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ক্ষেনদ পক্ষিকার সংনগ সংযুক্ত একটি ফরনেট অনুসরণ কনর স্থােীয় সরকার (ক্ষসটি কন্ পানরিে)  আইে, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুয়ায়ী ক্ষসটি কন্ পানরিনের 
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অধ্যোয় ১: সেয়ররর বোিপো 

১.১ রংপুর সিটি কর্ পোররশরের সেয়ররর শুরেচ্ছো 

 

সিটি কর্ পোররশে িংসবসেবদ্ধ একটি স্থোেীয় িরকোর প্রসিষ্ঠোে। েগরীর িব পস্তররর র্েগরণর িকল েররের েোগসরক সিবো সেসিিকরণ 

ও অবকোঠোরেোগি উন্নয়ে সিটি কর্ পোররশরের সেৌসলক দোসয়ত্ব। সবলুপ্ত রংপুর স্ৌরিেো বোংলোরদরশর প্রোিীেিে সবরশষ সেণীর 

স্ৌরিেো সছল। ১৮৬৯ িোরলর ১ সে রংপুর স্ৌরিেো প্রসিসষ্ঠি হয়। রংপুর েগরীর গুরুত্ব সবরবিেো করর গণপ্রর্োিন্ত্রী বোংলোরদশ 

িরকোররর েোেেীয় প্রেোেেন্ত্রী, গণিরন্ত্রর েোেিকন্যো, সদশরত্ন, র্েরেত্রী সশখ হোসিেো ২৮ জুে ২০১২ সিস্টোরে রংপুররক সিটি 

কর্ পোররশে সহিোরব প্রসিষ্ঠো কররে। এই েোরোবোসহকিোয় রংপুর সিটি কর্ পোররশেরক একটি বিবোিরর্োগ্য, আধুসেক এবং সেরো্দ 

েহোেগরী সহরিরব গরে সিোলোর লরিয সেরলিেোরব কোর্ করর র্োসচ্ছ। এ র্ন্য আসে িবিেয়ই েগরবোিীর ঐকোসন্তক িহরর্োসগিো 

কোেেো কসর। 
 

 

স্থোেীয় িম্পদ আহরণ ও িোর সুষ্ঠু ব্যবহোর করর র্েগরের েিোেিরক প্রোেোন্য সদরয় েোেেীয় প্রেোেেন্ত্রীর ঐকোসন্তক প্ররিষ্ট্োয় ও 

িোসব পক িহরর্োসগিোয় উন্নয়ে কোর্ পক্ররে র্েগেরক িম্পৃক্ত করর রংপুর সিটি কর্ পোররশে সবসেন্ন উন্নয়ে কে পকোন্ড বোস্তবোয়ে করর 

িরলরছ। েতুে সিটি কর্ পোররশে সহিোরব সটকিই ও ্সররবশ বোন্ধব উন্নয়েরক অগ্রোসেকোর সদরয় আরসিসি রোস্তো সেে পোণ, েলকূ্ 

স্থো্ে, স্যোসেটোরী ল্যোসিে সেে পোে, সেে সেে পোে, বৃিররো্ে, র্লোেোর সেে পোে, ্োসে সশোেেোগোর স্থো্ে, েো ও সশশুর র্ন্য েগর স্বোস্থয 

ও েোতৃিদে স্থো্ে, সকন্দ্রীয় বোি টোসে পেোল সেে পোণ, সর্সর্টোল বোংলোরদশ গেোর দৃঢ় প্রিযরয়র আরলোরক েবগঠিি সিটি কর্ পোররশে 

সহরিরব দোপ্তসরক কে পকোরন্ড গসিশীলিো আেয়ে ও েোগসরক সুসবেো / সিবো িমূহ স্বল্প িেরয় েোগসরকরদর সেকট স্ৌছোরেো 

সেসিিকররের লরিয সবসেন্নেররের কোর্ পক্রে বোস্তবোয়ে কররসছ র্ো দৃশ্যেোে এবং আরও অরেক উন্নয়ে কোর্ পক্রে হোরি সেরয়সছ র্ো 

বোস্তবোয়েোেীে এবং সকছু দৃশ্যেোে। রংপুর েহোেগরীর িব পস্তররর েোনুরষর িোসব পক র্ীবেেোে উন্নয়রে, ্সরকসল্পি েগরোয়রে, রংপুর 

সিটি কর্ পোররশরের এ অগ্রর্োত্রো অব্যোহি র্োকরব। 
 

িরকোররর েসবষ্যৎ কে প্ সরকল্পেো, এিসর্সর্ অর্পরে িরকোররর িোফল্য প্রিোর এবং এিসর্সর্ লিযেোত্রো অর্পরে র্েগেরক উদু্বদ্ধ 

করোর ্োশো্োসশ রূ্কল্প ২০৪১ এ উন্নি বোংলোরদরশর প্রস্তোবেো িম্পরকপ র্েগণরক উদু্বদ্ধকরণ/২০৪১ অর্পে এবং বোস্তবোয়রের িোরর্ 

র্েগণরক িম্পৃক্তকররণর র্ন্য সবসেন্ন উন্নয়েমূলক িলসিত্র প্রদশ পেীর ব্যবস্থো রংপুর সিটি কর্ পোররশে প্রসিসেয়ি করর র্োরচ্ছ। 

গণপ্রর্োিন্ত্রী বোংলোরদশ িরকোররর েোেেীয় প্রেোেেন্ত্রী র্েরেত্রী সশখ হোসিেোর সেতৃরত্ব, আন্তসরকিো এবং িহরর্োসগিোয় সদরশর িকল 

সিটি কর্ পোররশে সবরশষি েতুে সিটি কর্ পোররশে সহিোরব রংপুর সিটি কর্ পোররশে ২০৪১ এর লিযেোত্রো পূররণ সেরলিেোরব কোর্ 

করর র্োরচ্ছ। র্ো রংপুর অঞ্চরলর আর্ প-িোেোসর্ক উন্নয়রের ্োশো্োসশ িোসব পক উন্নয়রে আগোেী সদেগুরলোরি অত্র কর্ পোররশে 

যুরগো্রর্োগী ও কোর্ পকরী ভূসেকো রোখরব এটোই আেোর প্রিযোশো। 
 

েগরবোিীর িোসব পক কল্যোরে ও েোগসরক স্বোচ্ছন্দ্য সবেোরে আেরো িকরল সেরলি প্ররিষ্ট্ো িোসলরয় আিসছ। দলেি সেসব পরশরষ আেরো 

িকল সেব পোসিি র্েপ্রসিসেসেবৃন্দ্ েগরবোিীর িোসব পক উন্নয়রের স্বোরর্ প দলীয় িংকীণ পিোর উরবপ অিযন্ত আন্তসরকেোরব ্োরস্পসরক 

সুিম্পকপ বর্োয় সররখ ঐকযেরির সেসিরি কোর্ করর র্োসচ্ছ।  

 

রংপুর সিটি কর্ পোররশে একটি েবগঠিি প্রসিষ্ঠোে হওয়োয় র্েগরের িোসহদো ও প্রিযোশো অরেক। অন্যোন্য সিটি কর্ পোররশরের ন্যোয় 

সর্েে ঢোকো, খুলেো, রোর্শোহীর েরিো িসিযকোর অরর্ প িোংগোঠসেক ও প্রশোিসেকেোরব রংপুর সিটি কর্ পোররশে উন্নীি হয়সে। 

প্রশোিসেক সিরত্র দিিো বৃসদ্ধর র্ন্য প্রেোে সেব পোহী কে পকিপো, িসিব, প্ররকৌশল সবেোগ, সহিোব সবেোগ, রোর্স্ব সবেোগ িহ অন্যোন্য 

সবেোরগর কে পকিপোরদর িেন্বরয় দি ও সেেোবী কে পকিপোরদর গুরুত্বপূণ প ্রদ ্দোয়রের েোধ্যরে িংস্থোর কোর্ পক্রেরক গসিশীল করোর 

সিষ্ট্ো িলরছ। সিটি কর্ পোররশরের অগ পোরেোগ্রোে বো িোংগঠসেক কোঠোরেো, িোকুরী সবসেেোলো এখেও অনুরেোদে হয়সে, েোষ্ট্োরপ্লোে হয়সে, 

ফরল অ্সরকসল্পি েগরোয়ে হরচ্ছ। র্োর ফরল সুদূরপ্রিোসর সেসিবোিক প্রেোব ্েরব। কর্ পোররশরের প্রসিটি সবেোরগ আমুল ্সরবিপে 

এরে কর্ পোররশরের সলোকবল বৃসদ্ধ করো র্রুরী হরয় ্রেরছ। এর্ন্য রংপুর সিটি কর্ পোররশেরক িোংগঠসেকেোরব শসক্তশোলী ও 

স্শোদোসররত্বর ভূসেকোয় এরে সেব পোসিি র্েপ্রসিসেসেরদর েোগসরক কল্যোরে আররো সবশী কোরর্ লোগোরেোর সুরর্োগ সৃসষ্ট্ করর িকল 

অবকোঠোরেোগি প্রসিবন্ধকিো দূর করোর কোর্ পকরী ব্যবস্থো গ্রহণ কররি হরব। েোেেীয় প্রেোেেন্ত্রীর িোসব পক িত্ত্বোবেোে ও শসক্তশোলী 

সেতৃরত্ব আেরো রংপুর সিটি কর্ পোররশেরক সবরের অন্যোন্য সিটি কর্ পোররশরের ন্যোয় একটি স্বচ্ছ ও র্বোবসদসহমূলক র্েগরের 

সেরো্দ বোিস্থোেিহ অন্যোন্য েোগসরক সুরর্োগ সুসবেো িম্বসলি একটি সিটি কর্ পোররশে সহিোরব গরে তুলরি িোই। েোগসরক সিবো 

প্রদোে ও ্সরচ্ছন্ন, বিবোি উ্রর্োগী আধুসেক েহোেগরী সহিোরব রংপুররক গরে সিোলোর লরিয রংপুর সিটি কর্ পোররশে 

িেরয়ো্রর্োগী সবসেন্ন প্রকল্প সেরয় কোর্ করর র্োরচ্ছ।  

 
 

রংপুররক একটি অিযোধুসেক েগরর ্সরেি করোর র্ন্য আেোর িহকেী কোউসিলরবৃন্দ্, সিটি কর্ পোররশরের কে পকিপো-কে পিোরীবৃন্দ্ 

এবং র্েগরণর িোসব পক িহরর্োসগিোয় আসে আপ্রোণ সিষ্ট্ো িোসলরয় র্োসচ্ছ। বিপেোরে রংপুর সিটি কর্ পোররশরের প্ররিযকটি এলোকো ির্ো 

কর্ পোররশরে কে পিোঞ্চল্য সফরর এরিরছ। আসে দোসয়ত্ব গ্রহরণর ্র হরি অসিসরক্ত সকোে প্রকোর ট্যোক্স আররো্ করো হয়সে বরং ট্যোক্স 

কোর্ পক্রেরক র্েগরণর িহেীয় ্র্ পোরয় রোখোর ব্যবস্থো গ্রহণ করো হরয়রছ এবং অেলোইে ির্ো সেোবোইল ব্যোংসকং এর েোধ্যরে সহোসডং 

ট্যোক্স ্সররশোরের ব্যবস্থো কররসছ। অে-লোইরে সির্ লোইরিি প্রদোরের ব্যবস্থো কররসছ। সর্সর্টোল ্দ্ধসিরি প্ররিযকটি সবেোরগর িকল 

কোর্ পক্রে ্সরিোলেোর প্ররয়োর্েীয় ব্যবস্থো সেওয়ো হরচ্ছ। েোগসরকরদর প্রিযোশো পূররণ েগরবোিীর িহরর্োসগিো ও ্রোেশ প সেরয় কোর্ 

করর র্োসচ্ছ। 
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১.২ ২০২১-২০২২ অর্ পবছরর আেোরদর অর্পেিমূহঃ 

❖ েোগসরক সিবো িহর্ীকররণ ওয়োেস্ট্ িোসে পি সিন্টোর স্থো্ে 

❖ েতুে কোর্ পটিং রোস্তো সেে পোণ ৬২ সক.সে. ও আর সি সি রোস্তো সেে পোণ ৫ সকঃসেঃ এবং রোস্তো সেরোেি ৬৬ সকঃসেঃ।  

❖ সির্/কোলেোট প সেে পোণ ৮০.০১ সেঃ 

❖ সেে সেে পোণ সেে পোণ/পুেঃ সেে পোণ ৪০ সকঃসেঃ ও সেরোেি ৮ সকঃসেঃ 

❖ অে-লোইে সহোসডং ট্যোক্স িফটওয়যোর সর্রেল্রেন্ট এবং স্রেন্ট সগটওরয় ইসন্টরগ্রশে  (অে-লোইরে ির্ো সেোবোইল ব্যোংসকং 

এর েোধ্যরে সহোসডং ট্যোক্স ্সররশোরের ব্যবস্থো করো হরয়রছ)।  

❖ েলকু্ স্থো্ে ২৫ টি 

❖ ্োসের ্োই্ িম্প্রিোরণ ২১ সকঃসেঃ 

❖ উৎ্োদক েলকু্ ৫ টি 

❖ িেক বোসি িম্প্রিোরণ ২০ সকঃসেঃ 

❖ সিসকৎিো বর্পয ব্যবস্থো্েো প্লোন্ট িোলু করো হরয়রছ।  

❖ শ্যোেো সুন্দ্রী ও সকসর্ কযোরেল ্সরস্কোর করো হরয়রছ। 

❖ ক্রোশ সপ্রোগ্রোরের কে পসূিী অনুর্োয়ী েগরীর সবসেন্ন ওয়োরর্ পর েদ পেো িমূহ ্সরস্কোর করো হরয়রছ 

❖ ঘোি ও র্ঙ্গল কোটোর র্ন্য আরও সিেটি সহোন্ডো সকোম্পোেীর ১০০ সিসি ঘোি কোটোর সেসশে িংরর্োর্ে  

❖ েশক সেেরের র্ন্য পূরব পর ০৬ টি ফগোর সেসশরের িোরর্ আরও ০৩ টি সেসশে িংরর্োর্ে করো হরয়রছ।  
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১.৩ অর্ পবছর ২০২২-২৩ এবং ্রবিী বছররর র্ন্য আেোরদর প্রসিশ্রুসি 

• স্থোেীয় িরকোর ব্যবস্থো শসক্তশোলীকরণ, েগররর অবকোঠোরেো উন্নয়ে ও আর্ প িোেোসর্ক কোর্ পক্রে বোস্তবোয়রের েোধ্যরে  

র্েগরের র্ীবেেোে উন্নয়ে।  

• রংপুর সিটি কর্ পোররশরের িোংগোঠসেক কোঠোরেো অনুরেোদে িোর্রি িংস্থো্ে সবেোগরক শসক্তশোলীকরণ এবং 

প্ররয়োর্েীয় দি র্েবল সেরয়োরগর েোধ্যরে র্েিোেোররের িকল প্রকোর েোগসরক িেস্যোর িেোেোে এবং িকল 

সবেোগ/শোখোর িেন্বরয়র েোধ্যরে একটি শসক্তশোলী প্রশোিসেক কোঠোরেো বিরী করো। 

• স্বচ্ছিো ও র্বোবসদসহিো সেসিিকররণ রংপুর সিটি কর্ পোররশরের িকল আসর্ পক সলেরদরের সহিোব সর্সর্টোসল িংরিে, 

এবং এে.আই.এি বোস্তবোয়ে। 

• স্বোস্থয সিবো সর্সর্টোলোইর্র্করণ ও আধুসেক সুরর্োগ সুসবেো িম্বসলি ১ টি সিটি হোি্োিোল স্থো্ে। 

• ্সরকসল্পি েগরোয়ে ও অে-লোইরের েোধ্যরে ইেোরি েক্সো অনুরেোদে প্রদোরের ব্যবস্থো করো।  

• আধুসেক সুরর্োগ সুসবেো িম্বসলি ০৩ টি আঞ্চসলক কোর্ পোলয় ও ৩৩ টি ওয়োরর্ প ওয়োর্ প অসফি সেে পোণ । 

• েগরবোিীর িলোিরলর সুসবেোরর্ প র্োের্ট ্সরহোর করর সবদ্যেোে শ্যোেো সুন্দ্রী খোরলর উ্র সদরয় েগরবোিীর  ্োরয় হোটো 

্র্, িলোিরলর সবকল্প রোস্তো ও ফ্লোইওেোর সেে পোণ এছোেো র্োের্ট সেরিরের র্ন্য শহররর অেযন্তরর ৪ সলে সবসশষ্ট্ রোস্তো 

বিরীর কোর্ দ্রুিিোর িোরর্ িম্পন্ন করোর িোরর্ িোরর্ অববে ফুট্োি দখলদোর উরচ্ছদ িহ েগরীর সরোর্ সর্েোইর্োর 

িমূরহর সিৌন্দ্র্ প বৃসদ্ধ করো। 

• আধুসেক ্র্ পটে সশল্প সবকোরশর লরিয শহরস্থ সিকলীর সবরল-  আধুসেক সশশু ্োকপ, ওয়োটোর ্োকপ িহ ১টি র্ীে ্োকপ  

স্থো্ে। 

• িরকোররর রূ্কল্প ২০২১ বোস্তবোয়রে স্বচ্ছিো ও র্বোবসদসহিো সেসিিকররের র্ন্য “e-governence”- সিরস্টরের  

ব্যবস্থো্েোয় অসফি অরটোরেশে িোলু করো এবং সিটি কর্ পোররশরের িকল শোখোরক সর্সর্টোলোইরর্শরের আওিোয় আেো 

এবং এে.সর্.সর্ লিযেোত্রো অর্পরে প্ররয়োর্েীয় ্দরি্ আররো সর্োরদোর করো। 

• ্সররবশ দূষে সরোেকরল্প আধুসেক বর্পয ব্যবস্থো্েোয় গোরব পর্ সিটরেন্ট প্লযোন্ট স্থো্ে।  

• েগরীর িংগৃহীি িকল বর্পযরক িম্পরদ রু্োন্তররর লরিয বর্পয হরি সবদ্যযৎ এবং জ্বোলোেী বিরী করোর গৃহীি প্রকল্প 

বোস্তবোয়ে করো।  

• েোগসরকরদর র্োিোয়োি ও এলোকোর র্লোবদ্ধিো সেরিরে েগরীর প্রসিটি ওয়োরর্ প সবকল্প েতুে রোস্তো, সেে, কোলেোট সেে পোণ।   

• সেে পোে িোেগ্রী ্রীিো করোর র্ন্য অিযোধুসেক েোে িম্পন্ন  সেে পোণ িোেগ্রী ্রীিোগোর স্থো্ে।  

• েগরবোিীর র্ন্য সুর্য় ্োসে িরবরোরহ ্োসে সশোেেোগোর সেে পোণ।                                                  

• সেম্নসবি/বসস্তবোিীরদর র্ীবের্োত্রোর েোে উন্নয়ে এর র্ন্য সিটি কর্ পোররশরের িত্ত্বোবেোরে বহুিল সবসশষ্ট্ আবোিে েবে 

সেে পোণ।      

• ্সররবরশর েোরিোম্য রিোয় বৃিররো্ে ও বেোয়ে কে পসূিী করো এবং িোেোসর্ক বেোয়ে প্রকরল্পর আওিোয় সবকোরত্ব 

দূরীকরণ। 

•  “রংপুর শহররর েহো্সরকল্পেো প্রণয়ে” ির্ো েোস্টোর প্লযোে এর বোস্তবোয়ে ও সেে পোসরি স্থোে ব্যিীি র্ত্রিত্র আবোসিক 

েবে, েোরকপট, বোর্োর, সশল্প কোরখোেো স্থো্ে সরোে।   

• র্োিোয়োরির সুসবেোরর্ প সিটি কর্ পোররশে এলোকোয় সিটি িোসে পি িোলু করো। 

• ্সরকসল্পি েগরী গরে সিোলোর লরিয েহো-্সরকল্পেোর আওিোয় ভূসে ব্যবহোর ্সরকল্পেো, সরোর্ সেটওয়োকপ, ্সরবহে ও 

সর্োগোরর্োগ ্সরকল্পেো, সেরের্ েহো-্সরকল্পেো ও ্সররবশ ব্যবস্থো্েো ্সরকল্পেো প্রণয়ে, গণরশৌিোগোর সেে পোণ ও 

বোস্তবোয়ে করো।  

• ্সরকসল্পি সেরো্দ সশল্পেগরী সহরিরব গরে সিোলোর লরিয ভূসে ব্যবহোর ্সরকল্পেো ও ্সররবশ ব্যবস্থো্েো ্সরকল্পেোর 

আওিোয় সশল্প প্রসিষ্ঠোে স্থো্ে ও ্সরিোলেো করঠোরেোরব সেয়ন্ত্রণ করো।  

• েোগসরক সিবো সুসবেো সেসিি করোর লরিয েোে-িম্পন্ন িকল প্রকোর সেৌি অবকোঠোরেো ও েোগসরক সিবো প্রদোে করো।  

• সেরো্দ শহর গেোর লরিয আর্ প-িোেোসর্ক অবস্থোর উন্নয়ে ও দোসরদ্র হ্রোিকরণ কে পসূিী গ্রহণ করো।  

• েগরীরি সেক্ষুক সেরিে কে পসূিী গ্রহণ ির্ো সেক্ষুক পুেব পোিে কে পসূিী বোস্তবোয়ে করো।  

• আসর্ পক ও প্রোসিষ্ঠোসেকেোরব দি ও স্বয়ং িম্পূণ প সিটি কর্ পোররশে সহরিরব গরে সিোলোর লরিয  প্রশোিসেক ও আসর্ পক 

