর্মকর্তা, ১জন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ৬জন সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, ১জন গ্রন্থাগারিক, ১জন
প্রকাশনা কর্মকর্তা, ১জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১জন অডিও ভিজ্যুয়েল টেকনিক্যাল কর্মকর্তা ও ১জন
ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। প্রতিষ্ঠানে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র ্থ শ্রেণির ম�োট ল�োকবল ১১৩ জন।

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার ্যক্রমের বিবরণ
প্রশিক্ষণ/ক�োর্সের সংখ্যা
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
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৪৭৩টি
১৮০৯২জন
৫,৩৮,৮৫০০০/- (প্রায়)

অনুষ্ঠিত কর্মশালাসমূহ
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ম�োট ০৮টি কর্মশালার আয়�োজন করা হয়েছে এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারী ১১২৪ জন

৫০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ক�োর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গবেষণা/প্রকাশনা
(ক) সম্পাদিত গবেষণা : ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ম�োট ১১টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে :
ক্র:নং
সমীক্ষা শির�োনাম
1 দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীকে স্বাবলম্বীকরণে একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির ভূমিকা
২ Problems and Prospects of Service Delivery in City Corporation Ward Councilors Offices of
Five Selected City Corporation
৩ ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য অধিকার আইনের প্রয়�োগ ও বাস্তবতা: একটি সমীক্ষা
4 ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটিকর্পোরেশনের সমস্যা ও সম্ভাবনা: একটি কেস স্টাডি
৫ An Assessment of Internal Revenue Generation and Expenditure of Municipalities
৬ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার ্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা
৭ ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান বৃদ্ধিতে হস্তান্তরয�োগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার ্যক্রমের উপর একটি সমীক্ষা
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

¯’vbxq miKvi wefvM 143

(খ) চলমান গবেষণা : ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ১০টি গবেষণা গৃহিত হয়েছে :
ক্র:নং
1
২
৩
4
৫
6
7

সমীক্ষা শির�োনাম
নারী ও শিশুকল্যাণে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণের ভূমিকা: নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের উপর সমীক্ষা
আদর্শ কর তফসিল, ২০১৩ অনুযায়ি কর ধার ্য ও আদায়ে ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়
ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন অবহিতকরণ ক�োর্সের কার ্যকারিতা: ৮টি ইউনিয়ন পরিষদের উপর সমীক্ষা
Resource Mobilization of Municipality in Banladesh: An Empirical Analysis
A Study on Resource Mobilization of Union Parishad
A Study on Development Planning Process of Union Parishad
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 সম্পদ আহরণে প্রশিক্ষণের কার ্যকারিতা : ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা
10 The Political Economy of Rural Service Delivery: A Case Study on Six Selected Union
Parishads in Bangladesh

(গ) প্রস্তাবিত গবেষণা : ২০২০-২১ অর ্থবছরের ম�োট ০৫টি গবেষণার প্রস্তাব করা হয়েছে।
(ঘ) প্রকাশনা :
z
The Journal of Local Government ভলিউম ৪৩.১ এবং ৪৩.২ প্রকাশ করা হয়েছে।
z
নিউজলেটার ৯ম, ১০ম এবং ১১তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।
z
১টি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।

কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগের কার ্যক্রমের বিবরণ

এনআইএলজি’তে পরিচালিত ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের প্রশিক্ষণের কার ্যকারিতা একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন
প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর ্থবছরের প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত ৪৭৩টি প্রশিক্ষণ ক�োর্সে অংশগ্রহণকারীগণ কর্ক
তৃ পূরণকৃত ১৮০৯২টি
রেজিষ্ট্রেশন এবং মূল্যায়ন ফরমসমূহে বর্ণিত তথ্যাদির ডাটা প্রসেসিং এর কাজ চলছে। এ ছাড়াও এনআইএলজি’র সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক�োর্সে অংশগ্রহণকারীগণ কর্ক
তৃ আল�োচকগণের মূল্যায়ন ফরমের তথ্যাদির বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ : উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত ম�ৌলিক প্রশিক্ষণ
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স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
ভূমিকা
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশব্যাপী পল্লী অবকাঠাম�ো উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারি সংস্থা। এলজিইডি স্থানীয়
অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর ্থসামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয়
সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসসহ পল্লী ও নগর উন্নয়নে শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে। বাংলাদেশে
গ্রামীণ য�োগায�োগ নেটওয়ার্ক ও অবকাঠাম�ো উন্নয়নে অন্যতম রূপকার এলজিইডি।

লক্ষ্য
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও শহর অঞ্চলে সড়ক ও হাট-বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ
ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিস্কাশন অবকাঠাম�ো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন
যাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য
z
z
z

z
z

পল্লী ও নগর অবকাঠাম�ো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক য�োগায�োগ ব্যবস্থা ও নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন;
স্থানীয় পর ্যায়ের অবকাঠাম�োসমূহের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের স্বল্প
খরচে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;
উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পল্লী ও নগর এলাকার দরিদ্র জনগ�োষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের
জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর ্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র
বিম�োচন তরান্বিত করা;
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অবকাঠাম�ো নির্মাণসহ টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বজায় রেখে এবং সুবিধাভ�োগীদের
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবকাঠাম�োসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থাসমূহকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহয�োগিতা প্রদান।

প্রধান কার ্যক্রম
এলজিইডি’র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সাধারণতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নকে ঘিরে পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং
বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এরূপ এলাকা/অবকাঠাম�ো ভিত্তিক ভ�ৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ সম্বলিত এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিম্নের
বক্স-এ প্রদান করা হয়েছে।

cjøx AeKvVv‡gv
iÿYv‡eÿY
†MÖv_ †m›Uvi/nvU-evRvi
Dbœq‡bi cwiKíbv cÖYqb
ev¯Íevqb I cwiexÿY
RbcÖwZwbwa, DcKvi‡fvMx,
wVKv`vi I Pzw³e×
kÖwgK`jmg~‡ni mswkøó Dbœqb
Kg©Kv‡Ûi cÖwkÿY cÖ`vb

GjwRBwWÕi Kg©KZ©v/
Kg©Pvix‡`i cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g
`ÿZv e„w×

BDwbqb, Dc‡Rjv, †Rjv
cwil` I †cŠimfv‡K KvwiMwi
mnvqZv cÖ`vb

GjwRBwW

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

wWRvBb I Ab¨vb¨ KvwiMwi
g‡Wj, g¨vbyqvj I
†¯úwmwd‡Kkb cÖYqb

BDwbqb, Dc‡Rjv I †cŠimfv
c¨vbeyK, g¨vwcs I moK Ges
mvgvwRK AeKvVv‡gvi WvUv‡eR
msiÿY
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z
z
z
z
z
z
z

গ্রামীণ অবকাঠাম�ো
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্টনির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন/
রক্ষণাবেক্ষণ
গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার
ঘাট/জেটি নির্মাণ
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
বৃক্ষর�োপণ

নগর অবকাঠাম�ো

z
z
z
z
z
z
z

সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ
নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ
বাজার উন্নয়ন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন
নির্মাণ
ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন

z
z
z
z
z

স্লুইস গেট নির্মাণ
রাবার ড্যাম নির্মাণ
খাল খনন ও পুনঃখনন
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/
পুনর্নির্মাণ
পানি ব্যবস্থাপনা সমবায়
সমিতি প্রতিষ্ঠা

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল
শ্রেণী

অনুম�োদিত জনবল

কর্মরত

১ম শ্রেণী
২য় শ্রেণী
৩য় শ্রেণী
৪র ্থ শ্রেণী
ম�োট

১৬৭২
২২৮৯
৭৩৮৪
২০৪৯
১৩৩৯৪

১০৫৩
১২৬৮
৫৩২২
১৪৩৪
৯০৭৭

২০১৮-১৯ অর ্থবছরে পুরণকৃত
সৃষ্ট পদ সংখ্যা
পদসংখ্যা
৩১
২৫১
২৮২
-

শূন্যপদ সংখ্যা
৬১৯
১০২১
২০৬২
৬১৫
৪৩১৭

রাজস্ব আয়ের বিবরণ
২০১৯-২০ অর ্থবছরের জন্য এলজিইডি’র রাজস্ব আয়ের সংশ�োধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৬২.৪০ ক�োটি টাকা। অর ্থবছর শেষে বিভিন্ন
আয়ের উৎস যেমন- দরপত্র সিডিউল বিক্রয়, ল্যাব: টেষ্ট ফি, যানবাহন/র�োড র�োলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে ম�োট রাজস্ব প্রাপ্তি ৩৫৮.০৫
ক�োটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৬% বেশী।

গ্রামীণ অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
২০১৯-২০ অর ্থবছরের পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠাম�োর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ :
ক্র: নং
১
২
৩
৪
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

প্রধান প্রধান অংগের নাম
উপজেলা সড়ক নির্মাণ
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ
গ্রাম সড়ক নির্মাণ
উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ
গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার
বৃক্ষর�োপণ
মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ
পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ
ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত
ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ
ঘাট নির্মাণ
কালেকশন সেন্টার
সাইক্লোণ সেল্টার নির্মাণ
Womens Corner
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
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একক
কিঃমিঃ
কিঃমিঃ
কিঃমিঃ
মিঃ
সংখ্যা
কিঃমিঃ
কিঃমিঃ
কিঃমিঃ
মিঃ
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
হেক্টর

ভ�ৌত
৫২০.০০
১২৫০.০০
৩৭৩০.০০
৩০৫০০.০০
১৯০
২৮৯
১২১৪০
১৩০০০
৩৭০০
১০০
৬৪
৩৪
১৭
১৩০
১
২৫৭০৫

অগ্রগতি
আর্থিক (ক�োটি টাকা)
৮৯৮.৭৩
৬৯২.০২
৩০৬৮.৭৩
১৪৫৩.৬৩
৯৮.৪৪
৫.৭৪
২১.৩৫
৩৪৮৯.৯২
১৫৭.৯১
৭৮.৪৯
১৩২.৬২
৬.৭৯
৫.৭৮
৩৩৫.১৪
০.০১
৬৬.৩৮

সড়ক উন্নয়ন
এলাকার জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আর ্থ-সামাজিক উন্নয়নে
এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাধিয়াখালী ব্রিজ আরএন্ডএইচ-জুমারবাড়ী হাট জিসি সড়ক
২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৮৯৮.৭৩ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ৫২০ কিল�োমিটার উপজেলা সড়ক, ৬৯২.০২
ক�োটি টাকা ব্যয়ে ১,২৫০ কিল�োমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ৩,০৬৮.৭৩ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ৩,৭৩০ কিল�োমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং
৩,৪৮৯.৯২ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ১৩.০০০ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/ পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার য�োগায�োগ
ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার
মান উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি এলাকার আর ্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিম�োচন হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি
প�ৌঁছে দেয়া সহজতর হয়েছে।

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ
নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক য�োগায�োগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর ্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিম�োচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/
কালভার্ট নির্মাণের ক�োন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,৪৫৩.৬৩ ক�োটি
টাকা ব্যয়ে ৩০,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের
য�োগায�োগসহ সামাজিক, অর ্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব জিল্লুর রহমান সেতু
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গজারিয়া জিসি-কুলিয়ারচর হেডক�োয়ার্টার রাস্তায় ৫৩০০মিটার চেইনেজে কালি নদীর উপর ৫২০ মিটার দীর্ঘ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি
আলহাজ্ব জিল্লুর রহমান সেতু
পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক
উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর ্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিম�োচনে
সহায়ক হচ্ছে।

গ্রোথ সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন
গ্রামীণ অর ্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার বিবেচিত। এলজিইডি কর্ক
তৃ ২০১৯-২০ অর ্থবছরে
বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯৮.৪৪ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ১৯০টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন
বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র
ও বেকার ল�োকদের সম্পৃক্তকরণের সুয�োগ বৃদ্ধি তথা পল্লী এলাকার বাণিজ্য তথা অর ্থনীতির অধিক প্রসার দারিদ্র বিৰম�োচনে সহায়ক
হচ্ছে।

ইউপি ভবন নির্মাণ
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সর্বনিম্ম স্তর হল�ো ইউনিয়ন পরিষদ। সারাদেশে বর্তমানে সর্বম�োট ৪৫৭১টি ইউনিয়ন
পরিষদ রয়েছে। জনগনের দ�োরগ�োড়ায় সেবা প�ৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নিরন্তর কার ্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সিংহেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্ক
তৃ অনুম�োদিত ডিজাইন ম�োতাবেক স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের
মাধ্যমে প্রথম পর ্যায়ের প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৮ হতে জুন, ২০১১ পর ্যন্ত ১৪৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলজিইডি’র অন্যান্য প্রকল্প ও
সংস্থার মাধ্যমে আর�ো ৯৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ ম�োট ২৪২৩টি ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছে।
জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর ্যায়) এর আওতায় ১০০২টি ইউনিয়ন
পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইত�োমধ্যে ৮৮১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
সমাপ্ত করা হয়েছে, অবশিষ্ট ১২১টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর সহ অন্যান্য সংস্থা কর্ক
তৃ
ইত�োমধ্যে সর্বম�োট ৩৩০৪টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং জনগণ ইহার সুফল পাচ্ছেন।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, প্রধানমন্ত্রীর কার ্যালয়ের পত্র, স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা, আইএমইডি’র মূল্যায়ন প্রতিবেদন,
পরিকল্পনা কমিশনের ভ�ৌত অবকাঠাম�ো বিভাগের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন
এ অপেক্ষমান কক্ষ, আইসিটি কক্ষ, গ্রাম আদালত, মেম্বার ও সংরক্ষিত আসনের মেম্বারের জন্য আলাদা অফিস কক্ষ, ষ্টোর রুম,
পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম/টয়লেটের সংস্থান; জমির প্রাপ্যতা, কৃষি/আবাদি জমি কম ব্যবহার এবং শহরের সুবিধা
গ্রামে সম্প্রসারণসহ আগামী ৫০ বৎসরের দৃশ্যপট, প্রযুক্তি সম্ভাব্য উন্নয়ন ও ব্যবহারের বিষয় এবং একই ছাদের নিচে সকল সেবা
প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সংশ�োধিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সংশ�োধিত নকশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ
অনুম�োদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এলজিইডি প্রকল্পের ১ম পর ্যায়ে এবং অন্যান্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে ২০১১ সাল পর ্যন্ত নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসমূহকে পূণর্বাসন,
মেরামত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নগর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
পরিকল্পনা কমিশনের ভ�ৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ২০১৯-২০ অর ্থবছরে নগর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী :
ক্র: নং

প্রধান প্রধান অংগের নাম

একক

অগ্রগতি
ভ�ৌত

আর্থিক (ক�োটি টাকা)

১

রাস্তা/ফুটপাত নির্মাণ

কি.মি.

৮১৫

১২৫২.৩৮

২

ড্রেন নির্মাণ

কি.মি.

২৪০

২৬৮.৬১

৩

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

মি.

৮৪৩

২৫১.২৮

৪

ল্যাট্রিন

সংখ্যা

৩৯১

৬.২৩

৫

বাস/ট্রাক টার্মিনাল

সংখ্যা

৬

৩৩.৪১

৬

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ

কি.মি.

১৮১

১১০.৭৬

৭

মাল্টিপারপাস বিল্ডিং

সংখ্যা

৪

১২.৭৭

৮

সাইক্লোন সেল্টার

সংখ্যা

১৪

২৪.৩৩

৯

ষ্ট্রিট লাইট

কি.মি.

২৭০

৫৬.৪৭

১০

পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য ভবন নির্মাণ

সংখ্যা

১৩ (১৭%)

৩৭.৭৮

¯’vbxq miKvi wefvM 151

কাপাশিয়া সদর দপ্তর-জাঙ্গালিয়া জিসি চাঁদপুর ইউপি (কাপাশিয়া পার্ট) সড়ক মেরামত, উপজেলাঃ কাপাশিয়া, জেলাঃ গাজীপুর

২০১৯-২০ অর ্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ
ক্র: নং
১
২
৩

প্রধান প্রধান অংগের নাম
রাজস্ব (সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ)
রাজস্ব (ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ)
নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

একক
কিঃমিঃ
মিঃ
কিঃমিঃ

ভ�ৌত
৬২৯০
৬৯০
১২১০৮

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ
বিভিন্ন পর ্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের ল্যাবরেটরীসমূহ হল�ো:
১। 	কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি
২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ২০টি
৩। 	জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৬৪ টি।
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অগ্রগতি
আর্থিক (ক�োটি টাকা)
১৬৬১.৩০
২৯.৯৯
৭৫.০০

রাস্তার মান যাচাই এর লক্ষ্যে থিকনেস যাচাই করা হচ্ছে

দারিদ্র বিম�োচন কার ্যক্রম
২০১৯-২০ অর ্থবছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র :
ক্র: নং
১।

২।

খাতের নাম
উন্নয়ন খাত
ক) পল্লী অবকাঠাম�ো
খ) নগর অবকাঠাম�ো
গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়
রাজস্ব খাত
ম�োট

২০১৯-২০ অর ্থবছর
লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)
অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
৯২০.০০
১৪৭.০৩
১৪৪.২১
১২০.৭৭
১৩৩২.০১

৮৫০.০০
৯০.৭৩
৯৯.২৫
১০১.১৮
১১৪১.১৬ (৮৫.৬৭%)

ডে-কেয়ার সেন্টার
এলজিইডি’তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৬-মাস থেকে ০৫ বছর বয়স পর ্যন্ত শিশুদের অফিসকালীন সময়ে নিরাপদে রাখার মূল
উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফ�োরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি’তে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হয়। ছ�োট্ট শিশু
সন্তানদের কাছাকাছি রেখে ক�োন মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুয�োগ রাখা,
শিশুদের মাতৃ-সাহচর্যের সুয�োগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি, নারীদেরকে আয়মূলক
কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্যে।
তত্ত্বাবধায়ক প্রক�ৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি
তিন মাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার ্যক্রম পর ্যাল�োচনা করে থাকে। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের সার্বক্ষণিক দেখাশুনার জন্য একজন
সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছে। দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার
বিষয়ে অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত আল�োচনা করে থাকেন। আল�োচনার
বিষয়সমূহ প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা কমিটিকে জানান�ো হয়। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে
দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল করা হয়েছে। দিবাযত্ন কেন্দ্রে বর্তমানে ২২ জন শিশু দিবাযত্ন পাচ্ছে।
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আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদ্যাপন
গত ৮ মার্চ ২০২০ এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপনের অংশ হিসেবে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার, ২০২০
অনুষ্ঠানের আয়�োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ম�োঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
পল্লী, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন এই তিন সেক্টরে ৩ জন করে ম�োট ৯ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।
এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল :
‘প্রজন্ম হ�োক সমতার সকল নারীর অধিকার’
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ : সম্মাননা পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) কার ্যক্রম
এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলসিএস নিয়�োগ করে গ্রামীণ অবকাঠাম�ো উন্নয়ন, য�োগায�োগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনসহ গ্রামীণ
দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কাজের সুয�োগ সৃষ্টি করছে। এ এলসিএস এর মাধ্যমে অবকাঠাম�ো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকারদের
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীর জন্য প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষ আয়ের সুয�োগ সৃষ্টি হচ্ছে যা
দেশের দরিদ্র বিম�োচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পে পুরুষদের পাশাপাশি এলসিএস মহিলা সদস্যরাও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক
কাজের সক্রিয় অংশহগ্রহণ করে আসছেন।

প্রকল্প চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের কর্ম পরিধি
z
z
z
z
z
z
z

মাটির রাস্তা নির্মাণ;
পাইপ কাষ্টিং;
পাইপ কালভার্ট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ;
খাল পুনঃখনন;
বৃক্ষর�োপণ ও পরিচর ্যা;
রাস্তা রক্ষাণাবেক্ষণ কার ্যক্রম;
এইচবিবি ও কার্পেটিং র�োডের সংস্কার কাজ।
এলজিইডিতে যথায�োগ্য মর ্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবাষির্কী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপিত

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে আয়�োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন
এলজিইডির প্রধান প্রক�ৌশলী জনাব ম�োঃ মতিয়ার রহমান
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জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপন
গত ১৭ মার্চ২০২০ দেশব্যাপী প্রতিটি জেলায় এলজিইডির নির্বাহী প্রক�ৌশলীর কার ্যালয় যথায�োগ্য মর ্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী
ও মুজিবর্ষ উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে আল�োচনা সভা ও
মিলাদ মাহফিলের আয়�োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে
নাচ-গান ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিয�োগিতার আয়�োজন করা হয়। প্রতিটি জেলায় এ তিন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান
অধিকারীদের নির্বাচিত করা হয়। এ উপলক্ষে এলজিইডির নির্বাহী প্রক�ৌশলীর কার ্যালয়সমূহ সুসজ্জিত ও আল�োকসজ্জা করা হয়।
z

z

z

গত ১৭ মার্চ ২০২০ এলজিইডি প্রধান কার ্যালয়ে যথায�োগ্য মর ্যাদায় পালিত হল�ো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানএর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ। এলজিইডির প্রধান প্রক�ৌশলী ম�োঃ মতিয়ার রহমান জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা
জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ সময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রক�ৌশলীবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা
এবং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদর ধারণা
দেওয়ার উদ্দেশ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আকর্ষণীয় ডিজাইনে স্থাপিত এ কেন্দ্রে জাতির পিতার
রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি উপস্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রে রাখা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের ওপর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ।
জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃত্তি ব্যবহার করে এলজিইডি ভবন সুসজ্জিত
ও আল�োকসজ্জা করা হয়। স্থাপন করা হয় মুজিববর্ষের কাউন্ডডাউন ওয়াচ। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপন
অনুষ্ঠানে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন।
এলজিইডির উদ্যোগে জাতির পিতার স্মারক সম্বলিত শহিদ মুক্তিয�োদ্ধার স্মৃতি সংরক্ষণ
‘‘উদয়ের পথে শুনিকার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই’’

দেশ-মাতৃকার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরা অমর। তিরিশ লাখ শহিদের রক্তস্নাত বাংলাদেশ। আর এ রক্তের বিনিময়ে আমাদের
প্রিয় লাল-সবুজ পতাকা। একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃসংসতার শিকার হন শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে
সর্বস্তরের জনগণ। অনেকে শহিদ হন।
১৯৭১ এর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকহানাদার বাহিনী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব মসিহুর রহমানকে নিজ বাসভবন থেকে যশ�োর
সেনানীবাসে তুলে নিয়ে যায়, সেখানে তাঁর ওপর চালান�ো হয় নির্মম নির ্যাতন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে তিনি শহিদ হন। বাংলার স্বাধীনতা
সংগ্রামের অন্যতম পুর�োধা শহিদ মসিহুর রহমানের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২
সালের ২৬ ডিসেম্বর যশ�োর প�ৌরসভা সংলগ্ন পার্কে মসিহুর রহমানের নামাঙ্কিত এক স্মৃতিস�ৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্মৃতিস�ৌধটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। জাতির পিতার স্মারক সম্বলিত স্মৃতিস�ৌধটি সংস্কারের মাধ্যমে সংরক্ষণের
উদ্দেশ্যে এলজিইডির নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রয়�োজনীয় সংস্কার ও শ�োভাবর্ধনের কাজ করা হয়। জাতির পিতার স্মারক
সম্বলিত শহিদ মুক্তিয�োদ্ধার স্মৃতি সংরক্ষণে এলজিইডির এ উদ্যোগ সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্য: এলজিইডির ৩টি প্রকল্প পুরস্কৃত
প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র তিনটি প্রকল্প ‘গুড ইমপ্লিমেন্টেশন
অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে।
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অর ্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ইউজিআইআইপি-৩ এর
প্রকল্প পরিচালক এ, কে, এম, রেজাউল ইসলাম
এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের মধ্যে কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ একাধিক প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। গত ২৪
ও ২৫ জুলাই ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘ডেলিভারিং বেটার প্রজেক্ট আউটকামস্’ শীর্ষক দুদিনব্যাপী এক
সেমিনারের সমাপনী দিনে মাননীয় অর ্থ মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি পুরস্কার হস্তান্তর করেন।
এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা এবং ইন্দোনেশিয়ায় বাস্তবায়িত ও
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুল�োর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিমের সমন্বয়ে ‘‘গুড পারফরমেন্স ফ�োরাম’’ গঠন
করা হয়। এ ফ�োরামের উদ্যোগে সেমিনারের আয়�োজন করা হয়।
স্থানীয় সরকার প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠাম�ো উন্নতিকরণ (সেক্টর) (ইউজিআইআইপি-৩)
প্রকল্পটি ‘জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং’ ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে। ‘স�োশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসেটেলমেন্ট’ ক্যাটাগরিতে
চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ ও ইউজিআইআইপি-৩ য�ৌথভাবে রানার-আপ হয়। এছাড়াও সিটিআইপি
প্রকিউরমেন্ট ক্যাটাগরিতে রানার-আপের পুরস্কার লাভ করে।
ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে আধুনিক
স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
নগর পরিচালনার অনেকগুল�ো সমস্যার মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের নদ-নদী দূষণমুক্ত রাখা, জলাশয় ভরাট না
করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে নগর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর।
নগরে যত্র-তত্র বর্জ্য ফেলার কারণে পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনি ঘটছে স্বাস্থ্যহানি। এসব বর্জ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে পচনশীল ও
অপচনশীল বর্জ্য। অন্যদিকে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ মেডিকেল ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে যা নগরের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের
জন্য অতিরিক্ত হুমকি তৈরি করেছে।
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এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে এলজিইডি কর্ক
তৃ বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠাম�ো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
(ইউজিআইআইপি-৩) প্রকল্পভুক্ত প�ৌরসভাসমূহে পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আধুনিক স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও ফিক্যাল স্ল্যাজ
ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অবকাঠাম�ো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইত�োমধ্যে প্রকল্পভুক্ত ১৩টি প�ৌরসভায় এর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন বাস্তবায়নের
কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি প�ৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠাম�ো উন্নয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বিগত
অর ্থবছরে প্রকল্পভুক্ত ২৪টি প�ৌরসভায় স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পভুক্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ প�ৌরসভায় নির্মাণাধীন ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
এই ল্যান্ডফিল উন্নয়নের কাজ শেষ হলে প্রকল্পভুক্ত প�ৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন হবে। স্বাস্থ্যসম্মত এই স্যানিটারি
ল্যান্ডফিল ও ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট শহরের পরিবেশ দূষণ র�োধে সহায়ক হবে। এছাড়া বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে
নগর হবে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।
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জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
ভূমিকা
নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯২৪ সালে ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে ।
পরবর্তিতে ১৯৩৬ সালে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন
সেবা প্রদানের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমানে ওয়াসা ও
সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার
দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের
নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প�ৌছান�োর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
z

z

পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি
সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট
ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ নিশ্চিত করা।
নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্য
z
z

প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

প্রধান কার ্যক্রম
z

z
z

z

z
z
z
z
z

z

z

ঢাকা , চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, প�ৌরসভা,
উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা
সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালন;
পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার ্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/প�ৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠাম�ো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ
ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে
(ইউনিয়ন পরিষদ, প�ৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়�োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে ত�োলা;
সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর ্যবেক্ষণ;
ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে
উদ্বুদ্ধকরণ;
আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে
নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
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z
z

z

তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ;
স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়�োজনীয় প্রতির�োধমূলক কার ্যক্রম গ্রহণে পর ্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ
ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।

জনবল
ক্রম

অনুম�োদিত জনবল

কর্মরত

১
২
৩
৪
সর্বম�োট

১ম শ্রেণি-৫০৮
২য় শ্রেণি-৬৯৩
৩য় শ্রেণি-১০৭০
৪থ শ্রেণি-৪৬২৭
৬৮৯৮

২২৮
৫৫৬
৭৬৯
৪০৬০
৫৬১৩

২০১৯-২০ অর ্থবছরে পূরণকৃত
পদসংখ্যা
০১
৩৮
১২৮
৯০
২৫৭

সৃষ্ট পদসংখ্যা

শূণ্য পদসংখ্যা

২
৪
৫
১২
২৩

২৮০
১৩৭
৩০১
৫৬৭
১২৮৫

জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ প্রদত্ত সেবাসমূহ
১। পল্লী ও প�ৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠাম�ো নির্মাণ করা;
২। একটি কেন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর ্যবেক্ষণ করা সহ
তৎপরবর্তী পরামর্শ প্রদান করা;
৩। 	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত টেকসই স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (Manual) প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৪। আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন পর ্যায়ের দুর্যোগ কমিটিকে সহয�োগিতা
প্রদান করা;
৫। পানির উৎসের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ ও স্থাপন কাজে জনগণকে সহায়তা প্রদান করা;
৬। 	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সর্বসাধারণকে কারিগরি
সহায়তা প্রদান করা।

পানি সরবরাহ
ক) গ্রামীণ পানি সরবরাহ
বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৫ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ
নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে ক�োন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি
নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭%। আর্সেনিক আক্রান্ত Unserved এবং
Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বর্তমান অর ্থবছরে বিভিন্ন চলমান কার ্যক্রমের
আওতায় জুন/২০২০ পর ্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ১,২২,৫৫৭ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।
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চিত্র : গ্রামীন এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস

খ) প�ৌর পানি সরবরাহ
বর্তমানে ১৫৪টি প�ৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট প�ৌরসভায় পয়েন্ট স�োর্স-এর মাধ্যমে
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমানে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩০% এবং পয়েন্ট স�োর্স এর মাধ্যমে অবশিষ্ট
প�ৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। প�ৌর এলাকায় প্রায় ৭৮৯ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র : ল�ৌহ ও আর্সেনিক বিমুক্তকরণ প্লান্ট

গ) আমার গ্রাম-আমার শহর
নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি, সরকার ঘ�োষিত ১০০% সুপেয় পানি সরবরাহ এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে
বিগত ৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর কর্ক
তৃ বাস্তবায়নের নিমিত্তে
‘সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পটি অনুম�োদন করেন। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫
সাল পর ্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৫০.৭৩ ক�োটি টাকা।
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প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল পল্লী এলাকার উপয�োগী বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রায় ৬.০০ লক্ষ Safely Managed পানির উৎস (Point
Water Source) স্থাপনের পাশাপাশি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এ উল্লেখিত ‘আমার গ্রাম- আমার শহর’ শীর্ষক পরিকল্পনা
বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামকে শহুরের ন্যায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৯১টি রুরাল পাইপড্ ওয়াটার
সাপ্লাই স্কিম এবং ৮,৮৩৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট ও স্থাপন করা হবে।

স্যানিটেশন কার ্যক্রম
নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের ম�ৌলিক প্রয়�োজন। অপর ্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি
পানিবাহিত ও মলবাহিত র�োগ, সংক্রামক র�োগ, স্বাস্থ্য ঝ ুঁকি এবং পরিবেশ দূষণের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পর�োক্ষভাবে জড়িত। তাই
বর্তমান সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে।
ক) গ্রামীণ স্যানিটেশন : বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সর্বম�োট প্রায় ৭৮৩৩ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত
হয়েছে। ২০১৯ সনের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে।
খ) প�ৌর স্যানিটেশন : স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখয�োগ্য অবকাঠাম�োর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মান, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন
এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে প্রায় ১২০০ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ১৩৩৪ টি শেয়ারড্
ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
দেশের পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল
অধিদপ্তর শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১২ সালে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর
কর্ক
তৃ সর্বপ্রথম লক্ষীপুর প�ৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশ�োধনাগার নির্মাণ করা হয় যা পরবর্তীতে ১১টি প�ৌরসভায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
চলতি অর ্থবছরে অধিদপ্তর কর্ক
তৃ ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৯টি প�ৌরসভায় ও ০২টি উপজেলায় ৯১ টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের
কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১টি কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ৬১টি শহরে কঠিন ও
পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

পানি পরীক্ষাগারের কার ্যক্রম
বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪ টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের
মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার ্যক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয়
পানি পরীক্ষাগার ও জ�োনাল ল্যাবরেটরীগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা
হয়েছে। হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জ�োনাল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ম�োট ১২০১১০টি পানির
নমুনা পরীক্ষা করা হয়।
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চিত্র : পানির নমুনা পরীক্ষা
সমগ্র বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাবসমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার ্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি
ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারে মাধ্যমে পানির
৫৩টি বৈশিষ্ট্য (parameter) ও জেলা পর ্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২টি বৈশিষ্ট্য (parameter)
পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার ্যক্রম
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ম�োকাবেলা করতে গবেষণা ও উন্নয়ন
বিভাগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর বেশ কিছু কার ্যক্রম/প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। চলমান পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য
কয়েকটি কার ্যক্রম/প্রোগ্রাম নিম্নে বর্ণনা করা হল�ো:

ক) লবনাক্ততা ও আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলে ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণে ব্যবহৃত সংরক্ষিত পুকুরে স�ৌরশক্তি চালিত উন্নত
পুকুর পাড়ের বালির ফিল্টার (PSF) পদ্ধতির পাইল�োটিংকার ্যক্রম এবং নির্মান, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা
প্রস্তুতকরন :
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর ২০০৯ সালে অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশের সহায়তায় উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত
প্রযুক্তির পি এস এফ স্থাপনার উদ্যেগ গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে ২০১২-১৩ সাল পর ্যন্তবর্ধিত করা হয়। সেসময়ে যশ�োরের মনিরামপুরে,
সাতক্ষীরার আশাশুনি এবং খুলনার কয়রাতে এ ধরনের ২০ টি স�ৌরচালিত পি এস এফ স্থাপন করা হযেছে। পরবর্তীতে উক্ত ২০ টি
পিএসএফ এর কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য PSF এর নকশায়
উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন সাধনপূর্বক ছয়টি জেলায় পাইল�োটিং করা হয়। এই উন্নত প্রযুক্তির আওতায় পুকুর হতে ফিল্টার বেডে পানি
উত্তোলনের জন্য স�ৌরশক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিরত পানির প্রবাহ বজায় রাখার জন্য
সংরক্ষিত পানির প্রক�োষ্ঠে একটি সেন্সরও ব্যবহার করা হয়। স�োলার পদ্ধতিতে পানি উত্তোলন করায় এবং রাত্রে আল�োর ব্যবস্থা থাকায়
পানি ব্যবহারকারীরা বিশেষতঃ নারীরা সহজে ও নিরাপত্তার সাথে রাতেও পিএসএফ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারে। নিম্নে এই
প্রযুক্তিটির চিত্র তুলে ধরা হল�ো।
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চিত্র : স�ৌর চালিত পিএসএফ

খ) ফ�োর্স পাম্প চালিত উন্নত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার :
লবনাক্ত প্রবণ ও আর্সেনিক সংকুল এলাকার জন্য পন্ডস্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) একটি অন্যতম বিকল্প অপশন। যথাযথ পরিচালনা ও
রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে অধিকাংশ পিএসএফ ব্যবহার উপয�োগী থাকে না।এগুল�োর মধ্যে অন্যতম দুটি কারন পিএসএফ হতে পানি নিয়ে
পানি না চাপা ও সময়মত বালি পরিষ্কার না করা। এসকল সমস্যার সমাধানে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্ক
তৃ ফ�োর্স পাম্প ব্যবহার
করে সহজ রক্ষণাবেক্ষনয�োগ্য একটি উন্নত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার নক্সা প্রণনয়ন করে। এই নক্সায় উচুঁ পাটাতনযুক্ত নলকুপের পরিবর্তে ফ�োর্স
পাম্প, স্যান্ড বেড পরিষ্কারের জন্য স্ক্র্যাপার প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপদ পানি প্রবাহের নিমিত্তে অল্টারনেট ক্লিনিং পদ্ধতি
ব্যবহার করা হয়েছে।