ব্যবস্থোিহ সিটি কর্ পোররশরের িকল ্সরিোলে ব্যবস্থোর উন্নয়ে ও িংস্কোর করো। 
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অধ্যোয় ২. এক ের্রর সিটি কর্ পোররশে 

এক ের্রর রংপুর সিটি কর্ পোররশে 

 

১। প্রসিষ্ঠোকোল সিটি কর্ পোররশে সহিোরব প্রসিষ্ঠোকোল ২৮/০৬/২০১২ সিস্টোে। 

২। ওয়োর্ প িংখ্যো স্ৌরিেো সহিোরব প্রসিষ্ঠো ১ সে ১৮৬৯ ইং িোল (ক) সেণীরি উন্নীি কররণর িোং 

২৩/০৯/১৯৮৬। ৩৩ টি। (রেৌর্ো ১১২ টি, েহেো ৪৪২ টি) 

৩। আয়িে ২০৫.৭০ বগ প সকঃ সেঃ 

৪। র্েিংখ্যো প্রোয় ৭৯৬৫৫৬ র্ে, (পুরুষ ৩৯৮২৮২ র্ে, েসহলো ৩৯৮২৭৪ র্ে), সশসিরির হোর 

৬৫%*রেোটোর িংখ্যো=   ৩,৭০,০০০ র্ে (প্রোয়) 

৫। সহোসডং িংখ্যো ৫১১৬৩ টি। িরকোরী ৪৫৮ টি। সবিরকোরী ৫০,৭০৫ টি। 

৬। সেোট রোস্তো        ১৪২৭.২৫ সকঃ সেঃ (েতুে ও পুরোিে) *্োকো রোস্তো ৩৮২.২৫ সকঃসেঃ *এইি.সব , 

০৩ সেঃ,*আর.সি.সি ২৩ সকঃসেঃ  *কাঁিো রোস্তো ৭২২ সকঃ সেঃ 

৭। সেরের ্সরেোে  ১৬৫.০০ সকঃসেঃ 

৮। িীরর্র ্সরেোে ১২৫ টি।  

৯। কোলেোরট পর িংখ্যো ১১১৫টি। 

১০। ্োসে িংক্রোন্ত িথ্য সেোট গৃহিংরর্োগ   ৪৮৩৮ টি। (িরকোরী ৮২ টি, আবোসিক ৪৭৫৬ টি)  *গেীর 

েলকুর্র িংখ্যো       ১১টি (০৯ টি বিপেোরে িোলু) 

 *আয়কর সবমুসক্তকরণ প্লোন্ট   ৩টি। (২ টি িোলু) 

 *উি র্লোেোররর িংখ্যো        ৫টি (বিপেোরে িোলু ২ টি) 

 *্োই্লোইরের বদঘ পয            ১৫৭.৫ সকঃসেঃ 

১১। েোরকপট / হোট ১৫ টি।(ক) পুরোিে এলোকোঃ ১.লোলবোগ হোট     ২.সিটি বোর্োর ৩.িীিোেোি বসণক 

সব্েী সবিোে ৪.েো্ বোর্োর        ৫.িোিেোর্ো েোসহগঞ্জ েোরকপট   ৬.েবোবগঞ্জ 

েোরকপট৭.েোসহগঞ্জ বোর্োর   ৮.রকেোবন্দ্ েোরকপট (সেে পোণোেীে) ৯.কোেোর্োেো বোর্োর 

(খ) িম্প্রিোসরি এলোকোঃ  ১.্োন্ডোর সদঘী ২.হোর্ীরহোট ৩.িওেোরহোট    

৪.িোরহবগঞ্জ হোট            ৫.িোন্দ্কুটি হোট ৬.খসলিোকুটি হোট        

৭.সেশরবিগঞ্জ       ৮.েসর্রররহোট       ৯.রকরোেীরহোট            ১০.িক 

ইিবপুরহোট  ১১.বুসেরহোট ১২.রগোলোগঞ্জহোট ১৩.েরেোহরহোট 

১৪.শুকোেিসকহোট            ১৫.ভুরোরঘোট হোট। 

১২। সকোি/বোি/িোক স্টোন্ড      ৪ টি। (১) ঢোকো সকোি স্টোন্ড (২) সকন্দ্রীয় বোি টোসে পেোল (৩) িোক স্টোন্ড (৪) 

্ীরগোছোবোি স্টোন্ড। 

১৩। সবল ৩ টি। (১) সিকলী    (২) েোছসেয়ো          (৩) কুকরুল। 

১৪। কিোইখোেো      ২ টি। (গরণশপুর আর সক সরোরর্র েোরর ও ্োটবোসে, েোসহগঞ্জ)। 

১৫। সিটি কর্ পোররশে ্সরিোসলি সবদ্যোলয় িংখ্যো ১৭ টি। *উি সবদ্যোলয় ৪টি        *স্যোরটলোইট স্কুল ৩টি           

*সিসর্স্ কতৃক ্সরিোসলি স্কুল ১০ টি।   

১৬। সিটি কর্ পোররশরের 

অেযন্তরর সশিো প্রসিষ্ঠোে িমূহ 

করলর্ ২৮ টি *হোই স্কুল ৫৪টি *েোদ্রোিো ২৪০ টি   *সকন্ডোর গোরর্ পে ১৪০ টি 

১৭। সিটি কর্ পোররশে 

েোসলকোেোেীে হোি্োিোল 

৫টি *বঙ্গবন্ধু সেরেোসরয়োল হোি্োিোল, েোসহগঞ্জ     

*জুম্ম্োেো *িোিেোর্ো *এরশোদেগর *িম্মোেীপুর। 

১৮। র্োেবোহে ৪৮ টি *র্ী্ গোসে  ৪টি (অরকরর্ো ২টি) *স্ক-আ্ ৬টি *গোরব পর্ িোক ২৫ টি 

(অরকরর্ো ৩টি)*ররোর্ সরোলোর ৫টি *েোইরিটরী সরোলোর২ টি *হুইল সলোর্োর১টি 

*এযোমু্বরলি২ টি     *েটর িোইরকল৩১ টি  *েযোকুয়োে ট্যোংকোর     ২ টি 

*হোইরেোসলক সবেসলফটোর            ৪ টি 

১৯। িোইরকল স্টযোন্ড            ০৩ টি  *সিটি বোর্োর িোইরকল স্টযোন্ড     *লোলবোগ হোট িোইরকল স্টযোন্ড     

*িীিোেোর্ বোর্োর িোইরকল স্টযোন্ড 

২০। পুকুর ০২টি (১) সকন্দ্রীয় বোি টোসে পেোল পুকুর (২) রোেোবেে অসফি িংলগ্ন পুকুর। 

২১। সখোয়োে ৪২ টি। 

২২। সরক্সো/েযোেগোসে ২১,০০০ টি। 
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২৩। সিটি কর্ পোররশে এলোকোেীে 

হোি্োিোল/সিসেক 

*িরকোসর সেসর্রকল করলর্/হোি্োিোল ০৩ টি *সবিরকোসর সেসর্রকল করলর্/হোি্োিোল  

০৪ টি,  *সিসেক কোে র্োয়োগসেসস্টক সিন্টোর ১৮৬টি 

২৪। িেকবোসির িংখ্যো ১৫,০০০ (প্রোয়) 

২৫। বসস্তর িংখ্যো   ৫৭ টি। 

২৬। সিটি কর্ পোররশরের 

অেযন্তররেেীয় প্রসিষ্ঠোেিমূহ: 

*েিসর্দ ১১১৪টি *কবরস্থোে ৯৮৪টি *এসিেখোেো ২৬টি *শ্নশোে ০৩ টি    *ঈদগো     

েয়দোে ৮৫টি  *েসন্দ্র   ১৩টি  *িোি প         ০২টি 

 

২৬। সিটি কর্ পোররশরের 

অেযন্তররেেীয় প্রসিষ্ঠোেিমূহ: 

*েিসর্দ১১১৪টি*কবরস্থোে ৯৮৪টি*এসিেখোেো ২৬টি *শ্নশোে ০৩ টি    *ঈদগো     েয়দোে 

৮৫টি *েসন্দ্র           ২১৩টি *িোি প         ০২টি 

 

২৭। সির্ লোইরিি গ্রহীিো    ১১৯৬৮ টি 

২৮। র্োস্টসবরের িংখ্যো  ১৫৬ টি, র্োসম্পং স্থোে ০১টি (েোছসেয়ো সবল িংলগ্ন) 

২৯। সিটি কর্ পোররশে ্সরিোসলি কবরস্থোে িমূহ ৬টি        *মুসি্োেো*নুরপুর  *লোলবোগ *সেসি্োেো *িোর্হোট 

*েোসহগঞ্জ 

৩০। সিিসবরেোদে সকন্দ্র   ২ টি 

৩৩। সিরেেো হল     *সিরেেো হল ৩টি   

৩৪। ্োকপ    *্োকপ ৩টি 

৩৫। ্োবসলক টয়রলট   ১৩টি  *েবোবগঞ্জ বোর্োর *রকন্দ্রীয় বোি টোসে পেোল     *ঠিকোদোর্োেো, সষ্ট্শে 

সরোর্, রংপুর। *রকরোেসিয়ো েিসর্দ িংলগ্ন  *ঢোকো সকোি স্টযোন্ড  *েোসহগঞ্জ বোর্োর *সিটি বোর্োর  *িোক টোসে পেোল 

*িোিেোর্ো েোসহগঞ্জ *রেসর্রকল সেোে *শো্লো িত্বর *্োয়রো িত্বর  *েো্ বোর্োর 

 

২.১  ঐসিহোসিক ্টভূসে ও মূল ববসশষ্ট্যিমূহঃ 

বোংলোরদরশর উিরোঞ্চরলর রংপুর সবেোরগর একটি গুরুত্বপূণ প এলোকো রংপুর সর্লো। ইসিহোি আর ঐসিরহযর েোরক কোরলোিীণ প েসহেোয় 

আর বসণ পল দীসপ্তরি েোস্বর, েোেব ও প্রকৃসি সৃষ্ট্ েরেোরে স্থোে, অ্োর িম্ভোবেোয় েরপুর রংপুর সর্লো। সবলুপ্ত রংপুর স্ৌরিেো 

বোংলোরদরশর প্রোিীেিে সবরশষ সেণীর স্ৌরিেো সছল। ১৮৬৯ িোরলর ১ সে রংপুর স্ৌরিেো প্রসিসষ্ঠি হয়। রংপুর েগরীর গুরুত্ব 

সবরবিেো করর েোেেীয় প্রেোেেন্ত্রী র্েরেত্রী সশখ হোসিেো ২৮ জুে ২০১২ সিস্টোরে রংপুররক সিটি কর্ পোররশে সহিোরব প্রসিষ্ঠো কররে। 

 

বোংলোরদরশর ইসিহোরি রংপুর খুবই গুরুত্বপূণ প শহর। অিীি হরি বিপেোে ্র্ পন্ত রংপুররর ইসিহোি খুবই ববসিত্রেয়। প্রোিীে ইসিহোরি 

১৪০০ সিঃ সদরক রংপুর বোে পো র্োয়রেসষ্ট্ক অব সকংর্ে সহিোরব সু্সরসিি সছল। ্রর ্োল এবং সিে শোিরকরো রংপুর শোিে 

করররছে। সেকট অিীরির ইসিহোরি রংপুর সেোঘল শোিেকিপো আকবর এর সেরদ পরশ রোর্ো েোে সিংহ এর দ্বোরো ১৫৭৫ িোরল শোসিি 

হয়। সকন্তু ইহো খুব অল্প িেয় সর্েে ১৬৮৬ িোল ্র্ পন্ত। ্রর ইহো সেোঘল শোিরে অন্তভূ পক্ত হরয় ্রে। িোর্র সেোঘল িরকোররর 

সেরদ পরশ সঘোেোর ঘোট িরকোর কতৃপক রংপুর শোসিি হয়। ১৮৫০ িোরলর সদরক সেোঘল িরকোররর আঞ্চসলক কোর্ পোলয় হয় েোসহগঞ্জ। 

 

সিটিশ িরকোররর িেয় কোরলক্টররট স্থোস্ি হয় ১৭৬৯ িোরল এবং র্ো ১৭৭২ িোল হরি কোর্ শুরু করর। এই কোরলক্টরররটর মূল 

উরেশ্য সছল সরসেসেউ িংগ্রহ করো এবং আইে-শৃঙ্খলো রিো করো। রংপুর সেউসেসিপ্যোসলটি বোংলোরদরশর প্রোিীেিে 

সেউসেসিপ্যোসলটিগুরলোর েরধ্য অন্যিে এবং ইহো প্রসিসষ্ঠি হয় ১৮৬৭ িোরলর সে েোরি। ১৯৪৭ িোরল েোরি সবেসক্তর পূব প মূহুিপ 

্র্ পন্ত প্রশোিসেক, বোসণসর্যক, সশল্প সর্োগোরর্োরগর প্রেোে সকন্দ্র সছল রংপুর। ১৯৮৬ িোরল রংপুর সেউসেসিপ্যোসলটি প্রর্ে সেণীর 

স্ৌরিেোয় উন্নসি লোে করর। ২০১০ িোরল সবেোগ সঘোষণোর িরঙ্গ িরঙ্গ রংপুররর গুরুত্ব আরও অসেক হোরর বৃসদ্ধ স্রি র্োরক। িোরই 

েোরোবোসহকিোয় ২০১২ িোরলর ২৮ জুে রংপুর সিটি কর্ পোররশে প্রসিষ্ঠো লোে করর।  

 

রংপুর সিটি কর্ পোররশরের ্োশ সদরয় প্রোিীেিে ঘোঘট েদী প্রবোসহি হয় এবং শ্যোেোসুন্দ্রী ও সকসর্ কযোরেল েোরে দ্য’টি খোল রংপুর 

শহররর সেির সদরয় প্রবোসহি হয়। অরেক সছোট সছোট সশল্প ও কল কোরখোেো রংপুর শহররর সেিরর প্রসিষ্ঠো লোে করররছ। বিপেোে 

রংপুর সিটি কর্ পোররশরের আয়িে ২০৩.১৯ বগ পসকঃসেঃ এবং র্েিংখ্যো প্রোয় ১০.০০ লি। রংপুর সিটি কর্ পোররশে (সিটি 

কর্ পোররশে অযোক্ট), ২০০৯ এর প্রজ্ঞো্ে েং- ২৪৭- আইে/২০১২ িোসরখ ২৮/০৬/২০১২ মূরল রংপুর সিটি কর্ পোররশরে রূ্োন্তসরি 

হয়।  

১৮৬৯ সিষ্ট্োরের ১ সে ৫০.৫৬ বগ পসকরলোসেটোররর রংপুর স্ৌরিেোর সগোেো্িে হয় প্রর্ে সিয়োরম্যোে সেযুক্ত হে রংপুররর 

িৎকোলীে কোরলক্টর ই সর্ সলোসর্য়োর। ১৮৮২ সিষ্ট্োরে সর্েলোর র্সেদোর রোর্ো র্োেকীবেে সিে রংপুর স্ৌরিেোর সিয়োরম্যোে 

সছরলে। এছোেোও অযোর্রেোরকট েোহোিোব উসেে খোে, সেোহোম্মদ আফর্োল, মুসক্তরর্োদ্ধো অস্ল উসেে আহরেদ, িোরবক এেস্ 

শরফুসেে আহরেদ ঝন্টু, কোর্ী সেোঃ জুেনুে ্র্ পোয়ক্ররে একোসেকবোর এ স্ৌরিেোর সিয়োরম্যোে সেব পোসিি হরয়সছরলে। িবরশষ স্ৌর 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AD_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
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সিয়োরম্যোে সছরলে এরকএে আব্দুর রউফ েোসেক।১৮৯২ িোরল র্সেদোররর দোেকৃি বোগোেবোসর়্ির র্সেরি গরে সিোলো হয় রংপুর 

স্ৌর েবে। ১৯৮৬ িোরল রংপুর স্ৌরিেোরক 'ক' সেণীরি উন্নীি করো হয়। এ স্ৌরিেোরক িখে ৫০ দশসেক ৫৬ বগ পসকরলোসেটোরর 

িম্প্রিোসরি করো হরয়সছল।রংপুর সিটি কর্ পোররশে বোংলোরদরশর রংপুররর স্থোেীয় িরকোর িংস্থো এবং সদরশর দশে সিটি 

করর্োররশে। ২০১২ সিষ্ট্োরের ২০ সর্রিম্বর িোসররখ র্োিীয় িংিরদ স্থোেীয় িরকোর (সিটি কর্ পোররশে) সবল, ২০০৯-এর েোধ্যরে 

রংপুর স্ৌরিেোরক আনুষ্ঠোসেকেোরব রংপুর সিটি কর্ পোররশরে উন্নীি করো হয়। 

রংপুর সিটি কর্ পোররশরের আয়িে ২০৩.১৯ বগ পসকরলোসেটোর। এই আয়িরের েরধ্য রংপুর িদররর ১০টি, কোউসেয়ো িোরোই ও 

্ীরগোছোর কল্যোণীিহ ১২টি ইউসেয়ে সেরল ১১২টি সেৌর্োরক অন্তভু পক্ত করো হয়। এর েরধ্য ৭টি ইউসেয়ে পূণ পোঙ্গ ও ৫টি আংসশক 

ররয়রছ। িরব কযোন্টেরেন্টরক সিটি করর্োররশরের আওিোর বোইরর রোখো হরয়রছ। সিটি করর্োররশরের ওয়োর্ প িংখ্যো ৩৩টি। রংপুর 

সিটি করর্োররশরে প্রর্েবোররর েরিো সেব পোিে হয় ২০ সর্রিম্বর, ২০১২ িোরল। এবং সদ্বিীয়বোররর েরিো সেব পোিে হয় গি ২০১৭ 

িোরলর সর্রিম্বর েোরির ২১ িোসররখ। 

 

েগররর ্সররবশ ও প্রোকৃসিক িম্পদ এবং র্োিীয়/ আঞ্চসলক সপ্রিো্ট 

 

সর্ সকোে সদরশর অর্ পবেসিক উন্নসিরি খসের্ িম্পরদর গুরুত্ব অিযন্ত সবসশ। বৃহির রংপুর এলোকোয় সিেে সকোে উরেখরর্োগ্য খসের্ 

িেে্দ েো র্োকরলও ্ীরগরঞ্জর খোলোশী্ীরর কয়লো এবং সেঠোপুকুররর রোণীপুকুরর িোেোর িন্ধোে ্োওয়ো সগরছ।  েদী েোতৃক সদরশর 

বৃহির অংশ সহিোরব রংপুর সর্লোয়ও ছসেরয় সছটিরয় আরছ েোে র্োেো ও অর্োেো অিংখ্য সছোট বে েদী। এ এলোকোয় কৃসষ ও 

অর্বেসিক সিরত্র এিব েদীর ভুসেকো অেস্বীকোর্ প । বৃহির রংপুর সদরয় প্রবোসহি হরয়রছ সিস্তো, িহ্মপূত্র, যুেেো, েরলো, ঘোঘট, 

দ্যেকুেোর, প্রভৃসি েদী। রংপুররর েদ-েদীর আয়িে ৫শ ২৩ দশসেক ৬২ সকরলোসেটোর  বো ৩শ ২ বগ পেোইল। এরেরধ্য সিস্তো রংপুর 

অঞ্চরলর প্রেোে েদী। এ েদী বৃহির রংপুর অঞ্চরলর অসেকোংশ সর্লো অর্ পোৎ েীলফোেোরী, লোলেসেরহোট, রংপুর, কুসেগ্রোে ও 

গোইবোন্ধো সর্লোর উ্র সদরয় প্রেোসবি হয়। ১৭৮৭ সিস্টোে ্র্ পন্ত সিস্তো সছল উিরবরঙ্গর প্রেোে েদী। সিস্তো েদীর দ্যটি ব্যোররর্ একটি 

েোররির গর্লরর্োবোয়, অন্যটি বোংলোরদরশর সদোয়ো েীরে। বুসে সিস্তো, ঘোঘট, েোেোি, েোইর্োে ইিযোসদ সিস্তোর শোখো েদী সছরলো সকন্তু 

েীরর েীরর উৎি  েদী সর্রক এগুরলো পৃর্ক হরয় সগরছ। এছোেো ঘোঘটসিস্তোর একটি শোখো েদী। ঘোঘট পূরব প খুব গুরুত্বপূে প েদী সছল এবং 

শহরটি এর িীররই অবসস্থি।  

 

েগররর আর্ প-িোেোসর্ক অবস্থো এবং র্োিীয়/আঞ্চসলক সপ্রিো্ট 

িেিল ভূসের এ অঞ্চল সদরশর খোদ্য েোন্ডোর বরল ্সরসিি। েোে, ্োট, িোেোক , সরশে , প্রোকৃসিক েীল , িবসর্ উৎ্োদরে এ 

অঞ্চরলর খ্যোসি সবে জুরর। েদী্র্ িিল র্োকোয় সদশ সবরদরশর ব্যবিো- বোসেরর্যর অন্যিে সকন্দ্র সছল সদরশর ৫টি পুরোিে সর্লোর 

অন্যিে রংপুর। ভূসেকরম্প সিস্তো েদীর গসি ্সরবিপে , প্রোকৃসিক দূরর্ পোগ , েদী েোংগে , খরো –বন্যো , ফিল উৎ্োদরে ব্যয় বৃসদ্ধ , 

কৃসষ ্রন্যর ন্যোয্য মূল্য েো ্োওয়ো , আধুসেক কৃসষ উৎ্োদরে িিেিোর অেোব , সশিো , িোকুরী ও ব্যবিো বোসেরর্য ্িোৎ্দিো এই 