মাঠ পর ্যায়ে পাইল�োটিং শেষে জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পকর্ক
তৃ বিভিন্ন স্থানে
বাস্তবায়নের কার ্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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গ) উন্নত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুতকরণ :
স�ৌর শক্তি চালিত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) ও হস্ত চালিত ছ�োট আকারের পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) ক্রুটি মুক্ত নির্মাণ
স্থায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সহায়িকাসমূহের
প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষক সহায়িকাও প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, স�োলার ও হস্তচালিত পিএসএফ এর জন্য একটি সচেতনতামূলক
3D ডমুকেন্টারি ভিডিও প্রস্তুত কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ) আলট্রা ভায়�োলেট (UV) সিস্টেম ব্যবহার করে পানি জীবাণুমুক্ত করণ ডিভাইস স্থাপন :
এস ডি জি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে শতভাগ নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে স�ৌরশক্তি ও সরাসরি বিদ্যুৎ চালিত UV সিস্টেম বিভিন্ন
প্রযুক্তির সাথে (পিএসএফ ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম) পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপন করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় সফলতার পর তা
বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের পিএসএফ ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম এর প্রাক্কলনে UV সিস্টেম সংয�োজন করা হয় যা, এখন
বাস্তবায়ন পর ্যায়ে রয়েছে।

চিত্রঃ আলট্রাভায়�োলেট (UV) সিস্টেম

ঙ) সাশ্রয়ী মুল্যে ও সল্প পরিসরে আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল ইউনিট (এআইআরইউ) পাইল�োটিং :
আর্সেনিক ও আয়রন যুক্ত নলকূপসমূহের পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল ইউনিট (এআইআরইউ) এর নতুন ডিজাইন
এর পাইল�োটিং চলমান আছে যা সাশ্রয়ী মুল্য, স্বল্প পরিসরে ও সহজে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব। এতে সহজ লভ্য ফিল্টার
মিডিয়া বালু, পাথর ও কয়লা ব্যবহার করা হয়েছে। এর ব্যাকওয়াশিং সিস্টেমে এবং প্রতিটি চেম্বারে সহজে হাত দ্বারা পরিস্কার করার
প্রযুক্তি থাকায় এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, এটি সহজে বহনয�োগ্য হওয়ায় প্রয়�োজনে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর ও ব্যবহার করা যাবে।

চ) অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :
ভুগর্ভস্থ পানির সর্বনিম্ন স্থিতিতলের ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য অধিদপ্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। বিগত প্রায় ৩০ বছরের বেশী সময় ধরে
অধিদপ্তরীয় গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল এর তত্ত্বাবধানে উক্ত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।চলতি বছরগুল�োতে অনলাইনে উক্ত তথ্য
সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রায় সকল জেলা হতে তথ্য প্রদানে প্রশংসনীয় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া নলকূপের ব�োরলগ সঠিকভাবে পূরণের
সুবিধার্থে সকল উপজেলায় সংশ�োধিত ব�োরলগ ফর্ম, বিভিন্ন আকার ও রঙের বালুর নমূনা সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত স্যান্ড কমপ্যারেটর
এবং ব�োরলগ পূরণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজারে প্রচলিত ফ�োর্স পাম্প এর গুনগতমান নিম্নমানের হওয়ায় বিভিন্ন প্রযুক্তির
নকশায় উক্ত ফ�োর্স পাম্প এর অন্তর্ভুক্তি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সম্ভবপর (feasible) হয় না। এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় উদ্যোগতার
সহায়তায় অধিক ডিসচার্জ সম্পন্ন উন্নত প্রযুক্তির ফ�োর্স পাম্প ডেভেলপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে পাইল�োটিং এর মাধ্যমে পাম্পটির
উপয�োগীতা যাচাই করা হয়েছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মত�ো ন্যান�ো ফিল্ট্রেশন প্রযুক্তির সাহায্যে পানি পরিশ�োধনের পাইল�োটিং
কার ্যক্রম গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে চলমান আছে।
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মানব সম্পদ উন্নয়ন
বর্তমান প্রতিয�োগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযু্ক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প
নেই। যুগের সাথে তাল মেলান�োর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর ্যায়ে কর্মকর্তা/
কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।
দেশের অভ্যন্তরে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে অধিদপ্তরের ম�োট ৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্র্থীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪ জন
কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান�ো হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের উল্লেখয�োগ্য সাফল্য
বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য কয়েকটি তথ্য:
১. পল্লী এলাকায় ২০১১৯-২০২০ অর ্থবছরে প্রায় ১২২৫৫৭ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে;
২. স্বল্পমূল্যের ৭৮৩৩ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে;
৩. শহর এলাকায় প্রায় ৭৮৯ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে, ৮৩৩.৪৯ কি.মি. সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/সংস্কার করা হয়েছে;
৪. ৪২৪৫ হাউজ কানেকশন প্রদান করা হয়েছে;
৫. ১২০০ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে;
৬. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২টি র�োহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
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রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার ্যালয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
ভূমিকা
গত ৩০ জুন, ২০১৬ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের চলমান কার ্যক্রম অব্যাহত রাখা ও টেকসই
করার লক্ষ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশ�োধিত) আইন, ২০১৩ এর বিধানমতে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া
হয় । সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় একটি নতুন অফিস প্রতিষ্ঠার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগের গত
০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের পত্র নং- ৪৬.০১৮.০২৮.০০.০০.০১৯.২০১৬-৫১৬ মূলে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা
হয় যা গত ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের আইনগত পরিচিতি নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
কার ্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিকের শুদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরিতে সহায়তা করে দেশের আর ্থ-সামাজিক উন্নয়নে
অংশগ্রহন।

প্রধান কার ্যক্রম/সেবাসমূহ
ক)
খ)
গ)
ঘ)

উন্নত দেশের ন্যায় আধুনিক, সময় সাশ্রয়ী ও ব্যবহার বান্ধব জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি চালুকরণ;
ব্যক্তি ও জাতীয় পর ্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব ও আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ব্যপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার ্যক্রমকে আর�ো গতিশীল, ব্যবহার বান্ধব, সেবাধর্মী করণের জন্য বিদ্যমান সফটওয়্যার এর উন্নয়ন;
১৮ টি সরকারী সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং ৪ টি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা
বিষয়টি জ�োরদারকরণ;
ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্টাটিস্টিক্স (CRVS) শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জন্ম ও মৃত্যু
নিবন্ধন সিস্টেমের সাথে পরিসংখ্যান ব্যুর�ো, এনআইডি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান বিভাগ-এর সিস্টেমের সাথে সমন্বিতকরণ
(Integration) এবং আন্তঃপরিচালনয�োগ্য (Interoperable) করণ;
চ) জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনার ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনকরণে নাগরিকদের উৎসাহিত করে বাল্য বিয়ে, শিশু শ্রম ইত্যাদি র�োধের মাধ্যমে
শিশু অধিকার রক্ষায় সহয�োগিতাকরণ;
ছ) 	দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ, প�ৌরসভা, সিটিকর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট ব�োর্ড এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের আয় ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি আধুনিকরণ।

সচেতনতামূলক ও কারিগরি সহায়তামূলক কার ্যক্রম
ক) 	ডিডিএলজি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, প�ৌরসভা সচিব ও সিটিকর্পোরেশন ওয়ার্ড সচিবদের নিয়মিত
প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর ্যায়ে ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়�োজন;
গ) ৫,১১১ টি নিবন্ধক অফিসকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান।
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জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা
বিবরণ

সংখ্যা

জন্ম নিবন্ধন (৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত)

১৭৪৯৬৯১৭৫

মৃত্যু নিবন্ধন (৩০ জুন, ২০২০ পর ্যন্ত)

৯৭৫৯০৮১

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের সাফল্য
z
z
z
z

z

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়�োজন : ২৪টি;
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়�োজন : ০৬টি;
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশ�োধনে নিবন্ধকগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান : ২,০০০টি;
Birth Registration and Information System (BRIS) এর Upgraded System Birth & Death
Registration and Information System (BDRIS) Software এর জন্য domain (bdris.gov.bd) চালুকরন;
মাঠ পর ্যায়ে নতুন BDRIS Software এর পরীক্ষামূলক কার ্যক্রম সাভার উপজেলা, কেরানীগঞ্জ উপজেলা, কুমিল্লা জেলা এবং
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ব�োর্ডে চালুকরন।
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XvKv Iqvmv

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
ভূমিকা
১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ওয়াসা একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ (ঢাকা
ওয়াসা) ঢাকা মহানগরবাসীর সুপয়ে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যা ওয়াসা এ্যাক্ট ১৯৯৬
দ্বারা পরিচালিত। ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও আংশিক ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার মত তিনটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সেবা
প্রদানের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার উপর ন্যস্ত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন
করাই ঢাকা ওয়াসার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ভিশন
এশিয়ার পাবলিক সেক্টরে পরিবেশ বান্ধব, গণমুখি ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোত্তম পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

মিশন
z
z
z
z
z
z

সর্বদা গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদান।
দ্রুত ও কার ্যকরভাবে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন।
ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ।
প্রশাসন ও পরিচালনা বিভাগে কর্পোরেট কালচার বাস্তবায়ন করা।
সর্বোচ্চ পর ্যায়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত।
দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় কমান�ো।

সমাপ্ত প্রকল্প
ক. তেঁতুলঝরা-ভাকুর্তা ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ : মহানগরীর বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণে ও বর্তমান পানি সরবরাহ
ব্যবস্থায় দৈনিক প্রায় ১৫ ক�োটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৫৩৫.৪৪২ ক�োটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ক�োরিয়া সরকারের
আর্থিক সহায়তায় “তেঁতুলঝরা-ভাকুর্তা ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ” প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন, ২০১৯ নাগাদ সমাপ্ত করা হয়েছে।
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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পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শ�োধনাগার প্রকল্প (সং-২) প্রকল্প পরিদর্শন

cÖ‡mwms BDwbU

বাস্তবায়নাধীন 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
K) ivR¯^ wewjs (cvwb I
cqt) Ges iv¯Ívi Kj
L) Mfxi bjK~c
M) Rvi/†evZj Gi
gva¨‡g cvwb AbygwZ
†gvU

j¶¨gvÎv
(j¶ UvKvq)

AR©b
(j¶ UvKvq)

140461.23

128130.60

2396.46

2028.91

10.00

5.75

142867.69

130165.26

e‡Kqv
(j¶ UvKvq)

e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e¯’v

54499.29 e‡Kqv Av`v‡q
1| cvimy¨‡qkb,
2040.01 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|
21.79
4| wcwWAvi G¨v±-Gi gva¨‡g e‡Kqv Av`vq|
56561.09 5| åvg¨gvb Av`vjZ cwiPvjbvi gva¨‡g
e‡Kqv Av`v‡qi Rb¨ WªvBf cwiPvjbv|
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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
127 wU

†`‡ki Af¨šÍ‡i cÖwk¶Y

we‡`‡k cÖwk¶Y

112 wU

15 wU

†`‡ki Af¨šÍ‡i †mwgbvi/
IqvK©k‡c AskMÖnY
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

z

z

z
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|
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|
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|
XvKv Iqvmvi gvB‡µvev‡qvjwR wefv‡Mi ZË¡veav‡b Hand Sanitizer Drcv`b I weZiY Ki‡Q|
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
z

Avw_©K- 80% Ges
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)
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PÆMÖvg Iqvmv

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ প্রণালী কর্পতৃ ক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা)
ভূমিকা
চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহের দায়িত্ব চট্টগ্রাম প�ৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত
ছিল। চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রনয়ণ, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে
১৯৬৩ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ প্রণালী কর্পতৃ ক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সনের
অধ্যাদেশের পরিবর্তে চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬নং আইন) মতে পরিচালিত
হচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ৩১ লক্ষ জনসংখ্যার দৈনিক ৪২ ক�োটি লিটার (৪২০ এমএলডি) চাহিদার বিপরীতে চট্টগ্রাম
ওয়াসা দৈনিক ৩৬ ক�োটি লিটার (৩৬০ এমএলডি) পানি সরবরাহ করছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
লক্ষ্য : নগরবাসীর ক্রয়সীমার মধ্যে নিরাপদ ও কার ্যকর পানি ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে ত�োলা।
উদ্দেশ্য : বিশ্বস্থতার সাথে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন
সেবা প্রদান।

চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রধান স্থাপনাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:
১)

পানি শ�োধনাগার

২) গভীর নলকূপ
৩) পাইপ লাইন
৪) হাই লিফট ও বুষ্টার পাম্প ষ্টেশন
৫) জলাধার
৬) পানির সংয�োগ
৭)
৮)
৯)
১০)

দৈনিক পানি সরবরাহ
জনসংখ্যা কভারেজ
মিটার মেরামত কারখানা
পানির গুণাগুণ পরীক্ষার ল্যাবরেটরী

: ক) 	শেখ হাসিনা পানি শ�োধনাগারঃ-১৪৩ এম,এল,ডি ক্ষমতাসম্পন্ন।
খ) 	শেখ রাসেল পানি শ�োধনাগারঃ-৯০ এম,এল,ডি ক্ষমতাসম্পন্ন।
গ) ম�োহরা পানি শ�োধনাগারঃ- ৯০ এম,এল,ডি ক্ষমতাসম্পন্ন।
ঘ) কালুরঘাট আয়রন রিম�োভ্যাল প্ল্যান্ট ও বুষ্টার ষ্টেশনঃ- ৬৮ এম, এল, ডি
ক্ষমতাসম্পন্ন।
: ৩৮টি চালু আছে।
: সর্বম�োট ৭৭০ কিল�োমিটার।
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ১৪০ কিল�োমিটার স্থাপনকৃত।
: ২টি ও ২টি।
: ৫ টি (৩টি সমাপ্ত এবং ২টি চলমান)।
: সর্বম�োট ৭৭৭৯৪ টি (জুন ২০২০ পর ্যন্ত)।
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ৩২৪৬ টি।
: দৈনিক ৩৬ ক�োটি লিটার (৩৬০ এম,এল,ডি)।
: চট্টগ্রাম ওয়াসার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ৮৬%।
: ১টি।
: ৩টি।

সাংগঠনিক কাঠাম�ো
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬নং আইন) এর আওতায় ১৩ জন বহিঃ সদস্য নিয়ে ওয়াসা ব�োর্ড গঠিত হয়েছে।
কর্পতৃ ক্ষের ১জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ৩জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন/অর ্থ/প্রক�ৌশল) উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব
পালন করছেন। তাঁদের অধীনে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, সচিব, প্রধান প্রক�ৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম ওয়াসার ১০৪৮টি পদ
সম্মলিত সাংগঠনিক কাঠাম�ো ৩১/০১/২০১৬ তারিখে অনুম�োদিত হয়। মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা এবং জুন’ ২০২০ এ শূন্য পদের বিবরণ
নিম্নরূপ :
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পদের বিবরণ
১ম শ্রেণী
২য় শ্রেণী
৩য় শ্রেণী
৪র ্থ শ্রেণী
ম�োট

মঞ্জুরীকৃত পদ
৮৩
৬৫
৪২৯
৪৭১
১০৪৮

পূরণকৃত পদ
৫৭
৫৬
২৯১
২৫৩
৬৫৮

শূন্য পদের সংখ্যা
২৬
১৬
১৩৮
২৩১
৪১১

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণীঃ
ক্রমিক
খাত
নং
১। পানি বিক্রয়

২।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)

অন্যান্য আয় :
মিটার ও অন্যান্য
উন্নয়ন চার্জ
গভীর নলকূপ
সংয�োগ ফি
আমানতের উপর সুদ
সারচার্জ
বিবিধ
ম�োট অন্যান্য আয়
সর্বম�োট

লক্ষ্য মাত্রা আন্তকালীন অর্জন
(ক�োটি টাকায়) (ক�োটি টাকায়)
১১৯.৩৭
১০২.০৭

০৩.২৫
০১.০০
০৯.০০
০৩.০০
০৯.৫০
০৩.০০
২৮.৭৫
১৪৮.১২

বকেয়া
বকেয়া আদায়ের গৃহীত ব্যবস্থা
ক�োটি টাকায়
সরকারি-৫.৬৭ বকেয়া আদায় কার ্যক্রম জ�োরদার করা
বেসরকারি-৫১.১৮ হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন অংকের মেয়াদী
ম�োট-৫৬.৮৫ বকেয়া আদায়ের নিমিত্তে মিটার
পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কসহ
রাজস্ব কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য লক্ষ্যেমাত্রা
নির্ধারণসহ নিয়মিত মনিটরিং করা
হচ্ছে। বড় অংকের বকেয়া গ্রাহকদের
বিরুদ্ধে সংয�োগ বিচ্ছিন্ন, ম�োবাইল ক�োর্ট
পরিচালনাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া
হচ্ছে।

০৩.১১
০১.১৯
০৮.৮১
০২.৭২
১২.৮৩
০১.৯১
৩০.৫৭
১৩২.৬৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ
চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুয�োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও ধারণাকে অবলম্বন
করে চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ৩২ জন
কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ১৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরের অর্জন/সাফল্য
প্রক�ৌশল উইং
চট্টগ্রাম ওয়াসার ৪টি চলমান প্রকল্প :
১। চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্প (CWSISP): বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর ্থায়নে বাস্তবায়নাধীণ
এ প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ৯ ক�োটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতার পানি শ�োধনাগার ও ১৬০ কিল�োমিটার পাইপলাইন নির্মাণ অর্ন্তভূক্ত
আছে। ইত�োমধ্যে প্রকল্পটির অধীনে নির্মিত “শেখ রাসেল পানি শ�োধনাগার” গত ১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ হতে চালু হওয়ায় পানি সরবরাহ
দৈনিক ৩৬ ক�োটি লিটারে উন্নীত হয় এবং প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্ক
তৃ ২৬ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে শুভ উদ্বোধন হয়। প্রকল্প
সমাপ্তির পর চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহের কভারেজ ৭০% এর স্থলে ৯০%-এ উন্নীত হয়েছে। জুন, ২০২০ পর ্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব
অগ্রগতি ৯৩%, আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৯০%।
২। কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প ফেইজ-২: জাইকা,জাপান এর অর ্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১৪.৩০ ক�োটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন
আর�ো একটি পানি শ�োধনাগার নির্মাণ, প্রয়�োজনীয় সার্ভিস রিজার্ভার নির্মাণ ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে পুরাতন ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন
পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন ও পুর্নবাসন করা হচ্ছে যার মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরে একটি আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব
হবে। ২০২২ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। প্রকল্পটি শেষ হলে চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরীর পানির চাহিদার শতকরা ১০০% পূরণে সক্ষম
হবে। জুন, ২০২০ মাস পর ্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭২%, আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৯০%।
৩। ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প: EDCF, ক�োরিয়া এর অর ্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় ৬ ক�োটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব
হবে। প্রক�ৌশল পরামর্শক কর্ক
তৃ ডিটেইল ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তব কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদার কর্ক
তৃ নির্মাণ কাজ চলমান
আছে । প্রকল্পটি ২০২৩ সাল নাগাদ সমাপ্ত হলে কর্ণফুলী নদীর বামতীরে শিল্পায়ন ও নগরায়ন বৃদ্ধি পাবে। এতে উক্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য
ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।
৪। চট্টগ্রাম মহানগরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর ্যায়) : চট্টগ্রাম মহানগরীতে নির্গত পয়ঃবর্জ্য পরিশ�োধনে চট্টগ্রাম ওয়াসা
‘চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর ্যায়)’ শীর্ষক ৩৮০৮.৫৮ ক�োটি টাকার প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পটি
গত ৭/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুম�োদন লাভ করে। কারিগরী পরামর্শক প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ শেষ
পর ্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নিয়�োগের জন্য দরপত্র আহবান করা হবে।

প্রশাসন উইং
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ৮ জন কর্মকর্তাকে পদ�োন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১২টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ৭টি বিভাগীয়
মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। সরকার কর্ক
তৃ /সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত
মামলার সংখ্যা ০৫(পাঁচ) টি, যা কজলিষ্টে শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

অর ্থ উইং
(১) ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ১১৮ টি গভীর নলকূপের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি বাবদ ০৮.৮১ ক�োটি
টাকা আদায় করা হয়েছে (বকেয়াসহ)।
(২) ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে ৩২৪৬ টি নতুন সংয�োগ প্রদান করা হয়েছে।
(৩) ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে এর DSL এবং সরকারী লভ্যাংশ (অবদান) বরাদ্দ ও পরিশ�োধের হিসাব নিম্নরূপ :
(১) DSL
বরাদ্দ
শুন্য

পরিশ�োধ
শুন্য

(২) সরকারী লভ্যাংশ
বরাদ্দ
১১০.০০ লক্ষ টাকা

পরিশ�োধ
০০.০০ লক্ষ টাকা
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চট্টগ্রাম ওয়াসার উন্নয়ন কর্মকান্ডের ছবি

শেখ রাসেল পানি শ�োধনাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠান
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শেখ রাসেল পানি শ�োধনাগার
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খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
ভূমিকা
নগরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী খুলনা ওয়াসা নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মকভাবে
কাজ করে যাচ্ছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে খুলনা শহরে পানি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রক�ৌশল অধিদপ্তর, খুলনা দ্বারা
পরিচালিত হত। ১৯৮৪ সাল থেকে সৃষ্ট পানি সরবরাহ বিভাগ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। নগরবাসীর
চহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২/৩/২০০৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্ক
তৃ পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ আইন ১৯৯৬ এর
মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার সৃষ্টি হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
খুলনা শহরের নগরবাসীর মধ্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকার খুলনা ওয়াসা ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
প্রতিষ্ঠা করেছে। খুলনা ওয়াসা খুলনা নগরবাসীদের জন্য উৎপাদক নলকূপ, ভূ-উপরিস্থ পানি শ�োধনাগার ও পাইপ লাইন এর মাধ্যমে
নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, স্ট্রীট-হাইড্রেন্ট এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং বিশেষ প্রয়�োজনে গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে
ওয়াটার ট্যাংকের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী
খাত

লক্ষ্য মাত্রা

অর্জন

পানির বিল

বকেয়া/বকেয়া
আদায়

৪,৭৯,৬৩,২৬৪ ৫,০৪,৮৭,৬৪৬ ৪৬,৩৮,২০৯
পানির সংয�োগ ফি
৯৪,১৪,০৭৮
৯৮,০৪,২৯৩ টাকা পূর্বের
৩৪,৭৭৫
৩৬,৫০০
বকেয়া
গভীর নলকূপ হতে রাজস্ব
আদায়
১,২৯,৪৫০
ট্যাংক গাড়ীতে পানি বিক্রয়
১,২২,৯৭৮
১,৭৫,৮৯০
১,৮৫,১৪৯
বিবিধ (দরপত্র /সিডিউল বিক্রয়,

পানির সংয�োগ আবেদন ফরম,
নাম পরিবর্তন ফি ও বিবিধ)
ম�োট
৫,৭৭,১০,৯৮৫ ৬,০৬,৪৩,০৩৮

বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা
z
z

z

z
z

z

ডিমান্ড ন�োটিশ প্রদান।
ডিমান্ড ন�োটিশ অনুসারে আদায়ের নিমিত্তে
বাড়ি বাড়ি গিয়ে বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা
গ্রহণ।
বকেয়া আদায়ের লক্ষে টেলিফ�োনে গ্রাহকের
সাথে য�োগায�োগ।
কম্পিউটারাইজড বিল প্রদান।
বকেয়া পানির বিল পরিশ�োধের জন্য
পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডবিল এবং মাইকিং
করা, টেলিভিশনে স্ক্রুল নিউজ প্রদর্শন।
সংয�োগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা
করা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৯ জনকে অভ্যন্তরিন প্রশিক্ষণ, ১৮ জনকে দেশে এবং ১২ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অডিট
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্ক
তৃ খুলনা ওয়াসার সৃষ্টিকাল হতে ২০০৮-১০, ২০১০-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৭-১৮ অর ্থবছরের অডিট
কার ্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অডিট আপত্তিতে সর্বম�োট ৩৮টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। যার মধ্যে ২৯টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ০৯টি সাধারণ
অনুচ্ছেদ রয়েছে। উক্ত ৩৮টি আপত্তি হতে জুন ২০২০ পর ্যন্ত ১৯টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ০৯টি সাধারণ অনুচ্ছেদ সহ ম�োট ২৮ টি আপত্তি
নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি অগ্রিম অনুচ্ছেদের নিষ্পত্তি মূলক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে (যার মধ্যে ১০টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ স্থানীয়
সরকার বিভাগ থেকে সুপারিশ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে)।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরের অর্জন/সাফল্য
z
z
z

z
z

z
z
z

z
z
z

z

z

বর্তমান জুন ২০১৯ পর ্যন্ত পানি সরবরাহের পরিমান ১৪৬ এম এল ডি-তে উন্নীত হয়েছে।
খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ হিসাবে জুন, ২০২০ পর ্যন্ত পানির সংয�োগ ৩৫,০০০টি-তে উন্নীত হয়েছে।
পানির অপচয় র�োধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বের মাসিক ফ্ল্যাট রেইট (ব্যাস পদ্ধতি) এর পরিবর্তে
মিটারিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে পানির সংয�োগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর ্যন্ত ৯৭% পানির সংয�োগে ফ্লো মিটার
স্থাপন করা হয়েছে।
জুন ২০২০ পর ্যন্ত রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭% উন্নীত হয়েছে।
খুলনা ওয়াসা ইত�োমধ্যেই কম্পিউটারাইজড বিলিং সফটওয়্যার চালু করেছে। যার মাধ্যমে গ্রাহকদের পানির সংয�োগের ও বিলের
বিস্তারিত তথ্য সহজে জানা যাচ্ছে। প্রতি গ্রাহকের সংয�োগ প্রদান থেকে শুরু করে মাসিক বিলসহ রাজস্ব আদায় সম্পর্কে তথ্য
জানা যাচ্ছে।
দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় ই-নথি চালু করা হয়েছে।
খুলনা ওয়াসার সার্বক্ষণিক কল সেন্টার চালু হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহক যেক�োন�ো সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগইন করে
তার সেবা সংক্রান্ত সমস্যা লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং দাখিল কৃত অভিয�োগের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
ই-জিপি প�োর্টালের আওতায় খুলনা ওয়াসার যাবতীয় টেন্ডার কার ্যক্রম ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে
অনলাইনে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুম�োদন, দরপত্র আহবান, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদনের ন�োটিশ প্রদান
ও চুক্তি সম্পাদনসহ যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।
ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে খুলনা ওয়াসার গ্রাহকগণ যেক�োন�ো সময় ঘরে বসেই তাদের নিজ নিজ ম�োবাইল
ফ�োন থেকে জি-পে, শিওর ক্যাশ ও ডিবিবিএল অ্যাপ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশ�োধ করতে পারেন।
পানির বিল পরীক্ষার জন্য গ্রাহকবৃন্দকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানান�ো হচ্ছে।
খুলনা ওয়াসার ডায়নামিক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে (http://www.kwasa.org.bd)। খুলনা ওয়াসার গ্রাহক সেবা
সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসহ দাপ্তরিক সাধারণ তথ্য ও যাবতীয় ফরম ওয়েবসাইটে আপল�োড করা হয়েছে। গ্রাহকগণ যেক�োন�ো
সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগইন করে তাদের নিজ নিজ পানির বিলের তথ্য সরাসরি দেখতে পারবেন।
কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়্যার চালু হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-বিলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে
আদায়কৃত রাজস্ব একাউন্টিং সফটওয়্যার এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে যাবতীয় হিসাব কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। খুলনা
ওয়াসায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনসহ অন্যান্য ভাতাদি পে র�োল সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হচ্ছে।
খুলনা ওয়াসার সম্পদ সমূহ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, বণ্টন ও অপচয় র�োধে ইত�োমধ্যেই কম্পিউটারাইজড ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু
করা হয়েছে। ফলে ক্রয়কৃত ও ভাণ্ডারে মজুদকৃত সম্পদের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদকরণ ও সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ করা হচ্ছে।

খুলনা ওয়াসায় বাস্তবায়িত প্রকল্প
খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প : ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি লক্ষ্যে ২৫৫,৪৯১.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত
ব্যয়ে “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প” বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্ন উল্লেখিত অবকাঠামে নির্মাণ করে চাহিদা অনুযায়ি নিরাপদ সুপেয় পানি
সরবরাহ করা হচ্ছে।
z

Surface Water Treatment
Plant & Impounding Reservoir
: খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার তিলক
ও পাথরঘাটা নামক স্থানে ১১০ এমএলডি
(১১ ক�োটি লিটার) ক্ষমতা বঙ্গবন্ধু ওয়াটার
ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এ পানি শ�োধন করে
সরবরাহ করা হচ্ছে।

১১০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
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z

Distribution
Reservoir
&
Overhead Tanks : মহানগরীতে বিভিন্ন
স্থানে ৭টি Distribution Reservoir
(৫০০০ থেকে ১৩৫০০ ঘ:মি: ক্ষমতা
সম্পন্ন) এবং ১০টি Overhead Tanks
(৪০০ঘ:মি: ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি এবং ৬৫০
ঘ:মি: ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি) এর মাধ্যমে
নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

Clear Water Transmission
Mains including River crossing:
৩০০ মি:মি: হতে ১২০০ মি:মি: ব্যাসের
৪৫ কি:মি: ডাকটাইল আয়রন পাইপ, ১৪
কি:মি: এইচডিপিই পাইপ এবং রুপসা
নদীর তলদেশ দিয়ে ৬৮৫ মি:স্থাপিত
পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ�োধিত পানি
সরবরাহ করা হচ্ছে।

Distribution Pipe Network:
এ কাজের আওতায় স্থাপিত ৭৫মি:মি:
থেকে ৫০০মি:মি: ব্যাসের ৪২ কি:মি:
ডাকটাইল আয়রন পাইপ এবং ৬১০ কি:মি:
এইচডিপিই স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে
খুলনা মহানগরীর ৩৫০০০ বাসগৃহে পানি
সরবরাহ করা হচ্ছে।

Water Intake facility and Raw
Water Transmission Pipe line:
বাগেরহাট জেলার ম�োল্লাহাট ব্রীজ সংলগ্ন
স্থানে নির্মিত ইনটেক পাস্প হাউজ ও
অন্যান্য ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে মধুমতি
নদী হতে অপরিশ�োধিত পানি সংগ্রহ করে
৩৩.৪০ কি:মি: ডাকটাইল আয়রন সঞ্চালন
পাইপ লাইনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ওয়াটার
ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহে করা হচ্ছে।

Reservoir & Overhead Tank নির্মাণ কাজ

রূপসা নদীর তলদেশ দিয়ে ডাকটাইল আয়রন পাইপ লাইন স্থাপন

মহানগরীরতে ডাকটাইল আয়রন ও এইচডিপিই পাইপ লাইন স্থাপন

ম�োল্লাহাট ওয়াটার ইনটেক পাম্প হাউজ
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রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ (রাজশাহী ওয়াসা)
ভূমিকা
রাজশাহী মহানগরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষে
বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তদাল�োকে গৃহীত রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজশাহী ওয়াসা মহানগরবাসীর
জন্য উন্নত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
রাজশাহী শহরের নগরবাসীর মধ্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকার রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্পতৃ ক্ষ
(রাজশাহী ওয়াসা) প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজশাহী ওয়াসা রাজশাহী নগরবাসীদের জন্য উৎপাদক নলকূপ, ভূ-উপরিস্থিত পানি শ�োধনাগার
ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, স্ট্রীট হাইড্রেন্ট এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং বিশেষ প্রয়�োজনে গ্রাহকের
চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াটার ট্যাংকারের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

রাজশাহী মহানগরীর পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা
সাধারণ তথ্য :

ম�োট জনসংখ্যা
পানির চাহিদা
পানির গ্রাহক সংখ্যা
জনবলের সংখ্যা
বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়
বৈদ্যুতিক বিল
জনবল ব্যয়
অন্যান্য ব্যয়
বাৎসরিক পানির বিল (চাহিদা)
বাৎসরিক আয়

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

৫,৫১,৬৩০ জন
১১৩২৯০ ঘনমিটার/দিন (১১৩.২৯ এমএলডি) (দৈনিক ১১.৩৩ ক�োটি লিটার)
৪৫,১৩০টি
২৯৭ জন
২২২৭.৫৩ লক্ষ টাকা
৬৬৪.০৯ লক্ষ টাকা 
৮১৮.১৪ লক্ষ টাকা 
৭৪৫.৩০ লক্ষ টাকা 
৭৮২.৪৩ লক্ষ টাকা
৫০৭.৪২ লক্ষ টাকা

উৎপাদন ও বিতরণ
ম�োট পানি উৎপাদন
: ৯৯০০০ ঘন মিটার/দিন (৯৯.০০ এমএলডি) (দৈনিক ৯.৯ ক�োটি লিটার)
			ভূগর্ভস্থ পানি উৎপাদন - ৯৯.০০ এমএলডি (৯৪%)
			ভূ-উপরিস্থিত পানি উৎপাদন - ৬.০০ এমএলডি (৬%)
পানি সরবরাহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক
: ৭১২.৫০ কিঃমিঃ
উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা
: ১১০ টি
দৈনিক জনপ্রতি পানির উৎপাদন
: ২০৫ লিটার

পানি সেবা
পানি সরবরাহের আওতাভূক্ত জনসংখ্যা
পানি বিক্রয়ের পরিমাণ

:
:

৪,৬৩,৩৭০ জন
৬১০৪০ ঘন মিটার/দিন (৬১.০৪ এমএলডি) (দৈনিক ৬.১০ ক�োটি লিটার)

:
:
:
:

৮৪%
১২ ঘন্টা/দিন
১৩৫.৭০ লিটার
০%

সেবা নির্দেশিকা
পানির ম�োট কাভারেজ (জনসংখ্যা ভিত্তিক)
পানি প্রাপ্যতা (সরবরাহের সময়কাল)
দৈনিক জন প্রতি পানির ব্যবহার
পয়ঃনিষ্কাশন কাভারেজ
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কর্মদক্ষতা নির্দেশিকা
নন-রেভিনিউ ওয়াটার (NRW)
পরিচালনা অনুপাত (Operating Ratio)
পানির ট্যারিফ আদায়ের হার
জনবল/১০০০ পানি সংয�োগ

:
:
:
:

৩৩.৭৮%
৩.৫৭
৫০.০৮%
৭.০৮

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে অর ্থ ছাড়ের বিবরণ
রাজশাহী ওয়াসার অনুকূলে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় আবর্তক অনুদান খাতে (ক�োড নং-৩৬৩১) ও
মূলধন অনুদান খাতে (ক�োড নং-৩৬৩২) সর্বম�োট ২৪,০০,০০,০০০.০০ (চবিবশ ক�োটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী
খাত
অর্জন
পানির বিল ও গভীর নলকূপ হতে ২.১০ ক�োটি টাকা
রাজস্ব
পানির সংয�োগ ফি
৩৪.২৩ লক্ষ টাকা
দরপত্র/সিডিউল বিক্রয়
১৫০০০/=
বিবিধ (পানি সংয�োগ আবেদন ফরম, ৪৯.০৮৯ লক্ষ টাকা
নাম পরিবর্তন ফি ও বিবিধ)

বকেয়া
২.৬৫ ক�োটি
টাকা
-

বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা
বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে টেলিফ�োনে গ্রাহকের সাথে
য�োগায�োগ;
কম্পিউটারাইজড বিল প্রদান;
বকেয়া পানির বিল পরিশ�োধের জন্য পত্রিকায়
বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডবিল এবং মাইকিং করা ইত্যাদি;
সংয�োগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করা।

ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি
ক) রাজশাহী ওয়াসা তাদের সকল ১০৩টি পাম্প চালু রেখে নগরবাসীকে সেবা প্রদান অব্যহত রেখেছে;
খ) নগরীর ০২ (দুই) টি জনবহুল পয়েন্টে এবং ওয়াসা ভবনে ‘হাত ধ�োয়া কর্মসূচী’ চলমান রয়েছে;
গ) 	সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে নগরীর সড়ক গুলিতে জীবাণুনাশক স্প্রে কার ্যক্রম অব্যাহত আছে;
ঘ) সচেতনতামূলক কার ্যক্রম হিসেবে লিফলেট বিতরণ ও ব�োর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
ঙ) ৫০০০ টি সার্জিকাল মাস্ক, ৩৫০টি ওয়াসযগ্যে মাস্ক, ৪০০ সেট হ্যান্ড গ্লোবস, ৫০টি স্যানিটাইজার, ১০টি স্যাভল�োন জীবাণুনাশক
স্প্রে বিতরন করা হয়েছে;
চ) কর�োনা দূর্যোগ ম�োকাবেলায় ২৪০ জন কে ০৭ কেজি চাল, ০২ কেজি আলু, ০১ কেজি ডাল, ০১ লিটার তেল, ০১ টি সাবান এর
সমন্বয়ে ২৪০ টি প্যাকেট বিতরন করা হয়েছে;
ছ) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ৫০০ গ্রাম সেমাই, ০১ কেজি চিনি, ০১ কেজি প�োলাউ চাউল (চিনিগুড়া), ০৫ কেজি চাউল (২৮),
০১ কেজি লবন, ০১ লিটার স�োয়াবিন তেল, ০১ কেজি ডাউল (মসুর) এর সমন্বয়ে ২৪০ জন কে প্যাকেট বিতরন করা হয়েছে;

রাজশাহী ওয়াসার চলমান প্রকল্পসমূহ
প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল

“রাজশাহী ওয়াসার ভূপরিস্থ পানি
শ�োধনাগার”
ম�োট প্রকল্প ব্যয় : ৪০৬২২২.৭৭ লক্ষ টাকা।
জিওবি : ১৭৪৮৬৩.৩৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প সাহায্য : ২৩১৩৫৯.৩৮ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকাল :
০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০২২
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প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের বর্তমান
অগ্রগতি

To ensure customer satisfaction according to water প্রকল্পটি বর্তমানে
demand up to 2030 through increasing population
চায়না এক্সিম
coverage by water supply from 71 % to 100%, average ব্যংকের সাথে
daily consumption from 65 lpcd to 140 lpcd & improving ঋণচুক্তি সম্পাদনের
water quality by producing 200 MLD potable water.
অপেক্ষাধীন আছে।
To make the water supply system sustainable through
improvement of water resource management by 100%
water supply from surface water sources.