অঞ্চরল সদখো সদয় েোেো টোেো ্োরেে । িরব পো্সর রোষ্ট্রীয় এবং রোর্বেসিক ও িরকোরী েোেো ববষরম্যর কোররণ খোদ্য উদৃ্বি রংপুর 

অঞ্চরলর েোনুষ ক্রেোগিেোরব ্সরবসিপি ্সরসস্থসিরি খো্ খোওয়োরেোর িিেিো হোরোয় । 

 

ফরল দোসরদ্রিো , আসেে কোসিপক ও বিত্র – ববশোরখ কোর্- খোরদ্যর অেোব , েগদ অরর্ পর িংকট সবসেন্ন কোররণ এ অঞ্চরলর েোনুরষর 

েোরগ্য সেরে আরি েংগো েোরের অসেশো্ । শুরু হয় আসর্ পক ও িোেোসর্ক েোেো িংকট । র্সে হোসররয় সেরর সেরর উিসবি কৃষক 

েধ্যসবি , েধ্যসবি কৃষক ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক সবিহীণ সদেেজুরর ্সরেি হরি র্োরক । আর সশল্প সিরত্র বে েররের ্সরবিপে েো 

হওয়োয় কে পিংস্থোরের অেোরব দোসরদ্রিো করেসে । বরং সদরশর অন্য অঞ্চরলর সিরয় এ অঞ্চরল দোসররদ্রর হোর শিকরো দশেোগ সবসশ । 

আর বসহগ পেরের হোর সদরশর অন্য অঞ্চরলর সিরয় শিকরো দশ েোগ কে । অর্ পোৎ সদরশর দসিে পূব পোঞ্চরল ১১ েোগ হরলও রংপুল 

অঞ্চরল িো শিকরো ১ েোরগরও কে । আশোর কর্ো এ অবস্থোর ্সরবিপে ঘটরি শুরু করররছ । দীঘ প আরন্দ্োলে িংগ্রোরের ফলশ্রুসিরি 

সবেোগ, সবেসবদ্যোলয়, সিটি কর্ পোররশে বোস্তবোসয়ি হরয়রছ। সশিো, স্বোস্থয, সর্োগোরর্োগ, অবকোঠোরেো, সিিসবরেোদে, ববসিত্রেয় কৃসষ 

উৎ্োদেশীলিো এবং ক্ষুদ্র উরদ্যোক্তিোরদর েোেো িোফরল্য সফরর ্োরচ্ছ হোরোরেো সগৌরব। 

 

রংপুররর ঐসিহোসিক সেদশ পে 

রংপুরর ঐসিহোসিক ঐসিরহযর েরধ্য ১৮৩২ িোরল প্রসিসষ্ঠি রংপুর সর্লো স্কুল , ১৮৫৪ িোরল প্রসিসষ্ঠি রংপুর ্োবসলক লোইরিরী 

সদরশ ৪টি স্থো্েোর একটি ও বঙ্গীয় িোসহিয ্সরষরদ সবেকসব রবীন্দ্রেোরর্র প্রস্তোরব প্রসিসষ্ঠি রঙ্গপুর িোসহিয ্সরষদ বৃটিশ স্থো্িয 

বশলীর সেদশ পে প্রত্নিম্পদ, সেোঘল স্থো্িয সেদশ পে েোওলোেো সকরোেি আলী েিসর্দ , ইরন্দ্ো-স্যোিোসেয় স্থো্িয বশলীর রংপুর টোউে 

হল সদরশ এই েবেও েোত্র ৪টি , ১৯১৮ িোরল বৃটিশ গেে পর টেোি সর্সের্ ব্যোরে কোরেোইরকরলর প্ররিষ্ট্োয় িাঁর েোরে প্রসিসষ্ঠি হয় এ 

অঞ্চরলর সশষ্ঠ সবদ্যোস্ঠ কোরেোইরকল করলর্ । এখোরে ররয়রছ কযোিোর সেরিরের ঔষসে গোছ কোইরর্সলয়ো র্ো উ্েহোরদরশ সবরল। 

িোর্হোট র্সেদোরবোসে বিপেোরে রংপুর র্োদ্যঘর । সুদ্যর ্োঞ্জোব সর্রক সগো্োল লোল এর পূব পপুরূষ রংপুররর েোসহগরঞ্জ টুস্ বো িোরর্ 

হীরো – েোসেক , র্হরি িংযুক্ত করর ব্যবিো করোয় স্থোেটি িোর্হোট েোে হয় । 

অরেক অর্ পবৃরির অসেকোরী এই ব্যবিোয়ী র্সেদোরী ্িে সেয়োয় িোর্হোট র্সেদোর েোরে সু্সরসিি হে । সিসে দৃসষ্ট্েন্দ্ে রোর্প্রোিোদ 

সেে পোে কররে র্ো আর্ও ্র্ পটকরদর সেোসহি করর । বিপেোরে র্ো র্োদ্যঘর সহরিরব দশ পেোর্ী ও ্র্ পটকরদর আকৃষ্ট্ করর। কোরেোইরকল 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_(%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A6%B0)
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করলর্ প্রসিষ্ঠোয় অবদোে রোখোয় িোর্হোট রোর্োর েোরে সর্এল রোয় সহোরস্টল , ক্রীেো ও আর্র্- িোেোসর্ক সিরত্র অবদোরের র্ন্য 

সগোসবন্দ্ লোল সগোডকো্ ও সর্এল রোয় সরোর্ স্মৃসি বহে করর। এ ছোেো সর্েলোর রোর্ো র্োেসক বেব সিে সর্সে প্রর্ে স্ৌরিেোর 

সিয়োরম্যোে হরয় সের্ বোগোে বোসেরি প্রসিসষ্ট্ি কররে রংপুর স্ৌরিেো সর্খোরে এখে সিটি কর্ পোররশে স্থোস্ি , সর্সে েোিো 

শ্যোেোসুন্দ্রীর েোরে েগররক র্লোবদ্ধিো ও ্ীেোর আকর সর্রক রিো কররি শ্যোেোসুন্দ্রী খোল সকরট সির অের হরয়রছে । এ ছোেো 

১৮৮৫ িোরল প্রসিসষ্ঠি সর্লো ্সরষদ , সবগে সরোরকয়োর র্ন্মস্থোে ্োয়রোবন্দ্ – সর্খোরে গরে ওরঠরছ স্মৃসিরকন্দ্র। ইখসিয়োর উসেে 

বখসিয়োর সখলর্ীর স্মৃসি সবর্সেি খোিবোগ , বখসিয়োরপুর , শিরসঞ্চ সশল্প ও কযোন্টরেন্ট সঘরোও আরন্দ্োলরের সেশরবিগঞ্জ, সট্ো , 

বোেের্োঙ্গো , েস্থেো র্সেদোরবোসে , সর্েলো কোসল েসন্দ্র , েে পিেো , ্ীরগরঞ্জ রোর্ো েীলোম্বররর কাঁটোদ্যয়োর , নূরুলদীরের র্ন্মভূসে 

সেঠোপুকুররর ফুলরিৌসক ,্ীরগোছোর ইটোকুেোরী রোর্বোসে- ১৭৮৩ িোরলর প্রর্োসবরদ্রোরহর সূসিকোগোর , কল্যোণীর েেীগঞ্জ, েো্োইিসন্ড 

-সদবীরিৌধুরোণীর িোরর্ বৃটিশ যুরদ্ধ িাঁর মৃতুযস্থোে ,কোউসেয়োর ভূিছেোয় বৃটিরশর িোরর্ যুদ্ধ ও সদবী সিৌধুরোেীর স্ত্রোলয় সশবু কুসিরোে, 

হোরোগোরছর ধুেেদী সর্র্োরে ্সরখো খুরে অবস্থোে ও যুদ্ধ্সরিোলেো করররছে েবোেী ্োঠক সদবী সিৌধুরোেী সিই ঐসিহোসিক ধুরেরকুঠি 

অন্যদো েগররর িন্নযোিীর েঠ, উসলপুররর বর্েো, র্োসলয়ো-সদোয়োসেরি সদরশর বৃহিে সিি প্রকল্প সিস্তো সিি প্রকল্প , ্োটগ্রোরে সিেসবঘো 

কসররর্োর,সিস্তো িেক সিতু,সিটি সিকলী্োকপ,ঘোঘট েদীর উ্র সবরেোদে ্োকপ প্রয়োি, এিব স্থোরে ্র্ পটেরকন্দ্র গরে তুলরল 

্র্ পটকরদর েোধ্যরে অর্ পবেসিক িম্ভোবেোর েতুে দ্যয়োর উরন্মোসিি হরব । সবেোগীয় সষ্ট্সর্য়োে,অসর্টসরয়োে,শহীদ সেেোর,েসহলো ক্রীেো 

কেরপ্লক্স,সুইসেং পুল,সিিসবরেোদরের ্োকপ, প্রস্তোসবি সবরশষ অর্ পবেসিক অঞ্চল,কৃসষ প্রসক্রয়োর্োিকরণ সশল্পোঞ্চল,২য় সবসিক সশল্প 

েগরী,আইটি ্োকপ ও কৃসষ র্ন্ত্রোংরশর কোরখোেো এবং িোর ও সিরেন্ট কোরখোেো গরে সিোলো িম্ভব। 

েগররর প্রেোে সশল্প ও বোসের্য এবং র্োিীয়/আঞ্চসলক সপ্রিো্ট 

কৃসষসেে পর রংপুর অঞ্চল উদৃ্বি ফিল ও িেিল উব পর ভূসের র্ন্য সুপ্রসিদ্ধ । েোে, ্োট, িোেোক , সরশে প্রভৃসি অর্ পকসর ফিরলর র্ন্য 

প্রোিীে কোল সর্রক রংপুর অঞ্চল িমৃদ্ধ। এখোে সর্রক ১৫০ সকোটি টোকোর উন্নি েোরের বোসল প িোেোক সবরদরশ রপ্তোেী হয় । িরব 

্সররবশ ও স্বোস্থযগি সেয়ন্ত্ররণর কোররে িোেোক িোষ কেরছ । বোেরছ আলুর িোষ । সদরশর িবরিরয় সবসশ আলু উৎ্োদে এলোকো 

সহরিরব ইরিোেরধ্য রংপুররর সুেোে ছসেরয়রছ । িরব অ্সরকসল্পি িোষ , িোসহদোর সিরয় উৎ্োদে সবসশ , সক্রিো,িংরিে ও বোর্োর 

িেস্যোয় মূল্য সব্র্ পরয় কখেও রোস্তোয় েোরে কৃষক । র্সদও িরকোরী ও সবিরকোরী উরদ্যোরগ সবসেন্ন সদরশ রপ্তোেী হয় সকন্তু স্থোয়ী েোরব 

এর িংরিে এবং বহুমূখী ব্যবহোর সবরশষি আলু প্রসক্রয়োর্োি সশল্প গরে েো ওঠোয় এরিরত্র অসেিয়িো কোরটসে । সহেোগোর সশল্প , 

ব্যবিোয়ী ও িোষীরো এখেও ররয়রছ ঝুঁসকরি । কৃসষ ্রের ন্যোয্য মূল্য েো স্রয় সলোকিোে গুেরল উৎ্োদরে িোর প্রেোব ্রে । মূলি 

এ অঞ্চরলর কৃষকরদর েরধ্য সর্ ্রের মূল্য ্োয় সি সদরক সঝাঁকোর প্রবণিো লিয করো র্োয় । িরব কৃসষ গরবষেোর অগ্রগসিরি স্বল্প 

র্ীবেকোরলর খরো-বন্যো িসহঞ্চু। সবসেন্ন উি ফলেশীল ফিরলর র্োি উদ্ভোবরে এক িেরয়র সেৌসুসে কে পোেোব , খোদ্যোেোব ও েঙ্গোর 

প্ররকো্ সিেে েো র্োকরলও েদী েোঙ্গে , প্রোকৃসিক দূরর্ পোগ এবং র্লবোয়ু ্সরবিপরের িসিকর প্রেোব সবদ্যেোে র্োকোয় িোরো সদরশর 

সিরয় এখোরে দোসররদ্যর হোর তুলেোমূলক সবসশ ও েোর্ো স্ছু আয় কে । 

এ ছোেো কৃসষর প্রসি সবসশ েোত্রোয় সেে পরশীলিো , কৃসষ ্রের ন্যয্য মূল্য েো ্োওয়ো, সশল্পোয়ে িেস্যো ,সদশ সবরদরশ কে পিংস্থোরের 

িেস্যো েোেো কোররে স্থোয়ীেোরব দোসরদ্র সবরেোিে িেসন্বি হরচ্ছ েো । র্সদও খোদ্য উৎ্োদে অরেক সবরেরছ , অকৃসষ খোরি কে পিংস্থোে 

সকছুটো বৃসদ্ধ ্োরচ্ছ িোর ্ররও এ অঞ্চরলর কৃষরকর েোরগ্যর আশোেোরূ্ ্সরবিপে ঘরট সে। বরং এক সেেীর েধ্যস্বিরেোগী ফটকো 

বোসেসর্যক সেোটোিোর্োকরে অস্বোেোসবক হওয়োয় িোেোসর্ক সস্থসিশীলিো ও আর্ প-িোেোসর্ক সপ্রিো্রট ববষম্য ও সেসিবোিক প্রেোব 

বোেরছ । িরব অিীি ঐসিরহযর েোরোবোসহিকো হ্রোি ও সকোে সকোে সিত্র ্সরবসিপি হরলও েতুে েতুে িম্ভোবেো রংপুর অঞ্চলরক 

আবোররো িমৃসদ্ধর সদরক এসগরয় সেরচ্ছ । সর্েে ৬০ বছর ্রর হরলও রংপুরর সবগে সরোরকয়োর েোরে সবেসবদ্যোলয় হরয়রছ ।অবরশরষ 

২০৩.১৯ বগ প সকরলোসেটোর এলোকো জুরে সিটি কর্ পোররশে হরয়রছ । সেরিো্সলটে সিটি গেোর কোর্ও এগুরচ্ছ । উদৃ্বি েোে – িোল 

সবসেন্ন স্থোরে িরবরোহ হরচ্ছ , আলু ,িবর্ী , ্োট, হোসেেোঙ্গো আে ,প্রোকৃসিক েীল র্োসয়ং ্ে ও শিরসঞ্চ সবরদরশ রপ্তোেী বোেরছ । 

ক্ষুদ্র ্োটকল স্থো্রে কে পিংস্থোে বোেরছ , ্োরটর সূিো , বস্তো , ব্যোগ িীসেি আকোরর রপ্তোেী হরচ্ছ । সবরদরশ পুরুরষর ্োশো্োসশ স্বল্প 

্সরিরর েোরী েসেক সবরদশী কে পিংস্থোরে সর্োগ সদয়োয় সরসেরটি আরয় সকছুটো হরলও সুরর্োগ বিরী হরয়রছ , সদখো সদরয়রছ েতুে 

িম্ভোবেো । গরূ সেোটোিোর্োকররণ সেরব সবপ্লব ঘটরছ । সিস্তোিহ এ অঞ্চরলর অসেন্ন েদীর ্োসে একিরফো প্রিযোহোর করোয় বৃহৎ সিস্তো 

সিি প্রকল্প অকোর্ পকর হওয়োয় েদীর েোব্যিো কেরছ, কেরছ ভূ গেপস্থ ্োসের স্তর, েোটিরি কেরছ খসের্ ্দোরর্ পর হোর। েোছ উৎ্োদরে 

িোসহদোর তুলেোয় ঘোটসি বোেরলও আসেরষর িোসহদো পূররণ ক্ষুদ্র খোেোরীরো দ্যগ্ধ উৎ্োদরে িোফল্য অর্পে করররছ । সদরশর ৫০ েোগ 

উৎ্োসদি আসেরষর ২৫ েোগ িোসহদো পূররণ ভূসেকো রোখরছ রংপুররর গোেী ্োলেকোরী ক্ষুদ্র ও প্রোসন্তক িোষীরো। েশলো ও র্োল র্োিীয় 

ফিল বহূমূখীকররণ কোগুরর্ ্সরকল্পেো এবং বরোে র্োকরলও আশোেোরু্ বোস্তবোয়ে েো হরলও ফুল , আে, সলচু , বোউকূল , ভূট্ট্রো 

,হস্ত-কুটির সশল্প ্ে উৎ্োদে বোেরছ , বোেরছ ্সররবশ িম্মি বর্ব বোলোই েোশরকর ব্যবহোরর সবষমুক্ত ফিরলর িোষ ।সবসেন্ন েদী 

িরোঞ্চরল বোেরছ ভুসেহীেরদর কুেরেো,তুলো ও েদীর ্োসেরি েোিেোে িসি িোষ। পুসষ্ট্র র্ন্য সর্ংক িমৃদ্ধ েোে িোষ,গঙ্গোিেোর হোবু 

সবেোরিী ্সেরিও েতুে িম্ভোবেো সদখো সদরয়রছ। গরে উঠরছ সছোট সছোট েোছ ও ্শু খোরদ্যর সেল কোরখোেো। অবকোঠোরেোর সিরত্র 

েগরীর ৪ সলে িেক, সিস্তো িেক সিতু ও ২য় সিস্তো সিতু, ব্যোবিো বোসের্য ও সশল্প প্রিোরর আশোর সৃসষ্ট্ করররছ। 
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২.২  ২০২১-২০২২ অর্ পবছরর উরেখরর্োগ্য অর্পেিমূহ 

সেৌি অবকোঠোরেো 

উন্নয়ে 

• েতুে কোর্ পটিং রোস্তো সেে পোণ ৭০ সক.সে. ও আর সি সি রোস্তো সেে পোণ ৫ সকঃসেঃ এবং রোস্তো     

সেরোেি ৬২ সকঃসেঃ।  

• সির্/কোলেোট প সেে পোণ ১০০ সেঃ। 

• সেে সেে পোণ সেে পোণ/পুেঃ সেে পোণ ৪০ সকঃসেঃ ও সেরোেি ৮ সকঃসেঃ 

• ্োবসলক টয়রলট ৫টি  

• েলকু্ স্থো্ে ৪০ টি 

• ্োসের ্োই্ িম্প্রিোরণ ৪০ সকঃসেঃ 

• উৎ্োদক েলকু্ ৮টি 

• িেক বোসি িম্প্রিোরণ ৩০ সকঃসেঃ 

বর্পয ব্যবস্থো্েো 

২০২১-২০২২ অর্পে  

১। শ্যোেো সুন্দ্রী ও সকসর্ কযোরেল ্সরস্কোর করো হরয়রছ বিপেোরেও এ কোর্ পক্রে িলেোে ররয়রছ।  

২। ক্রোশ সপ্রোগ্রোরের কে পসূিী অনুর্োয়ী েগরীর সবসেন্ন ওয়োরর্ পর েদ পেো িমূহ ্সরস্কোর করো হরয়রছ এবং 

বিপেোরেও িলেোে ররয়রছ।  

৩। ওয়োর্ প েং ১৮,১৯, ২৯ সক বর্পয ব্যবস্থো্েোর েরর্ল ওয়োর্ প সহিোরব সেে পোরণ করো হরয়রছ। 

৪। বদেসন্দ্ে সৃষ্ট্ বরর্পযর ৭৫% বর্পয অ্িরণ করো হরয়রছ। 

৫। ঘোি ও র্ঙ্গল কোটোর র্ন্য আরও সিেটি সহোন্ডো সকোম্পোেীর ১০০সিসি ঘোি কোটোর সেসশে 

িংরর্োর্ে  

৬। েশক সেেরের র্ন্য পূরব পর ০৬ টি সেসশরের িোরর্ আরও ০৩ টি ফগোর সেসশে িংরর্োর্ে করো 

হরয়রছ। 

৭।  েশক সেেরের র্ন্য  ৬০০০ সলটোর এর্োসিিোইর্ এবং ৫ কোটু পে লোসে পিোইর্ সছটোরেো হরয়রছ। 

 

২০২২-২০২৩ ্সরকল্পেো  

১। ১৬ এবং ২২ েং ওয়োর্ পরক বর্পয ব্যবস্থ্েোর র্ন্য েরর্ল ওয়োর্ প গঠে। 

২। রংপুর েহোেগরবোসিরক একটি আধুসেক ্সররবশ বোন্ধব ও ্সরচ্ছন্ন েগরী উ্হোর সদয়ো।  

৩। শহররর ্য়ঃ সেস্কোশরের র্ন্য গুরুত্বপূে প শ্যোেো সুন্দ্রী, সকসর্ কযোরেলিহ েদ পেো িমুহ ্সরচ্ছন্নিোর 

কোর্ পক্রে িলেোে রোখো। 

৪। বদেসন্দ্ে উৎ্রন্নর বরর্পযর কোরলকশরের েোত্রো ৮২% এ উন্নসি করে। 

৫। েহোেগরবোসির বর্পয িম্পসকপি অসেরর্োগ েিোেি ও ্রোেশ প প্রদোরের র্ন্য একটি হট লোইে 

িোলুকরে।  

৬। সর্ঙ্গুিহ েশোবোসহি সরোরগর প্রোদূ পেোব প্রসিররোরে ্সরকল্পেো প্রণয়ে ও বোস্তবোয়ে। 

৭। েগসরর র্লোবদ্ধিো সেরিরে ্সরকল্পেো গ্রহে ও বোস্তবোয়ে।  

েগরীর গুরুত্বপূণ প শ্যোেোসুন্দ্রী কযোরেল ্সরস্কোর ও িিল রোখোর ফরল েগরবোিীগে িোর সুসবেো সেোগ 