(লক্ষ টাকায়)
লক্ষ্যেমাত্রা
অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
প্রকল্পের
(২০১৯-২০ অর ্থবছর) (২০১৯-২০ অর ্থবছর)
অংগের নাম
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
উদ্দেশ্য
বাস্তব
আর্থিক বাস্তব
আর্থিক
‘‘রাজশাহী ওয়াসার ভূপরিস্থ পানি রাজশাহী
জমি অধিগ্রহণ
৫২.০০৪৮ ১১২৫.০২ ১০০% ৯০৪৮.৭২
ওয়াসার
একর
শ�োধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ’’
ভূপরিস্থ পানি জমির সীমানা নির্ধারণ থ�োক
১৫
১০০%
৭.৯৮
ম�োট প্রকল্প ব্যয় : ৭৮৬৯.১৮ লক্ষ টাকা। শ�োধনাগার
পিলার নির্মাণ
জিওবি : ৭৮৬৯.১৮ লক্ষ টাকা।
নির্মাণের জন্য
সম্মানী
থ�োক
.৫
১০০%
.৫
প্রকল্প সাহায্য : ০.০ টাকা।
৫২.০০৪৮
পেট্রোল ওয়েল ও
থ�োক
১.৭৩ ১০০%
.২৪
একর জমি
বাস্তবায়ন কাল :
লুব্রিকেন্ট
(জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০)।
অধিগ্রহণ করা।
মুদ্রন ও বাধাই
থ�োক
৪.০০ ১০০%
২.৫৯

প্রকল্পের কার ্যক্রম সংশ্লিষ্ট ছবি

শহীদ এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান পানি শ�োধনাগার
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ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
অঞ্চল সংখ্যা
জনসংখ্যা

:
:
:
:

১৯৬.২২৮ বর্গ কিল�োমিটার
৫৪টি
১০টি
৫৫,২৪,৬২১ জন।

রূপকল্প (Vision)
আধুনিক নাগরিক সুয�োগ-সুবিধা সম্বলিত টেকসই এবং বাসয�োগ্য নগর গড়ে ত�োলা। একটি সুস্থ্য, সচল ও আধুনিক ঢাকা গড়ে ত�োলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)
নগর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা কার ্যক্রম উন্নয়ন এবং অন্যান্য নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নগরের পরিবেশ ও
নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রধান সেবাসমূহ/কার ্যক্রম
z
z
z
z
z
z
z

সড়ক, নর্দমা, ফুটপাথ ও ট্রাফিক অবকাঠাম�ো মেরামত/সংস্কার ও উন্নয়ন;
সড়ক বাতি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত;
নাগরিক সুবিধা সংশ্লিষ্ট ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
গৃহস্থালী ও হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণ;
সড়ক ও নর্দমা পরিস্কারকরণ সংক্রান্ত কাজ;
সিটি কর্পোরেশন আইন এর অধীন কর, ট�োল, ফিস, রেইট ধার্য্য ও আদায় করা;
দরিদ্র মা, শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল
অনুম�োদিত জনবল
১৮৫৮

কর্মরত
৮৩৬

২০১৯-২০ অর ্থবছরে পূরণকৃত পদসংখ্যা


সৃষ্ট পদ


শূন্যপদ
১০২২

রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিবরণ (অর ্থবছর ২০১৯-২০) (টাকায়)
খাত
রাজস্ব আয়

ম�োট বাজেট
৬৪২,৪০,০০,০০০.০০

ম�োট প্রকৃত আয়
৬১২,৯২,৯১,২৯২.৯৯

২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার ্যক্রমের বিবরণ (টাকায়)
খাত
রাজস্ব আয় সর্বম�োট

ম�োট বাজেট
১১৮১,১৫,০০,০০০.০০

ম�োট প্রকৃত আয়
১১৫১,০০,০৩,৪৩৮.২২
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২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের প্রাপ্তি ও পরিশ�োধ বিবরণী (টাকায়)
ক্র:নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১
২
৩
৪

খাত

রাজস্ব ব্যয়
বেতন পারিশ্রমিক ও ভাতা
বিদ্যুত জ্বালানী ও পানি
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
মশক নিয়ন্ত্রণ
সরবরাহ
ভাড়া রেটস ও কর
কল্যাণমূলক ব্যয়
ভ্রমণ ও যাতায়াত
ডাক, তার, দূরালাপনী
আতিথেয়তা ও উৎসব
বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা
ফি
প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা
বীমা
নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ম�োবাইল ক�োর্ট/উচ্ছেদ/ভেজাল বির�োধী অভিজান
অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যয়
বিবিধ
ম�োট রাজস্ব ব্যয়
উন্নয়ন ব্যয়
সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
কবরস্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন
নাগরিক ও বিন�োদনমূলক সুবিধাদি
ভ�ৌত অবকাঠাম�ো নির্মাণ ও উন্নয়ন
পরিবেশ উন্নয়ন
বিশেষ উন্নয়ন
নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন
জিওবি প্রকল্পে ডিএনসিসির অংশ
সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়
ম�োট উন্নয়ন ব্যয়
অন্যান্য ব্যয়
ঋণ পরিশ�োধ/মামলা সংক্রান্ত রায়
সালামী ফেরত
গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য অগ্রিম
সাময়িক ঋণ প্রদান
ম�োট রাজস্ব, উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয়
সমাপণী স্থিতি
সর্বম�োট
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ম�োট বাজেট

ম�োট প্রকৃত ব্যয়

১৬৫,০০,০০,০০০.০০
৫৬,২০,০০,০০০.০০
২৪,২৫,০০,০০০.০০
৫৮,০০,০০,০০০.০০
২৮,১৫,০০,০০০.০০
৯,৩৫,০০,০০০.০০
২৩,১০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
১৫,০০,০০০.০০
৮,৫০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৬,৬০,০০,০০০.০০
১,৬০,০০,০০০.০০
৩০,০০,০০০.০০
৭৬,০০,০০,০০০.০০
৮০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
৬,০০,০০,০০০.০০
৪৬৭,১৫,০০,০০০.০০

১৫৮,৫৪,৭৪,৭২৫.০০
৪৮,০৪,৭২,৭৭৫.৯৭
১৩,৫৭,৭০,৭৩৫.২০
৪১,৩৪,৯৮,৬৮৮.৩৩
১৫,১৬,০৯,২৩৪.০০
৪,০৮,২১,৬৮৬.০০
১৬,১৮,১৩,৭৯০.০০
৭৯,৫৮৪.০০
৪,৫১,৮৫৯.০০
৪,৬৯,৫৫,২৯৩.০০
১,২৪,৪০,৬৩৫.০০
২,৬৭,৭৭,৫৩৪.০০
৪১,৪৬,৭৬৬.০০
৭,৮৯,৭৯৬.০০
৬২,০০,৪৯,৫০২.০০
৩৮,১০,৭৫০.০০
৫,১৮,২৮২.০০
৪,৫১,৩৫,০৮৭.৪৬
৩৭৩,০৬,১৬,৭২২.৯৬

২৩২,০০,০০,০০০.০০
৪,১০,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
২৭,২৫,০০,০০০.০০
১০,১৫,০০,০০০.০০
১৭,০০,০০,০০০.০০
০.০০
৫০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৪১,২৫,০০,০০০.০০
৩৩৬,০০,০০,০০০.০০

১৬৭,০৬,৫১,৭৬৬.০০
১,৬৫,৫৩,৮৭০.০০
৬৫,৭৬,০১৬.০০
১৩,০১,৩৯,৬০৩.০০
৪,৭৪,৫৪,৫৬৫.০০
১১,২৯,০০,৯১০.০০
০.০০
১,৮৮,৭৮২.৪৯
২৫,০০,০০০.০০
৩২,১৩,৮২,৩৫০.০০
২৩০,৮৩,৪৭,৮৬২.৪৯

৫,৭৫,০০,০০০/৮০৮,৯০,০০,০০০.০০
৩৭২,২৫,০০,০০০.০০
১১৮১,১৫,০০,০০০.০০

৫,১৩,৯৫,১৪২.০০
৬০৯,০৩,৫৯,৭২৭.৪৫
৫৪১,৯৬,৪৩,৭১০.৭৭
১১৫১,০০,০৩,৪৩৮.২২

সম্পত্তি বিভাগ (কর্মসূচি)
আয়ের বিবরণ
ক্রমিক নং
1.
2.
3.
4.
5.
সর্বম�োট

পশুর হাট (অস্থায়ী হাট)
ইজারা (কার পার্কিং)
পুরাতন মালামাল নিলাম
পশু জাবাইখানা
অন্যান্য (অস্থায়ী ভাড়া)

খাত

অর ্থবছর ২০১৯-২০২০
১৫৫৭৪৩৭৮৬.০০
২৩৭৮৮৮৯.০০
৯৪৪০০০.০০
৮৩১৫০০.০০
৭৮৮৯১৪৩.০০
১৬,৭৭,৮৭,৩১৮.০০

খাত

অর ্থবছর ২০১৯-২০২০
৪০০০০০০০.০০
৭৫০০০০০.০০
২৭০০০০০০.০০
৫০০০০০০.০০
৭,৯৫,০০,০০০.০০

ব্যয়ের বিবরণ
ক্রমিক নং
1.
2.
3.
4.
সর্বম�োট

ভুমি উন্নয়ন কর
হাট-বাজার ইজারা হতে মুক্তিয�োদ্ধাদের অংশ
৭-ভু রাজস্ব
ডিএনসিসির ভূমি ও বিভিন্ন স্থাপনা রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

রাজস্ব বিভাগ কর্মসূচি :
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান ৫টি অঞ্চল ও নবসৃষ্ট ৫টি অঞ্চলসহ ম�োট ১০টি অঞ্চলের অঞ্চলভিত্তিক ওয়ার্ডসমূহ নিম্নরূপ :

z

z

ক্রমিক
অঞ্চল
অঞ্চলভুক্ত ওয়ার্ডসমূহ
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
২০১৯-২০ অর ্থবছরে অঞ্চল-১ থেকে ৫ অঞ্চল পর ্যন্ত ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা ২,৩৩,০৭০ টি। হ�োল্ডিং নম্বর প্রদান একটি চলমান
প্রক্রিয়া। নবসৃষ্ট অঞ্চল ৬ থেকে ১০ পর ্যন্ত হ�োল্ডিং ট্যাক্স গ্রহণের উদ্যেগ নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২০১৯-২০ অর ্থবছরে অঞ্চল-১ থেকে ৫ অঞ্চল পর ্যন্ত (বাজার শাখাসহ) ম�োট ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা ৩,০১,৪৮৯ টি। ট্রেড লাইসেন্স
প্রদান ও নবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। নবসৃষ্ট অঞ্চল ৬ থেকে ১০ এ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে।
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বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি : চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী :
প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের
উৎস/আর্থিক সংশ্লেষ/
সমাপ্তিকাল
প্রকল্পের নামঃ আমিন বাজার
ল্যান্ডফিলের সম্প্রসারণ ও
আধুনিকীকরণ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
z

z

অর ্থায়নের উৎসঃ জিওবি।

আর্থিক
সংশ্লেষ:
৭৮৬২৬.৯১ লক্ষ। সম্পূর্ণ
z
জিওবি অর ্থায়ন।
সমাপ্তিকালঃ জুন ২০২৩খ্রিঃ

z

লক্ষ্যমাত্রা

অংগের নাম

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন
তথা ইনসিনারশেন এর মাধ্যমে
ভূমির উপর চাম কমান�ো;
বর্জ্য পরিবেশবান্ধব ও মান
সম্মত উপায়ে সংগ্রহ, পরিবহন
ও নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে
ডিসপ�োজাল এর ব্যবস্থাকরণ;
বর্জ্য হতে কার্বন নিঃসরণের
পরিমাণ হ্রাসকরণ ও
রিস�োর্স রিকভারি সুবিধা
স্থাপনের মাধ্যমে ল্যান্ডফিলে
বর্জ্যের পরিমাণ কমিয়ে
বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর করা।

z

z

অগ্রগতি

বাস্তব আর্থিক বাস্তব আর্থিক

টায়ার
ড�োজার-২টি, ০.০
হাইড্রলিক
এস্কেভেটর৩টি, বুলড�োজার-৬টি, পেল�োডার-২টি, ফায়ার ট্রাক২টি, মিস্ট স্প্রেয়ার-২টি,
লং আর্ম এস্কেভেটর-২টি,
মাইক্রোবাস-১টি।

০.০

০.০

০.০

ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন,
বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ,
ডাম্পিং প্লাটফর্ম নির্মাণ,
ড্রেন নির্মাণ, ফেন্সিং
বাউন্ডারী ওয়াল, এইচডিপি
লাইন স্থাপন।

প্রক�ৌশল বিভাগ কর্ক
তৃ অবৈধ দখলীকৃত সম্পত্তি ও খালের জমি উদ্ধার সংক্রান্ত উদ্ধারকৃত তথ্য :
২০১৯-২০ অর ্থবছর

অভিযান

জুলাই/২০১৯ হতে
জুন/২০২০

৩০৮

অস্থায়ী
স্থায়ী
ফুটপাথ মামলার
কারাদন্ড
বিলব�োর্ড
অর ্থ দন্ড (টাকা)
অবকাঠাম�ো অবকাঠাম�ো
উদ্ধার
সংখ্যা
(সংখ্যা)
৮,৪৫১
১৩৮
৩১৩ ২৩২.৯৫ ৭৫১ ১,৬০,২৭,৯০০/- ১৯৮

অবকাঠাম�ো উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেনের সংখ্যা দৈর্ঘ্য: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব অর ্থায়নে ১৭২.৯৭
কিঃমিঃ সড়ক, ৭০.৬৯ কিঃমিঃ ফুটপাত এবং এবং ১৯৮.৯৬ কি: মি: ড্রেইন/নর্দমা সংস্কার/উন্নয়ন/নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী:
ক্র:ম
১

প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
প্রকল্পের নাম:
আরবান রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট(ইউআরপি)ডিএনসিসি পার্ট (১ম সংশ�োধিত)
অর ্থায়নের উৎসঃ জিওবি ও আইডিএ, বিশ্ব
ব্যাংক এবং প্রজেক্ট এইড (ক্রেডিট)।
আর্থিক সংশ্লেষ:
(১ম সংশ�োধিত)
ম�োট =৮০৬০৫.০০ (জিওবি
=১৪৫৫.০০+ প্রকল্প সাহায্য =৭৯১৩৫.০০
মূল ডিপিপি:
ম�োট =৭৪৬০৫.০০ (জিওবি =১৪৫৫.০০+
প্রকল্প সাহায্য =৭৩১৫০.০০
সমাপ্তিকাল:
এপ্রিল, ২০২২খ্রিঃ (১ম সংশ�োধিত)
জুন, ২০২০(মূল ডিপিপি)
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প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাস্তব

লক্ষ্যমাত্রা
আর্থিক

বাস্তব

অগ্রগতি
আর্থিক

সামগ্রিক ভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য
হল�ো ‘‘জাতীয় জরুরী প্রয়�োজনে
৭৫% ম�োট
৭৩% ৬৮.২২%
কার ্যকরী পরিকল্পনা, সাড়া প্রদান ও
=৫৫৯৫৩.৭৫
(জিওবি
পুনরুদ্ধার কার ্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা
লক্ষ টাকা
=২১৯.৩৪+
এবং সিলেটে সংশ্লিষ্ট সরকারী
(জিওবি
আইডিএ =
সংস্থা (ডিএনসিসি, ডিএসসিসি,
৫০৬৭৩.১৫)=
=২৫০.০০+
এসসিসি ও এফএসিডি) সমূহের
আইডিএ=
ম�োট
সক্ষমতা বৃদ্ধি’’
৫৫৭০৩.৭৫) লক্ষ
=৫০৮৯২.৪৯
টাকা

ক্র:ম
২

প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
প্রকল্পের নাম :
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উম্মুক্ত
স্থানসমূহের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও
সবুজায়ন প্রকল্প
অর ্থায়নের উৎস: জিওবি
আর্থিক সংশ্লেষ: ২৭৯৫০.৮০ লক্ষ টাকা
(জিওবি)
সমাপ্তিকাল: জুন,২০২১ খ্রিঃ

z

z

z

z

৩

প্রকল্পের নাম :
ইসিবি চত্তর হতে মিরপুর পর ্যন্ত সড়ক
প্রশস্থকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী ম�োড়ে
ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
অর ্থায়নের উৎসঃ জিওবি -১০০%
ম�োট টাকা- ১০১২১১.০৬
সমাপ্তিকালঃ ৩০শে জুন ২০২১ইং

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তব
আর্থিক
নগরবাসীর সামাজিক ও ৫৭% ৭০০০.০০ লক্ষ
টাকা
সংস্কৃতিক পেক্ষাপটের সাথে
প্রকল্পের উদ্দেশ্য

অগ্রগতি
বাস্তব
আর্থিক
৪৫% ৫৫০০.০০ লক্ষ
টাকা

সামাঞ্জস্যপূর্ণ, বসবাস উপয�োগী
কার ্যকর ও টেকসই অবকাঠাম�ো
নির্মানের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন
ও আধুনিকায়ন আল�োচ্য প্রকল্পের
মূল উদ্দেশ্য।
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের
১৮টি পার্ক ও ৪টি খেলার মাঠের
উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।
২৩ টি পাবলিক টয়লেট উন্নয়ন
এবং আধুনিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও
ব্যবহার উপয�োগী নতুন ৫০টি
পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।
৩টি আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত
জবাইখানা নির্মাণ।

পর ্যাপ্ত খ�োলা এবং সবুজ স্থান
রেখে ২টি কবরস্থান উন্নয়ন।
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যমান ৭৭% ৫৫৩৫৬.০০
(লক্ষ টাকা)
৩.৭০ কি.মি. সড়ক প্রশস্থকরন
ও উন্নয়ন এবং কালশী ম�োড়ে
ফ্লাইওভার (২৩৩৫ মিঃ)
নির্মাণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত
উন্নয়নমূলক
নির্মাণ
কার ্য
সম্পাদনঃ
z মিরপুর পল্লবী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট,
উত্তরা মহাখালী ও রামপুরার
মধ্যে সড়ক য�োগায�োগ ব্যবস্থা
উন্নয়নকরণ
z সড়কের
পার্শ্ববর্তী আবাসিক
এলাকার জন্য নিরাপদ সড়ক
নির্মাণ।
z সড়কে যানবাহন ধারণক্ষমতা
বৃদ্ধিকরণ ও যানজট নিরসন।
z সড়কটিতে সাইকেল চালনায়
সুবিধা প্রদান।
z পথচারীদের ফুটপাত ব্যবহারের
সুবিধা প্রদান।
z যাত্রী সাধারনের জন্য বাস-বে ও
যাত্রী ছাউনি নির্মাণ ও পুলিশ বক্স
নির্মাণ।
z পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ।

৭৭% ২৭৮৭১.২৩২
(লক্ষ টাকা)
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ক্র:ম
৪

প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
প্রকল্পের নাম :
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সড়ক
উন্নয়ন কাজের জন্য এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট,
সংশিষ্ট যান ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন
প্রকল্প (১ম সংশ�োধিত)।
অর ্থায়নের উৎসঃ জিওবি ও ডিএনসিসি।
আর্থিক সংশ্লেষ: ৪৯৬১.৯০ লক্ষ
টাকা (জিওবি- ৪৪৭৮.২০ লক্ষ ও
ডিএনসিসি-৪৮৩.৭০ লক্ষ)।
সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২১খ্রিঃ।

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তব
আর্থিক
এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট সংগ্রহের ৬৫% ৩২২৪.০০
লক্ষ টাকা
মাধ্যমে কার ্যকর ও ফলপ্রসু
প্রকল্পের উদ্দেশ্য

z

z
z
z
z

z

অগ্রগতি
বাস্তব
আর্থিক
৬৫% ৩২২৪.০০ লক্ষ
টাকা

মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন
উন্নয়ন করা;
যানবাহন সহজে চলাচলের
সুবিধা সৃষ্টি করা;
সিটি কর্পোরেশন এলাকায়
যানজট হ্রাস করা;
নাগরিকদের আর ্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন করা এবং
বায়ু দূষণমুক্ত ও উন্নত
পরিবেশসম্মত রাস্তা নির্মাণ ও
উন্নয়ন করা এবং
নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এলইডি (LED) সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প
বিদ্যুৎ সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালকের কার ্যালয়
(লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক বিশ্লেষণ/
সমাপ্তিকাল
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এলইডি
(LED) সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন
(১ম সংশ�োধিত)।
ম�োট টাকা-৩৬৯৬৪.৮২ লক্ষ টাকা
জিওবি-৮০% ও নিজস্ব-২০%,
সমাপ্তি- ডিসেম্বর/২০২১

লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)
বাস্তব
আর্থিক
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৬.০৫% ৯৬৩২.৮৯
ট্রাফিক ব্যবস্থা ও পথচারীদের
সহায়তার জন্য বিভিন্ন ওয়াটের-কম
বিদ্যুৎ খরচ, টেকসই ও আধুনিক
এলইডি স্ট্রিট লাইট স্থাপন।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য

অগ্রগতি(২০১৯-২০)
বাস্তব
আর্থিক
১.২২% ১১৭.৯২

বি:দ্র: প্রকল্পভূক্ত সড়ক বাতির কন্ট্রোলিং ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং দেশব্যাপী কর�োনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাবজনিত কারণে ২০১৯-২০২০
অর ্থবছরে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ০৪টি প্যাকেজ (জিডি-৩, জিডি-৪, জিডি-১০ ও জিডি ১৩) যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।
বর্তমানে উক্ত প্যাকেজসমূহের বিপরীতে প্রায় ৯৫১৪.৯৬ লক্ষ টাকার দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কার ্যক্রম চলমান রয়েছে।
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প্রকল্পের নাম/ অর ্থায়নের
উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/
সমাপ্তিকাল
ঢাকা উত্তর সিটি
কর্পোরেশনের বিভিন্ন
অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক,
নর্দমা ফুটপাত নির্মাণ ও
উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা
প্রকল্প (১ম সংশ�োধিত)
(জিওবি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
z

z

জিওবি
জুলাই-২০১৮- জুন-২০২১
z

z

z

z

অংগের নাম

লক্ষমাত্রা

অগ্রগতি

বাস্তব

আর্থিক

বাস্তব

আর্থিক

প্রকল্পের আওতাধীন
প্রাইমারি, সেকেন্ডারি,
ল�োকাল সড়কসমূহ
নির্মাণ/পূন:নির্মাণ/
মেরামতের মাধ্যমে
উন্নয়ন।

জ্বালানী

থ�োক

২০.০০

থ�োক

৯.৮৬

ষ্টেশনারী, ড্রইং,
সার্ভেয়িং, বাইন্ডিং
ইত্যাদি
বিজ্ঞাপন

থ�োক

৫.০০

থ�োক

-

থ�োক

৫.০০

থ�োক

-

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান
নর্দমা সমূহ সংস্কার ও
পুন:নির্মানের মাধ্যমে
প্রকল্প এলাকায় সৃষ্ট
জলবদ্ধতা দূরীকরণ।

প্রশিক্ষণ

থ�োক

৬৭.০০

থ�োক

-

সম্মানী ভাতা

থ�োক

৫.০০

থ�োক

৫.০০

সড়ক উন্নয়ন কিঃ
মিঃ

৭০.৩৫

১৪৬৩৭.৭১

৬৮.৩৫

১৩১৫৩.১৭

নর্দমা নির্মাণ/উন্নয়ন ১০৩.৫১
কিঃমিঃ
ফুটপাত নির্মাণ/
৫৪.১৭
উন্নয়ন কিঃমিঃ
মিডিয়ান নির্মাণ/
৪.০৩৬
উন্নয়ন
কিঃমিঃ
প্রস্তাবিত সড়কসমূহে
সড়ক বিভাজক নির্মাণের ইউটিলিটিস স্থানান্তর থ�োক
(ডিসক�ো, ঢাকা
মাধ্যমে যানবাহন
চলাচল নিয়ন্ত্রণ, দূর্ঘটনা ওয়াসা, বিটিসিএল,
পরিহার সহ জনসাধরনের তিতাস ও অন্যান্য)
থ�োক
জানমালের নিরাপত্তা
ম�োট
নিশ্চিত করা।

১৩৮৯৬.৮৫

১০২.৮৫

১২৮৯৬.৮৫

১১৯২.৯৫

৫২.৭৮

৯৮০.৯৫

৫৭০.৪৯

৪.০৩৬

৫৭০.৪৯

১০০.০০

থ�োক

৮২.৫৪

প্রস্তাবিত সড়কসমূহে
ফুটপাথ নির্মাণ/সংস্কারের
মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায়
বসবাসরত জনসাধরণের
নির্বিঘ্ন চলাচল সুগম
করা।

৩০৫০০.০০

২৭৬৯৮.৮৬

সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার
আর ্থ সামাজিক উন্নয়ন
ত্বরান্বিত করা।
প্রস্তাবিত প্রকল্পের
আওতায় ৯৮.৫৭
কিঃমিঃ রাস্তা, ১৪২.২৫
কিঃমিঃ নর্দমা, ১০৭.২৭
কিঃমিঃ ফুটপাত এবং
১২.৪১ কিঃমিঃ মিডিয়ান
নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং ও
১টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ
করা হবে।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরের বিশেষ সাফল্য
z
z
z
z
z
z
z
z

z

z

z

z

z

z

z

z

বিদ্যমান সড়ক উন্নয়ন ২০৬.৩৫০ কি:মি:
নতুন ড্রেন নির্মাণ/ উন্নয়ন ২০৯.৬৭ কি: মি:
নতুন ফুটপাত নির্মাণ/উন্নয়ন ২২৬.০২ কি:মি:
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ/মেরামত ৫ টি
পার্ক উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ ২ টি
খেলার মাঠ উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ ১টি
পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/সংষ্কার ১২ টি
ডিএনসিসির নিজস্ব অর ্থায়নে আইসিটি সেল কর্ক
তৃ রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগের সকল কার ্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে শতভাগ
সম্পন্ন করার লক্ষ্যে “Consultancy Services for Up-gradation, Operation & Maintenance of Revenue
Management Software (RMS) and Double Entry Accrual Accounting System (DEAAS) of Dhaka
North City Corporation” প্রকল্পের TOR (Terms of Reference) নির্ধারণ করা হয়েছে।
গত মে ১০, ২০২০ খ্রি. তারিখে ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়�োগ উন্নয়ন কর্পতৃ ক্ষ) বিধিমালা, ২০২০ নামে বাংলাদেশ
গেজেট প্রকাশিত হয়। সে ম�োতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি বিভাগ বিডার সাথে সমন্বয় করে অনলাইনে ট্রেড
লাইসেন্স প্রদানের কারিগরি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।
ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সম্পর্কিত ফি অনলাইনে জমাদানের নিমিত্ত মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের সাথে ডিএনসিসির
সমঝ�োতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অতিসত্বর তা চালুর লক্ষ্যে ডিএনসিস্থির আইসিটি সেল য�ৌথভাবে কাজ করছে।
ডিএনসিসির মুখপাত্র ‘নগরিয়া’-তে ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করে পত্রিকাটি প্রত্যেক হ�োল্ডিং ঠিকানায় প্রেরণ
করা হয়েছে।
রাজস্ব বিভাগ কর্ক
তৃ প্রদেয় সেবার বিভিন্ন প্রকার আবেদন ফরম বিনামূল্যে প্রদানের লক্ষ্যে তা ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে দেয়া
হয়েছে।
জনদুর্ভোগ লাঘব ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি অঞ্চলে ও প্রধান কার ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) দৃশ্যমান
জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে।
৩৩৩ কল সেন্টারের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তথ্য, সেবা ও অভিয�োগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট
কর্মকর্তা মন�োনয়ন ও a2i প্রকল্পের আওতায় তাদের ব্রিফ্রিং ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা এবং মাননীয় মেয়রের গতিশীল নেতৃত্বের কারণে “সবাই মিলে সবার ঢাকা, সুস্থ, সচল ও
আধুনিক ঢাকা” গড়ার লক্ষ্যে সম্মানিত নগরবাসীর জ্ঞাতার্থে সিটিজেন চার্টার বা সেবা প্রদান প্রতিস্রুতি ডিএনসিসির ওয়েব সাইটে
দেয়া হয়েছে।
আশা করা যায়, অতি দ্রুত ট্রেড লাইসেন্স কার ্যক্রম অট�োমেটেড করা সম্ভব হবে এবং সম্মানিত ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসেই ট্রেড
লাইসেন্স সম্পর্কিত সকল সেবা পাবেন । ফলে সম্মানিত ব্যবসায়ীগণের সময়, খরচ ও যাতায়াত (TCV) সাশ্রয় হবে।
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ফট�োগ্যালারি

মশক নিয়ন্ত্রণ কার ্যক্রম

শাহজাদপুর ফুটওভার ব্রিজ
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ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
:
ওয়ার্ড সংখ্যা
:
অঞ্চল সংখ্যা
:
জনসংখ্যা
:
		
নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	 :

১০৯ বর্গ কিল�োমিটার ৬৪ মি:
৭৫টি
১০টি
৭৫,৫৮,০২৫ জন
(২০১৬ সালের জেলা প্রশাসক, ঢাকা অফিসের তথ্য অনুযায়ী)
১,৭০,৫৮৫টি।

cÖavb †mevmg~n/Kvh©µg
z
z

z

z
z
z
z

iv¯Ív-dzUcv_-†Wªb i¶Yv‡e¶Y Kiv Ges iv¯Ívi evwZi e¨e¯’v Kiv|
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|
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|
bMixi wekvj Rb‡Mvôx Øviv m„ó AveR©bv ˆ`wbK Acmvi‡Yi e¨e¯’v Kiv|
cwiKwíZ Dcv‡q bMixi ¯’v‡b †Ljvi gvV, cvK© I KwgDwbwU †m›Uv‡ii e¨e¯’v Kiv|
g„Z e¨w³i `vdb/`vnKi‡Yi Rb¨ Kei¯’vb/k¥kvb Nv‡Ui e¨e¯’vcbv Kiv|
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

2422

1754

2019-2020 A_© eQ‡i
c~iYK…Z c`msL¨v
k~b¨ c‡` †Kvb wb‡qvM nqwb

m„ó c`

k~b¨ c`

--

668

gšÍe¨
* 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
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Lv‡Zi bvg
‡nvwìs U¨v·
‡UªW jvB‡mÝ wd
gv‡K©U fvov
Ahvwš¿K wd
wm‡bgv we‡bv`b wd
weÁvcb

UvKvi cwigvY
180.53
54.32
35.60
0
0.15
3.45
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µwgK bs
07.
08.
09.
10.