কররছে। েগরর েশক সেেে কোর্ পক্রে িলেোে আরছ।  

৮। েশক সেেরের র্ন্য  ৭০০০ সলটোর এর্োসিিোইর্ এবং ৭ কোটু পে লোসে পিোইর্ সছটোরেো হরব।  

র্েস্বোস্থয 
৪৯,১৬৭ র্ে সশশুরক টিকো প্রদোে করো হরয়রছ। সেটোসেে ‘এ’ প্লোি কযো্সুল = ২,৫২,৬৫৮ র্ে, 

কৃসের ট্যোবরলট ২,৬২,২৩৪ র্ে ছোত্র/ছোত্রীরক । স্যোলোইে সবিরে ৪৯,৫৫৪ স্ি করো হরয়রছ।  

িেোর্কল্যোে,সশিো ও 

িংস্কৃসি 

িেোর্ কল্যোেঃ  

সিটি গেোরন্যোি প্রকল্প (সিসর্স্),দোসরদ্র হ্রোিকরে কে পসূিী (প্রো্) 

প্রকরল্পর সেয়োদ: ১লো জুলোই/২০১৪ সর্রক ৩০রশ জুে/২০২০ 

প্রোপ্ত বরোরের ্সরেোে: 

ক)ক্ষুদ্র ঋে বোবদ: ৮৫ লি টোকো 

খ)ক্ষুদ্র সেৌি অবকোঠোরেো উন্নয়ে বোবদ:২ সকোটি ১৪ লি ৫ হোর্োর টোকো 

গ) প্রো্ সিসেং এযোকটিসেটিি/ েোঠ কসে পরদর িম্মোসে েোিো ও অেোন্য বোবদ:২ সকোটি ৬২ লি ৯৩ 

হোর্োর  ৪ শি ১৪ টোকো  

সেোট: ৫ সকোটি ৬১ লি ৯৮ হোর্োর ৪ শি ১৪ টোকো 

িব পরেোট ১ সকোটি ৯২ লি ৪৮ হোর্োর ৫শি টোকো  ক্ষুদ্র ঋণ প্রদোে করো হরয়রছ। 

এছোেো প্রোর্সেক সশিো কোর্ পক্ররের আওিোয় ১৫০০ র্ে ছোত্র ছোত্রীরদর প্রোক প্রোর্সেক সশিোর আওিোয় 

আেো হয়।(ছোত্র ছোত্রীরদররক সবেোমুরল্য বই,খোিো,কলে,স্কুলরেি,জুিো,সেোর্ো,স্কুল ব্যোগ,স্সিল,রং 

স্সিল ও টিসফে প্রদোে করো হয়)। এর েরধ্য ২০১৯-২০২০ অপর্ বছর ্র্ পন্ত সেোট ১২০০ র্ে ছোত্র 
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ছোত্রীরক প্রোক প্রোর্সেক সশিো িেোপ্ত করর িরকোরী প্রোর্সেক সবদ্যোলয় িহ সবিরকোরী স্কুরলর প্রোর্সেক 

সবদ্যোলরয় ও েোদ্রোিোয় েসিপ করোরেো হয়। 

 

স্বোস্থয কোর্ পক্ররের  আওিোয় ১০টি বসস্তর ৩০০০ িদস্যোরদর েরধ্য র্োয়োরবটিক ্রীিো,উি রক্তিো্ 

েো্ো, গেপবিী ও গেপ ্রবিী েোরয়রদর স্বোস্থয ্রীিো সকরশোরীদরর স্বোস্থয ্রীিো িহ প্রসি ছয় েোি 

অন্তর অন্তর কৃসেেোশক ট্যোবরলট ও খোবোর স্যোলোইে সবিরে করো হয়। 

 

এছোেোও আয়বৃসদ্ধ মুলক  কে পসূিীর (আই.সর্.এ) আওিোয় ৬০ র্ে িদস্যোরক দসর্প প্রসশিণ এবং 

সিলোই সেসশে প্রদোে করো হয় এবং ৩০ র্ে িদস্যোরক সবউটি ্োল পোর প্রসশিণ ও প্রিোেেী  প্রদোে করো 

হরয়রছ । 

প্রশোিসেক উন্নসিকরণ 

প্রশোিসেক কোর্ পক্রে উন্নসির লরি ই-ফোইসলং ্দ্ধসিরক গুরুত্ব সদরয় প্রসশিরণর ব্যবস্থো িলেোে রোখো 

হরয়রছ। কেীরদর করে প দিিো বৃসদ্ধর র্ন্য সেোটিরেশে সপ্রোগ্রোে িোলু করো হরয়রছ। সহল্প সর্রস্কর 

কোর্ পক্রে গুরুত্ব িহকোরর সেষ্পন্ন করো হরচ্ছ। এছোেো িথ্য অসেকোর আইরে িথ্য িরবরোহ করো হরচ্ছ।  

ই-গেোন্যপোি ও উদ্ভোবে 

• েোগসরক সিবো িহর্ীকররণ ওয়োে-স্ট্ িোসে পি সিন্টোর স্থো্ে 

• অে-লোইে সহোসডং ট্যোক্স িফটওয়যোর সর্েল্রেন্ট এবং অে-লোইে স্রেন্ট সগটওরয় 

ইসন্টরগ্রশে 

েোগসরক িম্পকৃ্তকরণ 

ওয়োর্ প ্র্ পোরয় অে-লোইে সহোসডং ট্য 

েোগসরক িম্পৃক্তকরণ সবষয়টি িলেোে ররয়রছ এবং েোগসরক সিবো িহর্ীকররের লরিয 

িরিিেিোমূলক কে পসূিী অব্যোহি আরছ।  



রংপুর সিটি কর্ পোররশে  ২০২১-২০২২ অর্ পবছররর বোসষ পক প্রসিরবদে 

10 
 

৩. রূ্কল্প (Vision) ও অসেলিয(Mission) 

৩.১  রূ্কল্প (Vision) 

ক্ষভিেঃ  দাক্ষরদ্রমুক্ত, ্ক্ষরনবিবান্ধব সুন্দর ও ক্ষেরা্দ েহােগরী। 

 

৩.২  অসেলিয (Mission) 

ক্ষেিেঃ স্থােীয় সরকার ব্যবস্থা িক্ষক্তিালীকরণ, েগনরর অবকাঠানো উন্নয়ে ও আি প-সাোক্ষজক কার্ পক্রে বাস্তবায়নের োধ্যনে 

জেগনণর জীবের্াত্রার োনোন্নয়ে। স্বে সেনয়, স্বে িরনে  েগরবাসীনক োগক্ষরক মসবা প্রদাে করা। 
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৪. িোংগঠসেক কোঠোরেো ও েোেব িম্পদ 

৪.১  সবেোগিমূহ ও র্েবল 

৩০ জুে ২০২২্র্ পন্ত 

 

সবেোগ 
কে পকিপো/কে পিোরী ও চুসক্তসেসিক র্েবরলর িংখ্যো 

প্রর্ে সেণী সদ্বিীয় সেণী  তৃিীয় সেণী িতুর্ প সেণী  চুসক্তসেসিক 

প্রেোে সেব পোহী কে পকিপোর 

কোর্ পোলয় 
১ ০ ০ ৪ ০ 

িসিব-এর কোর্ পোলয় ১ ১ ০ ২ ০ 

রোর্স্ব ১ ০ ১২১ ১০৩ ০ 

সহিোব ২ ০ ৭ ৪ ০ 

প্ররকৌশলী ৬ ০ ৭৪ ২২ ১৫ 

র্েস্বোস্থয  ১ ০ ৩৮ ৫ ০২ 

বর্পয ব্যবস্থো্েো 
০ ০ ৩০ 

৬৭৫ ঝোড়ুদোর 

ও আয়ো 
০ 

মোট ১২ ১ ২৭০ ৮১৫ ১৫ 

সব পনোট ১১১৩ 

 

 

৪.২ সেয়র, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর এবং িোেোরণ ওয়োর্ প কোউসিলর 

 

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউক্ষিলর ও িোেোরণ ওয়োর্ প কাউক্ষিলরগনের োে ও মোবাইল েম্বর:- 

 

ক্রক্ষেকেং োে ওয়াি প মোবাইলেম্বর 

১ মোঃ মোস্তাক্ষফজার রহোে 
মেয়র 

রংপুরক্ষসটিকন্ পানরিে 
০১৭১২৬৯৫৩১৩ 

২ মোসাঃ োক্ষেো আক্তার সংরক্ষিত ওয়াি প ০১ ০১৭১২৭২২৮৮৫ 

৩ মোঃ ক্ষবলক্ষকস মবগে সংরক্ষিত ওয়াি প ০২ ০১৭৫০৪০০৯৫১ 

৪ মোোঃ সুইটি মবগে সংরক্ষিত ওয়াি প ০৩ ০১৯৯৪৯২০৭১৯ 

৫ মোোঃ জাক্ষেলা মবগে সংরক্ষিত ওয়াি প ০৪ ০১৯১২৭০৭৪৭৬ 

৬ মোোঃ িানহদা মবগে সংরক্ষিত ওয়াি প ০৫ ০১৭৮৮১৭৫২৩৪ 

৭ মোোঃ জানহদা আনোয়ারী সংরক্ষিত ওয়াি প ০৬ ০১৯৩১৫৪৯৩০৩ 

৮ মোোঃ মফরনদৌসী মবগে সংরক্ষিত ওয়াি প ০৭ ০১৭১২২৫৪১০৬ 

৯ মোোঃ হাসোবানু সংরক্ষিত ওয়াি প ০৮ ০১৭৬৭২৯৫৩৫০ 

১০ মোোঃ েনোয়ারা সুলতাো েক্ষল সংরক্ষিত ওয়াি প ০৯ ০১৭২৩৩১৪৬৭৩ 

১১ মোোঃফক্ষরদানবগে সংরক্ষিত ওয়াি প ১০ ০১৭১৬৫১০২৩৬ 

১২ মোোঃ োজমুে োহার সংরক্ষিত ওয়াি প ১১ ০১৭২৯১২১০৭১ 

১৩ মোঃ রক্ষফকুলইসলাে সাধারে ওয়াি প ০১ ০১৯১৭২২২১১৮ 

১৪ মোঃ আবুল কালাে আজাদ সাধারে ওয়াি প ০২ ০১৭১৬৭৭৬৬৮৮ 

১৫ মোঃ মোস্তাক্ষফজুর রহোে সাধারে ওয়াি প ০৩ ০১৭৭৩৩৬০১১৪ 

১৬ শ্রী হারাধে েন্দ্র রায় সাধারে ওয়াি প ০৪ ০১৭১৪৬৭৮৭৩৪ 

১৭ মোঃ মোিনলছুর রহোে সাধারে ওয়াি প ০৫ ০১৭৭৪৯২৬০৬৬ 

১৮ মোঃ েনোয়ারুল ইসলাে মলবু সাধারে ওয়াি প ০৬ ০১৭১৮৬৪৪২৭৫ 

১৯ মোঃ োহফুজার রহোে োফু সাধারে ওয়াি প ০৭ ০১৭২২৮৭০১১০ 

২০ মোঃ োমুোর রক্ষিদ সাধারে ওয়াি প ০৮ ০১৭৩৯৭৩০৩৫৫ 

২১ মোঃ েজরুল ইসলাে মদওয়ােী সাধারে ওয়াি প ০৯ ০১৭১১০৭০৪১০ 

২২ মোঃ লাইকুর রহোে োজু  সাধারে ওয়াি প ১০ ০১৭২১৯৪৮০০৫ 

২৩ মোঃ জয়নুল আনবদীে সাধারে ওয়াি প ১১ ০১৭৬৩২১০১৯৫ 

২৪ মোঃ রক্ষবউল আনবদীে (রতে) সাধারে ওয়াি প ১২ ০১৭১২০৯২৮৫৩ 

২৫ মোঃ ফজনল এলাহী সাধারে ওয়াি প ১৩ ০১৭২১৭৬৪৯৭৬ 
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ক্রক্ষেকেং োে ওয়াি প মোবাইলেম্বর 

২৬ মোঃ িক্ষফকুল ইসলাে ক্ষেঠু সাধারে ওয়াি প ১৪ ০১৭২০৪৯৮১৫৭ 

২৭ মোঃ জাকাক্ষরয়া আলে সাধারে ওয়াি প ১৫ ০১৭৩৭৫৮৭৫৯১ 

২৮ মোঃ আক্ষেনুর রহোে সাধারে ওয়াি প ১৬ ০১৭১৪৯৬৬৩৭০ 

২৯ মোঃ আব্দুল গাফফার সাধারে ওয়াি প ১৭ ০১৭৩১৪৮১৩৮৮ 

৩০ মোঃ মুেতােীর িােীে সাধারে ওয়াি প ১৮ ০১৭১২১৪৫০২৮ 

৩১ মোঃ োহমুদুর রহোে সাধারে ওয়াি প ১৯ ০১৭১৩২০২৫৬৪ 

৩২ মোঃ মতৌক্ষহদুল ইসলাে সাধারে ওয়াি প ২০ ০১৭১৬০৯৭০১৯ 

৩৩ মোঃ োহবুবার রহোে েঞ্জু সাধারে ওয়াি প ২১ ০১৭১২৯৪৯৩৭২ 

৩৪ মোঃ ক্ষেজুনুরর হোে ক্ষেজু সাধারে ওয়াি প ২২ ০১৭১৩৭৮৩৩০৩ 

৩৫ মোঃ মসনকন্দার আলী সাধারে ওয়াি প ২৩ ০১৯২৪৪১৯৩০৩ 

৩৬ মোোঃ হাসোবানু )অক্ষতক্ষরক্ত দ্বাক্ষয়ত্ব( সাধারে ওয়াি প ২৪ ০১৭৬৭২৯৫৩৫০ 

৩৭ মোঃ নুরুন্নবী ফুলু সাধারে ওয়াি প ২৫ ০১৭১২৫৩০১৯৮ 

৩৮ মোঃ সাইফুল ইসলাে ফুলু সাধারে ওয়াি প ২৬ ০১৭১২৯১২৪৫৯ 

৩৯ হারুে-অর রিীদ সাধারে ওয়াি প ২৭ ০১৭৬০৭৪০৪০০ 

৪০ মোঃ রহেতুল্লা বাবলা সাধারে ওয়াি প ২৮ ০১৭৪০০৯০৪৮৮ 

৪১ মোঃ মুক্তার মহানসে সাধারে ওয়াি প ২৯ ০১৭১৯২৪৬৭৯৬ 

৪২ মোঃ োনলক ক্ষেয়াজ আরজু সাধারে ওয়াি প ৩০ ০১৭১৮৪৮৪২৫৬ 

৪৩ মোঃ সােছুল হক সাধারে ওয়াি প ৩১ ০১৭৭০৬৩০২৫৫ 

৪৪ মোঃ োহাবুব মোনি পদ সাধারে ওয়াি প ৩২ ০১৭১০২৯২৯৫৭ 

৪৫ মোঃ ক্ষসরাজুল ইসলাে সাধারে ওয়াি প ৩৩ ০১৭২০৩৯৯৫৫০ 
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অধ্যায় ৫ : বানজট ও অি প  

   ৫.১     সংক্ষিপ্ত আক্ষি পক ক্ষববরণী      

    )১ ( প্রাক্ষপ্ত / আয় 

                                                                                        (ইউক্ষেট: টাকা হাজানর)  

 

অি পবের ২০২১-২০২২ 

প্রাক্কক্ষলত বানজট 

)ি(  

প্রকৃত 

(আনুোক্ষেক( )ক( 

প্রকৃত প্রাক্ষপ্তর হার 

(আনুেোসেক) (ক/খ 

x১০০) 

প্রকৃত )আনুোক্ষেক( 

অংনির িতকরা হার  

রাজস্ব (পুেরাবৃত্ত) খোরি প্রোসপ্ত  

<্াক্ষেসহ> 
১০১২৬৫৬.৭৪ ৬১৮৬৫৯.৩৬ ৬১.০৯২৭০১৫ ৬১.০৯% 

উন্নয়ে িানত প্রাক্ষপ্ত 

<্াক্ষেসহ> 
৭৭৪১২০৩.৫২ ১৩৩৫২১৯.২৫ ১৭.২৪৮২১২৬৬ ১৭.২৫% 

মোট প্রাক্ষপ্ত ৮৭৫৩৮৬০.২৬ ১৯৫৩৮৭৮.৬১ ৭৮.৩৪১ ২২.৩২% 

 

 

   

)২( ্ক্ষরনিাধ (ব্যয়)  

                                             (ইউক্ষেট: টাকা হাজানর)  

 

অি পবের ২০২১-২০২২ 

প্রাক্কক্ষলত বানজট )ি( প্রকৃত-)আনুোক্ষেক( (ক) প্রকৃত ্ক্ষরনিানধর হার 

)আনুোক্ষেক(  

(ক/খ x১০০ ) 

প্রকৃত-)আনুোক্ষেক( 

অংনির িতকরা 

হার (%) 

রাজস্ব(পুেরাবৃত্ত) খোরি 

্ক্ষরনিাধ/ব্যয় 

<্াক্ষেসহ> 

৮৩২৮৫০.০০ ৬৮৩১৫৫.৭৭ ৮২.০২৬২৬৭১৫ ৮২.০৩% 

উন্নয়েিানত ব্যয়  

<্াক্ষেসহ> 

৬৫৮৫০০০.০০ ১৯২৩৫৬৯.৯৬ ২৯.২১১৩৮৮৮৮ ২৯.২১% 

মোট ্ক্ষরনিাধ/ব্যয়  ৭৪১৭৮৫০.০০ ২৬০৬৭২৫.৭২ ১১১.২৪ ৩৫.১৪% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 অি পবের ২০২০-২০২১ (পূব পবতী বের) 

প্রাক্কক্ষলত বানজট 

)ি( 

প্রকৃত (ক) প্রকৃত প্রাক্ষপ্তর হার  

(ক/খ x ১০০) 

প্রকৃত )আনুোক্ষেক( 

অংনির িতকরা হার 

)%( 

রাজস্ব(পুেরাবৃত্ত) প্রাক্ষপ্ত 

<্াক্ষেসহ> 
৮৮৫১০৪.৫৪ ৫৪৬২৭২.১৩ ৬১.৭১৮৩৭৩৬৩ ৬১.৭২% 

উন্নয়ে িানত প্রাক্ষপ্ত 

<্াক্ষেসহ> 
৮০১০৩৯৯.০২ ১৪৬০৯১২.৫০ ১৮.২৩৭৬৯৯৪৮ ১৮.২৪% 

মোট প্রাক্ষপ্ত   ৮৮৯৫৫০৩.৫৬ ২০০৭১৮৪.৬৩ ৭৯.৯৫৬০৭৩১১ ২২.৫৬% 
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 অি পবের ২০২০-২০২১ (পূব পবতী অি পবের) 

প্রাক্কক্ষলত বানজট )ি( প্রকৃত (ক) প্রকৃত ্ক্ষরনিানধর হার 

(ক/খ x১০০ ) 

প্রকৃত অংনির 

িতকরা হার (%) 

রাজস্ব (পুেরাবৃত্ত) 

খোরি  ্ক্ষরনিাধ/ব্যয় 

<্াক্ষেসহ> 

৭৭৮০০০.০০ ৫১৪৯৫৫.৭৭ ৬৬.১৮৯৬৮৭৯২ ৬৬.১৯% 

উন্নয়েিানত ব্যয়  

<্াক্ষেসহ> 

৭৮৬৫০০০.০০ ১৫৯৫৪৭৮.৭৮ ২০.২৮৫৮০৭৭৭ ২০.২৯% 

মোট ্ক্ষরনিাধ ৮৬৪৩০০০.০০ ২১১০৪৩৪.৫৫ ৮৬.৪৮ ২৪.৪২% 
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৫.২  রোর্স্ব আদোয়ঃ 

                                                                                                                                                                                   

( একক : হোর্োর টোকো )  

 অর্ পবছর ২০২০-২০২১ অর্ প বছর ২০২১-২০২২ 

       প্রকৃি বোরর্ট িোসহদো ( আ ) প্রকৃি ( অ ) িংগ্ররহর হোর অ/আ 

X ১০০% 

ভুসে ও ইেোররির উ্র ট্যোক্স ( 

........৭% ) 
৪২৮৪০.৫১ ৫০০০০.০০ িলেোে ০.০০% 

কের্োররেসি সরইট  ( 

............৭% )  
৪২৮৪০.৫১ ৫০০০০.০০ িলেোে ০.০০% 

িেকবোসি সরইট ( .........৩%) 
১৮৩৪৩.৩৭ ২১৪২৮.৫৮ িলেোে ০.০০% 

্োসে িরবরোহ সরইট ( 

.........৩%)  
১৮৩৪৩.৩৭ ২১৪২৮.৫৮ িলেোে ০.০০% 

সেোট সহোসডং ট্যোক্স ( 

.........২০%) 
১২২৩৬৭.৭৪ ১৪২৮৫৭.১৫ িলেোে ০.০০% 

 

 

( ২ ) ওয়োর্ প সেসিক সহোসডং ট্যোক্স আদোয়ঃ 

                                                                                                                                                                                   

( এককঃ হোর্োর টোকো ) 

ওয়োর্ প েং অর্ প বছর ২০২০ -

২০২১ 

অর্ প বছর ২০২১ -২০২২ ২০২১-২০২২ 

অর্ প বছর সশরষ 

বরকয়ো প্রকৃি বোরর্ট িোসহদো 

(আ) 

প্রকৃি (অ) দিিো অ/আ 

x ১০০(%) 

১৬ ১৫১৭৪.৪৫৯ ১৭৫৯৪.৮১০ ১৫৮৮৭.৪১০ ৯০.৩০% ১৭০৭.৪০০ 

১৭ ৯৯১৪.৯৫০ ১১৯২৫.৬১৯ ১০৭৬৮.৩৫৭ ৯০.৩০% ১১৫৭.২৬২ 

১৮ ৭৩৮৪.২৮১ ৮৮৪৭.৮২২ ৭৯৮৯.২৩০ ৯০.৩০% ৮৫৮.৫৯২ 

১৯ ১২৩৪৬.৬৯০ ১৪৮৫৩.৭৬৪ ১৩৪১২.৩৫৫ ৯০.৩০% ১৪৪১.৪০৯ 

২০ ৬৭৭৩.১২৪ ৪৯৭১.২০১ ৪৪৮৮.৭৯৬ ৯০.৩০% ৪৮২.৪০৫ 

২১ ৪০০৬.২২৫ ৪২৩০.৯৮২ ৩৮২০.৪০৮ ৯০.৩০% ৪১০.৫৭৪ 

২২ ৪৫৩৪.৬৬১ ৪৭৯২.৬১২ ৪৩২৭.৫৩৭ ৯০.৩০% ৪৬৫.০৭৫ 

২৩ ৩৩৩৮.৯০৩ ৫৭৫৪.৩৪৬ ৫১৯৫.৯৪৫ ৯০.৩০% ৫৫৮.৪০১ 

২৪ ৪১৬০.৯৯৪ ৩৮৮৩.১৮৪ ৩৫০৬.৩৬০ ৯০.৩০% ৩৭৬.৮২৪ 

২৫ ৭০৪২.২৩৪ ৬০৫৪.৬৫৪ ৫৪৬৭.১১১ ৯০.৩০% ৫৮৭.৫৪৩ 

২৬ ৪০৩৯.৭৪৬ ৩৫৬৭.১৫০ ৩২২০.৯৯৪ ৯০.৩০% ৩৪৬.১৫৬ 

২৭ ৯৬০০.০০৯ ৫৮৯৮.৭২০ ৫৩২৬.৩০৯ ৯০.৩০% ৫৭২.৪১১ 

২৮ ১১২৪২.৫৮১ ১০৮৩২.৬০৪ ৯৭৮১.৪০৯ ৯০.৩০% ১০৫১.১৯৫ 

২৯ ৫৮৪.৪৯০ ৯৩৫.৮৮৬ ৮৪৫.০৬৮ ৯০.৩০% ৯০.৮১৮ 

৩০ ১৪৮৪.৭৫১ ১২০৪.৫৮৬ ১০৮৭.৬৯৩ ৯০.৩০% ১১৬.৮৯৩ 

িম্প্রিোসরি ০ ৮৪৪১.৫৮৮ ৭৬২২.৪১৭ ৯০.৩০% ৮১৯.১৭১ 

টোওয়োর ০ ১৭১১.২৬৭ ১৫৪৫.২০৬ ৯০.৩০% ১৬৬.০৬১ 

িব পরেোট ১০১৬২৮.০৯৮ ১১৫৫০০.৭৯৫ ১০৪২৯২.৬০৫ ৯০.৩০% ১১২০৮.১৯০ 
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(৩) িেয়েি সহোসডং ট্যোক্স আদোয় বৃসদ্ধর র্ন্য উরেখরর্োগ্য ্দরি্ঃ 

১ (ক) অর্ প বছররর শুরুরি ১৫ জুলোইরয়র েরধ্য সহোসডং সবল সপ্রন্ট পূব পক ১০% সরয়োি সুসবেোিহ 

১৫রিরেম্বররর েরধ্য গ্রোহকরদর েোরঝ সবল সবিরণ করো হয়, র্ো ৩০রিরেম্বর এর েরধ্য ্সররশোে 

সুরর্োগ র্োরক। 

(খ) ৩০ সিরেম্বররর ্র  সখলোস্ ব্যোসক্ত ও প্রসিষ্ঠোে িমূহরক িোসলকো অনুর্োসয় সেোটিশ প্রদোে 

করো হয়। র্োরো ্সররশোরে ব্যোর্ প হয় িোরদর বোিোয়/প্রসিষ্ঠোরে টিে অনুর্োসয় সবল ্সররশোরের র্ন্য 

বোরংবোর িোগোদো প্রদোে করো হয়। 

(গ) র্োনুয়োসর েোরির ১৫িোসররখর েরধ্য সবল সপ্রন্ট পূব পক ১৫েোরি পর েরধ্য তৃিীয় সকসস্তর সবল 

৩০েোরি পর েরধ্য সবল ্সররশোরের সশষ িোসরখ সদরয় গ্রোহকরদর েোরঝ সবল সবিরণ করো হয় এবং 

েোইকরর্োরগ সবল ্সররশোরের র্ন্য গ্রোহকরদর অবগি করো হয়। 

(ঘ) সহোসডং ট্যোরক্সর সবল ব্যোংসকং সুসবেোিহ অেলোইরল সবকোশ, েগদ এর েোধ্যরে ্সররশোরের 

সুসবেো ররয়রছ। 

(ঙ) িতুর্ প সকসস্তর সবল জুে েোরির ১৫িোসররখর েরধ্য গ্রোহকরদর েোরঝ সবল সবিরণ করো হয়, 

র্ো৩০জুরের েরধ্য ্সররশোরের সুসবেো র্োরক। 

 

এছোেোও িম্মোসেি কোউসিলর েরহোদয়রক সখলোস্ গ্রোহকরদর িোসলকো িম্পরকপ অবগি করো এবং 

সেোবোইল এি এে এরির েোধ্যরেও অবগি করো হয়। িম্মোসেি কোউসিলর েরহোদয় সহোসডং ট্যোক্স 

আদোরয় িোসব পক িহরর্োসগিো করর র্োরকে। 

 

 

 

অধ্যোয় ৬. অবকোঠোরেো উন্নয়ে 

৬.১ প্রসিরবদরের এবং পূব পবিী বছররর উন্নয়ে প্রকল্প এবং উরেখরর্োগ্য সেরোেি িংক্রোন্ত কোর্ িমূহঃ 

(১) ২০২১-২১ অর্ পবছরর গৃহীি উন্নয়ে প্রকল্প এবং প্রেোে সেরোেি কোর্ িমুহ 

(এককঃ হোর্োর টোকো) 

ক্রে প্রকরল্পর েোে 

আইসর্স্ 

সর্রক গ্রহে 

করো হরয়রছ 

(হযাঁ / েো) 

প্রোক্কসলি ব্যয় 

২১০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় 

১৭০৪৮০০ 

অরর্ পর উৎি 

সর্ওসব 

২০২১-২২ অর্ পবছর সশরষ 

অগ্রগসি (%) 

সেৌি 

৮৮% 

আসর্ পক 

৮১% 

উন্নয়ে প্রকল্পিমূহ 

্সরবহে 

১ 
কাঁিো রোস্তো 

্োকোকরে 
৫০ সকঃ সেঃ ৬০০০০০ ৫,৭০,০০০ সর্ওসব ১০০% ১০০% 

সেষ্কোশে (সেরের্) 

১ সেে সেে পোণ ২৫ সকঃ সেঃ ৩৫০০০০ ৩৩৯৫০০ সর্ওসব ১০০% ১০০% 

সেৌি অবকোঠোরেো 

১ ফুট্োি সেরোেি ২৫ সকঃ সেঃ ৩৫০০০০ ১০৩০৭.৫০ 
সর্ওসব/সের্স্ব 

িহসবল 
১০০% ১০০% 
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প্রেোে সেরোেি কোর্ পক্রে ( সেয়সেি রিণোরবিণ বো পুে পবোিে) 

্সরবহে 

১ 
্োকো িেক 

রিেোরবিণ 
েো ৩৪২৭৩.৬০ ৩২৫৫৯৪০৭.০০ সর্ওসব/র্োইকো/ ১ 

্োকো িেক 

রিেোরবিণ 

সেষ্কোশে(সেরের্) 

১ সেে সেরোেি েো ১৬৮৩০.০৯ ১৫৯৮৮.৫০ সর্ওসব/র্োইকো/ ১ সেে সেরোেি 

সেৌি অবকোঠোরেো 

১ ফুট্োি সেরোেি েো ৪৪০০০.০০ ৪১৮০০.০০ 
সর্ওসব/সের্স্ব 

িহসবল 
১০০% ১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ পবছরর গৃহীি উন্নয়ে প্রকল্প ও প্রেোে সেরোেি কোর্িমূহ 

্সরবহে 

১ 
কাঁিো রোস্তো 

্োকোকরে 
হযাঁ ৭১০৭১০.০ ৬৭৫১৭৪.৫০ 

সর্ওসব/র্োইকো

/ 

সবেব্যোংক 

১০০% ১০০% 

সেষ্কোশে (সেরের্) 

১ সেে সেে পোণ হযাঁ ৪৮২১০০.০০ ৪৩৩৮৯০.০০ 

সর্ওসব/র্োইকো

/ 

সবেব্যোংক 

১০০% ১০০% 

সেৌি অবকোঠোরেো 

১ ফুট্োি সেে পোণ েো ৮২২০.০০ ৭৮০৯.০০ 
সর্ওসব/সের্স্ব 

িহসবল 
১০০% ১০০% 

প্রেোে সেরোেি কোর্ পক্রে ( সেয়সেি রিণোরবিণ বো পুে পবোিে) 

্সরবহে 
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১ 
্োকো িেক 

রিেোরবিণ 
েো ৩৩১৬৮.০০ ৩১১৭.৭৯২ 

সের্স্ব িহসবল/ 

সবেব্যোংক 
১০০% ১০০% 

সেষ্কোশে (সেরের্) 

১ সেে সেরোেি েো ১৫৩০০.০০ ১৪৩৮২.০০ 
সর্ওসব/ সের্স্ব 

িহসবল 
১০০% ১০০% 

সেৌি অবকোঠোরেো 

১ ফুট্োি সেরোেি েো ৫০০০০.০০ ৪৭৫০০.০০ সের্স্ব িহসবল ১০০% ১০০% 

 

৬.২ ক্রেপুঞ্জীভূি উন্নয়ে-িম্পসকপি অর্পে িমূহ 

 
২০২০-২১ অর্ পবছররর 

সশষোরন্ত সেোট 

২০২০-২১ অর্ পবছররর 

সশষোরন্ত সেোট 

পূব পবিী বছররর তুলেোয় 

বৃসদ্ধ/্সরবিপে 

সেোট রোস্তো ১৪২৭.০০ সকঃসেঃ ১৫৫৫.০০ সকঃসেঃ - 

সবসি ( সবটুসেেোি কোর্ পটিং) ১০২৯.৬৭ সকঃসেঃ ১০৯১.৬৭ সকঃসেঃ ৬২ সকঃসেঃ 

সিসি ( সিরেন্ট কংসক্রট) ২৯.০০ সকঃসেঃ ৩২.০০ সকঃসেঃ ৩.০০ সকঃসেঃ 

আরসিসি ( রর্-সিরেন্ট-কংসক্রট) ৩৮.০০ সকঃসেঃ ৪৮.০০ সকঃসেঃ ১০.০০ সকঃসেঃ 

সেে 

সিক (ইরটর) ২২.৫০ সকঃসেঃ ০.০০ সকঃসেঃ - 

আরসিসি ৩৩৫.৫৩ সকঃসেঃ ৩৭৫.৫৩ সকঃসেঃ ৪০.০০ সকঃসেঃ 

কাঁিো ৮৩.৪৭ সকঃসেঃ ---- - 

খোল ২৩.৫০ সকঃসেঃ ২৯.৫০ সকঃসেঃ - 

িীর্/সিতু 

সেোট (িংখ্যো) ১২৬.০ টি ১৩০.০ টি ৪.০ টি 

সেোট বদঘ পয ৩৬০০.০ সেঃ ৩৬৫২.০ সেঃ ৫২.০ সেঃ 

কোলেোট প 

সেোট (িংখ্যো) ১১৩৪.০ টি ১১৪৯.০ টি ১৫.০ টি 

গণরশৌিোগোর 

সেোট (িংখ্যো) ১৮.০ টি ৪৯ টি ৩১ টি 

সর্ন্ডোরসেসিক গণরশৌিোগোররর িংখ্যো - - - 
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অধ্যোয় ৭ অবকোঠোরেো :  ্সরিোলেো এবং রিণোরবিণ িহ অন্যোন্য সিবোমূলক কোর্ পক্রেিমূহ 

    ৭.১ িসিরবর দপ্তর 

    (১) উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ 

উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ বণ পেো 

িোেোররণর বোর্োর 

ব্যবস্থো্েো 

রংপুর সিটি কর্ পোররশেোেীে বোর্োর িংখ্যো ১৪ টি র্র্ো সিটি বোর্োর, সিটি ্োকপ েোরকপট িমু্মখেোগ, 

েবোবগঞ্জ বোর্োর, েো্ বোর্োর আররক সরোর্, িরকোরী বোসলকো সবদ্যোলয় ির্লগ্ন বোর্োর, কোিোরী 

বোর্োর, বোংলোরদশ ব্যোংক সেোে িংলগ্ন বোর্োর, কোেোর্োেো, শ্রী সিিোেোর্ বসণক সব্েী সবিোে 

বোর্োর, আশরিপুর িকবোর্োর, ঢোকো সকোি স্টযোন্ড কোেোর্োেো বোর্োর, েোহোিোব খোে েোরকপট, 

েোসহগঞ্জ ্োইকোরী বোর্োর,/েোছ বোর্োর এবং টোসে পেোল বোর্োর। উক্ত বোর্োরিমূরহ সেোট সদোকোে 

িংখ্যো-২৭০৭ টি । উক্ত বোর্োরিমূহ হরি রোর্স্ব আদোরয়র স্বোরর্ প প্রসি েোরি সবল প্রদোে করো হয়। 

র্োের্ট সেয়ন্ত্রণ •  প্রেোে প্রেোে রোস্তো এবং বোর্োররর র্োয়গোগুসলরি িযোসফক কেীরদর সেযুক্ত করো 

েোগসরক িথ্যরিবো সকন্দ্র 

(সিআই এিসি) 

•  েোগসরকরদর র্ন্য ওয়োে স্ট্ সিবো িরবরোহ করো 

•  অসেরর্োগ গ্রহণ 

িোংস্কৃসিক কোর্ পক্রে 

প্রিোর 

• িোংস্কৃসিক, ক্রীর়্িো এবং অন্যোন্য অনুষ্ঠোরের আরয়োর্ে করো  

• সবিরকোসর িংস্থোর েোধ্যরে িোংস্কৃসিক, ক্রীর়্িো এবং অন্যোন্য অনুষ্ঠোরের স্পেির করো 

 

    (২) অর্পরের সূিকিমূহ 

 

সিবো িমূহ 

সূিক এবং অর্পে 

সূিক অর্ পবছর 

২০১৯/২০২০ 

অর্ পবছর ২০২০/২০২১ 

িোেোররণর বোর্োর 
িোেোররের বোর্োরর খোসল র্োয়গোর 

্সরেোে 
------ ------ 

র্োের্ট সেয়ন্ত্রণ 
িোসফক সের়্িন্ত্ররণর র্ন্য সেযুক্ত কেীর 

িংখ্যো 
১০ র্ে ১৭ র্ে 

িংস্কুসি ও সখলোধূলো 

সবষয়ক 

অনুসষ্ঠি িোংস্কৃসিক কে পসূসির িংখ্যো ০৮ টি ০৬ টি 

অনুসষ্ঠি  স্পিরকৃি িোংস্কৃসিক 

কে পসূসির িংখ্যো 
০১ টি ০১ টি 

অেসেকোর প্ররবশ 
িোেোররের র্োয়গো সর্রক অববেেোরব 

স্থোস্ি সদোকোে িসররয় সেয়োর িংখ্যো  
----- 

বোর্োরগুসলরি িোেোরণ র্োয়গো সর্রক র্েগরণর 

িলোিরলর সুসবেোরর্ প সিটি বোর্োররর প্ররবশদ্বোরর 

প্রোয় ৫০-৬০ টি অববে সদোকোে উরচ্ছদ করো 

হরয়রছ। 

 

     (৩) পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য ্সরবিপে িম্পরকপ ব্যখ্যো   

১.  র্োের্ট সেয়ন্ত্ররণ িোসফক সের়্িন্ত্ররণর র্ন্য সেযুক্ত কেীর িংখ্যো পূব পবিী অর্ পবছররর সিরয় ২০২০-২০২১ অর্ পবছরর ৭ 

র্ে বৃসদ্ধ করো হরয়রছ।  

 

২. ২০২০-২০২১ অর্ পবছরর িোেোরণ র্োয়গো সর্রক র্েগরণর িলোিরলর সুসবেোরর্ প সিটি বোর্োররর প্ররবশদ্বোরর প্রোয় ৫০-৬০ 

টি অববে সদোকোে উরচ্ছদ করো হরয়রছ। 
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     ৭.২রোর্স্ব সবেোগ 

(১) উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ 

উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ বণ পেো 

সির্ লোইরিি প্রদোে ১১৬৩২ টি সির্ লোইিি প্রদোে করো হরয়রছ। 

অর্োসন্ত্রক র্োেবোহরের লোইরিি প্রদোে 
৫২৪০ টি অরটো (টেটে) গোেী, ৩২০০ টি ব্যোটোরী িোসলি সরক্সোর লোইরিি প্রদোে 

করো হরয়রছ। 

িোেোররের বোর্োর ব্যবস্থো্েো 

রংপুর সিটি কর্ পোররশেোেীে বোর্োর িংখ্যো ১৪ টি র্র্ো সিটি বোর্োর, সিটি ্োকপ 

েোরকপট িমু্মখেোগ, েবোবগঞ্জ বোর্োর, েো্ বোর্োর আররক সরোর্, িরকোরী বোসলকো 

সবদ্যোলয় ির্লগ্ন বোর্োর, কোিোরী বোর্োর, বোংলোরদশ ব্যোংক সেোে িংলগ্ন বোর্োর, 

কোেোর্োেো, শ্রী সিিোেোর্ বসণক সব্েী সবিোে বোর্োর, আশরিপুর িকবোর্োর, 

ঢোকো সকোি স্টযোন্ড কোেোর্োেো বোর্োর, েোহোিোব খোে েোরকপট, েোসহগঞ্জ ্োইকোরী 

বোর্োর,/েোছ বোর্োর এবং টোসে পেোল বোর্োর। উক্ত বোর্োরিমূরহ সেোট সদোকোে 

িংখ্যো-২৭০৭ টি । উক্ত বোর্োরিমূহ হরি রোর্স্ব আদোরয়র স্বোরর্ প প্রসি েোরি সবল 

প্রদোে করো হয়।  

কিোইখোেো/ র্বোইখোেোর ব্যবস্থো্েো 
০১ টি 

 

     (২) অর্পরের সূিক 

সিবোিমূহ সূিক ও অর্পে  

সূিক অর্ পবছর 

২০১৯/২০২০ 

অর্ পবছর 

২০২০/২০২১ 

সির্ লোইরিি েতুেেোরব ইসুযকৃি সির্ লোইরিরির িংখ্যো ২৮০৭ ৩৭৪৩ টি 

েবোয়েক্রি সির্ লোইরিরির িংখ্যো ৭৫২৬টি ৭৮৮৯টি 

অর্োসন্ত্রক র্োেবোহরের 

লোইরিি 

সেোটর সবহীে গোেীর র্ন্য ইসুযকৃি লোইরিি িংখ্যো  
৮০০০ টি ৮২৪০ টি 

িোেোররণর বোর্োর খোসল র্োয়গোর ্সরেোে ….. ….. 