Lv‡Zi bvg
BRviv
wkïcvK©
m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki
miKvix Aby`vb (we‡kl Aby`vbmn)

UvKvi cwigvY
4.37
0.05
72.73
68.89

উন্নয়ন কার ্যক্রমের প্রকল্প ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২০১৯-২০ অর ্থবছরে গৃহিত প্রকল্প
ঢাকা সিটি নেইবারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি)
মেয়াদকাল: ০১ মার্চ, ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ প্রকল্প ব্যয়:
৮৮০.৪৬, (জিওবি- ৪৫.৯৭, প্রকল্প সাহায্য ৮৩৪.৪৯ (টাকাংশ৮৩২.৪৬) ক�োটি টাকা)
প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:
১. নতুন কমিউনিটি সেন্টার- ১৮টি
২. কমিউনিটি সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ- ৩টি
৩. পার্ক উন্নয়ন ২০টি স্থান- ৫৩২৩৯ স্বয়ার মিটার
৪. রিজারভার/ঝিল/পুকুর উন্নয়ন ৩টি স্থানে- ৪১৯১৬ স্কয়ার মিটার
৫. সরু রাস্তা উন্নয়ন ৩ - ৫ মিটার প্রশস্ত- ৪.১১১ কি:মি
৬. সরু রাস্তা মেরামত ৩-৫ মিটার প্রশস্ত- ১০.৫৭৬ কি:মি
৭. প্রশস্ত রাস্তা ৫ মিটারের বেশি- ১১.৮ কি:মি
৮. নর্দমা উন্নয়ন ৩৯.২৮৭ কি:মি
৯. সাইট ওয়াক ২ মিটার ৩৮.১ কি:মি
১০. খেলার মাঠ ৩টি স্থানে ৮৫৪০ স্কয়ার মিটার
১১. পথচারী ব্রিজ শহর-কামরাঙ্গীচর এলাকায় ২টি
১২. ট্রাফিক/গাড়ি চলাচলের ব্রিজ কামরাঙ্গীরচর এলাকায় ২টি
১৩. বুড়িগঙ্গা নদীর তীর উন্নয়ন ৪.৪৪৩৫ কি:মি
১৪. পাবলিক টয়লেট- ৮ টি
১৫. বর্জ্য স্থানান্তর করার স্থান ৯ টি
১৬. বৃক্ষ র�োপন- ২৭১৯ টি
১৭. টেক্সটাইলস শেড ৪৫.৫০ স্কয়ার মিটার
১৯. মেটাল শেড ২২৭৫ স্কয়ার মিটার
২০. হেরিটেস্ট বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ ১ টি
২১. ১৯টি ট্রাফিক জাংশন ইমপ্রুভমেন্ট ৫৩ সে.মি ট্রাফিক সিগন্যাল
অপারেশন ম্যানেজমেন্ট ৭২ টি
২২. স্ট্রিট লাইট, প�োল ও অন্যান্য ৩৪৭৮ টি

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নবসংযুক্ত
শ্যামপুর, দনিয়া, মাতুয়াইল এবং সারুলিয়া এলাকার সড়ক
অবকাঠাম�ো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশ�োধিত)।
মেয়াদকাল: জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসে: ২০১৯
প্রকল্প ব্যয়: 773.98 ক�োটি টাকা
প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:
১. রাস্তা উন্নয়ন- ১৬৭.৮৮ কি:মি:
২. নর্দমা নির্মাণ- ১৭১.৬৫ কি:মি:
৩. ফুটপাত নির্মাণ- ৮.৮১ কি:মি:
৪. 	বনায়ন- ৭,০৬৩ টি
৫. রাস্তায় এলইডি লাইট- ১৪৩.৪৭ কি:মি:

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 নিয়ন্ত্রণ কার ্যক্রম
z

z

z

z

z

z

ডেঙ্গু/চিকুনগুনিয়া র�োগ প্রতির�োধে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে ডিজিটাল ব�োর্ড, লিফলেট, স্টিকার, দৈনিক জাতীয় পত্রিকা,
ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা হয়। এছাড়াও অঞ্চলভিত্তিক বাউল গানের মাধ্যমে প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য
র�োড শ�ো করা হয়েছে।
বাড়ী বাড়ী গিয়ে ন্যুনতম প্রতিদিন ৬০ টি বাড়ী পরিদর্শন করে এডিস মশার লার্ভার প্রজননস্থল সনাক্তকরণ, ধ্বংসকরণ, কীটনাশক
প্রয়�োগ এবং জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। ম�োট ৩০০৮১৮ বাড়ী পরিদর্শন করে ১৫১৩ টি বাড়ীতে এডিস মশার
লার্ভা পাওয়া যায়।
ম�োবাইল ক�োর্টের মাধ্যমে ম�োট ৫,৩৮৯ নির্মাণাধীন ভবনের মধ্যে ২০৭টি নির্মাণাধীন ভবনে লার্ভার উপস্থিতি পাওয়ায় ভবন
মালিককে ম�োট ৩৬,০৫,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া র�োগ প্রতির�োধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও
অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে এবং ২৯৩৫০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়।
১৫ জুলাই ২০১৯ হতে পক্ষকাল ব্যাপি ৫৭ টি ওয়ার্ডে ৪৭৬ টি কেন্দ্রে ৬৮ টি মেডিক্যাল টিমের মাধ্যমে ডেঙ্গু/চিকুনগুনিয়া র�োগীর
বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
কীটনাশকের (এ্যাডাল্টিসাইড) কার ্যকারিতা ও নতুন কীটনাশক নির্বাচনে বিশেষজ্ঞদের সাথে সভা করে পরামর্শ নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্পের অধীনে ২৮টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৫টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের মাধ্যমে
৬,৫৯,২৯৯ জন র�োগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং ৪,৮৩১ জনকে ডেলিভারী (নরমাল ডেলিভারি ও সিজারিয়ান সেকসান) সেবা প্রদান
করা হয়।

মুজিববর্ষ পালন
z
z
z
z

বিনামূল্যে র�োগীদের চিকিৎসা সেবা ও ঔষধবিতরণ করা হয়;
ভর্তি র�োগীদের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়;
সম্পূর্ণ হাসপাতালে আল�োকসজ্জা করা হয়;
পক্ষকালব্যাপী বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ ও বড়দের ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়।

জনস্বাস্থ্য খাদ্য পরীক্ষাগারের কার ্যক্রম
২০১৯-২০ অর ্থবছরের নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ এর আল�োকে অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণ ১ জুলাই ২০১৯
থেকে ৩১ জুন ২০২০ পর ্যন্ত ম�োবাইল ক�োর্ট ও বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে ৭৬টি নিয়মিত মামলার মাধ্যমে ২৬,৭৩,০০০/- টাকা জরিমানা
আদায় করা হয়।
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ভেটেরিনারী কার ্যক্রম
z

z
z

হাজারীবাগ ও কাপ্তান বাজার পশু জবাইখানা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেগা প্রকল্পের আওতায়
নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে গরু ৪৩,৭৭৫টি, মহিষ ১,৪৬৪টি এবং ছাগল/ভেড়া ২,৩২,৯২৪টি জবাই করা হয়েছে;
২০১৯-২০ অর ্থবছরে ৩৩টি প�োষা কুকুরকে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে।

ডিজ-ইনফেকশন কার ্যক্রম
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে ডিজ-ইনফেকশন শাখা হতে ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে
ক�োরবানীর পশুর বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে ৭৫টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্লিচিং
পাউডার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ক�োভিড-১৯ জীবাণু ধ্বংসকরণের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার
রাস্তায় ওয়াটার-বাউজার গাড়ীতে পানির সহিত ব্লিচিং পাউডার/স�োডিয়াম হাইপ�ো-ক্লোরাইড মিশ্রণ করে ছিটান�ো হয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শাখার কার ্যক্রম
z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ৯৩,৩২৪টি জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং ৪২৫টি মৃত্যু নিবন্ধন
সনদ প্রদান করা হয়েছে।

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

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|
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 wUªU‡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|

সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিভাগ
অত্র বিভাগ কর্ক
তৃ সরাসরি দারিদ্র বিম�োচন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। তবে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে বাজেটে বরাদ্দকৃত কল্যাণমূলক
ব্যয়ের খাতে ৪৪.৪০ ক�োটি টাকার বিপরীতে ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত বিভিন্ন স্তরের অসহায় ও দুঃস্থ জনসাধারণের কল্যাণমূলক
কাজে যেমন- বিবাহ, চিকিৎসা, লেখাপড়া এবং মসজিদ/মন্দিরের সংস্কার, সাংস্কৃতিক আয়�োজনে অনুদান হিসেবে এককালীন অর ্থ
বিতরণের উদ্যোগ অব্যাহত ছিল। কর্পোরেশনের অর ্থায়নে ও নামে ফুটবল টূর্ণামেন্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে
ম�োট ৩০.৮৭ ক�োটি টাকা ব্যয় হয়।

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) শিক্ষা কার ্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 পরিকল্পনা বিভাগ
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 বিভাগ : A_©eQi 2019-2020
wefvM/kvLvi
bvg
AvBb wefvM

2019-20 mv‡ji A_©
eQ‡ii †gvU gvgjvi
msL¨v

†gvU wb¯úwËK…Z
gvgjvi msL¨v

c‡ÿ

wec‡ÿ

gšÍe¨

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|

অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেইনের সংখ্যা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্ক
তৃ ২০১৯-২০ অথর্বছরে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:
খাত
বিদ্যমান সড়ক উন্নয়ন
বিদ্যমান সড়ক মেরামত
সড়ক বাতি স্থাপন
নতুন ড্রেন নির্মাণ
ড্রেন মেরামত/উন্নয়ন
ফুটপাত নতুন নির্মাণ
ফুটপাত মেরামত/ উন্নয়ন
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ
পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ/ উন্নয়ন
খেলার মাঠ
রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়ন
কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
কমিউনিটি সেন্টার মেরামত/সংস্কার
কবরস্থান উন্নয়ন
শশ্মানঘাট উন্নয়ন
ক্লিনার কল�োনী নির্মাণ
আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ
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একক
কি:মি:
কি:মি:
সংখ্যা
কি:মি:
কি:মি:
কি:মি:
কি:মি:
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

পরিমাণ
২২১.২২
৫৬.১২
৬৫৬৩
১৮৫.০২
৬১.১৬
৩৬.১০
১৮.৬১
৬টি(২৫%)
১৮টি(৩৫%)
১১টি(৩৫%)
৩টি(২৫%)
২টি
৩টি(৬০%)
১টি(৩০%)
৯টি(৩৫%)
২টি(১৫%)
২টি(১৫%)

2019-20 A_©eQ‡ii we‡kl mvdj¨
XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ikb mswkøó wewfbœ Kg©Kv‡Ûi mwPÎ Z_¨:

মশক নিয়ন্ত্রণ কার ্যক্রম

মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস মশার ঔষধের গুনগত মান পরীক্ষা কার ্যক্রম সরজমিন পরির্দশন করেন
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সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার আওতায় জলাশয় পরিস্কারকরণ, মাছ ও হাঁস অবমুক্তকরণ কার ্যক্রমের অংশ হিসেবে খিলগাঁও
বটতলা ঝিলে মাছ অবমুক্তকরণ
z

z

z
z

রেজিষ্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্ক
তৃ কল সেন্টারের মাধ্যমে ডেঙ্গু র�োগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ম�োট ৩৪১ জন র�োগীকে চিকিৎসাসেবা/
পরামর্শ প্রদান ও ঔষধ বিতরণ করা এবং ২৪১ জন র�োগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে।
এডিস মশা নিধনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্ক
তৃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে এ্যার�োসল স্প্রে বিতরণের কর্মসূচি
গ্রহণ করা হয়েছে।
WhatsApp Dengue Monitoring গ্রুপের মাধ্যমে মশক নিধন কার ্যক্রমের সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট ভবনে ডেঙ্গু পরিস্থিতি পর ্যাল�োচনা এবং করণীয় বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সিটি কর্পোরেশনের
সাথে সমঝ�োতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
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চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
অঞ্চল সংখ্যা
জনসংখ্যা
নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	

:
:
:
:
:

১৫৫ বর্গ কিল�োমিটার
৪১টি
০৮টি
৭০,৫০,৩০০ জন
১,৯০,৫৮৬টি

মিশন ও ভিশন
চট্টগ্রাম মহানগরীকে একটি আন্তর্জাতিক মানের পরিকল্পিত বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে উন্নীতকরণ।

প্রধান সেবাসমূহ/কার ্যক্রম
সমন্বিত নগর পরিকল্পনা, স�ৌন্দর ্যবর্ধন ও সবুজায়ন, দারিদ্রহ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ, ট্রাফিক
ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল
অনুম�োদিত
জনবল
৪২২৬

কর্মরত
২৩৮১

২০২৯-২০ অর ্থবছরে
পূরণকৃত পদসংখ্যা
-

সৃষ্ট পদ

শূন্যপদ

মন্তব্য

-

১৮৪৫

শূণ্য পদের মধ্যে ৫৪২ টি পদ
আউটস�োর্সিং। শূণ্য পদের বিপরীতে
অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়�োজিত
আছে।

রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিবরণঃ রাজস্ব বিভাগের খাতওয়ারী বিবরণ:
ক্রমিক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

খাতের বিবরণ
প�ৌরকর
ট্রেড লাইসেন্স ফি
ভূমি হস্তান্তর ফি
বিজ্ঞাপন কর (গাড়ির বডিতে স্টীকার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি) ও সপসাইন ফি
চলচিত্র ও বিন�োদন কর (প্রম�োদ কর)
যান্ত্রিক যানবাহন ফি
অযান্ত্রিক যানবাহন ফি (রিক্সা ভ্যান/ঠেলাগাড়ী)
রিক্সা লাইসেন্স ফি
বিবিধ (কে/ও ফরম, মা ও শিশু ষ্ট্যাম্প)
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এস্টেট (সম্পত্তি) শাখার খাতওয়ারী বিবরণ:
ক্রমিক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
উন্নয়ন চার্জ :
৯।
১০।
১১।
১২।

খাতের বিবরণ

সম্পত্তি হস্তান্তর ফি
হাটবাজার, ফেরীঘাট ইজারা
দ�োকান ভাড়া (মার্কেট)
গণশ�ৌচাগার ইজারা
আবেদন ফি
ফুল বিক্রি ও নার্সারি
শিশু পার্ক
বিবিধ (কার পার্কিং, কসাইখানা, নবায়ন ফি, অনাপত্তি ফি, বৃক্ষমেলা, জরিমানা, ইত্যাদি)
উন্নয়ন চার্জ (মার্কেট)
উন্নয়ন চার্জ (প্লট)
উন্নয়ন চার্জ (ফ্ল্যাট)
স্ল্যাব বাবদ ফি

২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার ্যক্রমের বিবরণ
ক্রম
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

২০১৯-২০ অর ্থবছরের গৃহিত প্রকল্প
কাজের অগ্রগতি
গ�োলপাহাড় হতে এম. এম. আলী র�োড, কাজির দেউড়ী আলমাস সিনেমা ম�োড় হইয়া ওয়াসা ম�োড়,
চলমান
জিইসি ম�োড়ে সেন্ট্রাল প্লাজার সম্মুখে ফুটপাত, জঙ্গিশাহ মাজার চত্ত্বর হতে কদমতলী নিচের ম�োড়
পর ্যন্ত (মিডআইল্যান্ড ও ফুটপাতসহ)
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপারের কার ্যালয় ম�োড় হইতে প্রবর্তক মিয়া বিবি শ�ো-রুম পর ্যন্ত (মিডআইল্যান্ড
চলমান
ও ফুটপাতসহ)
আন্দরকিল্লা ম�োড় হতে লালদিঘির উত্তর ক�োণা পর ্যন্ত (মিডআইল্যান্ড ও ফুটপাতসহ)
চলমান
২নং গেইট ম�োড়ের পূর্ব পাশ, বহদ্দারহাট পুলিশ বক্সের পশ্চিমে, চকবাজার প্যারেড কর্ণারের উত্তরচলমান
পশ্চিম পর ্যন্ত (যাত্রী ছাউনি নির্মাণ ও মিডআইল্যান্ড ফুটপাত)
জামালখান পিডিবি অফিসার্স ক�োয়ার্টার সংলগ্ন ফুটপাতে গার্ডেনিং, লাইটিং, সিটিং, শপ ও লাইভ ফিশ
চলমান
একুরিয়াম নির্মাণ
শুলকবহর আক্তারুজ্জামান ফ্লাইওভারের পূর্বে গ�োল চত্ত্বরের স�ৌন্দর ্যবর্ধন, বহাদ্দারহাট কাঁচা বাজারের
চলমান
সামনে গ�োল চত্ত্বরের স�ৌন্দর ্যবর্ধন এবং বহাদ্দারহাট কাশবন রেষ্টুরেণ্ট এর সামনে গ�োল চত্ত্বরের
স�ৌন্দর ্যবর্ধন, বহদ্দারহাট এখলাচুর রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে স�ৌন্দর ্যবর্ধন ও যাত্রী ছাউনি।
হাউজিং ম�োড় হতে এ.কে. খান ম�োড় পর ্যন্ত রাস্তায় স�ৌন্দর ্যবর্ধন ও সবুজায়ন
চলমান
২নং গেইট ম�োড়, শেখ ফরিদ মার্কেটের কর্ণার থেকে এস.এ.পরিবহন কর্ণার পর ্যন্ত (৫৭০ মিটার)
চলমান
রাস্তার ফুটপাত উন্নয়ন, স�ৌন্দর ্যবর্ধন ও সবুজায়ন
কাজীর দেউড়ী ম�োড় হইতে লাভ লেইন পর ্যন্ত পূর্ব অংশের ফুটপাত স�ৌন্দর ্যবর্ধন।
চলমান
লালখান বাজার থেকে মুরাদপুর বীর মুক্তিয�োদ্ধা জননেতা আখতারুজ্জামান চ�ৌধুরী ফ্লাইওভারের
চলমান
রক্ষণাবেক্ষন, স�ৌন্দর ্যবর্ধন ও পে-পার্কিং কার ্যক্রম বাস্তবায়ন।

উন্নয়ন কার ্যক্রমের প্রকল্প ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
২০১৯-২০ অর ্থবছরে গৃহিত প্রকল্প
২০১৯-২০ অর ্থবছরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্ক
তৃ এডিপি’র আওতায় ক�োন প্রকল্প গৃহীত হয় নাই।
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কাজের অগ্রগতি
প্রয�োজ্য নয়

বিভিন্ন কর্মসূচি
প্রক�ৌশল: রাস্তা উন্নয়ন, কাঁচা রাস্তা কার্পেটিংকরণ, সলিং/আধাপাকা রাস্তা কার্পেটিংকরণ, রাস্তা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ব্রিজ নির্মাণ,
ফুটপাত উন্নয়ন, ড্রেইন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, খালপাড়ে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন রাস্তা এল.ই.ডি. লাইট
দ্বারা আল�োকায়ন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনাধীন স্কুল ভবন নির্মাণ।
স্বাস্থ্য: প্রসূতি মায়েদের সেবা প্রদান, ওয়ার্ড পর ্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মাতৃসদন হাসপাতাল পরিচালনা, ভেজাল খাদ্য পরীক্ষাকরণ, লাশ
পরিবহন সেবা প্রদান, মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান, টিকা প্রদান, ইত্যাদি।
সম্পত্তি: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিতকরণ ও উচ্ছেদের ব্যবস্থাকরণ, ইজারা প্রদান, চট্টগ্রাম
সিটি কর্পোরেশন পরিচালনাধীন বাজার ভাড়া প্রদান ও ভাড়া আদায়।
রাজস্ব: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে কর আদায় ও রাজস্ব গঠনে সহায়তাকরণ।

পরিচ্ছন্নতা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
(১) গৃহস্থালি পচনশীল বর্জ্য, গৃহস্থালি অপচনশীল বর্জ্য, সলিড ওয়েস্ট, পলিথিন ও প্লাষ্টিক, ই-বর্জ্য সংগ্রহ, (২) প্রতিটি হাউস হ�োল্ডে
বিনামূল্যে প্লাষ্টিক প্যাডেল বিন সরবরাহের মাধ্যমে ড�োর টু ড�োর বর্জ্য সংগ্রহ, (৩) পরিচ্ছন্ন শ্রমিকদ্বারা রাস্তা, ফুটপাত, আইল্যান্ড
নিয়মিত পরিস্কারকরণ এবং নালা-নর্দমা ময়লা-আবর্জনা নিয়মিত অপসারণ করা হচ্ছে এবং পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার ও পরিদর্শক দ্বারা
নিয়মিত মনিটরিং করা হয়, (৪) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অনুমতিক্রমে বিগত ১৯ মে ২০১১ইং তারিখ হতে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান
চট্টগ্রাম সেবা সংস্থার মাধ্যমে মহানগরীর সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, মেটারনিটি ইত্যাদি হতে প্রতিদিন মেডিকেল
বর্জ্য সংগ্রহ করে তা সিটি কর্পোরেশনের হালিশহর ডাম্পিং ইয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ডাম্পিং করা হচ্ছে।

কম্পিউটার সেল
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অনলাইন ভিত্তিক কার ্যক্রম তদারকি করা, নিজস্ব ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদকরণ, মাসিক অনলাইন
হাজিরা প্রতিবেদন প্রস্তুতের মাধ্যমে মাসিক বেতন বিল প্রস্তুতে সহায়তা প্রদান।

নগর পরিকল্পনা
নগরীর বিভিন্ন এলাকায় স�ৌন্দর ্যবর্ধনসহ নগর পরিকল্পনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে UNICEF এর কার ্যক্রম এবং ওয়ার্ডসমূহের তালিকা
(১) শিক্ষা বিকাশ কেন্দ্র, (২) স্বাস্থ্য সেবা, (৩) পুষ্টি (প্রশিক্ষন) কেন্দ্র, (৪) ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যানিটেশন, (৫) শিশু সুরক্ষা, (৬) শিশু হেলপ
লাইন, (৭) শিশু সুরক্ষা প্রশিক্ষণ, (৮) ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন, (৯) আর ্থ সামাজিক উন্নয়ন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা ওয়ার্ড
নং- ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এবং ম�োট ১,০০,০০০ জনকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে ব্র্যাক কার ্যক্রম এবং ওয়ার্ডসমূহের তালিকা
(১) শিক্ষা কর্মসূচি, (২) স্বাস্থ্য সেবা, (৩) অতি দরিদ্র কর্মসূচি, (৪) কর্মমূখি প্রশিক্ষণ, (৫) ব্যবসা উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা, (৬)
ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা ওয়ার্ড নং- ২,৭,৮,৯,১৩,১৪,১৮,২২,৩০,৩৫ এবং ম�োট ৮২,৪৫৫ জনকে
উপয�োগী জনসংখ্যা হিসাবে গড়ে ত�োলা হচ্ছে।
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শিক্ষা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনাধীন ০৭টি কিন্ডার গার্টেন, ০২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫ টি উচ্চ মাধ্যমিক
কলেজ ও ০৮টি ডিগ্রি কলেজসহ ০১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট ও ০১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট রয়েছে। এছাড়াও ৩০০টি ফ�োরকানিয়া
মাদ্রাসা, ০৮টি জামে মসজিদ, ০১টি গণ শিক্ষা কেন্দ্র, সেবক কল�োনীতে (হরিজন) ০৫টি নৈশ বিদ্যালয় ও ০৪ টি সংস্কৃত ট�োল (হরিজন)
পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক
দাপ্তরিক নানাবিধ কার ্যাবলি সম্পাদনসহ সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় সকল কার ্যাদি তদারকি করা।

সামাজিক কার ্যক্রম
জনসচেতনাতামূলক বিভিন্ন i¨vwj আয়�োজন, সচেতনতামূলক সভা আহবান ও রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি পালন।

দারিদ্র বিম�োচন কর্মসূচি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নগর দারিদ্র অবস্থায় উন্নয়নকল্পে ১০ বস্তিতে আর ্থ- সমাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠাম�োগত
উন্নয়ন কার ্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত কার ্যক্রমের আওতায় ৩০০০(তিন হাজার) পরিবারকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও
১০টি বস্তিতে ৭২টি টয়লেট নির্মাণসহ ১৭টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বস্তিসমূহে সঞ্চয় কার ্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রায়
১৩০০পরিবারকে ঋন প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৫জনকে আয় বৃদ্ধির জন্য সেলাই প্রশিক্ষন প্রদান শেষে ৫৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ
করা হয়েছে।
২০১৯-২০ অর ্থবছরে হ�োল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি. মার্কেট ভাড়া, অযান্ত্রিক ফি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, বিন�োদন ফি, বিভিন্ন প্রকার
ইজারা (খাতওয়ারী রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য), শিশু পার্ক, সম্পত্তি হস্তান্তর ফি, সরকারী অনুদান ইত্যাদি হতে রাজস্ব আদায়ের
বিবরণ:
ক্রম নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

রাজস্ব বিভাগের খাতওয়ারী আদায়

প�ৌরকর
ট্রেড লাইসেন্স খাতে আদায়
ভূমি হস্তান্তর খাতে আদায়
বিজ্ঞাপন কর (গাড়ির বডিতে স্টিকার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি) ও স্পসাইন ফি
চলচিত্র ও বিন�োদন কর (প্রম�োদ কর)
যান্ত্রিক যানবাহন
অযান্ত্রিক যানবাহন (রিক্সা ভ্যান/ঠেলাগাড়ি)
রিক্সা লাইসেন্স ফি
বিবিধ (কে/ও ফরম, মা ও শিশু ষ্ট্যাম্প)
(ক) ম�োট
এস্টেট শাখার খাতওয়ারী আদায়
১.
সম্পত্তি হস্তান্তর ফি
২.
হাটবাজার, ফেরিঘাট ইজারা
৩.
দ�োকান ভাড়া (মার্কেট)
৪.
গণশ�ৌচাগার ইজারা
৫.
আবেদন ফি
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আদায়
১,৩৭,৪৬,২১,৬৮২.০০
২০,৭৮,৫৯,২৭২.০০
৪৮,৫০,৬৭,০৫২.৩৭
৪,৯৭,৭৩,৮৫১.০০
৩১,৫৭৬.০০
৬৪,২৫,১২০.০০
১,৩৭,২৫০.০০
৪১,৪৩,৩০০.০০
২৫,১১,১২৭.০০
২,১৩,০৫,৭০,২৩০.৩৭
৬৮,৮১,০৭৮.০০
১৪,১১,৭৪,৮২৬.২০
৫,০১,২৮,৩০৩.২৮
২৯,৯৫,০৭৫.০০
১৪,১৯,০০০.০০

ক্রম নং
রাজস্ব বিভাগের খাতওয়ারী আদায়
৬.
শিশু পার্ক
৭.
বিবিধ (কার পার্কিং, কসাইখানা, নবায়ন ফি, অনাপত্তি ফি, বৃক্ষমেলা, জরিমানা ইত্যাদি)
উন্নয়ন চার্জ :
৮.
উন্নয়ন চার্জ (মার্কেট )
৯.
উন্নয়ন চার্জ (প্লট )
১০.
উন্নয়ন চার্জ (ফ্ল্যাট )
১১.
স্ল্যাব বাবদ ফি
(খ) ম�োট
(ক + খ) সর্বম�োট

আদায়
১২,৭৫,০০০.০০
৩,৬০,৬৮,৪১৩.৮১
১১,৬৯,২৮,২১০.০০
১২,০০,০০০.০০
৩,৭২,২৯,৭৫০.০০
৪৮,৫০,১০০.০০
৪০,০১,৪৯,৭৫৬.২৯
২,৫৩,০৭,১৯,৯৮৬.৬৬

অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেইনের সংখ্যা
রাস্তা উন্নয়ন- ৬২০ কি.মি., কাঁচা রাস্তা কার্পেটিংকরণ-১৪৫ কি.মি., সলিং/আধাপাকা রাস্তা কার্পেটিংকরণ- ১৮৭ কি.মি., কার্পেটিং
রাস্তা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন-২৮৮ কি. মি., ব্রিজ নির্মাণ - ৫৭টি (১১৪০ মিটার), ফুটপাত উন্নয়ন- ১১৭ কি.মি., ড্রেইন নির্মাণ- ৩২০ কি.
মি., কালভার্ট নির্মাণ- ২১৫টি (১১৯৫ মি.), খালপাড়ে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ- ৮২ কি.মি.

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী
ক্রমিক প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
নং
সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১।

বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী ১. জলাবদ্ধতা নিরসন;
নদী পর ্যন্ত খাল খনন
২. যাতায়াত ও য�োগায�োগ ব্যবস্থার
জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭ (সংশ�োধিত উন্নয়ন সাধন;
৩. খননকৃত খালের পানি নিস্কাশন
জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০২০)
প্রকল্প ব্যয়: ১২৫৬.১৫ ক�োটি
ক্ষমতা বৃদ্ধি।
জিওবি: ৯৪২.১১৬৭
সিসিসি:৩১৪.০৩৮৯

২।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন
বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা
সমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতির�োধ
দেয়াল, ব্রিজ ও কালভার্ট এর নির্মাণ/
পুনঃ নির্মাণ।
জানুয়ারী, ২০১৭-ডিসেম্বর, ২০১৯,
সংশ�োধিত মেয়াদ-জানুয়ারী’ ২০১৭
হতে ডিসেম্বর’ ২০২০
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৭৫০.৫২ ক�োটি
জিওবিঃ ৫৬২.৮৯
সিসিসিঃ ১৮৭.৬৩০১

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তব

অগ্রগতি

আর্থিক বাস্তব

আর্থিক

১০০%

৯৪১

৭৩%

৯১৪.৮৭
(৭৩%)

* বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার ১০০%
উন্নয়ন;
* শহরের আন্তঃ য�োগায�োগ নেটওয়ার্ক
ব্যবস্থার উন্নয়ন;
* বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ড্রেইন সমূহের
উন্নয়ন;
* খাল সমূহের পাড় অবৈধ দখল মূক্ত
রাখা ও প্রতির�োধ দেয়াল নির্মাণ
করে খালের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা
বৃদ্ধি করা।
* জলাবদ্ধতা নিরসণকল্পে ড্রেইনের
উন্নয়ন করে ড্রেইনের পানি ডিসচার্জ
ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫৬২

৯৫% ৫০৭.৩৭৫
(৬৮%)
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ক্রমিক প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
নং
সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তব

অগ্রগতি

আর্থিক বাস্তব

আর্থিক

৩।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন * শহরের য�োগায�োগ নেটওর্য়াক উন্নত ১০০%
এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রিজ করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঠাম�োগত
সমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান দক্ষতার উন্নয়ন;
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আল�োকায়ন * রাস্তার উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা
জুলাই, ২০১৭-জুন,২০২১
বাণিজ্যের উন্নতিকরণ;
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪২০.৯৫৬ ক�োটি
* আর ্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
জিওবিঃ ৩৩৬.৭৫৯৮
সিসিসিঃ ৮৪.১৮৯৯

৩৩৬

৮৪%

২৮০
(৬৮%)

৪।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন * যানজট নিরসনে শহরের য�োগায�োগ ১০০%
এলাকার ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক নেটওর্য়াক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ
রাস্তার কাঠাম�োগত দক্ষতার উন্নয়ন;
উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ
* যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নের
জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১
জন্য বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ।
প্রকল্প ব্যয়: ১২২৯.৯৭ ক�োটি
* রাস্তার উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা
জিওবি: ১২২৯.৯৭
বাণিজ্যের উন্নতিকরণ;
* আর ্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১২২৯ ৬০%

৫৩০
(৪৩%)

৫।

১০০%
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন * নগরবাসীর সেবা প্রদানের
লক্ষে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের উন্নত
পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ
জীবনযাপনের ব্যবস্থাকরণ;
জুলাই, ২০১৮-জুন,২০২১
প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৩১.৪২৬৮
* পরিচ্ছন্ন কর্মীদের দারিদ্রতা দুরীকরণ;
জিওবিঃ ১৮৫.১৪১৪
* পরিচ্ছন্ন কর্মীদের ম�ৌলিক অধিকার
নিশ্চিতকরণসহ বাসস্থান, পানি
সিসিসিঃ ৪৬.২৮৫৪
সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা
নিশ্চিতকরণ;
* আর ্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

২৩১

৭%

২.২৫
(১%)

৬।

Modernization of City * To introduce eco-friendly,
Street light System at low power consumption,
Different area under sustainable, Modern Street
Chattogram
City light for facilitating City.
* To increase promotion of
Corporation
business and the use of
প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৬০.৮৯৮৭
public facilities during the
জিওবিঃ ৪৬.৪৩০৫
night time.
পিএঃ ২১৪.৪৬৮২
* To indroduce modern city

পিএ- ০%
২১৪
জিওবি৪৬

০%

control/management system
in

order to monitor and supervise
various city corporation service
oriented activities.
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১০০%

২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিশেষ সাফল্য
চট্টগ্রাম সিটি র্কপ�োরশেন নগরীর স�ৌন্দর ্যবর্ধন ও সবুজায়নে আউটস�োর্সিং কার ্যক্রমের জন্য “ইন�োভেশন” পুরষ্কার লাভ করে এবং
দেশের সকল সিটি র্কপ�োরশেনরে সাথে প্রতিয�োগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

মুজিব শতর্বষ উপলক্ষ্যে গৃহীত বিশেষ কার ্যক্রম
প্রতিটি ওয়ার্ডে গাছ লাগান�ো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ৪১ টি ওয়ার্ডে প্রায় আশি হাজার গাছ লাগান�ো হয় এবং স্কুল ও বিভিন্ন অফিসে
গাছ লাগান�োসহ বিশেষ কার ্যক্রম পরিচালিত হয়।

ফট�োগ্যালারি

মিয়াখান র�োড
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চাঁদগাজী র�োড

আজিম র�োড
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সিলেট সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
জনসংখ্যা
নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	

: ২৬.৫০ বর্গ কিল�োমিটার
: ২৭টি
:	প্রায় ১০ লক্ষ
: ৫৪,০০০।

ভিশন ও মিশন
ভিশন
আধুনিক টেকসই পরিচ্ছন্ন ও বাসয�োগ্য নগরী গড়ে ত�োলা।

মিশন
উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রধান সেবা সমূহ/কার ্যক্রম
হ�োল্ডিং ট্যাক্স আদায়।
পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন, ওভারহেড ট্যাংক, গভীর নলকূপ, পাম্প স্থাপন ও উন্নয়ন।
z
সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ ও উন্নয়ন।
z
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও উন্নয়ন।
z
নর্দমা নির্মাণ ও উন্নয়ন।
z
বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন।
z
বাজার উন্নয়ন।
z
পার্ক নির্মাণ ও উন্নয়ন।
z
প্রাথমিক জনস্বাস্থ্যমূলক কাজ।
z
বর্জ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজ।
z
ইমারত নির্মাণ অনুম�োদন।
এছাড়াও নগরবাসীর চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃক্ষর�োপণ, সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও পরিচালনা
করে থকে।
z
z

জনবল :
অনুম�োদিত জনবল
৭২৭

কর্মরত
৪৯৯

২০১৯-২০ অর ্থবছরে পূরণকৃত পদসংখ্যা
-

সৃষ্ট পদ
-

শূন্যপদ
২৮৮

রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিবরণ :
১) গৃহ ও ভূমির উপর কর
২) স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর কর
৩) 	হাট বাজার ইজারা বাবদ আয়
৪) আন্ত:জেলা বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল ইজারা বাবদ আয়
৫) জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও দত্তকের উপর কর
৬) 	সিনেমা কর
৭) 	যানবাহন (যান্ত্রিক যানবাহন ব্যতিত) কর
৮) 	ফেরিঘাট ইজারা
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৯) লাইটিং রেইট (আল�ো কর)
১০) বিভিন্ন লাইসেন্স ফি বাবদ আয়
১১) 	যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ভাড়া বাবদ আয়
১২) পানি সরবরাহ বাবদ আয়
১৩) সরকারী অনুদান বাবদ আয়

২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহিত কার ্যক্রমের বিবরণ :
ক্রমিক
১
২
৩
৪
৫

অংগের নাম
রাস্তা উন্নয়ন (কার্পেটিং, সিসি, আরসিসি)
ড্রেন নির্র্মাণ (আরসিসি)
আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ
সড়ক বাতি স্থাপন বাতি স্থাপন/মেরামত
রাস্তা এসফল্ট দ্বারা উন্নয়ন।

পরিমাণ
২০.৭০ কিমি
১৭.৫৭ কিমি
৭.৫৩ কিমি
২৩.৮৫ কিমি
১৯.৯৫ কিমি

ম�োট টাকা (লক্ষ টাকা)
৪৩১.৮৭
৮৭৯.৫৪
৪৮৫.৬৭
১৫৯.৩৪
৬৩৮.৬৯

উন্নয়ন কার ্যক্রমের প্রকল্প ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
২০১৯-২০ অর ্থবছরে গৃহিত প্রকল্প
২টি
z

z

z

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প
১টি

প্রক�ৌশল/ স্বাস্থ্য/ সম্পত্তি/ রাজস্ব/ পরিচ্ছন্নতা/ অডিট/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ কম্পিউটার সেল/ পরিবহন/ নগর পরিকল্পনা/ শিক্ষা/
প্রশাসনিক/ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ/ সামাজিক কার ্যক্রম/ স্যানিটেশন কার ্যক্রম/ মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত/ দারিদ্র বিম�োচন
কর্মসূচিতে সিলেট সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে হ�োল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, মার্কেট ভাড়া, অযান্ত্রিক ফি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, বিন�োদন ফি, বিভিন্ন প্রকার
ইজারা (খাতওয়ারী), শিশু পার্ক, সম্পত্তি হস্তান্তর কর, সরকারী অনুদান ইত্যাদি হতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৩৬৯.৭০ লক্ষ টাকা।
প্রক�ৌশল বিভাগ কর্ক
তৃ ০.৬২ একর অবৈধ দখলীকৃত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, ৪.৮৫ একর খালের জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেনের সংখ্যা :
ক্রমিক
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

অংগের নাম
রাস্তা উন্নয়ন (কার্পেটিং, সিসি, আরসিসি)
রাস্তা রক্ষনাবেক্ষন (কার্পেটিং, সিসি, আরসিসি)
ড্রেন নির্মাণ (আরসিসি)
ফুটপাত নির্মাণ
সড়ক প্রশস্থকরণ
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ
ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
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দৈর্ঘ্য
৩৬.৯৭ কিমি
২৪.৮৫ কিমি
৩২.৪৬ কিমি
৪.৮০ কিমি
২২.৭৪ কিমি
৪.৮২ কিমি
১১ টি

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের
উৎস/আর্থিক সংশ্লেষ/
সমাপ্তিকাল
১ সিলেট সিটি
কর্পোরেশনের মধ্য
দিয়ে প্রবাহিত ১১টি
প্রধান প্রধান ছড়া
সংরক্ষণ ও আরসিসি
রিটেইনিং ওয়াল
নির্মাণ।
২৩৬৪০.৩৬ লক্ষ
টাকা।
জানু:/১৭-ডিসেম্বর/১৯
২ সিলেট সিটি
কর্পোরেশনের
অবকাঠাম�ো নির্মাণ
প্রকল্প।
৫৪৭২৭.৭০ লক্ষ টাকা।
জানু:/১৮-জুন/২০

ক্র
নং

৩ Feasibility study

and Detail Design
of Surface Water
Treatment Plant
for Sylhet City
Corporation.