গণরশৌিোগোর েতুে ইর্োরো চুসক্তর আওিোয় ্সরিোসলি গণরশৌিোগোর 

এর িংখ্যো  
০৬ টি  

(চুসক্ত্ত্র হয় েোই ) 

০৬টি 

(কোর্ পোরদশ সদয়ো 

হরয়রছ ) 

েবোয়েকৃি ইর্োরো চুসক্তর েোধ্যরে ্সরিোসলি 

গণরশৌিোগোর এর িংখ্যো 
০৬ টি  

(চুসক্ত্ত্র হয় েোই ) 

০৬ টি 

(কোর্ পোরদশ সদয়ো 

হরয়রছ ) 

 

     (৩) পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য ্সরবিপে িম্পরকপ ব্যখ্যো  

১. ২০১৯-২০২০ এ সির্ লোইরিি এর িংখ্যো সছল ১০৩৩৩ টি এবং ২০২০-২০২১ এ এর িংখ্যো বৃসদ্ধ স্রয় 

দোসেরয়রছ ১১৬৩২ টিরি ।  

২০১৯-২০২০ অর্ পবছররর সিরয় ২০২০-২০২১ অর্ পবছরর সেোট ১,২৯৯ টি সির্ লোইরিি সবসশ হরয়রছ।  

২. ২০১৯-২০২০ এ অর্োসন্ত্রক র্োেবোহরের লোইরিি হরয়রছ ৮০০০ টি এবং ২০২০-২০২১ এ এর িংখ্যো বৃসদ্ধ 

স্রয় দোসেরয়রছ ৮২৪০ টিরি । ২০২০-২০২১ অর্ পবছরর অর্োসন্ত্রক র্োেবোহরের লোইরিি পূরব পর ন্যয় ররয়রছ, 
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বৃসদ্ধ ্োয় েোই।  

  

 

  ৭.৩প্ররকৌশল সবেোগ 

     (১) অবকোঠোরেো ্সরিোলেো ও রিোরবিণ এবং  অন্যোন্য সিবো   

উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ বণ পেো 

রোস্তো সেরোেি ও রিণোরবিণ  সেোট ৬৬ সকরলোসেটোর রোস্তো সেরোেি ও রিণোরবিে 

করো হরয়রছ।  

েদ পেো সেরোেি ও রিণোরবিণ সেোট ৮ সকরলোসেটোর সেে সেরোেি ও রিণোরবিণ 

করো হরয়রছ।  

সিতু সেরোেি ও রিণোরবিণ ২০ টি (১০০ সেটোর) 

িেকবোসি সেরোেি ও রিণোরবিণ ৬০ সকরলোসেটোর  

গণরশৌিোগোর সেরোেি ও রিণোরবিণ ৩১ টি  

র্েিোেোররণর অংশ / সবরেোদরের স্থোে সেরোেি ও 

রিণোরবিণ 

০১ টি ্োকপ/উন্মুক্ত স্থোে সেরোেি ও রিণোরবিণ করো 

হরয়রছ।  

েোগসরকরদর র্ন্য কসেউসেটি সিন্টোর অর্বো অন্যোন্য েোগসরক 

সুসবেো বিসর ও রিোরবিণ  
---- 

্োসে িরবরোহ ও ্োসে িরবরোহর্সেি সুসবেোসদর সেরোেি ও 

রিোরবিণ  

িম্প্রিোসরি ্োসের ্োই্লোইে ২১ সক:সে ও সেরোেি 

২২ সক:সে: 

উৎ্োদক েলকূ্-৫টি 

েবে সেয়ন্ত্রণ ---- 

ঝুঁসকপূণ প েবে সেয়ন্ত্রণ ---- 

 

     প্ররকৌশল সবেোগ কতৃপক  অবকোঠোরেো উন্নয়ে িংক্রোন্ত সিবোিমূহ অধ্যোয় ৬ এ বসণ পি হরয়রছ।  

     

 (২) অর্পরের সূিক  

সিবোিমূহ সূিক এবং অর্পে  

সূিক অর্ পবছর 

২০১৮/২০১৯ 

অর্ পবছর ২০১৯/২০২০ 

েবে সেয়ন্ত্রণ অনুরেোসদি েবরের িংখ্যো ………. টি 
………..টি েবে অনুরেোদে করো 

হরয়রছ। 

অস্বোস্থযকর / 

ঝুঁসকপূণ প েবে 

অস্বোস্থযকর এবং ঝুঁসকপূণ প েবে 

্সরদশ পরের িংখ্যো 
৩৩টি 

৩৩টি অস্বোস্থযকর ও ঝুঁসকপূণ প েবে 

সিসিি করো হরয়রছ। 

 

     (৩) পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য ্সরবিপে িম্পরকপ ব্যখ্যো   

১. রোস্তো সেণ, কোলেোট প, িীর্, িেক বোসি পূব পবিী বছররর তুলেোয় Covid-19 এবং অসিসরক্ত বৃসষ্ট্র র্ন্য অর্িোকৃি 

কে সেে পোণ ির্ো বোস্তবোয়ে হরয়রছ।  
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   ৭.৪বর্পয ব্যবস্থো্েো সবেোগ 

  (১) উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ 

উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ বণ পেো 

বোর্োর এবং গৃহস্থোলী বর্পয িংগ্রহ  
কর্ পোররশরের আওিোেীে সেোট ৪৫ টি  বোর্োর এবং শহর এলোকোর ৩৩ টি 

ওয়োর্ পভূক্ত ৭৫ টে গৃহস্থোলী বর্পয িংগ্রহ করো হরয়রছ।  

রোস্তো এবং েদ পেো ্সরচ্ছন্ন রোখো এবং েসেটসরং  
৩৩ টি ওয়োরর্ পর আনুেোসেক ৮২ টি রোস্তো ও রোস্তোর ্োরশর সেে ্সরস্কোর 

রোখরি সেয়সেি েসেটসরং করো হরয়রছ।  

হোি্োিোল বর্পয ব্যবস্থো্েো   ২০২০-২১ অর্ পবছরর ৪০০ টে হোি্োিোরলর বর্পয অ্িোরণ করো হরয়রছ।  

গেরশৌিোগোর ্সরচ্ছন্ন রোখো এবং েসেটসরং  ১৩ টি গণরশৌিোগোর ্সরচ্ছন্ন ও েসেটসরং করো হরয়রছ 

ল্যোন্ডসফল ব্যবস্থো্েো 
রংপুর সিটি কর্ পোররশরে ল্যোন্ডসফল ব্যবস্থো্েো কোর্ পক্রে গ্রহে করো হরয়রছ এবং িো 

িলেোে ররয়রছ।  

 

  (২) অর্পরের সূিক 

সিবোিমূহ 

সূিক এবং অর্পে 

সূিক 
অর্ পবছর 

২০১৯/২০২০ 

অর্ পবছর 

২০২০-২০২১ 

বর্পয ব্যবস্থো্েো িংগৃহীি বরর্পযর ্সরেোে (আনুেোসেক) ২০৫০০ টে ২২৫০০ টে 

হোি্োিোল বর্পয িংগৃহীি হোি্োিোল বরর্পযর ্সরেোে (আনুেোসেক) ৩০০ টে ৪০০ টে 

রোস্তো ও েদ পেো ্সরচ্ছন্ন 

রোখো 

সেয়সেি ্সরচ্ছন্ন করর এেে রোস্তোর ্সরেোে 

(আনুেোসেক দূরত্ব)  
১৫০  সক:সে ১৫০ সক:সে 

সেয়সেি ্সরচ্ছন্ন করর এেে েদ পেোর ্সরেোে 

(আনুেোসেক দূরত্ব) 
১০ সক:সে ৫০ সক:সে 

গণরশৌিোগোর রংপুর সিটি কর্ পোররশরের সেোট  ৮টি ১৩ টি 

 

     (৩) পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য ্সরবিপে িম্পরকপ ব্যোখ্যো  

১. বিপেোরে র্েিংখ্যো বৃসদ্ধ ্োওয়োয় পূব পবিী অর্ পবছররর সিরয় িংগৃহীি বরর্পযর ্সরেোে বৃসদ্ধ স্রয়রছ।  

২. 
রংপুর সিটি কর্ পোররশরের বর্পয ব্যবস্থো্েোয় গসিশীলিো বৃসদ্ধর র্ন্য ১৮,১৯,২১,২৯ েং ওয়োর্ পরক েরর্ল ওয়োর্ প সহিোরব 

গঠে করো হরয়রছ।  

৩. 
সঝো্-ঝোে, র্ঙ্গল ্সরস্কোর ও েশক সেেে কোর্ পক্ররের লিযেোত্রো ২০১৯-২০২০ অর্ পবছররর সিরয় ২০২০-২০২১ 

অর্ পবছরর তুলেোমূলক বৃসদ্ধ করো হরয়রছ র্ো িলেোে ররয়রছ। 
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   ৭.৫ স্বোস্থয সবেোগ 

  (১) উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ 

উরেখরর্োগ্য সিবোিমূহ বণ পেো 

ইস্আই টিকো সেোট ৪৯,১৬৭ র্ে সশশুরক টিকো সদওয়ো হরয়রছ। 

র্ন্ম মৃতুয সেবন্ধে 
র্ন্ম সেবন্ধে করো হরয়রছ ৩৪৭৪৭ র্রের এবং মৃতুয সেবন্ধে করো হরয়রছ 

১৩০৮ র্রের। 

কররোেোকোলীে ররক্তর েমুেো ্রীিো কররোেোকোলীে সেোট ৮১৯২ র্ে ব্যসক্তর ররক্তর েমুেো ্রীিো করো হরয়রছ। 

সেরো্দ খোদ্য 

েগররর সহোরটল-সরষ্ট্ুররন্ট ও অন্যোন্য খোবোর িরবরোহকোরী সদোকোে্োরটর 

সের্োল খোদ্য প্রসিররোরে সেয়সেি েসেটসরং ও ্সরদশ পরের কোর্ পকর ব্যবস্থো 

গ্রহণ করো হরয়রছ। বোংলোরদশ সেরো্দ খোদ্য কতৃপ্ রির ষ্ট্যোন্ডোর্ প সিকসলষ্ট্ 

অনুর্োয় ২০১৯-২০ অর্ পবছরর সেোট ৪৩টি সহোরটল-সরষ্ট্ুররন্ট ও অন্রোন্য খোবোর 

িরবরোহকোরী প্রসিষ্ঠোরে েসেটসরং ও ্সরদশ পণ করো হরয়রছ। 

সশিোর্ীরদর র্ন্য সেসর্কযোল সিক আ্ 
সিটি কর্ পোররশরের আওিোেীে ৪৯৮ টি প্রোইেোরী স্কুরলর ১,৩১,১১৭. র্ে 

ছোত্র-ছোত্রীর স্বোস্থয ্রীিো করো হরয়রছ। 

অস্বোস্থযকর েবে সেয়ন্ত্রণ 
সেোট ৩৩টি অস্বোস্থযকর ও ঝুঁসকপূণ প েবে সিসিি করো হরয়রছ। এবং েবরের 

েোসলকগণরক কর্ পোররশরের ্ি সর্রক সিঠি ইসুয করো হরয়রছ। 

 

(২) অর্পরের সূিক 

সিবোিমূহ 

সূিক এবং অর্পে 

সূিক 
অর্ পবছর 

২০১৯/২০২০ 
অর্ পবছর ২০২০/২০২১ 

ইস্আই 

টিকো 

টিকো সদওয়ো হরয়রছ এেে 

সশশুরদর িংখ্যো 

৪২১৮৭র্ে সশশুরক 

টিকো সদওয়ো 

হরয়রছ। 

সেোট ৪৯,১৬৭ র্ে সশশুরক টিকো সদওয়ো হরয়রছ। 

র্ন্ম মৃতুয 

সেবন্ধে 
সেবন্ধরের িংখ্যো ৩৮৩৮৯ র্ে 

র্ন্ম সেবন্ধে করো হরয়রছ ৩৪৭৪৭ র্রের এবং 

মৃতুয সেবন্ধে করো হরয়রছ ১৩০৮ র্রের 

খোরদ্য 

সের্োল 

সেয়ন্ত্রণ 

্সরবীিণ করো হরয়রছ 

এেে িরবরোহকোরীরদর 

সেোট িংখ্যো 

৪৫০ টি 

২০১৯-২০ অর্ পবছরর ১৯ েং ওয়োরর্ পর সেোট ৪৩টি 

সহোরটল-সরষ্ট্ুররন্ট, সেসষ্ট্র সদোকোে ও অন্যোন্য 

খোবোর িরবরোহকোরীর সদোকোরে েসেটসরং করো 

হরয়রছ। 

্সরদশ পে করো হরয়রছ এেে 

িরবরোহকোরীরদর সেোট 

িংখ্যো 

৪৭৫ টি 

১৯ েং ওয়োরর্ পর সেোট ৪৩টি সহোরটল-সরষ্ট্ুররন্ট, 

সেসষ্ট্র সদোকোে ও অন্যোন্য খোবোর িরবরোহকোরীর 

সদোকোরে ্সরদশ পে করো হরয়রছ। 

সেসর্কযোল 

সিকআ্ 

সেসর্কযোল সিক আ্ করো 

হরয়রছ এেে সশিোর্ীর 

িংখ্যো 

২,৭০১১৮ র্ে 

রংপুর সিটি কর্ পোররশরের িকল প্রোইেোরী স্কুরলর 

সেোট ১,৩১,১১৭ র্ে ছোত্র-ছোত্রীর স্বোস্থয ্রীিো 

করো হরয়রছ। 

েশক সেয়ন্ত্রণ 
সেোট এলোকো (বগ প সক:সে:) 

র্ো সে করো হরয়রছ  
১৫৫ বগ প সক:সে 

সিটি কর্ পোররশরের সেোট ৩৩ টি ওয়োরর্ প ১৫৫ 

বগ পসকরলোসেটোর এলোকোয় েশক সেেরে সে করো 

হরয়রছ। 

কিোইখোেো 
সেোট কিোইখোেো 

্সরদশ পরের িংখ্যো  
০৪ টি ০৪ টি 
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 (৩) পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য সকোে ্সরবিপে র্োকরল িোর ব্যোখ্যো প্রদোে 

১.  

২.  

৩.  

 

  ৭.৬ িেোর্কল্যোে, সশিো ও িংস্কৃসি 

(১) প্রেোে সিবোিমূহ 

প্রেোে সিবোিমূহ সববরণ 

দ্যঃস্থরদর র্ন্য র্েকল্যোণ সকন্দ্র, আেয় সকন্দ্র, এসিেখোেো, সবেবো সেবোি ও 

অন্যোন্য প্রসিষ্ঠোে ্সরিোলেো 

এরকে সকোে আেয় সকন্দ্র সিটি 

কর্ পোররশে কতৃপক ্সরিোসলি হয় েো, 

িরব এসিে ও সবেবোরদর ০৩ েোি 

অন্তর- ৩,০০০/- টোকো করর সদয়ো হয়। 

কর্ পোররশরের সের্ খররি েগরীরি দ্য:স্থ এবং ্সরিয়হীে মৃি ব্যসক্তরদর 

মৃিরদহ দোফে ও দোরহর ব্যবস্থো করো;  
৯৫ র্ে  

সেিোবৃসি, ্সিিোবৃসি, জুয়ো, েোদকদ্রব্য সিবে, েদ্য্োে, সকরশোর অ্রোে 

এবং অন্যোন্য িোেোসর্ক অেোিোর প্রসিররোরের ব্যবস্থো করো; 

সেিোবৃসি, ্সিিোবৃসি, জুয়ো, 

েোদকদ্রব্য সিবে, েদ্য্োে, সকরশোর 

অ্রোে এবং অন্যোন্য িোেোসর্ক 

অেোিোর প্রসিররোরে ওয়োর্ প ্র্ পোরয় 

িোেোসর্ক িরিিেিো সৃসষ্ট্ ির্ো 

অবসবহিকরণ িেো ্সরিোলেো করো 

হয়।  

 

(২) অর্পরের সূিকিমূহ 

সিবো 

সূিক ও অর্পেিমূহ 

সূিক 
অর্ পবছর 

২০১৯/২০২০ 
অর্ পবছর ২০২০/২০২১ 

দসরদ্র ব্যসক্তরদর মৃিরদহ 

দোফে ও দোরহর ব্যবস্থো 

করো 

সে:স্ব ব্যসক্তরদর মৃিরদহ 

দোফে ও দোহ করোর িংখ্যো 
৯০ র্ে ৯৫ র্ে 

্োঠোগোর ব্যবহোরকোরীর িংখ্যো ১৬ ৪৮ র্ে (শুধুেোত্র দোপ্তসরক ) 

দ্য:স্থরদর র্ন্য িহোয়িো উ্কোররেোগীর িংখ্যো ২৭০ 

৩০০ র্ে দ্যঃস্থ ব্যসক্তরক ০৩ েোি 

অন্তর- ৩,০০০/- টোকো করর সদয়ো 

হরয়রছ। 
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  (৩) পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য ্সরবিপে িম্পরকপ ব্যোখ্যো  

১. পূব পবিী বছরর ির্ো ২০১৯-২০২০ অর্ প বছরর ২৭০ র্ে এসিে ও সবেবোরদর টোকো সদয়ো হরিো । ২০১৯-২০২০ 

অর্ পবছরর ৩০০ র্ে এসিে ও সবেবোরদর ৩ েোি অন্তর ৩০০০/- টোকো করর প্রদোে করো হরচ্ছ।  

২. ২০২০-২০২১ অর্ পবছরর সেোট ৯৫ র্ে সে:স্ব ব্যসক্ত এবং সবওয়োসরশ ব্যসক্তর মৃিরদহ দোফে ও দোহ করো হরয়রছ। 

২০১৯-২০২০ অর্ পবছরর এর িংখ্যো সছল েোত্র ৯০ র্ে 

৩. িোেোসর্ক িরিিেিো বৃসদ্ধ, ির্ো অবসহিকরণ িেো ্সরিোলেো হওয়োয় পূব পবিী বছররর তুলেোয় উরেখরর্োগ্য 

্সরবিপে লিয করো র্োয়।  
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অধ্যোয় ৮.  প্রশোিসেক উন্নসিকরণ 

৮.১   লক্ষিত কাজসমূহ, উনেশ্য এবং ফলাফল 

)১.১( কার্ প প্রক্ষক্রয়া উন্নক্ষতকরণ 

েদ পেো েসেটসরং সবষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নসিকরণ কে প্ সরকল্পেো, অর্ পবছর ২০২০-২০২১ 

 

লসিি কোর্ / সিটি 

কর্ পোররশে আইরে 

উসেসখি কোর্ িমূহ 

কোর্ পোবলী -১ ৮. ্োসেিরবরোহ 

কোর্ পোবলী -২ েদ পেো 

কোর্ পোবলী-৩ ৮.৭ আ্োিিঃ বলবৎ অন্য সকোে আইে িোর্রি কর্ পোররশে েগরীরি 

্োসে সেষ্কোশরের র্ন্য ্র্ পোপ্ত ্োসে সেষ্কোশে েদ পেোর ব্যবস্থো কসররব 

এবং র্েিোেোররণর স্বোস্থয ও সুসবেোর প্রসিলিয রোসখয়ো েদ পেো গুসল 

সেে পোণ, রিণোরবিণ ও িংরিণ কসররব এবং ্সরষ্কোর রোসখরব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লক্ষিত কাজ:  

ক্ষসটি কন্ পানরিনের গৃহীত কার্ পক্রেসমূহ:  

১. িংসিষ্ট্ কে পকিপো, কোউসিলর, বর্পয ব্যবস্থো্েো সবষয়ক স্থোয়ী কসেটি, এিসিসি এবং েোগসরকরদররক কোরর্র ্সরকল্পেো এবং 

বোস্তবোয়ে িম্পরকপ ওসররয়রন্টশে প্রদোে করো 

২. ্োেো সেসিক বর্পয ব্যবস্থো্েো সবষয়ক সস্বচ্ছোরিবক কসেটি গঠে করো 

৩. েদ পেো িম্পরকপ অসেরর্োগ গ্রহণ করোর র্ন্য একর্ে অসফিোর/ CISC -সক দোসয়ত্ব প্রদোে করো 

৪. েদ পেোর সবষরয় অসেরর্োগ আেরল সেরয় প্ররয়োর্েীয় ব্যবস্থো সেরি ্সরচ্ছন্নকেীরদর সেরদ পশ সদওয়োর র্ন্য কের্োররেিী সবেোরগ 

একর্ে কে পকিপো সেযুক্ত করো 

৫. িেস্যোর দ্রুি িেোেোরের র্ন্য ্সরচ্ছন্ন কেীরক সেরদ পশেো প্রদোরের র্ন্য িংসিষ্ট্ ওয়োরর্ পর কের্োররেিী সু্োরইর্োররক দোসয়ত্ব 

প্রদোে করো 

৬. আইইসি (ইেফররেশে, এডুরকশে এবং কসেউসেরকশে) উ্করণ প্রণয়ে, সবিরণ এবং প্রদশ পে করো 

৭.কসেউসেটি সেসিক িরিিেিোমূলক কযোরম্পইে এর আরয়োর্ে করো (স্কুল,েোদ্রোিো, েিসর্দ, িোব, সিসবওি ইিযসদ বছরর 

দ্য'বোর) 

৮. বোর্োর কসেটি, বোর্োর েোসলক িসেসি, সবিরকোসর িংস্থোিমূহ এবং িংসিষ্ট্ সস্টক সহোডোররদর িোরর্ িেো করো  

৯. স্কুল ও করলর্ সেসিক প্রিোরণো ও ্সরচ্ছন্নিো কোর্ পক্রে ্সরিোলেো করো 

১০. র্সিউএলসিসি'র বত্রেোসিক িেোয় েদ পেো ্সরস্কোর- ্সরচ্ছন্নিো সবষয় আরলোিেো করো এবং কের্োররেিী সবেোগ ও বর্পয 

ব্যবস্থো্েো সবষয়ক স্থোয়ী কসেটিরক এসবষরয় সরর্োট প করো 

১১. স্থোয়ী কসেটি (বর্পয ব্যবস্থো্েো) িোর বত্রেোসিক িেোয় অগ্রগসি সেরয় আরলোিেো এবং অসেরর্োগ িংক্রোন্ত সরকর্ প ্র্ পোরলোিেো 

করর ব্যবস্থো গ্রহণ কররব (টিে স্থোয়ী কসেটিরক সরর্োট প কররব) 

১২. এ আর সি'র অন্তি দ্যরটো িেোয় কে প ্সরকল্পেো বোস্তবোয়ে িংক্রোন্ত অগ্রগসি এবং িেস্যো সেরয় আরলোিেো করো 

১৩. সিটি কর্ পোররশরের িোেোরণ িেোয় মূল্যোয়ে ফলোফল সেরয় আরলোিেো করো 

১৪. ্রবিী অর্ পবছররর র্ন্য িংরশোসেি ্সরকল্পেো বিসর করো এবং িোেোরণ িেোয় র্েো সদয়ো।  

উনেশ্য:েদ পেো সেয়সেি ্সরস্কোর-্সরচ্ছন্ন রোখরি েোগসরক কতৃপক েসেটসরং ব্যবস্থো সর্োরদোর করো এবং এিদিংসিষ্ট্ অসেরর্োগ 

সিটি কর্ পোররশরের েোধ্যরে দ্রুি সেস্পসির লরিয একটি কোর্ পকর ্দ্ধসি প্রসিষ্ঠো করো । 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. (১। িম্পূণ পরুর্ বদ্ধ ২। েোরঝ েোরঝ 

বদ্ধ ৩। ্োসে প্রবহেোে ৪। ্সরষ্কোর ৫। 

খুব ্সরস্কোর। 

১-১ িেস্ত েদ পেোর সুিক ৪ (্সরস্কোর) 

এর অসেক স্তরর র্োকরব।  

 

 

১-১ েদ পেো সবষরয় অসেরর্োগ দ্রুি সেস্পসি 

করোর র্ন্য েোগসরক এবং সিটি 

কর্ পোররশরের েরধ্য একটি কোর্ পকর 

েসেটসরং ব্যবস্থো প্রসিসষ্ঠি হরয়রছ।  

২. অসেরর্োগ সেস্পসির হোর ৮০% 

 

২-১:  ৮০% অসেরর্োগ র্র্োিেরয় 

সেস্পসি হরয়রছ।  
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)১.২( রোস্তো ্সরস্কোর-্সরচ্ছন্নিো সবষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নসিকরণ কে প্ সরকল্পেো অর্ পবছর-২০২০-২০২১ 

 

লসিি কোর্ / সিটি 

কর্ পোররশে আইরে 

উসেসখি কোর্ িমূহ 

কোর্ পোবলী  -১  ১. র্েস্বোস্থয 

কোর্ পোবলী  -২ বর্পয িংগ্রহ, অ্িোরণ এবং এর ব্যবস্থো্েো 

কোর্ পোবলী  -৩ 

১.৬  কর্ পোররশে েগরীর সবসেন্ন স্থোরে েয়লো সফসলবোর ্োত্র বো 

অন্যসবে আেোররর ব্যবস্থো কসররব এবং সর্খোরে অনুরূ্ েয়লো সফলোর 

্োত্র বো আেোররর ব্যবস্থো করো হইরব, কর্ পোররশে িোেোরণ সেোটিশ দ্বোরো 

্োেপবিী বোেী ঘর ও র্োয়গো-র্সের দখলদোরগণরক িোহোরদর েয়লো বো 

আবর্পেো উক্ত ্োত্র বো আেোরর সফসলবোর র্ন্য সেরদ পশ দোে কসররি 

্োসররব।  

 

ক্ষসটি কন্ পানরিে কর্তপক গৃহীত কার্ পক্রেসমূহ: 

১. িংসিষ্ট্ কে পকিপো, কোউসিলর, বর্পয ব্যবস্থো্েো সবষয়ক স্থোয়ী কসেটি, এিসিসি  এবং েোগসরকরদররক কোরর্র 

্সরকল্পেো এবং বোস্তবোয়ে িম্পরকপ ওসররয়রন্টশে প্রদোে করো 

২. ্োেো সেসিক বর্পয ব্যবস্থো্েো সবষয়ক সস্বচ্ছোরিবক কসেটি  গঠে করো 

৩. রোস্তো এবং র্োস্টসবে ্সরস্কোর িংক্রোন্ত অসেরর্োগ গ্রহরণর র্ন্য একর্ে অসফিোর / সিআইএিসি সক দোসয়ত্ব প্রদোে 

করো 

৪. িেস্যোর দ্রুি িেোেোরের র্ন্য  ্সরচ্ছন্ন কেীরক সেরদ পশেো প্রদোরের র্ন্য িংসিষ্ট্ ওয়োরর্ পর কের্োররেিী 

সু্োরইর্োররক দোসয়ত্ব প্রদোে করো 

৫. আইইসি (ইেফররেশে, এডুরকশে এবং কসেউসেরকশে) উ্করণ প্রণয়ে, সবিরণ এবং প্রদশ পে করো 

৬. কসেউসেটি অংশগ্রহরণর র্ন্য “িরিিেিোমূলক প্রিোরোসের্োে” কে পসূসির আরয়োর্ে করো বছরর দ্যইবোর +(স্কুল, 

করলর্, েোদ্রোিো, িোব ইিযোসদ) 

৭. বোর্োর কসেটি, বোর্োর েোসলক িসেসি, সবিরকোসর িংস্থোিমূহ এবং িংসিষ্ট্ সস্টকরহোডোররদর িোরর্ িেো করো  

৮. স্কুল, করলর্ ও কসেউসেটি সেসিক প্রিোরণো ও ্সরচ্ছন্নিো কোর্ পক্রে ্সরিোলেো করো 

৯. র্সিউএলসিসি'র বত্রেোসিক িেোয় রোস্তো ও র্োস্টসবে ্সরস্কোর- ্সরচ্ছন্নিো সবষয় আরলোিেো করো এবং কের্োররেিী 

সবেোগ ও বর্পয ব্যবস্থো্েো সবষয়ক স্থোয়ী কসেটিরক এসবষরয় সরর্োট প করো 

১০. স্থোয়ী কসেটি (বর্পয ব্যবস্থো্েো) অসেরর্োগ িংক্রোন্ত সরকর্ প ্র্ পোরলোিেো করর ব্যবস্থো গ্রহণ কররব (টিে স্থোয়ী 

কসেটিরক সরর্োট প কররব) এবং মূল্যোয়ে সরর্োট প িোেোরণ িেোয় র্েো সদরি হরব 

১১. সিআইএিসি অসেরর্োগ এর সরকর্ প রোখরব এবং কের্োররেিী সবেোগরক অবসহি কররব 

১২. এ আর সি'র বত্রেোসিক িেোয় কে প ্সরকল্পেো বোস্তবোয়ে িংক্রোন্ত অগ্রগসি এবং িেস্যো সেরয় আরলোিেো করো  

১৩. স্থোয়ী কসেটি (বর্পয ব্যবস্থো্েো) মূল্যোয়ে ফলোফল ্র্ পোরলোিেো কররব 

১৪. ্রবিী অর্ পবছররর র্ন্য িংরশোসেি ্সরকল্পেো বিসর করো এবং িোেোরণ িেোয় র্েো সদয়ো 

 

উনেশ্য: রোস্তো সেয়সেি ্সরস্কোর-্সরচ্ছন্ন রোখরি েোগসরক কতৃপক েসেটসরং ব্যবস্থো সর্োরদোর করো এবং এিদ িংসিষ্ট্ অসেরর্োগ 

সিটি কর্ পোররশরের েোধ্যরে দ্রুি সেস্পসির লরিয একটি কোর্ পকর ্দ্ধসি প্রসিষ্ঠো করো । 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. ৫ স্তর মূল্যোয়ে (১। অিযন্ত সেোংরো ২। 

সেোংরো ৩। গ্রহণরর্োগ্য ৪। ্সরষ্কোর ৫।খুব 

্সরষ্কোর 

১-১ িেস্ত রোস্তো সুিক ৪ (্সরস্কোর) এর 

অসেক স্তরর রোখো 

 

 

১-১ রোস্তো সবষরয় অসেরর্োগ দ্রুি 

সেস্পসি করোর র্ন্য েোগসরক 

এবং সিটি কর্ পোররশরের েরধ্য 

একটি কোর্ পকর েসেটসরং ব্যবস্থো 

প্রসিসষ্ঠি হরয়রছ 

২. অসেরর্োগ সেস্পসির হোর 
২-১৯০% অসেরর্োগ র্র্োিেরয় সেস্পসি 

হরয়রছ 

রংপুর সিটি কর্ পোররশরে স্থোস্ি 

অসেরর্োগ বোরক্সর েরধ্য প্রোপ্ত 

অসেরর্োগ এবং র্েিোেোরণ হরি 

প্রোপ্ত সলসখি অসেরর্োগ িমূহ 

অসেরর্োগ সেষ্পসি কে পকিপোর 

(অসেক) র্িদ্রুি িম্ভব  সেষ্পসি 



রংপুর সিটি কর্ পোররশে  ২০২১-২০২২ অর্ পবছররর বোসষ পক প্রসিরবদে 

28 
 

করো হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

)১.৩( কার্ পপ্রক্ষক্রয়া উন্নক্ষতকরণ 

 

গণরশৌিোগোর সবষয়ক কোর্ পপ্রসক্রয়ো উন্নসিকরণ কে প্ সরকল্পেো, অর্ পবছর- ২০২০-২০২১ 

 

 

লসিি কোর্ / সিটি 

কর্ পোররশে আইরে 

উসেসখি কোর্ িমূহ 

কোর্ পোবলী -১  ১. র্েস্বোস্থয 

কোর্ পোবলী -২ ্োয়খোেো ও প্রস্রোব খোেো 

কোর্ পোবলী-৩ ১.৮ কর্ পোররশে পুরুষ ও েসহলোরদর র্ন্য ্র্ পোপ্ত িংখ্যক পৃর্ক পৃর্ক 

্োয়খোেো এবং প্রস্রোব খোেোর ব্যবস্থো কসররব এবং িো র্র্োর্র্েোরব 

রিণোরবিণ ও ্সরস্কোর- ্সরচ্ছন্ন রোসখবোর ব্যবস্থো কসররব  

 

ক্ষসটি কন্ পানরিে কর্তপক গৃহীত কার্ পক্রেসমূহ: 

[েসেটসরং ব্যবস্থো প্রসিষ্ঠো করো] 

১. িংসিষ্ট্ কে পকিপো, কোউসিলর, স্থোয়ী কসেটি (বর্পয ব্যবস্থো্েো) এবং েোগসরকরদররক কে প্ সরকল্পেো এবং বোস্তবোয়ে সবষরয় 

ওসররয়রন্টশে প্রদোে করো 

২. লসিি গণরশৌিোগোর এর েোেফলক ও ক্রসেক েোম্বোর সদয়ো 

৩. গণ সশৌিোগোর িংক্রোন্ত অসেরর্োগ গ্রহরণর র্ন্য একর্ে অসফিোর / সিআইএিসি সক দোসয়ত্ব প্রদোে করো 

৪. িেস্যোর দ্রুি িেোেোরের র্ন্য ্সরচ্ছন্ন কেীরক সদক সেরদ পশেো প্রদোরের র্ন্য একর্ে কে পকিপোরক দোসয়ত্ব প্রদোে করো 

৫. আইইসি (ইেফররেশে, এডুরকশে এবং কসেউসেরকশে) উ্করণ প্রণয়ে এবং প্রদশ পে করো 

৬. কসেউসেটি অংশগ্রহরণর র্ন্য “িরিিেিো মূলক প্রিোরোসের্োে” কে পসূসির আরয়োর্ে করো (স্কুল, েিসর্দ, েোদ্রোিো, িোব 

ইিযোসদ বছরর দ্যইবোর) 

৭. কসেউসেটি/র্সিউএলসিসি িোরদর বত্রেোসিক িেোয় ্োবসলক টয়রলট এর অগ্রগসি সেরয় আরলোিেো কররব এবং কের্োররেিী 

সবেোরক সরর্োট প কররব 

৮. স্থোয়ী কসেটি (বর্পয ব্যবস্থো্েো) অসেরর্োগ এবং কোরর্র সরকর্ প েসেটর কররব ( টিে স্থোয়ী কসেটিরক সরর্োট প কররব ) 

৯. সিআইএিসি অসেরর্োগ এর সরকর্ প রোখরব এবং সি অনুর্োয়ী কের্োররেিী সবেোগ ব্যবস্থো গ্রহণ কররব 

১০. বর্পয ব্যবস্থো্েো সবষয়ক স্থোয়ী কসেটি িোর বত্রেোসিক িেোয় কোরর্র অগ্রগসি ও ফলোফল মূল্যোয়ে কররব এবং প্ররয়োর্েীয় 

সু্োসরশ প্রদোে কররব 

১১. কোরর্র অগ্রগসি এবং মূল্যোয়রের উ্র এআরসি কতৃপক বছরর অন্তি দ্যবোর ্র্ পোরলোিেো িেো /কে পশোলো ্সরিোলেো করো 

১২. মূল্যোয়ে সরর্োট প িোেোরণ িেোয় আরলোিেো করো  

১৩. ্রবিী অর্ পবছররর র্ন্য িংরশোসেি ্সরকল্পেো প্রণয়ে করো এবং িোেোরণ িেোয় স্শ কররি হরব 

[ইর্োরো গ্রহীিোর িোরর্ চুসক্ত িংরশোেে করো] 

১. ইর্োরোগ্রহীিোর িোরর্ চুসক্ত িংরশোেরের র্ন্য কোর্ কররি বোর্োর শোখোর একর্ে অর্বো দ্যইর্ে কে পকিপোরক WIT সহরিরব 

সেযুক্ত কররব 

২. বিপেোে চুসক্তর দসলল্ত্র ্র্ পোরলোিেো করো এবং িংরশোেরের সবষয়গুরলো সিসিি করো 

৩.  চুসক্তর দসলল্ত্র ্র্ পোরলোিেোর র্ন্য ্সরকল্পেো বিসর করো 

৪. ্সরকল্পেো অনুিোরর িংরশোসেি চুসক্তর দসলল্রত্রর খিেো প্রস্তুি করো 

৫. বিপেোে এবং িম্ভোব্য ইর্োরোগ্রহীিোর সেকট সর্রক েিোেি সেওয়োর র্ন্য িেোর আরয়োর্ে করো 

৬. িংরশোসেি খিেো চুসক্তর দসলল্ত্রোসদরি গুরুত্বপূণ প েিোেিিমূহ িসন্নরবশ/প্রসিফলে করো 
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৭. িংসিষ্ট্ কতৃপ্ রির সেকট সর্রক চুসক্তর দসলল্ত্রোসদর অনুরেোদে সেওয়ো  
 

উনেশ্য: 

গণরশৌিোগোরগুরলো সেয়সেি ্সরস্কোর-্সরচ্ছন্ন রোখরি েোগসরক কতৃপক েসেটসরং ব্যবস্থো সর্োরদোর করো এবং এিদিংসিষ্ট্ অসেরর্োগ 

সিটিকর্ পোররশরের েোধ্যরে দ্রুি সেস্পসির লরিয একটি কোর্ পকর ্দ্ধসি প্রসিষ্ঠো করো । 

 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. ৫ স্তর মূল্যোয়ে (১। অিযন্ত সেোংরো ২। সেোংরো 

৩। গ্রহণরর্োগ্য ৪। ্সরষ্কোর ৫। খুব ্সরষ্কোর) 

১-১িকল গণ সশৌিোগোর  ৪। (্সরস্কোর ) 

এর অসেক   ্র্ পোরয়  রোখো 

 

 

সিটি কর্ পোররশে, ইর্োরো গ্রহীিো 

এবং েোগসরকরদর অংশগ্রহরণর 

েোধ্যরে গণ সশৌিোগোর িংক্রোন্ত 

সবষরয় সবসবে অসেরর্োরগর দ্রুি 

প্রসিকোর এবং কোর্ পকর েসেটসরং 

ব্যবস্থো প্রসিসষ্ঠি হরয়রছ 

২.অসেরর্োগ  প্রসিকোর  এর হোর 
২-১:  ৯৫% অসেরর্োগ র্র্োিেরয় 

প্রসিকোর করো 

রংপুর সিটি কর্ পোররশরে ৯০% 

অসেরর্োগ র্র্োিেরয় প্রসিকোর করো 

হরয়রছ। 

 
 

 

)২( কর ব্যবস্থা্ো 

 

লক্ষিত কাজঃ 

১। কর আদোয়, প্রসিরবদে প্রস্তুি ও ্র্ পরবিণ 

২। রোর্স্ব সবেোগ দ্বোরো িংগ্রহ 

৩। প্রসিটি ওয়োরর্ প েোসিক এবং বত্রেোসিক সরর্োটি পং (র্র্োর্র্ সেভু পলিো সিক করো িহ) 

৪। স্থোয়ী কসেটি ও কর্ পোররশে (িোেোরে িেোয়) বত্রেোসিক ওয়োর্ প সেসিক িদোরসক 

৫। িরিিেিো বৃসদ্ধ এবং কর প্রিোর 

৬। স্োস্টোররর েরিো উ্োদোে সেরয় আইইসি (িথ্য, সশিো এবং সর্োগোরর্োগ) এর প্রস্তুসি 

৭। র্সিউ এলসিসি িেোঃ আইইসি উ্করণ গুরলো প্রিোর, ওয়োর্ প সেসিক িংগ্ররহর ্র্ পোরলোিেো, কে প্ সরকল্পেো (বছরর কে্রি 

দ্যইবোর) 

৮। সদ্বিীয় প্রোসন্তরকর (অরক্টোবর-সর্রিম্বর) িেয় সিসি এবং ওয়োর্ প সেসিক কর িংগ্রহ অসের্োে 

৯। সিএিসিসির িেোগুরলো (বছরর দ্যইবোর) র্সিউএলসিসি ও সিসি স্তররর কোর্গুরলো িম্পরকপ অবসহি করো 

১০। স্থোয়ী কসেটি এবং কর্ পোররশে কতৃপক েীসিগি আরলোিেো (িোেোরে িেো) 

১১। েতুে িংহি অঞ্চল (অিংগ্ররহর সিত্র) সর্রক ট্যোক্স আদোরয়র সবষরয় আরলোিেো 

১২। আইসে কোঠোরেোর েরধ্য সেে পোসরি কররর (কঞ্জোররেসি, িেকবোসি এবং ্োসে িরবরোহ) হোর বোেোরেো 

উনেশ্য: 

১। ্র্ পোয়ক্ররে এবং সেয়সেি ্দ্ধসিরি ্র্ পরবিণ এবং িংরশোেেমূলক কোরর্র েোধ্যরে সহোসডং ট্যোক্স সর্রক আয় বৃসদ্ধ করো। 

২। অেযন্তরীণ সেয়ন্ত্ররণর সেসিরি িোেোরে কর,  সেে পোসরি কর অন্যোন্য আরয়র র্ন্য পৃর্ক অযোকোউন্ট রিণোরবিরণর েোধ্যরে রোর্স্ব 

্সরিোলেোর উন্নসি করো। 

৩। ওয়োর্ প সেসিক েোসিক প্রসিরবদে 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১। কর আদোরয়র ্র্ পোয় ক্রসেক ও সেয়েিোসন্ত্রক ্র্ পরবিণ 

২। কর আদোরয়র দিিো  (্সরকসল্পি ্সরেোরের তুলেোয় িংগৃহীি কররর ্সরেোরের 

শিোংশ) বৃসদ্ধ ্োয়। 
 

আগোেী দ্যই 

অর্ পবছরর 

পুররোপুসর 

বোস্তবোয়েকরো। 

 

 

ওয়োর্ প সেসিক 

েোসিক 

প্রসিরবদে, 

সেে পোসরি কররর 

র্ন্য পৃর্ক 

অযোকোউন্ট 

 

৩. রোর্স্ব আদোয় বোরর্ট বোস্তবোয়রের প্রস্তুি কৃি েোসিক প্রসিরবদে গুরলো কররর 

অযোকোউন্ট এবং িোর িোরর্ িম্পসকপি ব্যয়রক পৃর্ক করর। 

৩।স্থোয়ী কসেটির সেটিং সেোট, বোসষ পক আসর্ পক সববরণী 

কররর অযোকোউন্ট 

এবং িোর িোরর্ 

িম্পসকপি ব্যয়রক 

পৃর্ক করো। 

রোর্স্ব আদোয় 

বোরর্ট 

বোস্তবোয়রের প্রস্তুি 

কৃি েোসিক 

প্রসিরবদে গুরলো 
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কররর অযোকোউন্ট 

এবং িোর িোরর্ 

িম্পসকপি ব্যয়রক 

পৃর্ক 

 

 

৩( বানজট ব্যবস্থা্ো 

লক্ষিত কাজ 

১। খিেো বোসষ পক আসর্ পক সববরণী প্রস্তুিকরণ  

২। স্থোয়ী কসেটি এবং কর্ পোররশে িেোয় আসর্ পক সববরণী পুেঃমূল্যোয়ে এবং আরলোিেো  

৩। ওরয়বিোইরট আসর্ পক সববরণী প্রকোশ (সিএিসিসির িোরর্ সেটিং) এবং এলসর্সর্রি র্েোদোে 

৪। সিইও এবং সেয়ররদর দ্বোরো স্বিন্ত্র ব্যরয়র প্রস্তোব ্র্ পোরলোিেো এবং অনুরেোদে 

৫। এরক্সরল েসেটসরং ফে পগুরলোরি প্রসিটি আইরটরের েোসিক প্রকৃি অর্ পপ্রোসপ্ত এবং প্রদোে প্ররবশকরণ 

৬। বত্রেোসিক ্র্ পরবিণ প্রসিরবদেগুরলো সবসেন্ন স্তরর প্রস্তুিকরণ এবং সিএিসিসির িোরর্ আরলোিেো করো 

৭। বোরর্ট, আসর্ পক প্ররি্ণ এবং আসর্ পক সববরণী ফরম্যোরটর উ্র প্রসশিণ ্সরিোলেো করো 

৮। আসর্ পক প্ররি্ণ ্সরিোলেো 

৯। কর্ পোররশে কতৃপক ্রবিী বছররর বোরর্রটর র্ন্য আসর্ পক প্ররি্ণ, সকৌশলগি বোরর্ট প্রণয়ে/আ্রর্ট এবং ্র্ পোরলোিেো।   

১০। েোি প েোরি আসর্ পক প্ররি্ণ িম্পসকপি প্রসশিণ ্সরিোলেো করো। 

১১। সবেোগগুরলো কতৃপক িফল অর্ পবছররর প্রোসপ্ত এবং প্রদোরের অনুেোে 

১২। সবেোগগুরলো এবং স্থোয়ী কসেটির িোরর্ সহিোব সবেোগ আরলোিেো করর 

১৩। সিএিসিসির িোরর্ আরলোিেো, কর্ পোররশে িেোয় অনুরেোদে, র্েিোেোররের র্ন্য বোরর্ট িহর্লেয করো  