জুলাই/১৯-জুন/২০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তব

অগ্রগতি
আর্থিক

বাস্তব

আর্থিক

১। 	ড্রেনেজ
ব্যবস্থার
উন্নয়ন।
২। 	ছড়া/খালের
নাব্যতা বৃদ্ধি।
৩। অবৈধ দখল
উচ্ছেদ।
৪। জলাবদ্ধতা
নিরসন।

রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ,
ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ছড়া/খাল
খনন ও পুনঃ খনন, আরসিসি
ইউ টাইপ নির্মাণ।

৩৩৯৪.০০

১০০%

৩৩৯৪.০০

১) সড়ক য�োগায�োগ
ব্যবস্থার
উন্নয়ন।
২) ড্রেনেজ সিস্টেম
উন্নয়ন।
৩) সলিড ওয়েস্ট
ব্যবস্থাপনার
মাধ্যমে
পরিবেশের
উন্নয়ন।
৪) উন্নয়ন
কার ্যক্রমের
গুণগত মান
নিশ্চিত করার
লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি
ও যানবাহন
ক্রয়।

এসফল্ট সড়ক, কার্পেটিং রাস্তা, ২২৬০০.০০
আরসিসি রাস্তা, আরসিসি বক্স
ড্রেন, আরসিসি ইউ টাইপ ড্রেন,
আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল,
ধ�োপাদিঘীতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ,
পুকুরের পার্শ্বে ওয়াকওয়ে
নির্মাণ, পেভিং ব্লক সহ ফুটপাত
নির্মাণ, আরসিসি বক্স কালভার্ট,
ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আরসিসি র�োড
নির্মাণ, দক্ষিন সুরমা ও উত্তর
সুরমা বাস টার্মিনাল উন্নয়ন ও
৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ,
র�োড ডিভাইডার স্থাপন, রাস্তা
প্রশস্তকরণের জন্য সীমানা
দেওয়াল নির্মাণ, হযরত
মানিক পীর (রহ:) কবরস্থান ও
চালিবন্দর শশ্মানঘাট উন্নয়ন,
যানবাহন ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ।
Feasibility study and
৩১৭.০০

১০০%

২২৬০০.০০

১০০%

৩১৭.০০

Detail design
of various
Detail Design
components
of the project,
Feasibility study
of the project.
Preparation of
bill of quantities
(BOQ) and
tender
documents of
the project
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২০১৯-২০ অর ্থবছরের বিশেষ সাফল্য
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z

z

z
z

z

সুশাসন (Good Governance) এর জন্য সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত কার ্যক্রম পরিচালিত হয়:
সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় নাগরিক সেবা সিটিজেন চার্টার এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে।
অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন করা হচ্ছে।
অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।
হ�োল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করা হচ্ছে।
সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিল অনলাইনে আদায় হচ্ছে।
সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের সময় বিগত বছরের বাজেট বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাংবাদিক ও
সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধির সহিত মতবিনিময় করা হয়েছে। এতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।
সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হচ্ছে।
সিটি কর্পোরেশনের টেন্ডারিং প্রক্রিয়া শতভাগ ই-জিপি প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
কর�োনা ম�োকাবেলায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্ক
তৃ মহানগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে জীবানুনাশক (ডিজইনফেক্টেড) স্প্রে, লিফলেট
বিতরন, মাস্ক বিতরন, ড্রাম বেসিন স্থাপন, হ্যান্ড-ওয়াস পয়েন্ট স্থাপন, খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর ্থ বিতরন কার ্যক্রম গ্রহণ করেছে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ০২ (দুই) টি ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন, মহানগরীর
২৭টি ওয়ার্ডে ৫০০০০ টি অভিন্ন প�োস্টার মুদ্রন পূর্বক স্থাপন, নগর ভবন প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন, কেক কাটা, মিলাদমাহফিল, দ�োয়া, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার ্থনা, শিশু-কিশ�োরদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক চিত্রাংকন
প্রতিয�োগিতা, আল�োচনা সভা ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য বিতরন কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য মহ�োদয় কর্ক
তৃ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অট�োক্লেব এর শুভ উদ্বোধন করা যায়।
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য মহ�োদয় সিলেট মহানগরীর উপশহর এলাকায় হলদীছড়ার পার্শ্বে
নির্মাণাধীন ওয়াকওয়ে ও স�ৌন্দর ্যবর্ধণ কাজ পরিদর্শন করেন।
মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মহ�োদয় সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল এর শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিভিন্ন অর্জনের ছবি

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার ্যক্রমের উদ্বোধনকালে ম�োনাজাত করছেন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল ম�োমেন এম.পি
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মহানগরীর গ�োয়াবাড়ী এলাকায় কালিবাড়ী ছড়ার পার্শ্বে নির্মিত ওয়াকওয়ে

ভারতীয় সরকারের অর ্থায়নে নির্মিত ছয়তলা বিশিষ্ট ক্লীনার কল�োনী
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রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
আয়তন

:

৯৬.৭২ বর্গ কিল�োমিটার

ওয়ার্ড সংখ্যা

:

৩০টি

জনসংখ্যা

:	প্রায় ৮(আট) লক্ষ

নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	 :

৫৮৯৯৩টি।

ভিশন
বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির ওয়ার্ল্ড ভিলেজের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল রাজশাহী নগরী গড়ে ত�োলাই
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মুল লক্ষ্য।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা
z
z

z

প�ৌরকর খেলাপী সংখ্যা কমান�োর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
খেলাপীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের কার ্যালয়ে ও স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা
হয়।
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পুলিশের সহায়তায় খেলাপী কর আদায়ের বিশেষ অভিযান
পরিচালনা করা হয়।

মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও বেসরকারী বিনিয়�োগকারীর য�ৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় মার্কেট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও
এ্যাপার্টমেন্টসহ বহুতল ভবন স্থাপনের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন- পুরাতন সিটি ভবনের স্থলে সিটি
সেন্টার নির্মাণ, সাহেব বাজার মুড়ি পট্টিতে আধুনিক ভবন ও আরডিএ মার্কেটের সামনে বহুতল ভবন নির্মাণ ইত্যাদি।

দারিদ্র দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
z
z
z
z

গার্মেন্টস্ ও নীটওয়্যার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;
ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
গার্মেন্টসসহ অন্যান্য ট্রেডে দক্ষ শ্রমিক গড়ে ত�োলার জন্য Training Institute নির্মাণ;
IT Village স্থাপন করে Computer Access এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে ত�োলা।

আবাসন
z
z
z

রাজশাহী মহানগরীর শালবাগান এলাকায় আবাসিক এলাকা নির্মাণ;
টেস্ট ভেন্যু স্থাপনের লক্ষে পর ্যটন ম�োটেলকে আধুনিকীকরণ;
ভুমিহীনদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ।

¯’vbxq miKvi wefvM 235

প্রধান সেবাসমূহ/কার ্যক্রম
রাজশাহী মহানগরীর ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও যাবতীয় প�ৌর সেবা প্রদান করে থাকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। এছাড়া মহানগরীর
আর ্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কাজ করে থাকে। (১) হ�োল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও আদায়, (২) সড়ক উন্নয়ন ও সড়ক
আল�োকায়ন, (৪) ড্রেন নির্মাণ ও সংরক্ষণ, (৪) প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য সেবা, (৫) পরিচ্ছন্নতা কাজ। নিম্নে প্রধান কাজগুল�ো উল্লেখ করা হল�ো:
১.
২.

লাইসেন্স প্রদান

(ক) রিক্সা, রিক্সাভ্যান ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান।
(খ) প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান।
নির্মাণ, পূনঃ নির্মাণ ও সংস্কার (ক) রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, যাত্রী ছাউনি, গেট, পুলিশ বক্স, বাজার, ভাস্কর ্য, চত্বর, ভবন,
বিন�োদন স্পট নির্মাণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৩.

সড়ক আল�োকায়ন

৪.

প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য সেবা

৫.

পরিচ্ছন্ন কার ্যক্রম

৬.

হেলদি সিটি প্রোগ্রাম

৭.

জরুরী সেবা প্রদান

৮.

সামাজিক কার ্যক্রম

৯. কর নির্ধারণ
১০. কর আদায়

236 ¯’vbxq miKvi wefvM

(ক) মহানগরীর ছ�োট বড় সকল রাস্তার খুঁটিতে প্রয়�োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের বাল্ব
স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও রঙ্গিন বাতির দ্বারা নগরী সজ্জিতকরণ।
(ক) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা।
(খ) শিশু স্বাস্থ্য সেবা।
(গ) মায়ের স্বাস্থ্য সেবা।
(ঘ) সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচি।
(ঙ) বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় নিয়ন্ত্রণ।
(চ) কসাইখানা নিয়ন্ত্রণ।
(ছ) জন্ম নিবন্ধন।
(জ) মৃত্যু নিবন্ধন।
(ঝ) মশক নিয়ন্ত্রণ।
(ঞ) গ�োরস্থান, শ্মশান ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ।
(ক) ড্রেন, রাস্তা, সেফটি ট্যাংক পরিচ্ছন্ন ।
(খ) মরা জীব জন্তু অপসারণ।
(গ) কুকুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণ
(ক) কমিউনিটি গঠন।
(খ) হেলদি সিটি প্রোগ্রাম।
(গ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন।
(ঘ) হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট।
(ঙ) সবুজ নগরী কার ্যক্রম
(চ) জির�ো সয়েল।
(ক) এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।
(খ) সকল প�ৌর কার ্যক্রমের বিষয়ে মহানগরবাসীর জরুরী সমস্যার তথ্য গ্রহণ ও
প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(গ) সিটি ওয়েব র্পোটালের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সংস্কার ও অনুদান প্রদান। বিবাহ বিচ্ছেদের
ক্ষেত্রে সালিশের মাধ্যমে মিমাংসাকরণ।
(ক) আবাসিক ও অনাবাসিক প্রতিষ্ঠানের হ�োল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ।
(ক) হ�োল্ডিং ট্যাক্স আদায়।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল :
অনুম�োদিত জনবল

কর্মরত

৯১২

৩৮৩

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে পূরণকৃত
পদ সংখ্যা
--

সৃষ্ট পদ

শূণ্যপদ

২৪৪

৫২৯

রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিবরণ (২০১৯-২০) :
কর আদায় শাখা
ক) হ�োল্ডিং করঃ বেসরকারী
সরকারী
(খ) হ�োল্ডিং খারিজ ফি
(গ) সিনেমাকর
(ঘ) ম�োবাইল টাওয়ার
(ঙ) বিন�োদন খাত (শহীদ জিয়া শিশু পার্ক)
(চ) সারচার্জ
লাইসেন্স শাখাঃ
ক) ব্যবসা/পেশা
খ) প্রচার কর
গ) ঠিকাদারী রেজিস্ট্রেশন
ঘ) উপ-যানবাহন
বাজার শাখাঃ
নতুন হ�োল্ডিং ফি
ভুমি রেজিস্ট্রেশন ফি

খাতের নাম

ম�োট আদায়
৭৭০৪০৬৬৩.০০
১০৪৭৭৮৪৭৫.০০
৩৫৬০০০.০০
০০
৪৮৭৩১৭৮.০০
৯৭৬৫১৫.০০
২৪২৯২১৮.০০
৩৩৮৬৭২৬৫.০০
৫৮২০১৩৯.০০
৬৮৬৩৭৫.০০
৩৬৩৬৪৫৪০.০০
৮১৮৮০৪৮.০০
১৭৫৬০০০.০০
৭৪১৯২৩৮৪.০০

২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার ্যক্রম
পূর্ত বিভাগের আওতায় ক�োন স্কিম / কার ্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় দ্বারা বাস্তবায়িত হয়নি।
প্রক�ৌশল/ স্বাস্থ্য / সম্পত্তি / রাজস্ব/ পরিচ্ছন্নতা/ অডিট/ আইন/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা / কম্পিউটার সেল/ পরিবহন/ নগর পরিকল্পনা / শিক্ষা /
প্রশাসনিক / বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ / সামাজিক কার ্যক্রম / স্যানিটেশন কার ্যক্রম / মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত/ দারিদ্র বিম�োচন কর্মসূচী।

প্রক�ৌশল:
পূর্ত: উল্লেখয�োগ্য কার ্যক্রম : পূর্ত বিভাগের আওতায় উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখার কার ্যক্রম পরিচালিত হয়।
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা: সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন শাখার মাধ্যমে নগর অবকাঠাম�ো নির্মাণ ও নাগরিক সুবিধাদি উন্নয়ন কাজ করা
হয়। ২০১৯-২০ অর ্থবছরে মহানগরীর যানবাহন চলাচলে সুষ্ঠু য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলা, পানি নিষ্কাশনে সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা,
নিরাপদ চলাচলে ফুটপাথ / সড়ক বিভক্তিকরণ নির্মাণ, আর ্থ সামাজিক অবকাঠাম�ো নির্মাণ, বাজার নির্মাণ, জলাধার নির্মাণ ইত্যাদি
কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। চলমান
প্রকল্পের আওতায় মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ নির্মাণ, নর্দমা নির্মাণ, ফুটপাথ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম বারের মত
মহানগরীরতে ১টি ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ বর্ণিত অর ্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।
পরিকল্পিতভাবে মহানগরীর সকল অবকাঠাম�ো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে বাসয�োগ্য নগরী গড়ে ত�োলার নিমিত্তে ‘‘পাওয়ার চায়না’’
নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এক সমঝ�োতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান আগামী ৩ বছরের
মধ্যে ৮টি ক্ষেত্রে মহানগরীর অবকাঠাম�ো উন্নয়নে ১টি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। অতপরঃ প্রণীত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী মহানগরীর
অবকাঠাম�ো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
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বিদ্যুৎ শাখা: ২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিরাপদ চলাচলে মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ করা
হয়েছে। মহানগরীর সকল সড়কে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নগরের গুরুত্বপূর্ণ ১৫ টি
স্থানে ১৬ টি হাইমাস প�োল, ৩২০টি ২০০ ওয়াটের এলইডি ফ্লাড লাইট স্থাপন করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি অন্যতম সিটি কর্পোরেশন। এ সিটি কর্পোরেশনের
৬টি বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ একটি। স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে ৪টি শাখা রয়েছে। সেগুল�ো হচ্ছে১।	স্বাস্থ্য ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ / প্রাথমিক স্বাস্থ্য কার ্যক্রম/পরিকল্পনা শাখা
২।	স্যানিটেশন শাখা (খাদ্য ও স্যানিটেশন);
৩। কসাইখানা শাখা; এবং
৪। জন্ম - মৃত্যু নিবন্ধন শাখা।

এছাড়া এ বিভাগের অধীন ০৩ টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। স্থায়ী কমিটিগুল�ো১।	শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি;
২। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি;
৩। মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।
২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিবন্ধনের সংখ্যা :
জন্ম নিবন্ধন
১০,২৭৪ জন
মৃত্যু নিবন্ধন
১৯৬৩ জন।

অডিট : অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অগ্রগতি প্রতিবেদন
অগ্রীম আপত্তি
৩১২ টি

সাধারণ
আপত্তি
৫৩০ টি

ম�োট আপত্তির
সংখ্যা
৮৪২ টি

সুপারিশের
সংখ্যা
৩২ টি

নিস্পত্তির
সংখ্যা
৭০ টি

অনিস্পত্তির
সংখ্যা
৭72 টি

মন্তব্য
১৯৯১-১৯৯২ অর ্থবছর হতে
২০১৩-২০১৪ অর ্থবছর পর ্যন্ত।

আইন : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সময়ে দেওয়ানী ম�োকদ্দমা (সিভিল) ম�োট ৭০ (সত্তর) টি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় আছে
এবং ৪ (চার)টি মামলা খারিজ হয়েছে। এম জি আর (ফ�ৌজদারি) ২ (দই) টি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় আছে। মহামান্য সুপ্রীমক�োর্ট
অব বাংলাদেশ এর হাইক�োর্ট বিভাগে রীটপিটিশন ৪৩ (তেতাল্লিশ)টি মামলা চলমান আছে। মহামান্য সুপ্রীমক�োর্ট অব বাংলাদেশ এর
আপীল বিভাগে একটি মামলা চলমান আছে। উদ্ভুত মামলা পরিচালনায় কর্পোরেশন কর্পতৃ ক্ষ সদা তৎপর আছে।
শিক্ষা : রাজশাহী সিটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ইংরেজি নাম (Rajshahi City Pre Primary School (RCPPS). শিশু
বিকাশ শ্রেণি (Child Promotion Class - CPC) ও প্রাক প্রাথমিক শ্রেণি (Pre Primary Class- PPC) নামে এ বিদ্যালয়ের
দুটি শ্রেণি বিদ্যমান।
রাজশাহী সিটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় কার ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য বয়স অনুযায়ী শিশুদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের
মাধ্যমে বিদ্যালয়মুখীকরণের প্রচেষ্টা। দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের একাডেমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণ ছিল এ কার ্যক্রমের মূল
লক্ষ্য। তবে স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরাও এ বিদ্যালয়ে পড়ার সুয�োগ পেয়ে আসছে।
২০১৪ সালে ইএলসিডি প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সার্বিকভাবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব অর ্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় কার ্যক্রম
অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান মহানগরীর ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে
ম�োট ২০ টি কেন্দ্রে এ কার ্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৯ নং ওয়ার্ড ব্যতীত প্রতিটি কেন্দ্রে শিশু বিকাশ শ্রেণি ও প্রাক প্রাথমিক শ্রেণি
আছে। ১৯ নং ওয়ার্ডে শুধু শিশু বিকাশ শ্রেণি চালু রাখা হয়েছে। ১৯ নং ওয়ার্ডে ১ জন ও অন্যান্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ২ জন করে ম�োট ৩৯
জন শিক্ষিকা পাঠ দান করে থাকেন। ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ম�োট ১৯ টি কেন্দ্রে ১১৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। ২০২০ শিক্ষাবর্ষেও ফেব্রুয়ারির
তথ্যানুসারে ম�োট গড় উপস্থিতি শতকরা ৭২.৪৭।
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(খ) লাইব্রেরি স্থাপন : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা ও গবেষণায় কার ্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ
কর্পোরেশনের তথ্য সেবা এবং শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রন্থাগার
স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কক্ষ নির্ধারণ, আসবাব পত্রের আয়�োজন ও বই সংগ্রহের কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(গ) সিটি মিউজিয়াম ও আর্কাইভ স্থাপন : প্রস্তাবিত রাজশাহী সিটি মিউজিয়াম স্থাপনের বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে দৈনিক মজুরিভিত্তিতে ৩জন
জনবল নিয়�োগ করা হয়েছে। তাঁরা স্থানীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, প্রদান ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করছে।
এ মিউজিয়ামের অবজেক্ট সংগ্রহের জন্য তালিকা প্রণয়নের কার ্যক্রমও অব্যাহত আছে। অদূর ভবিষ্যতে তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের
লক্ষ্যে অ্যনেক্স ভবনকে ঊর্মুধ্ব খী সম্প্রসারণ করে সেখানে প্রস্তাবিত মিউজিয়ামটি স্থায়ীভাবে স্থাপনের পরিকল্পনা সিটি কর্পোরেশনের রয়েছে।
(ঘ) প্রকাশনা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে ‘মুজিব শতবর্ষ’ শির�োনামে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন অংশ গ্রহণ করে। ‘মুজিব শতবর্ষ’ যথাযথ মর ্যাদায় পালন এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থাপনের জন্য ম�ৌলিক
তথ্য সমৃদ্ধ ‘উত্তরবঙ্গে বঙ্গবন্ধু’ শির�োনামে গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। যাতে উত্তরবঙ্গের বিদ্যমান ১৬ জেলায় বঙ্গবন্ধুর
উপস্থিতির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি শিঘ্রই প্রকাশিত হবে।

শিশু পার্ক:
(ক) শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ব�োটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা হতে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে আয়- ১৮৭৮৭৪৭০.০০;
(খ) শহীদ জিয়া শিশু পার্ক হতে ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে আয়- ৯৭৬৫১৫.০০।
সরকারি অনুদান : ২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অনুকুলে ছাড়কৃত অর্থের হিসাব বিবরণী : (লক্ষ টাকায়)
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের নগর শুল্ক হতে প্রাপ্ত

বিবরণ

বরাদ্দ

৭৫.০০
২০৭২.৯৬
১৭৬০৭.১৬

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের থেকে বরাদ্দ প্রাপ্ত (উন্নয়ন সহায়ক তহবিল)
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের অনুম�োদিত প্রকল্প

অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেইনের সংখ্যা :
২০১৯-২০ অর ্থবছরে পূর্ত বিভাগের আওতায় নিম্নবর্ণিত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
অবকাঠাম�োর বিবরণ
নগর এলাকায় নতুন সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
নিরাপদ চলাচলে ফুটপাত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সড়ক বাতি রক্ষণাবেক্ষণ
নগর এলাকায় নর্দমা নির্মাণ
নগর এলাকায় সবুজায়ন

একক
কি.মি.
কি.মি.
কি.মি.
কি.মি.
কি.মি.

পরিমাণ
৪৯.২৬
১৭.৯৬
৪০.৫৫
২৫.৮৬
৬.৭৫
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প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের
ক্র.
উৎস/আর্থিক
নং
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
০১ রাজশাহী মহানগরীর
রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান
সড়ক হতে ম�োহনপুর
রাজশাহী-নাট�োর সড়ক
পর ্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম সংয�োগ
সড়ক নির্মাণ (২য়
সংশ�োধিত)
অর ্থায়ন - জিওবি ও
রাসিকের নিজস্ব তহবিল
জিওবি - ১৭৯৯২.৪৮
রাসিক - ৯৪২.১১
সমাপ্তিকালঃ জানুয়ারি,
২০১২ - জুন, ২০২০
০২ রাজশাহী মহানগরীর
জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে
নর্দমা নির্মাণ (৩য় পর ্যায়)
অর ্থায়ন - জিওবি ও
রাসিকের নিজস্ব তহবিল
জিওবি - ১৮৩৬৩.২৮
রাসিক - ৯৬৬.৪৯
সমাপ্তিকালঃ মে, ২০১৩ জুন, ২০২০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাস্তব

আর্থিক

অগ্রগতি
বাস্তব

আর্থিক

(ক) ক্রমবর্ধিষ্ণু যাতায়াত ও যানবাহন
৬.৭৮৪
৩১৬৭.৬৭৩০ ৬.৭৮ ৩১৬৪.৮৬
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী মহানগর
কি:মি:
৯৫৭.৩৬
কি:মি: ৯৫৪.৫৫
এলাকায় শক্তিশালী ও কার ্যকর য�োগায�োগ ১৩.৫০৯
২৯৩০.০০
১৩.৪৭ ২৯২৮.১৫
ব্যবস্থা গড়ে ত�োলা।
কি:মি:
১৪৬.২২
কি:মি: ১৩৫.০০
(খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক য�োগায�োগ
৩২৪.৫০ মি:
৩২৪.৫০
ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর
৬.১৪ কি:মি:
মি:
য�োগায�োগ ব্যবস্থার সহজতর সংয�োগ
৫.৬৬
স্থাপনের মাধ্যমে আর ্থ-সামাজিক অবস্থার
কি:মি:
উন্নতিসাধনের পাশাপাশি রাজশাহীর নগরদারিদ্র্য বিম�োচনে সহায়ক সুয�োগ সৃষ্টি
করা।

(ক) রাজশাহী মহানগরী এলাকায়
একটি কার ্যকর ও স্থায়ী পানি নিষ্কাশন
ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার মাধ্যমে সার্বিক
পরিবেশগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন
সাধন করা।
(খ) রাজশাহী মহানগরী এলাকায়
একটি ধারণক্ষম ও যথ�োপযুক্ত
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার
মাধ্যমে নগরীর ভ�ৌত অবকাঠাম�োগত
পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।
(গ) সর্বোপরি, রাজশাহী মহানগরী
এলাকায় একটি টেকসই পানি নিষ্কাশন
ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, দীর্ঘ
মেয়াদে, নগরবাসীর কর্মক্ষমতাবৃদ্ধি
এবং অর ্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে
সহায়ক ভূমিকা রাখা।
০৩ রাজশাহী কল্পনা সিনেমা (ক) ক্রমবর্ধিষ্ণু যাতায়াত ও যানবাহন
হল থেকে তালাইমারী
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী
ম�োড় পর ্যন্ত সড়ক
মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও
প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
কার ্যকর য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে
অর ্থায়ন - জিওবি ও
ত�োলা।
রাসিকের নিজস্ব তহবিল (খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক য�োগায�োগ
জিওবি - ১০১৯৯.৭৩
ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর
রাসিক - ২৫৪৯.৮৬
য�োগায�োগ ব্যবস্থার সহজতর সংয�োগ
সমাপ্তিকালঃ জুলাই, ২০১৫ স্থাপনের মাধ্যমে আর ্থ-সামাজিক
- ডিসেম্বর, ২০২০
অবস্থার উন্নতিসাধনের পাশাপাশি
রাজশাহীর নগর-দারিদ্র্য বিম�োচনে
সহায়ক সুয�োগ সৃষ্টি করা।
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লক্ষ্যমাত্রা

৮.৬৭ কি:মি:
৮.১৪ কি:মি:
১৯.২৯
কি:মি:
৬৮.৫৬
কি:মি:

২১৬৬.২২:
১৭২৩.৯৪
১৩৪৩.৭৯
৩০৪৭.৩৩

৭.৫৭
কি:মি:
৮.১৪
কি:মি:
১৯.২৯
কি:মি:
৬৮.৫৬
কি:মি:

২১৬৬.২২
১৭২৩.৯৪
১৩৪৩.৭৯
৩০৪৭.৩৩

৩.৩৯৯ একর
২.৫০ কি:মি:
৫.০০ কি:মি:

২৬৬৮.৯৪
১১৯১.৯৬
৫৯৫.৬৩

৩.৩৯৯
একর
১.২৫
কি:মি:
২.৫০
কি:মি:

২৬৬৮.৯৪
১০০.০০
৩৮১.১০

প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের
ক্র.
উৎস/আর্থিক
নং
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
০৪ রাজশাহী মহানগরীর
উপশহর ম�োড় হতে
স�োনাদিঘী ম�োড় এবং
মাল�োপাড়া ম�োড় হতে
সাগরপাড়া ম�োড় পর ্যন্ত
সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
(২য় সংশ�োধিত)
অর ্থায়ন - জিওবি ও
রাসিকের নিজস্ব তহবিল
জিওবি - ১২০০৭.৯৯
রাসিক - ৬৩২.০০
সমাপ্তিকালঃ জানুয়ারি,
২০১৭ - ডিসেম্বর, ২০২০
০৫ রাজশাহী মহানগরীর
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার
উন্নয়ন
অর ্থায়ন - জিওবি ও
রাসিকের নিজস্ব তহবিল
জিওবি - ১৩৮৩৮.৬৮
রাসিক - ৩৪৫৯.৬৭
সমাপ্তিকালঃ জানুয়ারি,
২০১৭ - ডিসেম্বর, ২০২০
০৬ রাজশাহী মহানগরীর ৩০টি
ওয়ার্ডে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ও
নর্দমা সমূহের উন্নয়ন
অর ্থায়ন - জিওবি তহবিল
জিওবি - ৪৯৮৬.৮৭
সমাপ্তিকাল: জুলাই, ২০১৯
- জুন, ২০২১

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তব

(ক) সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের
২.৮২ কি:মি:
মাধ্যমে সূষম য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে ৫.৫৭ কি:মি:
ত�োলা।
৫.৬৭ কি:মি:
(খ) যানবাহন চলাচলে সৃষ্ট যানজট
হ্রাস করা।
(গ) নগর দারিদ্র হ্রাস করণ ও
পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়ন।

অগ্রগতি

আর্থিক

বাস্তব

আর্থিক

৮২৭.১০
৫৮৪.৮৪
১৯২.৬৬

২.৮২
কি:মি:
৫.৫৭
কি:মি:
৫.৬৭
কি:মি:

৭১৫.৪৩
৫৮৪.৮৪
১৯২.৬৬

(ক) ক্রমবর্ধিষ্ণু যাতায়াত ও যানবাহন
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী
মহানগর এলাকায় শক্তিশালী
য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলা।
(খ) সড়ক সংয�োগস্থলসমূহ
সম্প্রসারণের মাধ্যমে নির্বিগ্নে
যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা।

১৩২.৩৭
কি:মি:
৪৯.২১
কি:মি:
১৯.৫০
কি:মি:

১১১৬১.২২
২৯১১.৩৭
১৯৫৭.২২

৫৫.০০
কি:মি:
৯.০০
কি:মি:
৯.০০
কি:মি:

৮২১৭.৮১
১০৮২.১৯
২০০.০০

(ক) ক্ষতিগ্রস্থ সড়কসমূহ উন্নয়নের
মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি
করা।
(খ) ক্ষতিগ্রস্থ নর্দমাসমূহ উন্নয়নের
মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা সচল
রাখা।
(গ) আর ্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
(ঘ) মহানগরীর প্রান্তিক এলাকার
পরিবেশ উন্নয়ন।

২.৯৪১
কি:মি:
৩.০৪৬
কি:মি:

২৬৩.২৯
১৯৬.৯৮

০.৫৫
কি:মি:
০.৭৭
কি:মি:

৫০.০০
৫০.০০

১৯.৩৩৯
কি:মি:
২৬৭৯২.০০
কি:মি:
১.৯৮৪
কি:মি:
৩৭.৮৪৮
কি:মি:

৮৬১.১২

৬৯৬.৭০

৩০৭.৯৩
২৩৩৯.৬১

৪.১৭
কি:মি:
৪.৬৪
কি:মি:
০.৩২
কি:মি:
৪.০৪
কি:মি:

১৫০.০০
১৪৪.০০
৫০.০০
২৫০.০০

২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিশেষ সাফল্য
পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ‘‘রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান সড়ক হতে ম�োহনপুর রাজশাহী-নাট�োর সড়ক পর ্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম
সংয�োগ সড়ক নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মহানগরীতে ১ম বারের মত ১টি ফ্লাইওভার নিমাণ কাজ শুরু করা হয়। ৩২৭.৫০ মি:
দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ ইত�োমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
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ফট�োগ্যালারি

নগর ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র এ. এইচ. এম খায়রুজ্জামান লিটন

রাস্তার কাজ পরিদর্শন
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খুলনা সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
জনসংখ্যা
নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	

:
:
:
:

৪৫.৬৫ বর্গ কিল�োমিটার (১৭.৬২ বর্গমাইল)
৩১টি
১৫ লক্ষ (প্রায়)
৭০,২২১টি।

প্রধান প্রধান লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কার ্যক্রম :
ভ�ৌত অবকাঠাম�ো :
z
z
z
z
z
z
z
z
z

মহানগরীর সড়ক, ফুটপাত ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
ওয়ার্ড অফিস, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য ভ�ৌত অবকাঠাম�োগত ব্যবস্থার উন্নয়ন;
বৃক্ষ র�োপন;
কাঁচা বাজার ও ইক�ো পার্ক তৈরি ও উন্নয়ন;
নাগরিকদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন;
নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;
আধুনিক স্থাপত্য শৈলী সমৃদ্ধ পার্ক তৈরী;
আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার ও মেটারনিটি ক্লিনিক হাসপাতাল করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;
IT Sector Development এর মধ্যে কেসিস্থির কার ্যক্রমে আর�ো গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন।

পরিকল্পনা :
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

মহানগরীর দূষণ নিয়ন্ত্রন;
পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী;
আর ্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
নগর বাসীর স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন;
য�োগয�োগ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট মুক্ত নগরীতে রুপান্তর;
আধুনিক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ নগরী;
নগরবাসীর চিত্ত বিন�োদন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
নগরবাসীর অধিকতর সেবার মান ও জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
বন্যার ক্ষতি থেকে শহর রক্ষা করা;
মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ব্যবস্থা;
জলাবদ্ধতা ও বন্যামুক্ত নগরী গড়ে ত�োলা;
Web based KCC গড়ে ত�োলা।
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পরিবেশ রক্ষা :
z
z
z
z

বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন;
চিত্ত বিন�োদন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
গাছপালা সংরক্ষন;
প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষন।

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি:
z
z

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে I.T প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও প�ৌর ব্যবস্থার উন্নয়নকরণ;

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল :
অনুম�োদিত জনবল
১১৯৭

কর্মরত
৬৭৭

২০১৭-১৮ অর ্থবছরে পূরণকৃত পদসংখ্যা
-

শুন্যপদ
৫২০

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার ্যক্রমের বিবরণ:
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর ্থায়নে 27.67 লক্ষ টাকায় 23 টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন সংক্রান্ত : নগর পরিকল্পনা সার্বিক উন্নয়নের জন্য খুলনা মহানগরী এলাকায় প্রস্তুতকৃত ড্রেনেজ মাষ্টারপ্লানের
মাধ্যমে এলজিইডি এর তত্ত্বাবধানে সিটি রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় 2019.20 অর ্থবছরে ২য় পর ্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা
হয়েছে।
কম্পিউটার সেল : খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ট্যাক্স আদায়ের রশিদ
কম্পিউটারের মাধ্যমে দেওয়া হয়, হ�োল্ডিং ট্যাক্স এর বিভিন্ন তথ্য কম্পিউটারে নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয়। বেতনের বিভিন্ন তথ্য ও
মাসিক বেতন শীট কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রিন্ট কর হয়। আই.টি শাখা কর্পোরেশনের বিভিন্ন তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে থাকে।
বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার, নিউজ ওয়েব সাইটে আপডেট এর জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
কাজ অন-লাইনে সম্পন্ন করা হয়।

আয়ের খাত ও আদায় :
ক্র:নং
১
২
৩
৪
৫

আয়ের খাত
কর আদায় (হ�োল্ডিং, কঞ্জারভেন্সী ও বিদ্যুৎ কর)
সম্পত্তি শাখা
ট্রেড লাইসেন্স
লাইসেন্স যানবাহন
বাজার শাখা
সর্বম�োট
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আদায়ের পরিমান
৩০,০০,২৯,০০০.০০
১২,২৬,৯৪,৩৭৫.৭১
৫,৮৩,৭৯,৬৬১.০০
৮,৯৪,১৬,৩৪৮.০০
৩,০১,৮৫,২০৬.০০
৬০,০৭,০৪,৫৯০.৭১

অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ:
২০১৯-২০ অর ্থবছরে মহানগরীর সকল রাস্তা/ফুটপথের উপর হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে রাস্তা/ফুটপথ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং
মহানগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন খালের জায়গা হতে অবৈধ দখলদারদের দখলে থাকা প্রায় ৫.০০ একর খালের জায়গা অবৈধ
দখলমুক্ত করা হয়েছে। অবকাঠাম�ো উন্নয়নে 75.49 কি.মি.রাস্তা ও 51.99 কি.মি. ড্রেন মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার ্যক্রম
বর্জ্য অপসারণ
ক) গার্বেজ অপসারণ

খুলনা মহানগরীতে প্রতিদিন প্রায় ১,২০০ টন আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে প্রায় ৮০০ মেঃ টন
সলিড ওয়েষ্ট প্রতিদিন ডাম্পিং পয়েন্টে অপসারণ করা হয়। কিচেন ওয়েষ্ট/সলিড ওয়েষ্ট কেসিস্থির
বিভিন্ন ওয়ার্ডে হাউজ টু হাউজ সংগ্রহের জন্য কিছু সংখ্যক এনজিও কাজ করে এবং উক্ত সংগৃহীত
কিচেন ওয়েষ্ট কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেকেন্ডারী পয়েন্টে ফেলা হয়। সেখান থেকে কেসিস্থির ট্রাক
এবং ল�োডার ব্যবহার করে ডাম্পিং পয়েন্টে অপসারণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য
বিভিন্ন র�োডে সংগৃহিত ময়লা সংগ্রহ করে ডাম্পিং পয়েন্টে নেয়া হয়। কিচেন ওয়েষ্ট পরিবহনের
জন্য ৪০টি ট্রাক, ০২টি স্কিড ল�োডার এবং ০২টি ব্যাক হুইল ল�োডার ব্যবহার হয়।

খ)	ক্লিনিক্যাল বর্জ্য অপসারণ

বে-সরকারী সংস্থা প্রদীপনের সহায়তায় খুলনা মহানগরীতে অবস্থিত সরকারী হাসপাতালসহ বেসরকারী ক্লিনিক/হাসপাতাল/প্যাথলজীর বর্জ্য চার ভাগে বিভক্ত করে নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে
ক্লিনিক মালিকের সামান্য সার্ভিজ চার্জের বিনিময়ে এই বর্জ্য সংগ্রহ করে রাজবাঁধের নির্দিষ্ট স্থানে
অপসারণ ও ধ্বংস করা হচ্ছে।

গ) মানব বর্জ্য অপসারণ
কার ্যক্রম

নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ তথা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার ্যক্রম
গতিশীল করার লক্ষ্যে এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সহয�োগিতায়
কেসিস্থির রাজবাঁধ ট্রেন্সিং গ্রাউন্ড-২ এ একটি মানব বর্জ্য শ�োধনাগার (এফএসএম ট্রিটমেন্ট প্লান্ট)
স্থাপন করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতা কার ্যক্রম:
ক) ড্রেন পরিস্কার

খুলনা মহানগরীর কাঁচা, পাকা, সেমি পাকা প্রায় ২১৮৭ টি ড্রেন। যার ম�োট দৈর্ঘ্য প্রায় ১,২০৫.৭৫
কিল�োমিটার (প্রায়)। মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রত্যেক ওয়ার্ডের ড্রেন শ্রমিক দ্বারা
ড্রেন পরিস্কার করা হয়।

খ) রাস্তা ঝাড়ু

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ১৭৭১টি বড় রাস্তা ও গলিপথ রয়েছে। যার ম�োট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫৬.৬৪
কিল�োমিটার। প্রত্যেক ওয়ার্ডের ঝাড়ুদারের মাধ্যমে উক্ত রাস্তাগুলি ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করা হচ্ছে।

গ) মশক নিধন কার ্যক্রম

মশক নিধন কার ্যক্রম ম�োট দু’টি পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। একটি হল প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ (এক) জন
করে স্প্রে-ম্যান দ্বারা মশার ডিম মারার জন্য লার্ভিসাইড হ্যান্ড-স্প্রে মেশিন দ্বারা স্প্রে করা হয়।
দ্বিতীয়টি হল একই স্প্রে-ম্যান দ্বারা ফগার মেশিনের মাধ্যমে উড়ন্ত মশা মারার জন্য এ্যাডাল্টিসাইড
স্প্রে করা হয়।
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চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী:
ক্র:
নং

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/
আর্থিক সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল

1. খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন
জিওবি : প্রকল্প ব্যয় : ৬০৭৫৬.৭২
মেয়াদকাল : জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর ্যন্ত

প্রকল্পের
উদ্দেশ্য
ড্রেনেজ
ব্যবস্থার
উন্নয়ন

২. খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন য�োগায�োগ
ব্যবস্থার
ও পুনর্বাসন
জিওবি : প্রকল্প ব্যয় : ৮২৩৭৯.০৬
উন্নয়ন
মেয়াদকাল : জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর ্যন্ত
ম�োটঃ
সর্বম�োট

ফট�োগ্যালারি

মহেশ্বরপাশা সাহাপাড়া মেইন র�োড
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লক্ষ্যমাত্রা
(২০২০-২০২১)
বাস্তব

আর্থিক
২৮০.০০

২৮কি.মি

৭২০.০০
৯১.০০

৩৮
কি.মি.

৭৯০৯.০০
১৮০০০.০০

অগ্রগতি
(২০১৯-২০)
বাস্তব

আর্থিক

খালিশপুর ১০৩নং র�োড

নিরালা আবাসিক এলাকা র�োড
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নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
অঞ্চল সংখ্যা	
জনসংখ্যা
নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	

: ৭২.৪৩ বর্গ কিল�োমিটার
: ২৭টি
: ৩টি
:	প্রায় ১৪,১৮,৭৮২ (আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী)
: ৫৪,৩৯৮টি।

ভিশন ও মিশন : নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ (Mission), ক�ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার ্যাবলি।
রূপকল্প (Vision) : নগরবাসীর সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি আধুনিক,টেকসই এবং বাসযোগ্য নগরী গড়ে ত�োলা।
অভিলক্ষ্য (Mission) : উন্নত নাগরীক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরের পরিবেশ ও নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

কার ্যাবলী (Functions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

নগর এলাকার রাস্তা, ড্রেন এবং ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ
হাট-বাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ
জলাধার সংস্কার ও সংরক্ষণ,বৃক্ষ র�োপণ এবং স�ৌন্দর ্য বর্ধন
শহর অঞ্চলে স্যানিটেশন, জলাবদ্ধতা নিরসন ব্যবস্থার উন্নয়ন
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধি, অর ্থায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদনের মাধ্যমে সেবা
মশক নিধন
সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা : ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা :
১. উন্নত য�োগায�োগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং তিল�োত্তমা নগরী হিসেবে গড়ে ত�োলার জন্য ৫নং ঘাট এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর
উপর সেতু নির্মাণ ।
২. সবুজ এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে ত�োলার জন্যে সমন্বিত ড্রেনেজ সিস্টেম, জলাধার সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. বিদ্যমান ছ�োট, বড় ও মাঝারি সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ এবং প্রয়�োজনে বর্ধিত করা হবে এবং প্রয়�োজনীয় ব্রিজ ও
কালভার্ট নির্মাণ।
৪.	স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে ত�োলার জন্যে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৫. সুপেয় পানি সরবরাহের জন্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা।
৬.	সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সকল কার ্যক্রম অট�োমেশন
করা।
৭.	দারিদ্র বিম�োচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর পরিধি সম্প্রসারণ করা ।
৮.	যানজট নিরসণে নতুন বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ সহ সিটি সার্ভিস চালু করার উদ্যোগ নেয়া।
৯.	সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা এবং কাঁচা বাজারসমূহের উন্নয়ন করা।
১০. কবরস্থান ও শ্মশান এর উন্নয়ন করা।
১১. কালচারাল এবং হেরিটেজ পার্কসহ বিন�োদনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা।
১২.	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, নগর হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা ।
১৩.	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসহ মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ এবং আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
১৪. ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া।
১৫. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
১৬.	সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা।
১৭. জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যে তিনটি অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।
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১৮.	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি শাখা কম্পিউটারাইজ্ড করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে সময়�োপয�োগী
প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১৯. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজ মনিটরিংসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান সিসি টিভি ক্যামেরার পরিধি বৃদ্ধি করা।

১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা :
১. আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে ক�োন প্রকার দূষিত পানি নদীতে
পড়তে না পারে।
২. 3-R (Reduce, Reuse, Recycle) পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্বনমুক্ত,
পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে ত�োলা।
৩. শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ মহাসড়কের সাথে সংয�োগ স্থাপনকারী সার্কুলার র�োড নির্মাণ
করা।
৪. নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক যানজট মুক্ত নগরী গড়ে ত�োলা।
৫. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর র�োপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভিস চালু করা।
৬.	সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ করা।

২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা :
১. দুর্যোগের ঝ ুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার পরিহার করে সার্ফেস ওয়াটার
ব্যবহারের জন্য আধুনিক পানি শ�োধণাগার নির্মাণ করা।
২. গৃহস্থালী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্যযুক্ত পানি শতভাগ পরিশ�োধন করে নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত ইটিপি স্থাপন করা এবং এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
৪. পর ্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
৫. শতভাগ শিল্প এবং গৃহস্থালি বর্জ্য পরিশ�োধনের জন্য সমন্বিত ইটিপি এবং পরিশ�োধণাগার স্থাপন করা।
৬. সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে পানি শ�োধনাগার নির্মাণ করা।
৭. শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ মুক্ত রাখা নিশ্চিত করা ।
৮.	সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা।
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিটিজেনস চার্টারের তথ্য বাতায়ন লিংক : www.lgd.gov.bd
আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের সেবা প্রদানকারীর প্রত্যাশা
ক্রম: নং
১
২
৩
৪
৫

প্রতিশ্রুত/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়�োজনীয় ফিস পরিশ�োধ করা
প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে ম�োবাইল মেসেজ/ই-মেইল এর নির্দেশনা অনুসরণ করা
সাক্ষাতের জন্য ধার ্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
অনাবশ্যক ফ�োন/তদবির না করা

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল :
অনুম�োদিত
২০১৮-১৯ অর ্থবছরে
কর্মরত
জনবল
পূরণকৃত পদসংখ্যা
৭৯৭
১৪০
--
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সৃষ্ট পদ

শূণ্য পদ

মন্তব্য

৬৮৩

৫৪৩

নিয়�োগ বিধিমালা অনুম�োদিত হয়েছে তবে সরকারি গেজেট
আকারে তা এখনও পাওয়া যায় নি বিধায় জনবল নিয়�োগ
সংক্রান্ত কার ্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেক্টরে আর্থিকভাবে স্বাধীন হিসাবরক্ষণ : ২০১৯ সনের ১ নভেম্বর হতে ঢাকা ওয়াসা’র নারায়ণগঞ্জ
জ�োন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। সে কারণে পানি সরবরাহ কার ্যক্রম এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত
হচ্ছে।
সমন্বিত কম্পিউটার পদ্ধতি স্থাপন করা : কম্পিউটারের সফ্টওয়ার প্রয়�োগ করে হিসাবের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া কম্পিউটারের
মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ট্যাক্সবিল প্রণয়ণ করা হচ্ছে । কার ্যক্রম চলমান আছে।
সিটি কর্পোরেশন অবকাঠাম�ো উন্নয়ন পরিকল্পনা: পিসিও’র নিদের্শনা ও গাইড লাইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
পরিকল্পনা তৈরী ও হালনাগাদ করা হয়েছে।
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ ফ্রেমওয়ার্ক : সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় অবকাঠাম�ো তৈরীতে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে
ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের/অধিদপ্তরের। সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ক�োন অবকাঠাম�োর সম্পর্কে অভিয�োগ
পাওয়ার পর তা পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের/অধিদপ্তরের কাছে apply করে। স্যানিটারী অবস্থা সিটি কর্পোরেশনের স্যানেটারী সিচুয়েশনের
উপর একটি রিপ�োর্ট তৈরী হয়েছে।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিভিন্ন খাতে রাজস্ব আদায়
ক্র.নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১

আয়ের খাত

প্রকৃত আয়
২২,৪৪,৪৫,৬০১.০০
১০,৮২,১৬,৯২২.০০
৬০৪৬৫০৮.০০
২৫২৭৫২৬৭.০০
৬,৩২,৫৮,১৯৫.০০
১৮০৯৮০৫৮২.০০
৩২৬২০০০.০০
১০০০০০০০.০০
১১৫০৬৩৪৩৭.০০
১০০০০০০০.০০
৭৭৫৫৪২৭০.০০

করসমূহ
রেইটসমূহ
সারচার্জ
বিভিন্ন ফিস
বিভিন্ন ইজারা
অন্যান্য
নগর দারিদ্র দূরীকরণ ও আর ্থ-সামাজিক উন্নয়ন
নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র
মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী
উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান
পানি সরবরাহ

প্রক�ৌশল বিভাগ/এস্টেট শাখা কর্ক
তৃ অবৈধ দখলীকৃত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ এবং উদ্ধারকৃত খালের জমি
ম�ৌজা
ম�োকরবা ‘ম’ খন্ড
বড় দেওভ�োগ
পাইকপাড়া
বড় দেওভ�োগ
নবীগঞ্জ ‘ম’ খন্ড
দাশের গা

সি.এস
সি.এস
অবৈধ দখলের পরিমান
সি.এস দাগ নং
জেএল নং খতিয়ান নং
(একর)
০৩
৪
১৪৭,১৪৮,১৪৯
০.২১০০+০.৩২০০+০.১৭০০
৩৭
২
১৭৭১, ১৭৭৭ (আংশিক)
০.১১০০
০৯
৩
৩০২, ৩০৪ (আংশিক)
১.৫৩০০
৩৭
৩৬
৩১

২
৪
৮১

১৪২৪
২৯৪
১৯১

০.০৩০০
০.০২০০
০.১৫০০
ম�োট

উচ্ছেদের পরিমান
(একর)
০.৭০০০
০.১১০০
১.৫৩০০
০.০৩০০
০.০২০০
০.১৫০০
২.৪৮০০ (একর)

বি. দ্র. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের জন্য জালকুড়ি ম�ৌজাস্থিত ২৩.২৯
একর ভূমি ১/২০১৮-২০১৯ নং এর এ কেইসের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

¯’vbxq miKvi wefvM 251

অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাথ/ড্রেইনের সংখ্যা :
অর্থের উৎস
উন্নয়ন প্রকল্প
সরকারী
নিজস্ব
এমজিএসপি
সিজিপি

ম�োট প্রকল্প
সংখ্যা
৫৫
০৩
৪০
০৮
০৪

সড়ক
২৬.০০
১০.০০
১.০০
১৩.০০

ম�োট দৈর্ঘ্য (কি. মি.)
ড্রেন
ফুটপাথ
২৩.০০
৮.০০
৪.০০
১.০০
১.০০
১৫.০০
৩.০০

অন্যান্য
২ টি খাল ও ১টি ভবন
ব্রিজ ১টি
ব্রিজ ৬টি

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী
ক্র প্রকল্পে নাম/অর ্থায়নের উৎস/
প্রকল্পের উদ্দেশ্য
নং আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল
১ প্রকল্পের নাম :
নারায়ণগঞ্জ সিটি
কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন
নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং
বৃক্ষর�োপণ।
অর ্থায়নের উৎস : জিওবি ও
এনসিসি।
আর্থিক সংশ্লেষণ (লক্ষ
টাকা):
ম�োট- ১৯১১২৩.৮৮
জিওবি- ১৩৩৮৬.৭২
এনসিসি- ৫৭৩৭.১৬
সমাপ্তিকাল: ডিসেম্বর,
২০১৮খ্রি.
২ প্রকল্পের নাম :
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে
পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ।
অর ্থায়নের উৎস : জিওবি ও
এনসিসি।
আর্থিক সংশ্লেষণ (লক্ষ
টাকা):
ম�োট- ৯৯৬৬.৪৬
জিওবি- ৭৯৭৩.১৭
এনসিসি- ১৯৯৩.২৯
সমাপ্তিকাল: জুন, ২০২১
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নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের
বিভিন্ন স্থানে রাস্তা উন্নয়ন এবং
প্রশস্থ করণের মাধ্যমে যাতায়াত
ব্যবস্থা সহজতরকরণ।
ফুটপাত নির্মাণ করে পথচারীদের
চলাফেরা নিরাপদকরণ।
যানজট হ্রাস করে ভ্রমন সময়
সাশ্রয়করণ।
ড্রেন নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা
নিরসণকরণ।

অংগের নাম

লক্ষমাত্রা

অগ্রগতি

বাস্তব আর্থিক বাস্তব
বিসি র�োডঃ ৯৫% ৯৩% ৯৫%
৯২৬০ মি.
আরসিসি
র�োডঃ
৫৮৪০৫ মি.
আরসিসি
ড্রেনঃ
৫৭৪৬৫ মি.
ফুটপাতঃ
৮০৯৫ মি.

বৃক্ষর�োপণ করে পরিবেশের
ভারসাম্য রক্ষাকরণ।
আর ্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নতিকরণ।
৫৪৯টি ফ্ল্যাট ৪০%
সেবকদের উন্নত জীবনযাপনের
ব্যবস্থাকরণ;
সেবকদের দারিদ্রতা দূরীকরণ;
সেবকদের বাসস্থান, পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা
নিশ্চিতকরণ;
সেবকদের ম�ৌলিক অধিকার
নিশ্চিত করণসহ বঞ্চনা
প্রশমিতকরণ;
সেবকদের শিক্ষার হার, সাংস্কৃতিক
ঐক্য বৃদ্ধি ও সমাজের মূল প্রবাহে
তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৩৫%

২০%

আর্থিক
৯২%

১৫%

ক্র প্রকল্পে নাম/অর ্থায়নের উৎস/
প্রকল্পের উদ্দেশ্য
নং আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল
৩ প্রকল্পের নাম :
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে
কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং
অপসারণ ব্যবস্থাপনা
অর ্থায়নের উৎস : জিওবি ।
আর্থিক সংশ্লেষণ (লক্ষ
টাকা):
ম�োট- ১৯১১৮.২৫
জিওবি- ১৯১১৮.২৫
এনসিসি- ০.০০
সমাপ্তিকাল: ডিসেম্বর, ২০১৯
৪ প্রকল্পের নাম :
নারয়ণগঞ্জ সিটি
কর্পোরেশনের অবকাঠাম�ো
নির্মাণ ও উন্নয়ন।
অর ্থায়নের উৎস : জিওবি।
আর্থিক সংশ্লেষণ (লক্ষ
টাকা):
ম�োট- ৪৬১.২৫৮৫
জিওবি- ৪৬১.২৫৮৫
সমাপ্তিকাল: জুন, ২০২১ খ্রি.
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পরিবেশ বান্ধব কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ,
ডিসপ�োজাল এবং ব্যবস্থপনা;
সম্পদ পুনরুদ্বার নিশ্চিত করার
জন্য সহজ এবং কার ্যকরী উপায়ে
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
শহরের পরিবেশের দূষণ
র�োধ,পরিবেশের উন্নতিকরণ এবং
গ্রিন হাউজ প্রভাব দূরীকরণ;

অংগের নাম
জমি
অধিগ্রহন
-২৩.২৯
একর

লক্ষমাত্রা

অগ্রগতি

বাস্তব আর্থিক বাস্তব
৯০% ৮৮% ৮৮%

আর্থিক
৮৬%

৩০%

১১%

ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে
স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ।
অবকাঠাম�ো উন্নয়ন
য�োগায�োগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
জলাবদ্ধতা দূরী করণ
পরিবেশ উন্নয়ন
আর ্থ-সামাজিক উন্নয়

২০%

২৫%

২০১৯-২০ অর ্থবছরের বিশেষ সাফল্য
পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনে সিটি গভারনেন্স প্রকল্প (সিজিপি) এর আওতায় গভারনেন্স উন্নয়ন বিষয়ে কার ্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রযেছে।
এ কার ্যক্রম বাস্তবায়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পরপর দুই বার প্রথমস্থান অধিকার করেছে।

মুজিববর্ষ উদযাপন :
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী বছরব্যাপী
উদযাপনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী কর�োনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর নারায়ণগঞ্জ
নগরীতেও এর বিস্তার ও সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যেও মুজিববর্ষ উদযাপনে আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার এ বঙ্গবন্ধু
কর্নার স্থাপন, নগরীরর গুরুত্বপূর্ণস্থাপনাসমূহে বিশেষ আল�োকসজ্জাকরণ, নগরীর বিভিন্ন সড়কের আইল্যান্ডে ও লেকের পাড়ে বৃক্ষর�োপন
কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একটি জরুরী পরিবর্তীত পরিস্থিতি ম�োকাবেলার জন্য সরকারি নির্দেশনা ম�োতাবেক ত্রাণ
বিতরণ, নগরীর সড়ক জীবানু মুক্তকরণ ও নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের
নিজস্ব কর্মসূচীর পাশাপাশি টেলিমেডিসিন সেবা, ক�োভিড-১৯ নমুনা সংগ্রহ কার ্যক্রম, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান বিতরণ এবং
নানাবিধ জনসচেতনতামূলক কার ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
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পুনর্ব্যবহার (Recycling) য�োগ্য প্রক্রিয়া :
পলিথিন বর্জ্য বা প্লাস্টিক প্রাক-পরিচ্ছন্ন করা
রিঅ্যাক্টরে ল�োড করে চুল্লি বন্ধ করা
১২ ঘন্টা পর ্যন্ত ৫৫০০ সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা
কয়েক ঘন্টা পর পলিথিন বর্জ্য রূপান্তর শুরু হয়
অপরিশ�োধিত তেল
ডিজেল

কার্বন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প :
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিস্কাশনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির
আওতায় ৩৪৫ ক�োটি ৯১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে ‘‘নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা’’
শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইত�োমধ্যে উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৩০ ক�োটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া
গেছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের লক্ষি জালকুড়িতে ২৩.২৮ একর জমি
অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার ব্যয় ২৯৯ ক�োটি ১৩ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৩১ ক�োটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত ডাম্পিং সেন্টারের ভূমি উন্নয়ন,
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজে ব্যয় হবে। এছাড়া দৈনিক ৬০০ টন বর্জ্য হতে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ডের সাথে সমঝ�োতা চুক্তি স্বাক্ষতির হয়েছে যার আওতায় ইত�োমধ্যে একটি চাইনিজ প্রতিষ্ঠান (UD
Environmental Equipment Technology Co. Ltd) হতে দাখিলকৃত প্রস্তাব পিডিবি’র অনুম�োদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। এ
প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নারায়ণগঞ্জ নগরীকে পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

জাপানের নারুত�ো নগরীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন :
গত ২৯ জানুয়ারি ২০২০ইং তারিখ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাপানের নারুত�ো নগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ সিটির ‘বন্ধুত্বপূর্ণ
সম্পর্ক স্থাপন’ বিষয়ে একটি সমঝ�োতা চুক্তি স্বাক্ষতির হয়। নগরীর সাথে এ ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন বাংলাদেশে এই প্রথম। এই
চুক্তির আওতায় উভয় নগরীর মধ্যে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর ্থনীতি ও মানবসম্পদ বিনিময় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ফলে উভয় নগরী এক্ষেত্রে
সমৃদ্ধ হতে পারবে এবং বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক আর�ো সুদৃঢ় হবে।

254 ¯’vbxq miKvi wefvM

ফট�োগ্যালারি :

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 সিটি কর্পোরেশন
আয়তন

:

২০৫.৭০ বর্গ কিল�োমিটার

ওয়ার্ড সংখ্যা

:

৩৩টি

জনসংখ্যা

:

৭,৯৬,৫৫৬ জন (প্রায়)

নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	 :

৫১১৬৩ টি।

রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)
রূপকল্প (Vision)
ভিশন : দারিদ্রমুক্ত, পরিবেশবান্ধব সুন্দর ও নিরাপদ মহানগরী।

অভিলক্ষ্য (Mission)
মিশন : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও আর ্থ-সামাজিক কার ্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের
জীবনযাত্রার মান�োন্নয়ন। স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে নগরবাসীকে নাগরিক সেবা প্রদান করা।
প্রধান সেবাসমূহ : জাতীয়তা সনদ, চারিত্রিক সনদ, জন্ম/ মৃত্যু সনদ, ওয়ারিশন সনদ, অবিবাহিত সনদ, ট্রেড লাইসেন্স সনদ, হ�োল্ডিং
নম্বর প্রদান, বিল্ডিং নকশা অনুম�োদন, সড়ক বাতি রক্ষনাবেক্ষন, র�োড র�োলার ভাড়া, আবাসিক/বানিজ্যিক ভবনে পানি সরবরাহের
সংয�োগ স্থাপন, নগর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা, মা ও শিশুদের টিকাদান কার ্যক্রম, ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ও নবায়ন, ভূমির সীমানা
নির্ধারণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা, বিকল্প বির�োধ নিস্পত্তি, অবৈধ স্থাপনার উচ্ছেদ ইত্যাদি।

প্রশাসনিক কাঠ�োম�ো ও জনবল :
অনুম�োদিত
জনবল

কর্মরত

২০১৯-২০ অর ্থবছরে
পূরণকৃত পদসংখ্যা

সৃষ্ট পদ

শূন্য পদ

মন্তব্য
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগাঠনিক
কাঠাম�ো অনুম�োদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিবরণ : (একক : হাজার টাকা)
অর ্থবছর ২০১৮-২০১৯
প্রকৃত

অর ্থ বছর ২০১৯-২০২০
বাজেট চাহিদা
(আ)

প্রকৃত (অ)

সংগ্রহের হার অ/আ
X ১০০%

ভুমি ও ইমারতের উপর ট্যাক্স ( ........৭%)

২৪৮৭৫.০০

৩৫০৭০.০০

৩৪২৪৮.৪৫

৯৭.৬৫%

কনজারভেন্সি রেইট ( ..........৭%)

২৪৮৭৫.০০

৩৫০৭০.০০

৩৪২৪৮.৪৫

৯৭.৬৫%

সড়কবাতি রেইট ( .........৩%)

১০৬৬০.৭১

১৫০৩০.০০

১৪৬৭৭.৯১

৯৭.৬৫%

পানি সরবরাহ রেইট ( .........৩%)

১০৬৬০.৭১

১৫০৩০.০০

১৪৬৭৭.৯১

৯৭.৬৫%

ম�োট হ�োল্ডিং ট্যাক্স ( .........২০%)

৭১০৩১.৪৩

১০০২০০.০০

৯৭৮৫২.৭৪

৯৭.৬৫%
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার ্যক্রমের বিবরণ:
ক্রম
প্রকল্পের নাম
প্রাক্কলিত ব্যয়
চুক্তিমূল্য
অর্থের উৎস
০১ ক) উত্তম মাস্টারপাড়া আলালের দ�োকান হতে নজরুলের বাড়ী পর ্যন্ত ৬৭,১৫,৫৭৯.৬৫ ৬৫,১৪,১১২.২৬ নিজস্ব
রাস্তা নির্মাণ, খ) সর্দারপাড়া হতে শাহাজাহান গাড়ীয়ালের বাড়ী পর ্যন্ত
তহবিল
ড্রেন নির্মাণ, গ) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পশ্চিম গেটের পার্শ্বের
ডাস্টবিন নির্মাণ, ঘ) সাগরপাড়া জামে মসজিদ, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর
এর পাইলিং ক্যাম্প নির্মাণ, ঙ) ইসলামবাগে অসমাপ্ত ড্রেন নির্মাণ, চ)
ধাপ সিটি বাজার, ১) মাছ বাজার, কাচা বাজারের রাস্তাসহ ড্রেন নির্মাণ,
ছ) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ৮৭টি
ইনফরমেশন সাইন প্লেট স্থাপন, জ) পূর্ব গেট বাইলেন ডাঃ দবিরুল এর
বাড়ীর উত্তর দিকে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
০২ ক) মৃত মন্টু বানিয়ার স্মৃতি ভাষ্কার ্য নির্মাণ, খ) মডার্ন ঘাঘটপাড়া আরকে ৬৮,৫০,৯৮৯.২৫ ৬৬,৪৫,৪৫৯.৫৭ নিজস্ব
র�োড হতে আহসান হাবিব স্কুল পর ্যন্ত রাস্তা মেরামত, গ) শান্তিবাগ
তহবিল
মাস্টারের বাড়ী হতে সেকেন্দারের বাড়ী পর ্যন্ত রাস্তাসহ ড্রেন নির্মান, ঘ)
সেনপাড়া ব্রিজের নিকট হতে মাদ্রাসা পর ্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, ঙ) খাসবাগ
ব�োতলা র�োডে গাইড ওয়াল নির্মাণ, চ) নিউ জুম্মাপাড়া ঈদগাহ মাঠে
মাটি ভরাট।
০৩ ক) বানিয়াপাড়া পাঠানপাড়া রাস্তা পাকাকরণ চেইনেজ ১৩০ মিটার, খ) ৪২,৯৮,৫০১.১১ ৪১,৬৯,৫৪৬.০৭ নিজস্ব
ইসলামবাগ জামে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় মাটি ভরাট ও প্যালাসাইডিং
তহবিল
নির্মাণ, গ) ঘাঘটপাড়ায় প্যালাসাইডিং নির্মাণ, ঘ) চকবাজার র�োড হতে
মান্নানের বাড়ী পর ্যন্ত রাস্তাসহ ড্রেন নির্মাণ, ঙ) হেলাল প্রেস স্যাটেলাইট
স্কুল পুনঃ নির্মাণ, চ) কেডিসি লিং ড্রেন ৬৫ মিটার (এমজিএসপি), ছ)
আলহাজ নগর নুর ইসলাম হাজীর বাড়ী হতে রেজাউল ইসলাম মডার্ন এর
বাড়ী হয়ে টার্মিনাল র�োড বাইলেন পর ্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।
০৪ ক) নিরালার বাড়ী হতে স�োবান এর বাড়ী পর ্যন্ত বাবুপাড়া ম�োঃ ইদ্রিস এর ৫৬,৩৬,৪৬০.৪৩ ৫৪,৬৭,৩৬৬.৬১ নিজস্ব
বাড়ীর নিকট ড্রেন নির্মাণ, খ) বীরভদ্র নাছনীয়া পয়ঃবর্জ্য প্রকল্পের ক�োতহবিল
কম্পোস্টিং সেড ও প্যাকেজিং সেডে ফ্লোর পর ্যন্ত বালু ভরাট ও অতিরিক্ত
এইচবিবি নির্মাণ, গ) পশ্চিম খাসবাগ স্বপনের বাড়ী হতে রুপম এর বাড়ী,
আঙ্গুর মিয়ার র�োড নির্মাণ, ঘ) দর্শনা ইউনিয়ন পরিষদে দুইটি দ�োকান
নির্মাণ, ঙ) হিন্দুপাড়া বক্স কালভার্ট নির্মাণ, চ) ক. হ�োসেন নগর ভবানী
কবিরাজ এর বাড়ী হতে নুরুর বাড়ী পর ্যন্ত প্যালাসাইডিং নির্মাণ, খ. হ�োসেন
নগর বগড়াইপাড়া পাইপ স্থাপন, ছ) ম�োগল বাগে বক্স কালভার্ট নির্মাণ,
জ) মেকুড়া বেলাল হ�োসেন এর বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং নির্মাণ, ঝ)
হ�োসেন নগর প্রাইমারী স্কুল এর সম্মুখে মাটি ভরাট, ঞ) মেডিকেল ম�োড়
হতে শাপলা চত্তর পর ্যন্ত ইউপিভিসি পাইপ লাইন ইন্টার কানেকশন।
০৫ Construction of Public Tilet and Dustbin at Hazirhat Bazar ৫,৭৮,৮৬০.৭০ ৫,৬৩,৫৩৭.৩১ নিজস্ব
(Ward-01).
তহবিল
৫,১০,৪০৪.৪৪ নিজস্ব
০৬ a) Construction of Rcc Parmanent Nabional Flag & Cultural ৫,২২,০১৫.৩৩
Stage At Amasu progoti Uscho Biddolay W=04, b) Jolchtro
তহবিল
kobar-sthan Boundary wall meramot & plaster W=04.
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.
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৫,০২,৭৭৮.৮৪

৪,৯১,২৪৯.৪৪

নিজস্ব
তহবিল

ক্রম
প্রকল্পের নাম
০৮ a) Construction of Shahid minar at Balar Bazar girls High

প্রাক্কলিত ব্যয়
৪,৯৪,০৯৬.৯৩

চুক্তিমূল্য
অর্থের উৎস
৪,৮২,৪৯৬.৭৯ নিজস্ব
তহবিল

০৯

৪,৫৫,৮৫৪.২৩

৪,৪৫,৫৩৭.১৫

নিজস্ব
তহবিল

৪,৮৮,৯১৭.২৬

৪,৭৮,১৩৭.৩৮

৪,৯৮,৪৪১.৯৭

৪,৮৭,৯৭৯.৫৯

৪,৮৪,৪৬১.১৭

৪,৭১,৯৯২.৫৯

নিজস্ব
তহবিল
নিজস্ব
তহবিল
নিজস্ব
তহবিল

৫,৪৫,১৮৫.১৫

৫,৩২,৩২৩.৯৫

৩,৬৮,২৭৪.৩৮

৩,৫৮,২৫৭.২৪

৪,৬২,৯০৪.২৫

৪,৫৩,২৮৩.৮১

নিজস্ব
তহবিল

৪,৮১,২৭৪.১০

৪,৬৮,৩০৯.০১

নিজস্ব
তহবিল

৩,৯৯,৪৩৩.৯৬

৩,৯০,৭৩৪.৭০

নিজস্ব
তহবিল

৫,৩৯,৫০৫.২১

৫,২৬,৭৮০.৪৪

নিজস্ব
তহবিল

৪,৯৯,৬৩৩.৬৬

৪,৮৫,৯৮১.৯৬

৩,৪৮,৭৭৫.৪৮

৩,৪১,৭৪২.৫৬

নিজস্ব
তহবিল
নিজস্ব
তহবিল

৪,৯৪,৮৬২.১২

৪,৮৩,৫৯০.৬০

৪,৮৮,৩০০.০০

৪,৮৭,৭৪০.০০

৬,৯৫,২৪৭.১৫

৬,৭৪,৪৬৬.৭৬

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

১৬

১৭

১৮
১৯
২০
২১

School, Mohanagor, Rangpur w=10,11,12, b) Repairing of
Nazirhat to Keranihat road infront of Dhora Bridge at 12
no- ward.
a) construction of Road and Repairing of existing Drain in
front of Pakpara Hari Mandir, b) Construction of a cross
drain infront of pakpara.
Construction of Drain at Advocate house to H/o
motiar-w-22.
Construction of RCC Drain Begum Rokeya College Road
From H/O Shakil to H/O Parvez.
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.
a) Construction of gate at Jewellery shop in Betpotty, b)
Construction of By Pass Road by HBB at Tazhat R.K Road.
Construction of Support interventions (Size of Maturation
Pond x 4m) for functioning Faecal Sludge Treatment Plant
at Birvadra-Nachnia, Rangpur.
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.
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.
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.
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).
Construction of CC Road and Drain at B) Advocate Abul’s
Goli c) saju H/O goli.
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.
Construction of Public Toilet Samrar hut. W-5.

২২ Supplying of Electric goods in 33 wards Street Light

Maintenance in Rangur City Corporation.
২৩ Construction of Payra Monument at payra Cottor.

নিজস্ব
তহবিল
নিজস্ব
তহবিল

নিজস্ব
তহবিল
নিজস্ব
তহবিল
নিজস্ব
তহবিল
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রাজস্ব আয়ের খাত ওয়ারী বিবরণ :
খাত সমূহের নাম
ম�োট গৃহ ও মূমির উপর কর
স্থাবর সম্পত্তি বিনিময়
পেশা/ব্যবসা ও কলিং
যানবাহন (যান্ত্রিকযান ও ন�ৌকা ব্যতিত) যেমন রিক্সা
বিজ্ঞাপন
কর সার চার্জ
ম�োট কঞ্জারভেন্সি রেইট
ম�োট লাইটিং রেইট
নীলনক্সা অনুমোদন
উন্নয়ন পরিকল্পনা সনদ
ভ্রাম্যমান আদালত
ঠিকাদার লাইসেন্স নিবন্ধন ও নবায়ন
পেশা/ব্যবসা/হাসপাতাল/ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন
হাউজ বিল্ডিং ভ্যাট
অট�ো রিক্সার মালিক সাইসেন্স ফিস
জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ দত্তক গ্রহণ
পরিবেশ প্রত্যয়ন ফি
ভূমি সার্ভে ফিস
নামখারিজ ফিস (হ�োল্ডিং)
নাম খারিজ ফিস (দ�োকান ঘর বিজ্ঞাপন)
ল্যাবরেটরী ফিস
নিলাম
বিবিধ ফি
সিটি দ�োকান/সম্পত্তি ভাড়া
হাটবাজার ইজারা
পুকুর/জলাশয় ইজারা/চিকলি বিল
ফল/খাদ্য আড়ৎ ইজারা
ক�োচ কাউন্টার ভাড়া
সেপ্টি ট্যাংক পরিস্কার
র�োড র�োলার/মিকচার মেশিন ট্রাক ইত্যাদি ভাড়া
এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া
চিটি চিকলি পার্ক
ইপিআই/এনআইড
হাম ও রুবেলা চিকিৎসা ফি
দরপত্র/সিডিউল বিক্রয়
ব্যাংক সুদ
বিভিন্ন জরিমানা/ক্ষতিপুরন
বিভিন্ন ফরম
অন্যান্য
বেতন খাতে সরকারী অনুদান
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রাজস্ব আদায়ের পরিমান
৫০,৯৫০,৬৫১
৮৯,৭১৫,৯৬৩
২৬,৮৯২,৬৭৫
৭,৮২৬,৭৯৭
১০,০২৭,২৪৮
৪২৬,৬৯২
৫০,৯৫০,৬৫১
৬৪,২২৯,৫৯২
১৫,১৮৭,২২৩
৭০০,৬০০
৬৮,৭৫৫
১,০১১,৯০০
৩,০৬১,৮৪৮
১,৬৭৫,৪৮৩
১৩,৯৮৬,৮০৭
১,৫৫৯,০৯৫
৮,৮১৭,৩৮৭
১,৩৫৪,১৫০
৪৫,০০০
১২৯,৬০০
৫,৯৯৭,৭৮০
৯১৫,০০১
৩,৭৫১,১১৫
৬২৯,৩৫৯
৪৩,৯৯৭,৯৫৪
৬০৬,৬২৯
২৭৮,৫২০
৩,০৩১,৩৯১
৭৬১,৯৯০
১,৩৪৯,৭৫৯
১,০২৯,২৯৫
২,১৮২,০৮৭
৫০০,৮৭৮
১৮,৫০০,০০০
৮৯৩,৯০০
১৩,৩১২,১৭৭
৯২০,৮৬০
৩,৫৮২,৩৬০
৩৮,৬৩৭,৮৯০
১০,০০০,০০০

খাত সমূহের নাম
ইপিআই/অন্যান্য খাতে সরকারী অনুদান
উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান
ম�োট আয় (রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১)

রাজস্ব আদায়ের পরিমান
৫,০০০,০০০
৯২,০০০
৪৫৩,৬৩৫,১১১

প্রক�ৌশল বিভাগ কর্ক
তৃ অবৈধ দখলীকৃত সম্পত্তি উচ্ছেদ :
z

অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি থেকে ১৪.০০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেইনের সংখ্যা :

ম�োট রাস্তা
বিসি ( বিটুমিনাস কার্পেটিং)
সিসি ( সিমেন্ট কংক্রিট)
আরসিসি ( রড-সিমেন্ট-কংক্রিট)
ড্রেন
ব্রিক (ইটের)
আরসিসি
কাঁচা
খাল
ব্রিজ/সেতু
ম�োট (সংখ্যা)
ম�োট দৈর্ঘ্য
কালভার্ট
ম�োট (সংখ্যা)
গণশ�ৌচাগার
ম�োট (সংখ্যা)
জেন্ডারভিত্তিক গণশ�ৌচাগারের সংখ্যা

২০১৮-১৯ অর ্থবছরের
শেষান্তে ম�োট
১৪২৭.০০ কিঃমিঃ
৯৫৯.৬৭ কিঃমিঃ
২৭.০০ কিঃমিঃ
৩৩.০০ কিঃমিঃ

২০১৯-২০ অর ্থবছরের
শেষান্তে ম�োট
১৪২৭.০০ কিঃমিঃ
১০২৯.৬৭ কিঃমিঃ
২৯.০০ কিঃমিঃ
৩৮.০০ কিঃমিঃ

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়
বৃদ্ধি/পরিবর্তন
৭০ কিঃমিঃ
২.০০ কিঃমিঃ
৫.০০ কিঃমিঃ

২২.৫০ কিঃমিঃ
২৯৫.৫৩ কিঃমিঃ
৮৩.৪৭ কিঃমিঃ
২৩.৫০ কিঃমিঃ

২২.৫০ কিঃমিঃ
৩৩৫.৫৩ কিঃমিঃ
৮৩.৪৭ কিঃমিঃ
২৩.৫০ কিঃমিঃ

৪০.০০ কিঃমিঃ
-

১১৮.০ টি
৩৫০০.০ মিঃ

১২৬.০ টি
৩৬০০.০ মিঃ

৮.০ টি
১০০.০ মিঃ

১১১৯.০ টি

১১৩৪.০ টি

১৫.০ টি

১৮.০ টি
-

১৮.০ টি
-

-

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী :
প্রকল্পের নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা
নিরসন ও অবকাঠাম�ো উন্নয়ন।

z

অর ্থায়নের উৎসঃ সম্পূর্ন জিওবি
আর্থিক সংশ্লেষ: জিওবি-২১০০০.০০
লক্ষ টাকা
কার ্যকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন
২০২১

লক্ষ্যমাত্রা
অগ্রগতি
বাস্তব
আর্থিক বাস্তব
আর্থিক
সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা ১০০% ১০০০০.০ ১০০% ১০০০০.০
নিরসনের লক্ষ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা
উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ও
স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে ত�োলা।
সড়ক উন্নয়ন ও প্রশন্ত করণের মাধ্যমে
যানযট নিরসনসহ উন্নতর য�োগায�োগ
ব্যবস্থা গড়ে ত�োলা।
প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার
মান উন্নয়নকরণ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য

z

z
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে বিশেষ সাফল্য
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

নাগরিক সুয�োগ সুবিধা নিশ্চিতকরন ও জনগনের দ�োড়গ�োড়ায় নাগরিক সেবা প�ৌছান�োর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
নতুন কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ ৭০ কি.মি. ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ ৫ কিঃমিঃ এবং রাস্তা মেরামত ৬২ কিঃমিঃ।
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১০০ মিঃ।
ড্রেন নির্মাণ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ৪০ কিঃমিঃ ও মেরামত ৮ কিঃমিঃ।
কলাবাড়ী গ�োদা শিমলা ম�ৌজায় ১৪.৫০ একর জমিতে নতুন ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন করা হয়েছে।
পাবলিক টয়লেট ৫টি।
নলকুপ স্থাপন ৪০ টি।
পানির পাইপ সম্প্রসারণ ৪০ কিঃমিঃ।
উৎপাদক নলকুপ ৮টি।
সড়ক বাতি সম্প্রসারণ ৩০ কিঃমিঃ।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট চালু করা হয়েছে।
শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে।
ক্রাশ প্রোগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে।
ঘাস ও জঙ্গল কাটার জন্য তিনটি হ�োন্ডা ক�োম্পানীর ১০০ সিসি ঘাস কাটার মেশিন সংয�োজন ।
মশক নিধনের জন্য ০৬ টি ফগার মেশিন সংয�োজন করা হয়েছে।

ফট�োগ্যালারী

পরিবহনপুলে লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ী সংয�োজন
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বর্ধিত ওয়ার্ডসমূহের রাস্তা উন্নয়ন

কলাবাড়ী ম�ৌজায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন
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ড্রেণ নির্মাণ

সড়ক উন্নয়ন
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ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
জনসংখ্যা

:
:
:

৯০.১৭৩ বর্গ কিল�োমিটার
৩৩ টি
৮,১৩,১৪১ জন

মিশন ও ভিশন :
ভিশন: টেকসই ও যুগ�োপয�োগী নাগরিক সুয�োগ সুবিধা সম্বলিত পরিচ্ছন্ন-সবুজ-আধুনিক নগরী গড়ে ত�োলা।
মিশন: সেবামূখী, কল্যাণধর্মী এবং অংশ্গ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা।

প্রধান সেবাসমূহ/কার ্যক্রম :
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

তথ্য সব�ো প্রদান
কর নির্ধারন ও রাজস্ব আদায়
সিটি সেবা সর্ম্পকে পরামর্শ গ্রহণ
বিভিন্ন প্রকার আবেদন পত্র গ্রহণ
নাগরিকত্ব সনদ প্রদান
বিভিন্ন বিষয়ক আগত অভযিো�গ,
অভিয�োগ এর নকল/অনুলিপি প্রদান
দ�োকান বরাদ্দ সংক্রান্ত কার ্যক্রম
হাট-বাজার ইজারা
দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভাতা
বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, লেকটেটিং মাদার সহায়তা প্রদান
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও প্রয়�োজনীয় সহ�োয�োগিতা প্রদান
বার্ষিক অনুদান (সিবিও, দরিদ্র কমিউনিটির জনগ�োষ্ঠীর জন্য, ক্লাব, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান
লাইসেন্স, রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ী, ও নবায়ন (চালক)
নতুন হ�োল্ডিং
নামজারী
মঞ্জুরী ফি
ইমারতের নক্সা অনুম�োদন
রাস্তা কর্তনের অনুমতি ( গ্যাস, পানির লাইন ইত্যাদি)
ঠিকাদার তালিকাভুক্ত ও নবায়ন
সড়ক/বাতি রক্ষনাবেক্ষন
র�োড র�োলার ভাড়া প্রদান
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান
সু-পেয় পানির ব্যবস্থাকরণ ও স্যানিটেশন
অসুস্থ্য র�োগীদের জন্য পরিবহণ/ এম্বুলেন্স সরবরাহ।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল : বিলুপ্ত ময়মনসিংহ প�ৌরসভার সাংগঠনিক কাঠাম�োভুক্ত পদে কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ নবগঠিত
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে ২৩১টি পদে ২১৭ জন কর্মরত আছে।
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে নিম্নবর্নিত রাজস্ব আদায় করা হয়েছে:
ক্রমিক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

বিবরণ

আয়
৬,৪৯,০৪,৪৮৪/১,৮৮,৩৩,৫৩২/১২,১৭,০০,০০০/২,০০,৪০,০০০/২৫,৫৮,০০০/৪,০৯,০০,০০০/১,২২,৯০,৩০০/২,৬০,৭২,৯২৮/৬০,২৫,০০০/১৪,০০,০০০/৫,৬২,২০০/৩০,২৪,০০০/৩৫,০০,০০০/২,৪৮,২২,৩৮৭/২,৫৭,৮৬,৯৪৭/৭,২১,৭৪৭/৭,৩৮,৪৩১/৩৭,৩৮,৭৯,৯৫৬/-

গৃহ ও ভূমির উপর কর (হাল)
গৃহ ও ভূমির উপর কর (বকেয়া)
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
ইমারত নির্মাণ ও পুন: নির্মাণ ফি:
বিজ্ঞাপন কর
পেশা, ব্যবসা কলিং
যাহবাহন (যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক)
পানি সরবরাহ শাখা হতে আয়
বিভিন্ন প্রকার ফরম বিক্রয়
বিভিন্ন প্রকার সনদ
বিভিন্ন দরপত্রের সিডিউল বিক্রয়
সিটি সম্পত্তি/ টাউন হল, হলরুম ভাড়া, দ�োকান ভাড়া
মার্কেট সেলামী, নামজারী/হস্তান্তর
বিভিন্ন ইজারা (হাট-বাজার, বাস টার্মিনাল টেম্পু ষ্ট্যান্ড, ইজারা)
রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ
র�োড র�োলার/মিকচার মেশিন/ভ্রাকুয়াম ট্যাংক ভাড়া
খাস আদায় ও অন্যান্য
সর্বম�োট

ম�োট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৩৭,৩৮,৭৯,৯৫৬ (সাইত্রিশ ক�োটি আটত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)। ২০১৯-২০
অর ্থবছরে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে প্রক�ৌশল বিভাগ কর্ক
তৃ ১৩০০ মিটার সেওড়া খাল উদ্ধার করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর ্থবছরে
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে সড়ক: ১৭.০৩৭ কি:মি:, ড্রেন : ৮.৫৯৪ কি: মি: অবকাঠাম�োগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী :
লক্ষ্যমাত্রা
অগ্রগতি
প্রকল্পরে নাম/অর ্থায়নের উৎস/আর্থিক
প্রকল্পরে উদ্দশ্যে
সংশ্লষে/সমাপ্তিকাল
বাস্তব আর্থিক বাস্তব আর্থিক
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ১) অপরিহার ্যঅবকাঠাম�ো (সড়ক, ড্রেন ইত্যাদ) ০.০% ০.০০% ০.০% ০.০
এলাকার অবকাঠাম�ো উন্নয়ন। / জিওবি /
উন্নয়নের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের
ডিপিপি/ ০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১)
পরবিশে উন্নয়ন;
২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ; ০.০% ০.০০ ০.০% ০.০
৩) নাগরিক সুয�োগ সুবিধা সৃষ্টি।

১০০%

১০%

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের বিশেষ সাফল্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ ইচ্ছানুযায়ী দেশের নবীনতম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ২০১৮ সালের ১৪ই অক্টোবর যাত্রা শুরু করে
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। নবগঠিত এ সিটি কর্পোরেশন ঐতিহ্যবাহী ময়মনসিংহ নগরীর অবকাঠাম�ো উন্নয়ন এবং নগরবাসীর
জীবনমান বৃদ্ধিতে কাজ করছে। পুরন�ো এই শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল�ো জলাবদ্ধতা। জলাবদ্ধতা নিরসনে পুরন�ো ড্রেন সংস্কার
করার পাশাপাশি নতুন নতুন ড্রেন, আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ ড্রেন নির্মাণ করা হয়। যার দৈর্ঘ্য ১৫ কি:ম:। নগরবাসীর চলাচল সহজ করতে
সড়ক প্রশস্তকরনে নজর দেয়া হয় । স্টেশন র�োড, কাশর র�োড, বাউন্ডারি র�োড সহ ছয়টি সড়ক প্রশস্তকরণ সম্পন্ন হয়ছে। নির্মাণ করা
হয়েছে নতুন নতুন সড়ক। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ কিল�োমিটার। নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখার চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলায় বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়। ক্ষতিকর ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ধ্বংসে নেয়া হয়েছে আধুনিক ব্যবস্থা। প্রতিদিন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগন�োস্টিক
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সেন্টার থেকে বর্জ্য কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যম সংগ্রহ করে, আকুয়ায় অবস্থিত প্লান্টে নিয়ে ব্যবস্থাপনা করা হয়। আর মানব বর্জ্যকে রুপান্তর
করা হচ্ছে জৈব সারে।

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উদ্যাপন
উপলক্ষ্যে গৃহীত কার ্যক্রম :
ক্র:

মাস

তারিখ

কর্মসূচী

স্থান

১

ডিসেম্বর/১৯মার্চ ২০

০৮.১২.২০১৯
হতে
১৭.০৩.২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীসহ নগরীর টাউনহল
মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নগরীর টাউনহল প্রাঙ্গণে স্থাপিত
প্রাঙ্গণ
ডিজিটাল ডিভাইসে ১০০দিনের কাউন্টডাউন প্রদর্শন।

২

ডিসেম্বর/১৯মার্চ ২১

০৮.১২.২০১৯
হতে
১৭.০৩.২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীসহ
মুজিববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে নগরীর বিভিন্ন বিল ব�োর্ডে বঙ্গবন্ধুর
উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন।

৩

মার্চ/২০মার্চ/২১

১৭ মার্চ/২০ ও
১৭ মার্চ/২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীসহ নগরীর কৃষ্ণচূড়া
মুজিববর্ষউদ্যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য i¨vwj এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রাঙ্গণ হতে টাউন
শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ।
হল প্রাঙ্গন

৪

মার্চ/২০মার্চ/২১

১৭ মার্চ/২০ ও
১৭ মার্চ/২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও
শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটা 

৫

জানু/২০মার্চ/২০

৬

মার্চ/২০মার্চ/২১

১৭ মার্চ/২০ ও
১৭ মার্চ/২১

সিটি কর্পোরেশন এর সকল ওয়ার্ডে দুস্থ ও অসহায় মানুষদের জন্য
আনন্দভ�োজের আয়�োজন করা 

প্রতিটি ওয়ার্ডে

৭

মার্চ/২০মার্চ/২১

১৭ মার্চ/২০ ও
১৭ মার্চ/২১

সিটি কর্পোরেশন এর সকল মসজিদ মাদ্রাসায় ক�োরআন তেলওয়াত
এর ব্যবস্থা করা 

প্রতিটি ওয়ার্ডে

৮

মার্চ/২০ হতে
জুন/২০

জানু/২১হতে
মার্চ/২১

শিশু কিশ�োরদের মাঝে চিত্রাংকন, রচনা, কুইজ প্রতিয�োগীতা,
বিতর্ক প্রতিয�োগীতার ব্যবস্থা করা 

প্রতিটি ওয়ার্ডে

৯

মার্চ/২০মার্চ/২১

সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে সপ্তাহে ২ দিন (শুক্র ও শনিবার)
রক্তদান কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা 

প্রতিটি ওয়ার্ডে

১০

মার্চ/২০ হতে
জুন/২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরাল নির্মাণ

১৭,২৬ মার্চ/২০, বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়�োজন করা 
১৬ ডিসেম্বর ও
১৭,২৬ মার্চ/২১

নগরীর বিভিন্ন
স্থানে

টাউনহল
-

নগরীর টাউনহল
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ফট�োগ্যালারি

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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কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
জনসংখ্যা

:
:
:

৫৩.০৪ বর্গ কিল�োমিটার
২৭ টি
৮ লক্ষ (প্রায়)

মিশন ও ভিশন :
ভিশন : আধুনিক টেকসই এবং বাসয�োগ্য মহানগর (কুমিল্লা)।
মিশন : টেকসই অবকাঠাম�ো নির্মাণ ও আর ্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের সাহায্যে নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রধান সেবাসমূহ/কার ্যক্রম:
1. রাস্তা-ঘাট, ড্রেন, ফুটপাত, মার্কেট ও বিভিন্ন প্রকার অবকাঠাম�োর উন্নয়ন
2. ড্রেন ও রাস্তা পরিস্কার
3. বর্জ্য অপসারণ
4. সড়ক বাতি
5. বৈদ্যুতিক এলাকা সম্প্রসারণ
6. পানি সংয�োগ
7. বিল বিতরণ
8. ইপিআই কর্মসূচীর আওতায় মা ও শিশুদের টিকাদান(স্থায়ী কেন্দ্র-০৩টি, অস্থায়ী-৫৩টি)
9. মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
10. আগন্তুকদের আগমনের উদ্দেশ্য ও কারণ নির্ণয়/লিপিবদ্ধ করা
11. আগন্তুকদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান
12. বিভিন্ন প্রকার আবেদন পত্র গ্রহন ও তা সংশিস্নষ্ট শাখায় প্রেরণ
13. নিরক্ষর আগন্তকদের আবেদনপত্র লিখতে সহয�োগিতা প্রদান
14. মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের ম�োবাইল/ ফ�োন নাম্বার প্রদান
15. সিটি কর্পোরেশন এর সেবার মান উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ ও তা মেয়রের নিকট প্রেরণ
16. সিটি কর্পোরেশন এর সেবা সংক্রান্ত অথবা কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের বিরম্নদ্ধে গ�োপন অভিয�োগ গ্রহন ও তা মেয়রের নিকট প্রেরণ।
17. অভিয�োগ বাছাই করে শুনানির জন্য নির্বাচিত অভিয�োগকারীকে অবহিতকরণ
18. অভিয�োগের শুনানি ও নিস্পত্তি করা
19. নাগরিক সনদ পত্র
20. ওয়ারিশ সনদ পত্র
21. বিবাহ তালাক সম্পর্কিত অভিয�োগের নিষ্পত্তি
22. অপরাধ সংক্রান্ত অভিয�োগ নিষ্পত্তি
23. পরিবেশ সংক্রান্ত অভিয�োগ নিষ্পত্তি
24. গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরন বিতরণ ও এককালীন অনুদান প্রদান
25. মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা ও বিভিন্ন স্কুল,মাদ্রাসা/মসজিদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
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26. ক্লাব/ সমিতি ও পাঠাগারে সহায়তা প্রদান
27. সিটি মিলনায়তনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার ্যক্রম ও সভা অনুষ্ঠানের আয়�োজনে সুয�োগ প্রদান
28. আর্থিক অনুদান (দরিদ্র ছাত্র/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
29. দরিদ্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান
30. বস্তি এলাকায় চিহ্ণিতকরণ ও তালিকা সংরক্ষণ
31. বস্তিবাসীর তালিকা প্রণয়ন
32. বস্তিবাসীর জীবন উন্নয়ননের জন্য ঋণ বিতরণ
33. সিটি কর পরিশ�োধ সংক্রান্ত সনদ পত্র
34. ভূমির সীমানা নির্ধারণ সনদ
35. রাস্তা কর্তনের অনুমতি (গ্যাস/ পানি লাইন ইত্যাদি নেওয়ার জন্য)
36. ইমারত নির্মাণ/পুন: নির্মাণ অনুম�োদন
37. নগর এলাকার ক�োন স্থানে উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান
38. মিল কারখানার জন্য No-Objection Certificate
39. মহামারী র�োগ নিয়ন্ত্রণ
40. মৃত্যু সনদ পত্র
41. জন্ম সনদ পত্র
42. নগর এলাকায় জবাইয়ের পূর্বে পশুর মান নিয়ন্ত্রণ
43. পশু জবাইয়ের স্থান পরিদর্শন ও মাংসের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ
44. পরিবেশ বিষয়ক ছাড়পত্র
45. মশক নিধন কর্মসূচী
46. মৃত জীব-জন্তুর দেহ অপসারণ

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল:
অনুম�োদিত
জনবল
--

কর্মরত
৮৪

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে
পূরণকৃত পদের সংখ্যা
--

সৃষ্ট পদ
--

শূণ্য
মন্তব্য
পদ
-- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত জনবল কাঠাম�ো
মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনবল কাঠাম�ো অনুম�োদন
না হওয়া পর ্যন্ত জনবল সংক্রান্ত চাহিত তথ্য প্রদানের
ক্ষেত্রে শূন্য প্রতিবেদন গণ্য করা যায়।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী :
ক্রম:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

গৃহ ও ভূমির উপর কর (বকেয়া)
গৃহ ও ভূমির উপর কর (হালসন)
সারচার্জ
বিজ্ঞাপন কর
এম টেক্স
পেশা, ব্যবসা ও কলিং কর
যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও ন�ৌকা ব্যতীত)
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বিবরণ

আয়
১৫,৭০৭,৫৪৭.৬৮
৩৫,৪২০,৭৩১.৫২
৩০৬,৯৮৫.০০
৪,৮০৮,২৩৭.০০
২৮,৫৪৪,৮৮৯.০০
৬৭৩,৮১০.০০

ক্রম:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

বিবরণ

আয়
৩০১,২৪৫.০০
৮০,৮৫২,৪৭৬.৯৫
৪৫৭,৬৩০.০০
২৪৬,৯৪০.০০
৬৭২,২৩০.০০
১৯৪,১২০.০০
৫,১৭৬,৯০৯.০০
৬৫,৯৭৬,৯৪০.০০
১৯,২৫৬,২৭৪.০০
৩,৯৯৩,১৬৬.০০
৩৭০,১৫০.০০
১০,৯২২,৭৪১.০০
৮,০৩২,৮৪৯.০০
১,০৭৬,২৬০.০০
২৫২,৩৯১.০০
৫০৬,৭৭৫.০০
৪২৬,০৪৩.০০
৫৭৪,২১৯.০০
২৮৪,৭৫১,৫৫৯.১৫

ঠিকাদারী নবায়ন ফি
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
বিভিন্ন সার্টিফিকেট/ নকল
বিভিন্ন ফরম
বিভিন্ন দরপত্র ও সিডিউল বিক্রয়
সিটি সম্পত্তি/দ�োকান ভাড়া
মার্কেট (সেলামী), নামজারী/হস্তান্তর
হাট-বাজার ইজারা
বাস টারমিনাল স্ট্যান্ড ও বেবী, মাইক্রো ইজারা
পাবলিক টয়লেট ইজারা
ইমারত নির্মাণ/পুন:নির্মাণ ফি
রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ
র�োড র�োলার/মিক্চার মেশিন/ড্রেজার ভাড়া
ডরমেটরী ভাড়া
ই.পি.আই ও অন্যান্য
নিলাম
সরকারী সাহায্য মঞ্জুরী/নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী
সরকারী অনুদান (উন্নয়ন)
ব্যাংক সুদ
বিবিধ আয়
ম�োট:

২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার ্যক্রমের বিবরণ :
প্রকল্পের সংখ্যা
২০ টি প্রকল্প

ম�োট প্রাক্কলিত অর ্থ
১,১৬,৬৮,০৬৭-/ টাকা

টেন্ডার অনুযায়ী ম�োট প্রাক্কলিত মূল্য গৃহীত কাজের অগ্রগতি
১,১৬,০০,৮১৬-/ টাকা
১০০%

উন্নয়ন কার ্যক্রমের প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী:
ক্রমিক
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরের গৃহীত প্রকল্প
কাজের অগ্রগতি
০১ ডিপিপি প্রকল্প ০৬ টি প্যাকেজ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠাম�ো উন্নয়ন (রাস্তা, ড্রেন, ও ফুটপাত
চলমান
উন্নয়ন) নির্মাণ কাজ।
০২ ডিপিপি প্রকল্প ০৬ টি প্যাকেজ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংষ্কারকরণ।
চলমান
০৩ সিজিপি প্রকল্প ১৪ টি প্যাকেজ রাস্তা, ড্রেইন ও কালর্ভাট নির্মাণ কাজ।
চলমান
০৪ এমজিএসপি প্রকল্প ০৪ টি প্যাকেজ রাস্তা, ড্রেইন, কালর্ভাট,রিটেনিং ওয়াল,বাস টার্মিনাল, গ্যারেজ ফুটপাত
চলমান
কসাইখানা, টয়লেট ইত্যদি উন্নয়ন কাজ।
০৫ এডিপি প্রকল্প ২৮টি রাস্তা, ড্রেইন, কালর্ভাট, ড্রেইন পরিষ্কার, রিটেনং ওয়াল ও ফুটপাত নির্মাণ কাজ।
চলমান
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে হ�োল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, মার্কেট ভাড়া, অযান্ত্রিক ফি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, বিন�োদন ফি, বিভিন্ন প্রকার
ইজারা (খাতওয়ারী), শিশু পার্ক, সম্পত্তি হস্তান্তর কর, সরকারি অনুদান ইত্যাদি হতে আদায় সর্বম�োট: ২৯২,৭৫১,৫৫৯.১৫ টাকা।

প্রক�ৌশল বিভাগ কর্ক
তৃ অবৈধ দখলীকৃত সম্পত্তি এবং জমি উদ্ধার :
জনস্বার্থে রাস্তা প্রসস্তকরণে অবৈধ দখলীকৃত জায়গা উদ্ধার করা হয়েছে এবং উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে।
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অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত/ড্রেনের সংখ্যা :
ক্রমিক
০১
০২
০৩

বিবরণ
সড়ক
ফুটপাত
ড্রেন

সংখ্যা
৪৪টি
০৩টি
২৫টি

দৈর্ঘ্য
৮১.৮৫ কি: মি:
০১.১০ কি: মি:
৬৫.০০ কি: মি:

২০১৯-২০ অর ্থবছরের বিশেষ সাফল্য
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

নগরবাসীর নিরাপদ চলাচলের সুবিধার্থে সিজিপি প্রকল্পের আওতায় নগরীতে স্বয়ংক্রিয় অন-অফ সিস্টেমে রাস্তা আল�োকিতকরণ;
নগরীরর বড় বড় খাল খনন ও আরসিসি বক্স ড্রেন নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা অনেকাংশে নিরসন;
টাইলসসহ ফুটপাত নির্মাণ (২.২২কি:মি:) কাজ;
রাণীরদিঘীর চতুষ্পাড়ে এসএস পাইপসহ রিটেনিং ওয়াল ও ঘাটলা নির্মাণের মাধ্যমে নগরীর স�ৌন্দর ্যবর্ধন;
নগর শিশু উদ্যান ও ধর্মসাগরপাড় আল�োকসজ্জ্বাসহ নান্দনিক করে গড়ে তোলা হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত বিশেষ কার ্যক্রম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিব বর্ষ), ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কর্ক
তৃ
গৃহীত বিশেষ কার ্যক্রমসমূহবিস্তারিত কার ্যক্রম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
(মুজিব বর্ষ), ২০২০ উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি অনুযায়ী কুমিল্লা
নগরীর নির্ধারিত দু’টি স্থানে ক্ষণগণনা (Count down)
ইউনিট ও ডিসপ্লে ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।
বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি, প�োট্রেট, গ্যালারি, রিডিং কর্ণার
ও তথ্যচিত্র সংবলিত দৃষ্টিনন্দন ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’ স্থাপন করা হয়েছে।
ট্রেড লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে আবেদনকারীর অনুকুলে
০১দিনের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া
ট্রেড লাইসেন্স শাখা থেকে দু’টি টিম প্রতিদিন বাণিজ্যিক
প্রতিষ্ঠানসমূহে গিয়ে সরাসরি ট্রেড লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করে
দিচ্ছে। ফলে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে নগর ভবনে
আসার প্রয়োজন হয় না।
স্থান: নগরীর সকল
নগরীর ১০,০০০ স্ট্রীট লাইটপ�োস্টের সবগুল�োতে এলইডি লাইট
লাইটপ�োস্টে
স্থাপনের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
সারা বছরব্যাপী
নগরীর সকল ওয়ার্ডে সারা বছরব্যাপী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও
স্থান: সমগ্র নগরী
ডেঙ্গু প্রতির�োধ ও সচেতনামূলক কার ্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
ফগার মেশিন দ্বারা ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে।
স্থান: নগরীর সকল গুরুত্বপূর্ণ নগরীর সকল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, জনসমাগমবহুল স্থান এবং প্রতিষ্ঠান ও
রাস্তা ও এলাকাসমূহে
মার্কেটসমূহের সন্মুখে ৩০০টি দৃষ্টিনন্দন ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে।
স্থান: নগরীর ওয়ার্ডসমূহে নগরীর গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য কমিউনিটি
ভ্যান সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নগর ভবন থেকে সকল ওয়ার্ডে
কাউন্সিলরগণের মাধ্যমে কমিউনিটি ভ্যান সরবরাহ করা হয়েছে।

ক্রমিক
কর্মসূচি
স্থান
০১। অনুষ্ঠান সংক্রান্ত:
ক) টাউনহল প্রাঙ্গণ
০১। ক্ষণগণনা (Count
খ) ঢাকা-চট্টগ্রাম
down) ইউনিট স্থাপন মহাসড়কের আলেখারচর 
‘যুদ্ধজয়’ ভাষ্কর ্য সংলগ্ন
০২। ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’ স্থাপন স্থান: নগর ভবন, কুমিল্লা
সিটি কর্পোরেশন
০২। সেবা প্রদান সংক্রান্ত:
সারা বছরব্যাপী
০১। প্রতিষ্ঠানের দ�োরগ�োড়ায় স্থান: নগরীর সকল
ট্রেড লাইসেন্স সেবা
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
প্রদান
০২। সড়ক বাতি স্থাপন
03। সাজ-সজ্জা/পরিস্কার
পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত:
০১। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা
০২। ডাস্টবিন স্থাপন
০৩। কমিউনিটি ভ্যান
সার্ভিস
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ফট�োগ্যালারি

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

কদমতলী ব্রিজ
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কদমতলী ব্রিজের এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ

উনাইসার ব্রিজ ও সড়ক উন্নয়ন

নগর উদ্যান ও শিশুপার্কের উন্নয়ন
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গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
জনসংখ্যা
নগরীর ম�োট হ�োল্ডিং সংখ্যা	

:
:
:
:

৩২৯.৫৩ বর্গ কিল�োমিটার
৫৭ টি
৪০ লক্ষ (প্রায়)
১,৫১,০২৫ টি।

ভিশন (Vision)
আধুনিক, টেকসই বাসয�োগ্য পরিকল্পিত নগর গড়ে ত�োলা।

মিশন (Mission)
উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রধান সেবাসমূহ/কার ্যক্রম
রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ/সহায়ক উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থাকরন। আবর্জনা সংগ্রহ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাকরন।
জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনকরন। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি স্থাপন, ইপিআই কার ্যক্রম পরিচালনা করন, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য
পরীক্ষাকরন। বাজার ব্যবস্থাপনা, কসাইখানা নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ইমারত নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার বাতির ব্যবস্থা করন, বৃক্ষ র�োপন,
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকরন, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট স্থাপন ও ব্যবস্থাপনাকরন। শিক্ষা কার ্যক্রম পরিচালনাকরন, সাংস্কৃতিক কার ্যক্রম গ্রহন
ও পরিচালনাকরন এবং সমাজ কল্যান কার ্যক্রম পরিচালনাকরন ইত্যাদি।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল
অনুম�োদিত জনবল
প্রস্তাবিত জনবল- ৩৮০০

কর্মরত
২৯৭ জন নিয়মিত

২০১৭-১৮ অর ্থবছরে পূরণকৃত পদ
-

সৃষ্ট পদ
-

শূণ্য পদ
-

বি: দ্র: অত্র সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠাম�ো অনুম�োদিত হয়নি বিধায় পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি প্রেরণ সম্ভব হয়নি।

রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণ
ক্র. নং
1
2
3
4
5
6
7
8

বিবরণ
ট্যাক্স
ফিস
ইজারা
অন্যান্য
পানি সরবরাহের আয়
ট্রেড লাইসেন্স ফি
সম্পত্তি হস্তান্তর কর
সরকারী অনুদান উন্নয়নখাত ব্যাতীত
ম�োট

ম�োট
৩৭৪১১৯০০০.০০
৩৪৪৭৩০০০.০০
৩৫০০০০০০.০০
৫৪১৪৩০০০.০০
৩৪৭৯০০০০০.০০
১৬৫৩৩৮০০০.০০
৫৩৯১১১০০০.০০
৯২৫০০০০০০.০০
২৪৭৫০৮৪০০০.০০
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২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয়ে বাস্তবায়িত/গৃহিত কার ্যক্রমের ব্যয় বিবরণী
ক্র.নং
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

সাধারণ সংস্থাপন
সাধারণ সংস্থাপন (আনুসাঙ্গিক)
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী
শিক্ষা ও ক্রিড়া
কঞ্জারভেন্সীখাত
বিবিধ অনুদান/কল্যাণমূলক ব্যয়
জরুরী ত্রান
অন্যান্য
পানি সরবরাহের ব্যয়
সরকারি অনুদানে উন্নয়ন ব্যয়
রাজস্ব ব্যয় উন্নয়ন
ম�োট

বিবরণ

ম�োট
৪০৭৮৮৮০০০.০০
৬২৩৩৩০০০.০০
৩৩৮০৮০০০.০০
১৩৭০০০০০০.০০
২৬৫৩০০০০০.০০
১৫২৯৬৯০০০০.০০
৫৬০০০০০০০.০০
১৪৭৪০৬০০০.০০
৩৮১৬১৮০০০.০০
৫৮৮৮৭০০০০.০০
১৪৯৬৫৩৮০০০.০০
৫৬১০৪৫১০০০.০০

উন্নয়ন কার ্যক্রমের প্রকল্প ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে গৃহিত প্রকল্প
৬০ টি

২০১৯-২০২০ অর ্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প
৪০ টি

ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে ড্রেন নির্মাণ কল্পে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে ৬০ শতাংশ খালে জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

(ক) অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে রাস্তার সংখ্যা :
রাস্তার সংখ্যা
১২০

দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
১৬৫.০০

(খ) অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে ড্রেনের সংখ্যা :
ড্রেনের সংখ্যা
৭০

দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
৫০.০০

(গ) অবকাঠাম�োগত উন্নয়নে ফুটপাতের সংখ্যা :
ফুটপাতের সংখ্যা
১৪

278 ¯’vbxq miKvi wefvM

দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
৩০.০০

চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী :
ক্র
কাজের নাম
নং
১

চুক্তি মূল্য

ঠিকাদারের
নাম ও
ঠিকানা

১.পাগাড় বাগদাদিয়া মসজিদ ১৪৯৮৩৪৩৬৫.৬৫৬
পি এফ
হতে হাজী দুলু খান রাস্তা আর
কর্পোরেশন
সিসি করন। ২.পাগাড় হাসী
১০/এ,
মাতবর র�োড সংলগ্ন ইউসুফ,
মিরপুর,
সেলিম মাতবর, বাবুলের বাড়ী
ঢাকা।
রাস্তায় আর সিসি করন ৩.পাগাড়
হাসী মাতবর র�োড সংলগ্ন ইউসুফ,
সেলিম মাতবর, বাবুলের বাড়ী
রাস্তায় আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।৪.
পাগাড় খ্রি স্টান হাউজিং প্রকল্প
রাস্তা আর সিসি করন৫.পাগাড়
খ্রি স্টান হাউজিং প্রকল্প রাস্তায়
আর সিসি ড্রেন নির্মাণ ৬.পাগাড়
আগস্টিনের বাড়ী হতে জুতা
ফ্যাক্টরী ভায়া রহিম, ঝন্টু এর
বাড়ীর রাস্তায় আর সি সি করন৭.
পাগাড় আগস্টিনের বাড়ী হতে
জুতা ফ্যাক্টরী ভায়া রহিম, ঝন্টু
এর বাড়ীর রাস্তায় আর সি সি
ড্রেন নির্মাণ ৮.পাগাড় স�োসাইটি
মাঠ হতে মরকুন কবরস্থান
সংয�োগ রাস্তায় আর সিসি করন
৯.পাগাড় স�োসাইটি মাঠ হতে
মরকুন কবরস্থান সংয�োগ রাস্তায়
আর সিসি ড্রেন নির্মান ১০.পাগাড়
স�োনার গা প্রকল্প রাস্তায় ভায়া
মুন্ডা গুদারাঘাট রাস্তায় আর
সিসি করন ১১.পাগাড় স�োনার
গা প্রকল্প রাস্তায় ভায়া মুন্ডা
গুদারাঘাট রাস্তায় আর সিসি
ড্রেন নির্মান ১২.পাগাড় পাঠান
পাড়া আসাদ ষ্টোর হতে সুমনের
বাড়ী রাস্তায় আর সিসি করন
১৩.পাগাড় আগস্টিনের বাড়ী
হতে হামিদা গার্মেন্টস ভায়া
সুশান্ত গ�োমেজ, টুটুল এর বাড়ী
রাস্তায় আরসিসিকরন ১৪.পাগাড়
আগস্টিনের বাড়ী হতে হামিদা
গার্মেন্টস ভায়া সুশান্ত গ�োমেজ,
টুটুল এর বাড়ী রাস্তায় আর সি সি
ড্রেন নির্মান ১৫.পাগাড় ল�োকস্ট
প্রকল্প এবং খ্রিস্টান হাউজিং এর
রাস্তায় আরসিসিকরন

কাজের
কাজের
অগ্রগতি
চুক্তির তারিখ
বর্তমান
বাস্তব
অবস্থা
(%)
৯.১০.২০১৯ ০৭.০৪.২০২০ চলমান
কাজ
সম্পাদনের
সময়

৩৫%

কাজের
অগ্রগতি
আর্থিক
(%)

২০%
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কাজের
কাজের
অগ্রগতি
চুক্তি মূল্য
চুক্তির তারিখ
বর্তমান
বাস্তব
অবস্থা
(%)
১.সেলিমের বাড়ী হতে ঢাকা ১৪৭৩৭৮০৯৯.৬৩৭ এমএসসিএল- ১৪.১১.২০১৯ ১২.০৫.২০২০ চলমান
ডাইং রাস্তার শেষ অংশ আর
এমসি-জেভি,
সি সি করন আমতলি চ�ৌরাস্তা
৭ম তলা,
হতে নদী বন্দর পর ্যন্ত আরসিসি
পস্নট নং-৪১,
১৫%
ড্রেন নির্মাণ ২.নদী বন্দর রাস্তায়
এবি সুপার
কন্ট্রাক্টর বিদ্যুৎ এর গ�োডাউন
মার্কেট,
হতে নদী বন্দর পর ্যন্ত রাস্তা আর
সেক্টর-৩,
সিসি করন ৩.জামাল খান এর
উত্তরা, ঢাকাবাড়ী হতে ওয়াবদা ওয়াল পর ্যন্ত
১২৩০।
আর সিসি ড্রেন নির্মাণ ৪. হরযত
আলী মাষ্টার রাস্তায় গ�োপালপুর
মেইন রাস্তা হতে টি এন্ড টি বাজার
ভায়া ৫. নাসিরের বাড়ী পর ্যন্ত আর
সিসি ড্রেন নির্মাণ ৬. আমতলি
চ�ৌরাস্তায় হতে পূর্ব দিকে ঢাকা
ডাইং রাস্তা পর ্যন্ত আর সিসি ড্রেন
নির্মান ৭. আমতলি চ�ৌরাস্তায়
হতে পূর্ব দিকে ঢাকা ডাইং রাস্তা
পর ্যন্ত আর সিসি করন গ�োপালপুর
মেইন রাস্তা হতে জসিমের বাড়ী
ভায়া জালাল এর বাড়ী পর ্যন্ত আর
সি সি রাস্তা নির্মাণ ৮. গ�োপালপুর
রুহুল আমীন এর বাড়ী, মিন্টুর
বাড়ী এবং খন্দকার রেজিয়া
রাস্তায় সি সি করন ৯. গ�োপালপুর
মেইন রাস্তা হতে ১০. বাবুল ম�োল্লা
এর বাড়ীর সংলগ্ন বক্স কালভার্ট
পর ্যন্ত আর সিসি ড্রেন নিমাণ
১১. আমতলি হতে গ�োপালপুর
কালভার্ট পর ্যন্ত আর সি সি ড্রেন
নির্মান
১. সাহারা সুপার মার্কে ট হতে ১৫২৭৭৩৪৮৮.৫৮০
আতাউর ০৯.১০.২০১৯ ০৭.০৪.২০২০ চলমান ২০%
মধুমিতা রেল লাইন এবং বউ
রমহান খান
বাজার ভায়া তুরাগ নদী রেল বী্র
লিমিটেড,
জ পর ্য ন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মান ২.
৪৪/এন,
শহিদ সৃতি স্কুল হতে মিরাশপাড়া
জিগাতলা,
ইউনিসেফ স্কুল ভায়া নদী বন্দর
ধানমন্ডি,
চুঙ্গির পাড় পর ্যন্ত আর সিসি ড্রেন
ঢাকা
নির্মান ৩. মেহের সাহেবের বাড়ী
হতে তুরাগ নদী বন্দর পর ্যন্ত আর
সি সি ড্রেন নির্মান

ক্র
কাজের নাম
নং
২

৩
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ঠিকাদারের
নাম ও
ঠিকানা

কাজ
সম্পাদনের
সময়

কাজের
অগ্রগতি
আর্থিক
(%)

১০%

১৫%

ক্র
কাজের নাম
নং
৪

৫

চুক্তি মূল্য

ঠিকাদারের
নাম ও
ঠিকানা

কাজের
কাজের
অগ্রগতি
চুক্তির তারিখ
বর্তমান
বাস্তব
অবস্থা
(%)
১৫.০৪.২০২০ ১২.১০.২০২০ চলমান ৩৫%
কাজ
সম্পাদনের
সময়

১.ফাইসন্স রাস্তা হতে তিস্তা গেইট ১৪১৫৮৯৩১৫.১২৭
মায়িশা
কনষ্ট্রাকশন
স্কুল পর ্যন্ত আর সি সি ড্রেন নির্মান
(প্রাঃ) লিঃ,
যমুনা গার্মেন্ট হতে সিইআরএস
৬২/২,
রাস্তায় আর সি সি করন ২.যমুনা
গ�োড়ান
গার্মে ন্ট হতে সিইআরএস রাস্তায়
আর সি সি ড্রেন নির্মান ৩.থানা
ছাটবাড়ী,
মিরপুর-১,
র�োড হতে মেঘনা র�োড ভায়া হক
ফ্যাক্টরী রাস্তায় আর সি সি করন
ঢাকা-১২১৬
৪.কলাবাগান কালভার্ট হতে রেল
লাইন কালভার্ট পর ্যন্ত আর সি সি
ড্রেন নির্মান ৫.থানা রাস্তা হতে
ফাইসন্স রাস্তা পর ্যন্ত আর সিসি
করন
১.গফুর খান রাস্তার জামীর আলী ১৪৯২৫০২০৩.৩১৪
ম�োঃ
২১.০১.২০২০ ১৮.০৭.২০২০ চলমান
খান এর বাড়ী হতে নিমতলী রেল
রাশেদুজ্জামান
ব্রিজ ভায়া য�োগী বাড়ী টেক পর ্যন্ত
পিটার,
রাস্তায় আর সি সি করন ২.মরকুন
লালম�োহন,
মিরের পাড়ায় ঈদগাহ মসজিদ
ভ�োলা
হতে কে-টু ফ্যাক্টরীর পিছন দিয়ে
প�ৌরসভা,
ভায়া ৩.নূর ম�োহাম্মদ কাউন্সিলর
ভ�োলা
এর মসজিদ পর ্যন্ত রাস্তায় আর
সি সি করন ৪.মরকুন মিরের
পাড়ায় ঈদগাহ মসজিদ হতে
কে-টু ফ্যাক্টরীর পিছন দিয়ে
ভায়া নূর ম�োহাম্মদ কাউন্সিলর
এর মসজিদ পর ্যন্ত রাস্তায় আর সি
সি ড্রেন নির্মান ৫.শিলমুন য�োগী
বাড়ী রাস্তায় আর সি সি করন
৬.শিলমুন য�োগী বাড়ী রাস্তায়
আর সি সি ড্রেন নির্মান ৭.শিলমুন
ক্যাথারসিস হাসপাতাল হতে
পশ্চিম পাড়া মসজিদ ভায়া রেল
লাইন পর ্যন্ত রাস্তায় আর সি সি
করন ৮.মরকুন আকাল মাহমুদ
একাডেমী হতে ক্লাব পর ্যন্ত রাস্তায়
আর সিসিকরণ ৯.মরকুন আকাল
মাহমুদ একাডেমী হতে ক লাব
পর ্যন্ত রাস্তায় আর সিসি ড্রেন
নির্মান মরকুন তিস্তার গেইট
আলমের বাড়ী হতে রিপন এর
বাড়ী পর ্যন্ত রাস্তায় আর সিসি
করন ১০.মরকুন তিস্তার গেইট
আলমের বাড়ী হতে রিপন এর
বাড়ী পর ্যন্ত রাস্তায় আর সিসি ড্রেন
নির্মাণ

২%

কাজের
অগ্রগতি
আর্থিক
(%)
১৭%

০%
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ক্র
কাজের নাম
নং
৬

৭

চুক্তি মূল্য

ঠিকাদারের
নাম ও
ঠিকানা

কাজের
কাজের
অগ্রগতি
চুক্তির তারিখ
বর্তমান
বাস্তব
অবস্থা
(%)
২৪.১০.২০১৯ ২২.০৪.২০২০ চলমান ২৫%
কাজ
সম্পাদনের
সময়

মেসার্স
১.দত্তপাড়া ওসমান গতি মাতবর ১৪৯৯৮৫৩৮১.৮২৯
জামান
রাস্তায় আর সি সি ড্রেন নির্মান
এন্টারপ্রাইজ
২.দত্তপাড়া টেক পাড়া রাস্তায়
এন্ড হ�োসাইন
আর সিসি করন ৩.তিতাস গ্যাস
কনষ্ট্রাকশন
রাস্তায় (ব্রাক টাউন) আর সিসি
(প্রাঃ) লিঃ
করন ৪.তিতাস গ্যাস রাস্তায়
(জেভি),
(ব্রাক টাউন) আর সিসি ড্রেন
কমার্সিয়াল
নির্মান ৫.বনমালা রাস্তা হতে রিয়া
পস্নট নং-১৬,
গার্মেন্টস পর ্যন্ত আর সি সি ড্রেন
সেনপাড়া,
নির্মান ৬.দত্তপাড়া ভাসানী রাস্তায়
মিরপুর,
এস কে মান্নানের বাড়ী হতে
ঢাকা।
বনমালা রাস্তা পর ্যন্ত আর সিসি
ড্রেন নির্মান ৭.আলাউদ্দিন ফকির
রাস্তায় বনমালা রেল ক্রসিং হতে
মাদার ল্যান্ড স্কুল ভায়া ৮.ওসমান
ম�োল্লা বাড়ী হতে খলিল মিয়া
বাড়ী ক্রস ড্রেন পর ্যন্ত আর সি সি
ড্রেন নির্মান ৯.দত্তপাড়া প্রাইমারী
স্কুল রাস্তায় আর সি সি ড্রেন
নির্মাণ।
১.ঢাকা ময়মনসিংহ র�োড হতে ১৫১৩০৮১৫৩.৭২৩
ইউডিসি ০৯.১০.২০১৯ ০৭.০৪.২০২০ চলমান
এরশাদ নগর মেইন রাস্তায় আর
কনষ্ট্রাকশন
সি সি ড্রেন নির্মান ২.এরশাদ নগর
লিমিটেড,
মেইন রাস্তায় আর সি সি করন
১০৯/এ,
৩.এরশাদ নগর মেইন রাস্তায়
মনিপুরিপাড়া,
ফুটপাত নির্মান ৪.এরশাদ নগর
মিরপুর,
বেরী বাধ রাস্তায় ওয়ার্কপাম্প
ঢাকা।
হতে গাজীপুরা আউটলেট এবং
খ�োকন ৫.গাজী বাড়ী হতে লাল
বিল্ডিং গেইট পর ্যন্ত আর সি সি
ড্রেন নির্মান ৬.এরশাদ নগর ছ�োট
বাজার হতে ৬নং ব্লক দায়রা
শরীফ ভায়া তালতলা পর ্যন্ত রাস্তা
সি সি করন ৭.হাওলাদার দ�োকান
হতে ছ�োট বাজার মেইন রাস্তা
পর ্যন্ত রাস্তায় আর সি সি করন
৮.৩নং ব্লক কাজী গনির বাড়ী
হতে ৫নং ব্লক মাদ্রাসা পর ্যন্ত রাস্তা
সি সি করন
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২০%

কাজের
অগ্রগতি
আর্থিক
(%)
১৭%

১৪%

ক্র
কাজের নাম
নং
৮

চুক্তি মূল্য

১. ঢাকা ময়মনসিংহ র�োড ১৫১৪৯৭২২৯.৬৪০
হতে কাজী বাবলুর বাড়ী পর ্যন্ত
রাস্তায় আর সি সি করন ঢাকা
ময়মনসিংহ র�োড হতে কাজী
বাবলুর বাড়ী পর ্যন্ত রাস্তায় আর
সি সি ড্রেন নির্মান ২. গাজীপুরা
পুকুর পাড় হতে জামতলা রাস্তায়
সি সি করন ৩. গাজীপুরা পুকুর
পাড় হতে জামতলা আলীর
সংয�োগ রাস্তায় আর সি সি ড্রেন
নির্মান ৪. খান ম�োহাম্মদ আলীর
সংয�োগ রাস্তায় সি সি করন ৫.
খান ম�োহাম্মদ আলীর সংয�োগ
রাস্তায় আর সি সি ড্রেন নির্মান
৬. গাজীপুরা চন্দ্রিমা এবং মান্নান
ম�োল্লার বাড়ী পর ্যন্ত রাস্তায় সি
সি করন ৭. গাজীপুরা চন্দ্রি মা
এবং মান্নান ম�োল্লার বাড়ী পর ্যন্ত
রাস্তায় আর সি সি ড্রেন নির্মান ৮.
গাজীপুরা সেন্ট্রাল মসজিদ রাস্তায়
সি সি করন গাজীপুরা সেন্ট্রাল
মসজিদ রাস্তায় আর সি সি ড্রেন
নির্মান ৯. গাজীপুরা পশ্চিম
পাড়া ঢাকা ময়মনসিংহ রাস্তা
হতে আমতলা মসজিদ পর ্যন্ত সি
সি করন ১০. গাজীপুরা হ�োসেন
মাতবর আলী সংয�োগ রাস্তায় সি
সি করন ১১. গাজীপুরা হ�োসেন
মাতবর আলী সংয�োগ রাস্তায়
আর সি সি ড্রেন নির্মান ১২.
চানকিরটেক বেরী বাধ রাস্তা হতে
অরুনের বাড়ী পর ্যন্ত সি সি করন
১৩. চানকিরটেক বেরী বাধ রাস্তা
হতে অরুনের বাড়ী পর ্যন্ত আর সি
সি ড্রেন নির্মাণ

ঠিকাদারের
নাম ও
ঠিকানা
আতাউর
রমহান খান
লিমিটেড,
৪৪/এন,
জিগাতলা,
ধানমন্ডি,
ঢাকা।

কাজের
কাজের
অগ্রগতি
চুক্তির তারিখ
বর্তমান
বাস্তব
অবস্থা
(%)
২৭.১০.২০১৯ ২৫.০৪.২০২০ চলমান ৬%
কাজ
সম্পাদনের
সময়

কাজের
অগ্রগতি
আর্থিক
(%)
৪%
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কাজের
কাজের
অগ্রগতি
চুক্তি মূল্য
চুক্তির তারিখ
বর্তমান
বাস্তব
অবস্থা
(%)
১০
৯ ১. ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তায় ২৯৮৬৮৯৩৯১.৫২৪ এসএসইসিএল- ৩১.১০.২০১৯ ২৯.০৪.২০২০ চলমান
ওআই
মালেকের বাড়ী হইতে সাক্রাউরী
(জেভি), ৮১/১,
হইয়া ঢাকা-বাইপাস পর ্যন্ত
কাকরাইল,
কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ কাজ।
ঢাকা।
২.বটতলা রাস্তার কালভার্ট
হইতে জাঝর ঢাকা-বাইপাস
হইয়া ধীরাশ্রম রেল লাইন পর ্যন্ত
কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ কাজ।
৩.ঢাকা-ময়মনসিংহ
রাস্তায়
মালেকের বাড়ী হইতে সাক্রাউরী
হইয়া ঢাকা-বাইপাস পর ্যন্ত আর
সি সি ড্রেন নির্মাণ কাজ।
১০ ১. ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তার ২৯৯৯৮৫৯৬৭.০০০
আতাউর ২১.০৮.২০১৯ ১৭.০২.২০২০ চলমান
৩০
জমির উদ্দিন মুক্তার বাড়ী হইতে
রমহান খান
ইসড্ডা ঢাকা বাইপাস পর ্যন্ত
লিমিটেড,
কার্পেটিং রাস্তা নির্মান কাজ। ২.
৪৪/এন,
ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তার জমির
জিগাতলা,
উদ্দিন মুক্তার বাড়ী হইতে ইসড্ডা
ধানমন্ডি,
ঢাকা বাইপাস পর ্যন্ত আর সি সি
ঢাকা।
ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৩. উত্তর
খাইলকুর বটতলা রাস্তা হইতে
শহীদ ছিদ্দিক টিনের মসজিদ
হইয়া মৈরান ঢাকা-বাইপাস
পর ্যন্ত কার্পেটিং কাজ। ৪. উত্তর
খাইলকুর বটতলা রাস্তা হইতে
শহীদ ছিদ্দিক টিনের মসজিদ
হইয়া মৈরান ঢাকা-বাইপাস পর ্যন্ত
আর সি সি ড্রেন নির্মাণ কাজ।
৫. উত্তর খাইলকুর রহমআলী
র�োড বটতলা রাস্তা হইতে শহীদ
সিদ্দিক রাস্তা পর ্যন্ত আর সি সি
র�োড নির্মাণ কাজ।

ক্র
কাজের নাম
নং

ঠিকাদারের
নাম ও
ঠিকানা

কাজ
সম্পাদনের
সময়

কাজের
অগ্রগতি
আর্থিক
(%)
-

২৫.৫

২০১৯-২০ অর ্থবছরে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৯.১১ ক�োটি টাকার ০১ (এক) টি উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিএপিপি)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ‘‘প্রিপারেশন অব আরবান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এরিয়া’’ শীর্ষক প্রকল্পের
অনুম�োদন হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন আছে। যাহা সিটি কর্পোরেশন বিশেষ সাফল্য হিসাবে মনে করে।
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ফট�োগ্যালারি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর সাথে গাজীপুর মেয়রের প্রকল্প কাজ পরির্দশন

মেয়রের প্রকল্প কাজ পরির্দশন
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গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন) প্রকল্পের চলমান কার ্যক্রম

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ভ�ৌত অবকাঠাম�ো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন) প্রকল্পের চলমান কার ্যক্রম
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গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ০১ থেকে ০৫নং জ�োনের অভ্যন্তরীন রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত
নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কার ্যক্রম

স�ৌর বিদ্যুৎ চালিত স্ট্রীট লাইট
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বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
আয়তন
ওয়ার্ড সংখ্যা
জনসংখ্যা

:
:
:

৫৮ বর্গ কিল�োমিটার
৩০ টি
৬ লক্ষ (প্রায়)

মিশন ও ভিশন
আগামি ২০২৫ (২০২০-২০২৫) সালের মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই সামাজিক অবকাঠাম�ো উন্নয়নের মাধ্যমে বরিশাল মহানগরীকে
জলাবদ্ধতামুক্ত, মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, সাস্থ্যসম্মত, শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজ-সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের স্মার্ট ও
গ্রিন সিটি হিসেবে গড়ে ত�োলার মাধ্যমে নগরবাসীকে সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রশাসনিক কাঠাম�ো ও জনবল
অনুম�োদিত
জনবল

কর্মরত

৮৭২ টি

১৯৭২

২০১৯-২০
অর ্থবছরে
পূরণকৃত
পদসংখ্যা
০২ টি

সৃষ্ট
পদ
--

শূণ্যপদ শূণ্যপদ
(নিয়মিত) (প্রেষণ)
৪২টি

০৬টি

মন্তব্য
সাংগঠনিক কাঠাম�ো অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি (মেয়র),
প্রেষণে নিয়�োজিত কর্মকর্তা, নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী,
খন্ডকালীন, চুক্তিভিত্তিক ও আউটস�োর্সিং পদসহ ম�োট
অনুম�োদিত জনবলের পদসংখ্যা ৮৭২। উক্ত জনবলের
মধ্যে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যতিরেকে নিয়মিত ও
অস্থায়ী স্কেলভূক্ত জনবলের সংখ্যা ৪৬৭, মাষ্টার র�োল ০৪
জন, দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক ১৫০১ জন, সর্বম�োট
১৯৭২জন কর্মরত।

রাজস্ব আয়ের খাত
হ�োল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, মার্কেট ভাড়া, বিজ্ঞাপন,যানবাহন লাইসেন্স,জমি রেজিষ্ট্র্রেশন, পানি সরবরাহ বিভাগের আদায়,
অযান্ত্রিক ফি, প্লান ফি, সিনেমা, বিন�োদন ফি, বিভিন্ন প্রকার ইজারা (খাতওয়ারী), ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন, টেন্ডার সিডিউল বিক্রি,
বিভিন্ন প্রকার ফরম বিক্রি, সরকারি অনুদান, হ�োল্ডিং ট্যাক্সের সহিত বিদ্যুৎ বিল সমন্বয়, স্টলের সেলামী, র�োলার মেশিন ভাড়া, জন্মমৃত্যু
সনদ, এ্যানেক্স ভবন, টাউন হল, রেষ্ট হাউজ ও ঢাকা লিয়াজ�ো অফিস, আমানতগঞ্জ স্টাফ ক�োয়াটার ভাড়া ইত্যাদি।

২০১৯-২০ অর ্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহিত কার ্যক্রমের বিবরণ
z

z

বর্জ্য ব্যাবস্থাপনায় সুনিদির্ষ্টি পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা আনায়ন করা হয়েছে এবং রাতেই নগরীর সকলবর্জ্য/ ময়লা অপসারন করা
হচ্ছে। ফলে দিনের বেলা নগরবাসীকে দূর্ভোগ প�োহাতে হয় না। একইসাথে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝ ুঁকি এড়াতে ইউনিফর্ম
প্রদান ও বেতন বৃদ্ধিসহ তা তা যথাসময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
পুরক�ৌশল (সিভিল) শাখার মাধ্যমে নিজস্ব অর ্থায়নে ৬৫০০ মিটার সড়ক নির্মাণ, ২০০০ মিটার সড়ক সংস্কার, ১৫০ মিটার
ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার স�ৌন্দর্য্য বর্ধন করা হয়েছে (র�োড মার্কিং, জেবরা ক্রোসিং ও র�োড সাইন) ১০টি, , ড্রেন কাম
ফুটপাত নির্মাণ হয়েছে ২ কি. মি.;
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z
z
z

z
z
z
z

z

z
z

বিদ্যুৎ শাখার মাধ্যমে সড়ক বাতি মেরামতকরা হয়েছে ১২০০০ টি;
নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে ড্রেনের স্লাজ অপসারন করা হয়েছে ফলে, অতিরিক্ত ব্যয় না করেই জলাবদ্ধতা দূরীকরণ নিশ্চিত হয়েছে।
সড়ক দূর্ঘটনা র�োধ কল্পে জনসাধারনের নির্বিঘ্নে রাস্তা পারাপারের লক্ষ্যে নগরীর প্রধান প্রধান সড়কে থ্রিডি জেব্রা ক্রোসিং স্থাপন
করা হয়েছে;
২০০৫ সাল থেকে অবসর গ্রহনকারী কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লামগ্র্যান্ট এককালীন প্রায় ০৪ ক�োটি টাকা পরিশ�োধ করা হয়েছে;
ট্রাফিক ব্যাবস্থাপনার ও স�ৌন্দর ্য বৃদ্বির জন্য শহরের গুরুত্বপূর্ন সড়কে র�োড ডিভাইডার স্থাপন এবং ফুটপাতের কার্ভস্টোনে রং করা হয়েছে;
সমগ্র নগর এলাকার বিশেষ বিশেষ রাস্তার সংয�োগ স্থলে পথ নির্দেশক সাইনব�োর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
সিটি কর্পোরেশনে ব্যাপকভাবে মশক নিয়ন্ত্রনের কার ্যক্রম চলছে।মশক নিধনের জন্য পর ্যাপ্ত পরিমান ঔষধ আনা হয়েছে। ৩০ টি
ওয়ার্ডে মশার ঔষধ স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এবং এর কাজ অব্যাহত থাকবে;
বরিশালবাসীর বিপনন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইত�োমধ্যে নিউ সদরঘাট র�োডস’ ০৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট মার্কেটের ২য় তলার এবং
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সড়কস্থ (সদর র�োড) চলন্ত সিড়ি ও লিফট সমন্বিত ৭ (সাত) তলা আধুনিক সুপার
মার্কেটের বেইজমেন্টসহ ৩য় তলার নির্মান কাজ চলমান রয়েছে;
কর�োনাকালীন দুর্যোগের সময় উপার্জনহীন নাগরিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ;
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর অধীনে UNICEF (ইউনিসেফ) এর সহয�োগিতায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে
শিশু বান্ধব নগরী ও শিশুদের জীবন মান উন্নয়ন কার ্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের ১০টি ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে।

উন্নয়ন কার ্যক্রমের প্রকল্প ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২০১৯-২০ অর ্থবছরে গৃহিত প্রকল্প
২০১৯-২০ অর ্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প
বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিয�োজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম - প্রথম পর্ব ২০১৯-২০ অর ্থবছরে ক�োন প্রকল্প সমাপ্ত হয়নি।
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 নিধন কার ্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
†KvievwbK…Z ¯’v‡bi msL¨v
wmwU K‡c©v‡ik‡bi bvg
ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb

IqvW© msL¨v
30 wU

wbR evwoi Av½xbvi
¯’vb msL¨v
917 wU

wmwU K‡c©v‡ik‡bi
wba©vwiZ ¯’vb msL¨v
142 wU

iv¯ÍvNv‡Ui hÎZÎ cï
†Kvievwbi ¯’vb msL¨v
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
2019-2020

hvbevnb jvB‡mÝ eve` Av`vq
---------------

gšÍe¨
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
01
02
03
04
05
06
07
08

LvZ
ivR¯^ Avq :
Ki (†nvwìs, পরিচ্ছন্নতা, jvBwUs I cvwb)
cÖ‡gv` Ki
m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki
K¨vej/wWk/B›Uvi‡bU Acv‡iUi Gi wbKU †_‡K jvBb PvR© eve`
I‡RvcvwW‡Kv †_‡K †nvwìs U¨v· eve`
÷‡ji †mjvgx
÷‡ji fvov
evm/UªvK Uvwg©bvj BRviv

cÖK…Z 2019-2020
240,868,818
71,621,754
25,682,759
15,027,332
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µ: bs
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3

1
2
১
২
৩

cÖK…Z 2019-2020
nvUevRvi, Miæi nvU BRviv
1,911,760
cyKzi, cvewjK Uq‡jU, ‡LqvNvU BZ¨vw` BRviv
cøv‡bU cvK© BRviv
302,950
KkvBLvbv BRviv
77,800
hš¿cvwZ I †ivjvi fvov
393,543
KwgDwbwU †m›Uvi, UvDb nj, G¨v‡b· feb, †iónvDR, XvKv wjuqv‡Rv Awdm I AvgvbZMÄ
150,000
÷vd †KvqvUvi fvov
‡UªW jvB‡mÝ
41,845,614
hvbevnb jvB‡mÝ wd
wVKv`vi jvB‡mÝ ZvwjKv f‚w³ wd/bevqb
‡KvwPs,WvqvMYw÷ªK †m›Uvi Gi †iwR‡÷ªkb wd I bevqY
1,618,488
¯^v¯’¨ kvLvi Av`vq
871,767
weevn, Rb¥ I g„Zz¨wbeÜb mb`
483,307
BgviZ wbg©vY/cybt wbg©vY Gi bKkv Aby‡gv`b wdm|
9,860,424
cvwb mieivn wefv‡Mi Av`vq
70,685,929
Mfxi bjK‚‡ci Aby‡gv`b wd
14,985,000
‡KvwfW-19 †gvKv‡ejvq ÎvY Znwe‡j gvbbxq †gqi g‡nv`‡qi Aby`vb
3,554,000
‡KvwfW-19 †gvKv‡ejvq ÎvY Znwe‡j miKvwi Aby`vb
3,470,000
‡KvwfW-19 †gvKv‡ejvq ÎvY Znwe‡j wewfbœ e¨w³ I cÖwZôv†bi Aby`vb
11,825,500
Rwg cwigv‡ci mv‡f©qvi wd
200,000
weÁvcb/mvBb †evW©
3,960,325
†UÛvi dig (wmwWDj) wewµ
532,400
wewfbœ cÖKvi dig wewµ
4,089,221
iv¯Ív KZ©‡bi ÿwZc~iY I Ab¨vb¨ Rwigvbv
895,153
‡nv‡Uj †i‡¯Ívivi Rwigvbv
3,500
Ab¨vb¨ Av`vq
cyivZb A‡K‡Rv/m¨vj‡fR gvjvgvj weµq
144,978
moK Lbb wd/ wbR Li‡P cvwb wb¯‹vkb cvBc ¯’vcb
313,516
wewfbœ ‡gjv I cÖ`k©Yx †_‡K wd Av`vq
174,000
e¨vs‡Ki gybvdv
487,879
526,037,717
উপম�োট
অন্যান্য Aby`vb :
bMi ï‡éi cwie‡Z© mvnvh¨ gÄyix
10,000,000
wfUvwgb G+K¨v‡¤úBb RvZxq wUKv w`em
317,100
Rb¥ wbeÜ‡bi Kvh©µg cwiPvjbv eve`
10,317,100
উপ‡gvU
Ab¨vb¨ :
M„nxZ FY
M„n wbg©vY/mvB‡Kj I gUi mvB‡Kj FY (cÖ`Ë FY †diZ)
e`jx Rgv
10,000,000
546,354,817
সর্বম�োট রাজস্ব আয়
92,096,000
সরকারি অনুদান (থ�োক)
30,000,000
সরকারি বিশেষ অনুদান
44,500,000
সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প
166,596,000
উপম�োট
712,950,817
সর্বম�োট আয়
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LvZ

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 c¨v‡KR
bs
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

wewmwm wbR¯^
/‡_vK

†gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR
†cÖvt wbie †nv‡mb UzUzj
mvs-bvwR‡ii cyj, f¨vwbwms
nv‡ejx, ewikvj

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

wewmwm wbR¯^
/‡_vK

7

1/1

bvwR‡ii cyj f¨vwbwms nv‡ejx evB‡jb
wmwm iv¯Ív wbg©vb KvR

†gvU

†gmvm© ZvjyK`vi G›UvicÖvBm
gwbi †nv‡mb ZvjyK`vi, beMÖvg
†ivW ewikvj

0.081 †gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR
†cÖvt wbie †nv‡mb UzUzj
mvs-bvwR‡ii cyj, f¨vwbwms
nv‡ejx, ewikvj

wewmwm wbR¯^
/‡_vK

6.5
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Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx :								
cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡køl/mgvwßKvj

cÖK‡íi D‡Ïk¨

cÖKí mnvqK
AeKvVv‡gvi e¨envi
Ges †mevi gva¨‡g
ewikvj bMixi
†gvU: 13019.00 jÿ UvKv myiwÿZ bq Ggb
wRIwe: 3327.00 jÿ UvKv Rbmvavi‡bi Rjevqy
Ges wcG (‡KGdWweøD):
cwieZ©bRwbZ
9692.00 jÿ UvKv
SuzwK Kgv‡bv Ges
†gqv`: RyjvBÕ 2018 †_‡K mnbkxj ÿgZve„w×
RybÕ 2022
Kiv|
ewikvj kn‡ii Rjevqy
cwieZ©b Awf‡hvwRZ bMi
Dbœqb †cÖvMÖvg - cÖ_g ce©

AsM/AvB‡Ug

(jÿ UvKvq)

jÿ¨gvÎv
(wWwcwc Abymv‡i)
ev¯Íe

Avw_©K

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

1.32

Acquisition of Assets

00.00

-

Construction of
Works

5.40%

700.00

10%

1200

Physical Contingency

-

-

Price Contingency

-
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Avw_©K

1.00%

0.00

†gvU

ev¯Íe

PMU-Officer

00.00%

Dc‡gvU

AMÖMwZ

10%

1200

0.01

--

0.74% 95.07
-

-

-

-

0.74% 95.07

2019-20 A_©eQ‡ii we‡kl mvdj¨
z

z
z
z
z

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;
¯^”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;
ev‡qv‡gwUªK nvwRiv Pvjy Kiv n‡q‡Q, d‡j Dcw¯’wZ wbwðZ Kiv m¤¢e n‡”Q;
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;
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;
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;
Aemi MÖnbKvix Kg©Pvix‡`i AemiKvjxb mg~`q fvZvmg~n m¤ú~b©iæ‡c GKKvjxb cwi‡kva Kiv n‡q‡Q;
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;
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;
cvwb mieviv‡ni †ÿ‡Î ¯^”QZv wbwðZ KiZt A‰ea ms‡hvM wPwýZK‡i h_vh_ e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q;
†UªW jvB‡mÝ wd wbav©iY I Av`v‡qi †ÿ‡Î ev¯ÍeZvi mv‡_ m½wZ Avbqb Kiv n‡q‡Q;
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
z
z
z
z
z

z

z
z
z
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;
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;
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;
mvavib RbM‡bi wbivcËv wbwðZ K‡í †eIqvwik KyKzi msiÿY Gi Rb¨ AfvqvkÖg wbgv©Y Kiv n‡q‡Q;
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|
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