 

উনেশ্য: 

 

বোরর্রটর ববসিত্রয হ্রোি কররি এবং সরর্োটি পং ও ্র্ পরবিণ বোেোরেোর র্ন্য েতুে বোরর্টিং ফে প িোলুকরণ 

 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. অসিসরক্ত ব্যয় সেোট  কোর্ পকরকররের  হোর ১-১ 

বসে পি ্র্ পরবিণ এবং সরর্োটি পংরয়র 

েোধ্যরে বোরর্রটর ববষম্য ১৫% হ্রোি 

স্রয়রছ (অর্ প প্রদোরের ্সরেোে 

্সরকসল্পি বোরর্রটর ১২০ শিোংরশর 

সবসশ হরবেো) 

১-১ 

সরর্োরট পর েতুেরিরটর িোরর্ েতুে 

বোরর্রটর র্কুরেন্ট। 

 

২.িফসিল অনুর্োয়ী বোরর্রটর েসর্ এবং সরর্োট প র্েো সদওয়ো 

হরয়রছ। 

 

িম্পূণ পরূর্ রোর্স্ব আকোউরন্টর র্ন্য 

বোস্তবোসয়ি 

 

িম্পূণ প বোস্তবোসয়ি হরয়রছ। 

 

)৪( োগক্ষরক সম্পকৃ্তকরণ:  িরিিেিো বৃসদ্ধর লরিয স্কুল রিেো প্রসিরর্োসগিোমূলক কে প্ সরকল্পেো ২০২০-২০২১ 

 

ক্ষসটি কন্ পানরিে কর্তপক গৃহীত কার্ পক্রেসমূহ:  

 

১. স্কুল সেসিক রিেো প্রসিরর্োসগিো আরয়োর্ে করোর র্ন্য ্র্ পোরলোিেো কসেটি গঠে 

২.ওয়োকপ ইেপ্রুেরেন্ট টিে কে প্ সরকল্পেো সেরয় ্র্ পোরলোিেো কসেটি, র্সিউ এল সিসি, সিএি সিসি এবং িোেোরণ িেোয় েিবসেসেয় করো 

এবং আরলোিেো করো 
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৩. ওয়োকপ ইেপ্রুেরেন্ট টিে িোেোরণ উ্লসি/ সবোঝো্েো এবং িরিিেিো বৃসদ্ধর র্ন্য সেয়র ও কোউসিলররদর িোরর্ প্রোর্সেকেোরব 

কে পশোলোর আরয়োর্ে কররব 

৪. রিেো প্রসিরর্োসগিো কে পসূসির র্ন্য প্ররয়োর্েীয় উ্কণিমূহ বিরী করো (সর্ে সেব পোিে এবং প্রসিরর্োসগিোর েো্কোঠি, সস্কোসরং েোেদণ্ড, 

পুরস্কোর প্রদোে, সঘোষণো ্দ্ধসি, গণেোধ্যরের েি সবষয়িমূহ সর্েে িংবোদ্রত্রর প্রবন্ধ, সরসর্ও, এিএেএি, এিএেএি, সিসি 

ওরয়বিোইরটর বোিপো) 

৫. সিএিসিসি এবং সিসি িোেোরণ িেো রিেো প্রসিরর্োসগিো সবষয়ক কে পসূসির ্র্ পোরলোিেোপূব পক, েন্তব্য এবং সু্োসরশ প্রদোে কররবে। 

৬. র্সিউআইটি লসিি স্কুল িমূরহ রিেো প্রসিরর্োসগিো সবষরয় সদকসেরদ পশেোমূলক িেোর আরয়োর্ে কররব . 

৭. লসিি স্কুলিমূরহর সশিোর্ীরদর কোছ সর্রক রিেো িংগ্রহ করো এবং িো সিসি’র কোরছ র্েো সদয়ো 

৮. রিেো ্র্ পোরলোিেো কসেটি রিেোবলী ্রীিো কররব এবং র্সিউআইটি র কোরছ সস্কোর র্েো সদরব 

৯. র্সিউআইটি রিেোর সস্কোরিমূহ একত্রীকরণ কররব এবং সফর্ব্যোক গ্রহরণর র্ন্য িংসিষ্ট্ স্থোয়ী কসেটি, সিএিসিসি এবং 

র্সিউএলসিসি’র িোরর্ সশয়োর কররব 

১০. সিটি কর্ পোররশরের সেয়র সবর্য়ী ছোত্ররদর েরধ্য পুরস্কোর প্রদোে কররব 

১১.গণেোধ্যে, সিসি ওরর়্িবিোইট, এিএেএি ইিযোসদর েোধ্যরে পুরস্কোর সবর্য়ীরদর েোে এবং রিেোিমূহ প্রকোরশর ব্যবস্থো করো 

১২.র্সিউআইটি মূল্যোয়ে ফরে পর উ্র সেসি করর ্র্ পোরলোিেো কে পশোলো ্সরিোলেো কররব 

১৩. স্থোয়ী কসেটি মূল্যোয়ে ফলোফল ্র্ পোরলোিেো কররব 

১৪.র্সিউআইটি সিসি িোেোরণ িেোয় মূল্যোর়্িে সরর্োট প র্েো সদরব 

১৫. ্রবিী অর্ পবছররর র্ন্য িংরশোসেি ্সরকল্পেো প্রণয়ে, এবং সিসি িোেোরণ িেোয় র্েো। 

 

উনেশ্য: ছোত্রছোত্রী এবং অসেেোবকরদর েরধ্য ্সরচ্ছন্নিো সবষয়ক িরিিেিো বৃসদ্ধ করো 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. সেব পোসিি রিেো প্রসিরর্োসগিো  েোগসরক 

িরিিেিোর দৃষ্ট্োন্তমূলক বসহ:প্রকোশ এবং 

সলখকরক সিসি পুরস্কোর প্রদোে করো হরব 

সি.সি. িোেোরণ িেোয়  ৩ টি সিরো সেবন্ধ 

সেব পোসিি করর অনুরেোদে সদয়ো হরব এবং  

সি.সি. পুরস্কোরিমূহ এই অর্ পবছরর প্রদোে 

করো হরব। 

 

ছোত্র-ছোত্রীরদর প্রোয় র্ে ্সরচ্ছন্নিো সবষরয় 

রিেো প্রসিরর্োসগিোয় অংশগ্রহে কররসছল 

 

 

২. প্রসিরর্োসগিোয় অংশগ্রহণকোরী ছোত্র 

ছোত্রীরদর শিকরো হোর 

প্রসিরর্োসগিোয় অংশগ্রহণকোরী ছোত্র 

ছোত্রীরদর শিকরো হোর ৮০% 

প্রসিরর্োসগিোয় অংশগ্রহণকোরী ছোত্র ছোত্রীরদর 

শিকরো হোর ৮০% সছল  

 

)৫( ক্ষেরা্দ িাদ্য ক্ষবষয়ক কে প্ ক্ষরকেো ২০২০-২০২১ 

 

লসিি কোর্ / সিটি 

কর্ পোররশে আইরে 

উসেসখি কোর্ িমূহ 

কোর্ পোবলী -১ ১১. খোদ্য ও ্োেীয় দ্রব্যোসদ  

কোর্ পোবলী -২ 
খোদ্য ও ্োেীয় দ্রব্যোসদ িংক্রোন্ত  

১১.১. কর্ পোররশে প্রসবেোে দ্বোরো- 

কোর্ পোবলী-৩  (ক) লোইরিি ব্যিীি সকোে স্থোে বো ঘরবোসেরি সকোে সেসদ পষ্ট্ খোদ্য 

বো ্োেীয়দ্রব্য প্রস্তুি বো সবক্রয় বো সেসষদ্ধ কসররি ্োসররব; 

 

লক্ষিত কাজ:  

ক্ষসটি কন্ পানরিনের গৃহীত কার্ পক্রেসমূহ:  

১. িংসিষ্ট্ কে পকিপো, কোউসিলর, সরষু্ট্ররন্ট েোসলক/ব্যবিোয়ী/েোগসরকরদর সেরয় কে পশোলোর আরয়োর্ে করো; 

২. সেরো্দ খোদ্য আইে ২০১৩ এবং ২০১৮ িোরল সেরো্দ খোদ্য সবষয়ক প্রসবেোরের আরলোরক সের্োল খোদ্য সবষয়ক েসেটসরং ও 

্সরদশ পরের ্দ্ধসি ও সশসর্উল ্র্ পোরলোিেো করো এবং সেয়সেি েসেটসরং এর র্ন্য সিকসলষ্ট্ বিরী করো 

৩.  ১৯ েং ওয়োরর্ পর খোদ্য উৎ্োদেকোরী ও িরবরোহকোরী  সদোকোে্োট র্সর্ করো এবং এর েধ্য সর্রক েসেটসরং এর র্ন্য 

প্ররয়োর্েীয় খোদ্য দ্ররব্যর সদোকোে ্োট সেে পোরণ করো 

৪. কে পকিপো-কে পিোরী ও স্থোয়ী কসেটির িদস্যরদর র্ন্য সেরো্দ খোদ্য সবষয়ক প্রসশিরণর আরয়োর্ে করো 

৫. কোর্ পকর েসেটসরং এর র্ন্য িংসিষ্ট্ ওয়োরর্র র্োব্লুএলসিসি কসেটি ও এর িদস্যরদর র্ন্য সের্োল খোদ্য সবষয়ক প্রসশিরণর 

আরয়োর্ে করো 

৬. সরষু্ট্ররন্ট েোসলক ও সরষু্ট্ররন্ট েসেক িংগঠরের িদস্যরদর সেরয় সেরো্দ খোদ্য ও খোদ্য দ্রব্যোসদর ব্যবস্থো্েো সবষরয় কে পশোলোর 
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লিযভূক্ত এলোকো ওয়োর্ প েং ১৯ সুিো্ীর বোর্োর, র্লকর সেোে, 

সেসর্কযোল পূব প সগইট, রোেোেেব সেোে, ্োকোর েোর্ো 

বোর্োর 

িরবরোহকোরীর 

িংখ্যো 

িরবরোহকোরী িম্পরকপ/ সেোট 

সদোকোে্োরটর িংখ্যো ৪৩টি 

 

 

 

 

 

 

 

আরয়োর্ে করো (প্রসিব্যোরি ১০-১৫ র্ে করর) 

৭. িংসিষ্ট্ ওয়োরর্ প সেরো্দ খোদ্য সবষয়ক িরিিেিোমূলক েোইসকং করো (বছরর ৪ বোর) 

৮. সি্সদষ্ট্ ্দ্ধসি ও সশসর্উরলর আরলোরক সের্োল খোদ্য (শোক-িবসর্, ফলমূল, েোছ-েোংি, ্োেীয় দ্রব্যোসদ ইিযোসদ) সবষয়ক  

সেয়সেি েসেটসরং ও ্সরদশ পে করো 

৯. খোদ্য ও ্োেীয় দ্রব্যোসদ সবষরয় অসেরর্োগ গ্রহরণর র্ন্য (কে পকিপো/সিআইএিসি) কে পকিপো/কে পিোরী সেযুক্ত করো 

১০. সের্োল খোদ্য সবষরয় েোগসরক অসেরর্োগ িররর্সেরে ্সরদশ পে কররি স্বোস্থয সবেোরগ একর্ে স্যোসেটোরী ্সরদশ পক সেযুক্ত 

করো অর্বো েসেটসরং কোর্ পক্ররের েোধ্যরে একই কোরর্র র্ন্য সেে পোসরি এলোকো ্সরদশ পে করো 

১১. আইইসি উ্করণ বিরী ও প্রদশ পে করো 

১২. েোগসরক িম্পৃক্তকররণর র্ন্য িরিিেিো মূলক কযোরম্পইে কোর্ পক্রে ্সরিোলেো করো (বছরর ২ বোর) 

১৩. সিসবও ও র্সিউ এলসিসি (ওয়োর্ পেং-১৯) েসেটসরং কোর্ পক্ররের অগ্রগসি িম্পরকপ িেোয় (বছরর ৪ বোর) উ্স্থো্ে কররব 

এবং স্বোস্থয সবেোগ সকসর স্োট প কররব। 

১৪. সশিো, স্বোস্থয, ্সরবোর ্সরকল্পেো ও স্বোস্থয ্সরির্ পো সবষয়ক স্থোয়ী কসেটি কোর্ পক্ররের েসেটসরং কররব (র্সিউ আইটি স্থোয়ী 

কসেটি সকসরর্োট প কররব) 

১৫. সেো: কোইয়ুে, স্যোসেটোরী ্সরদশ পকরক সেরয়োগ করো এবং স্বোস্থয সবেোগ এ িংক্রোন্ত অসেরর্োগ ও গৃহীি ্দরি্ এর সরকর্ প 

িংরিণ কররব 

১৬. মূল্যোয়ে ফে প এর আরলোরক ্র্ পোরলোিেো কে পশোলোর আরয়োর্ে করো 

১৭. এ িংক্রোন্ত স্থোয়ী কসেটি মূল্যোয়ে ফলোফল ্র্ পোরলোিেো কররব এবং চূেোন্তকররণর র্ন্য েিোেি ও সু্োসরশ প্রদোে কররব। 

১৮. এ িংক্রোন্ত স্থোয়ী কসেটি সিটি কর্ পোররশরের িোেোরণ িেোয় মূল্যোয়ে ফলোফরলর সরর্োট প স্শ কররব। 

১৯. ্রবিী অর্ প বছররর র্ন্য িংরশোসেি ্সরকল্পেো প্রণয়ে করো এবং সিটি কর্ পোররশরের িোেোরণ িেোয় স্শ করো 

*েসেটসরং: খোদ্য ও ্োেীয় দ্রব্য িরবরোহকোরীরদর সদোকোে, প্রকৃি অবস্থো, সবক্রয় ইিযোসদ সদখো 

*্সরদশ পে: খোদ্য ও ্োেীয় দ্রব্যোসদর অবস্থো ও সেয়োদ সদখো, খোদ্যদ্রব্য ্রীিোগোরর ্োঠোরেো, ইিযোসদ ির্ো প্ররয়োর্েীয় আইেোনুগ 

ব্যবস্থো গ্রহণ করো 

উনেশ্য: 

খোদ্য ও ্োেীয় দ্রব্যোসদর সেয়সেি ্সরদশ পরের সিরষ্ট্ে প্রসিষ্ঠো করো, িসক্রয় েোগসরক েসেটসরং এবং সরর্োটি পং ব্যবস্থো প্রসিষ্ঠো 

এবং সেরো্দ খোদ্য সেসিিকররণ েোগসরকরদর অসেরর্োগ সেষ্পসি করো 

 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. ৪৩ িংখ্যক খোদ্য িরবরোহকোরী 

েসেটসরং ও ্সরদশ পে করো হরয়রছ 

২.  সের্োল খোদ্য সবষয়ক ০২টি েোগসরক 

কতৃপক অসেরর্োগ 

৩. সের্োল খোদ্য সবষয়ক  ০২টি 

েোগসরক কতৃপক অসেরর্োগ িেয়েি 

সেষ্পসি করো হরয়রছ 

১. েসেটসরং ও ্সরদশ পেকৃি খোদ্য ও 

্োেীয় দ্রব্যোসদ িরবরোহকোরীর িংখ্যো 

বৃসদ্ধ ১ সর্রক ২ (সদ্বগুণ)  

২.েোগসরক কতৃপক সের্োল খোদ্য 

সবষয়ক অসেরর্োরগর িংখ্যো বৃসদ্ধ ১ 

সর্রক ২ (সদ্বগুণ)  

৩. সেরো্দ খোদ্য সবষয়ক অসেরর্োগ 

সেষ্পসির হোর 

১-১ েদ পেো সবষরয় অসেরর্োগ দ্রুি সেস্পসি 

করোর র্ন্য েোগসরক এবং সিটি 

কর্ পোররশরের েরধ্য একটি কোর্ পকর 

েসেটসরং ব্যবস্থো প্রসিসষ্ঠি হরয়রছ।  

২. অসেরর্োগ সেস্পসির হোর ১০০% 

 

২-১: ১০০% অসেরর্োগ র্র্োিেরয় 

সেস্পসি হরয়রছ।  

 

 

১০০% অসেরর্োগ র্র্োিেরয় সেস্পসি 

হরয়রছ। 
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  )৫( আইক্ষে উ্করণ (প্রক্ষবধাে এবং উ্-আইে) 

লক্ষিত কাজ 

১. সিসি িোেোরণ িেোয় প্রসবেোে প্রণয়রের সবষরয় আরলোিেো করর সিদ্ধোন্ত গ্রহণ কররব এবং  প্রেোে সেব পোহী কে পকিপো/িসিব, আইে 

কে পকিপো, ম্যোসর্স্ট্র্যোট, িংসিষ্ট্ সবেোগীয় প্রেোে ও প্ররয়োর্রে সবষয়সেসিক  সবরশষজ্ঞ ব্যসক্তরদর সেরয় একটি কসরগসর কসেটি গঠে 

কররব। একই িেোয়  সবষয়টির িোরর্ িংসিষ্ট্ স্থোয়ী কসেটি সর্ে খিেো প্রণয়রের িেয় েিোেি প্রদোে করর সিই িম্পরকপ সিদ্ধোন্ত 

গ্রহণ কররব ও িোরদররক দোসয়ত্ব িম্পরকপ অবসহি কররব। 

২. কোসরগসর কসেটি এলসর্সর্ কতৃপক সপ্রসরি েরর্ল প্রসবেোেটি ্র্ পোরলোিেো করর সিসি’র র্ন্য প্রসবেোে প্রণয়রের লরিয একটি 

কে প-্সরকল্পেো প্রস্তুি কররব, এবং িংসিষ্ট্ স্থোয়ী কসেটিরি (র্সদ র্োরক) েিোেরির র্ন্য দোসখল কররব। 

৩. কোসরগসর কসেটি েরর্ল প্রসবেোরের সেসিরি একটি খিেো প্রসবেোে প্রণয়ে কররব। 

৪. কসরগসর কসেটি খিেো প্রসবেোেটির ্র্ পোরলোিেোর র্ন্য সেয়সেিেোরব িেোর আরয়োর্ে কররব। 

৫. কোসরগসর কসেটি খিেো প্রসবেোেটি (২য় খিেো) সিসি’র িোেোরণ িেোয় অনুরেোদরের র্ন্য দোসখল কররব। 

৬. সিসি’র িোেোরণ িেো প্রসবেোেটি ্র্ পোরলোিেো করর অনুরেোদে প্রদোে কররব। 

৭. কোসরগসর কসেটি চূেোন্ত প্রসবেোেটি প্ররয়োর্েীয় ্র্ পোরলোিেো, সেটিং ও প্রজ্ঞো্রের র্ন্য এলসর্সর্’র সেকট সপ্ররণ কররব।  

৮. কোসরগসর কসেটি প্রসবেোে প্রণয়রের িেয় অনুসষ্ঠি প্রসিটি িেোর কোর্ পসববরণী সশিণীয় সবষয় (র্সদ র্োরক) উরেখিহ সলস্বদ্ধ 

করর রোখরব।    

উনেশ্য: ১. স্থোয়ী কসেটি সবষয়ক প্রসবেোে এবং অসেরর্োগ গ্রহণ ও প্রসিকোর সবষয়ক প্রসবেোে প্রণয়ে করো 

 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

১. 

প্রসবেোে প্রণয়ে সশরষ এলসর্সর্রি 

সপ্রররের িোসরখ  

১-১ 

স্থোয়ী কসেটি ও অসেরর্োগ সবয়ষক 

প্রসবেোে প্রণয়ে করো 

১-২ 

 

১-১ 

প্রসবেোে দ্যটির চূেোন্ত খিেো প্রণয়ে করো 

হরয়রছ।  

১-২ 
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৮.২ সিেতা উন্নয়ে (প্রক্ষিিণ) 

বোৎিসরক প্রসশিণ ্সরকল্পেো ও ব্যবস্থো্েো সবষয়ক কে প্ সরকল্পেো ২০২০-২০২১ 

 

ক্ষসটি কন্ পানরিে কর্তপক গৃহীত কার্ পক্রেসমূহ:  

১. সিসর্ইউ প্রসশিণ ্সরকল্পেো বিসর করো (প্ররর়্িোর্ে হরল বোরর্টিহ) 

২. িোেোরণ িেোয় প্রসশিণ ্সরকল্পেো ্র্ পোরলোিেো পূব পক (বোরর্ট িহ) িো অনুরেোদে 

৩.সিসর্ইউ িোেোরণ িেোরি প্রসশিণ ব্যবস্থো্েো ্দ্ধসির (ফম্যপোট এবং ্দ্ধসি) উ্র উ্স্থো্েো প্রদোে কররব 

৪. সিসর্ইউ প্রসিটি প্রসশিণ বোস্তবোর়্িে করোর আরগ প্রসশিরে অংশগ্রহণকোরীরদর িোসলকো প্রস্তুি কররব। 

৫. িংসিষ্ট্ স্থোর়্িী কসেটি (র্সদ র্োরক) বছররর প্রর্েোরে পর প্রসশিণ ফলোফল (িযোসকং সশট এবং মূল্যোর়্িে সশরটর িোরোংশ) 

্র্ পোরলোিেো কররব। 

৬. সিসর্ইউ প্রসশিরণর মূল্যোয়ে ফে প কম্পোইল কররব (অংশগ্রহণকোরীরো মূল্যোর়্িে ফে প পূরণ কররব এবং সিসর্ইরি র্েো সদরব) 

৭. সিসর্ইউ িযোসকং সশরট প্রসশিরণর সরকর্ প রোখরব। 

৮. সিসর্ইউ প্রসশিণ প্রসক্রয়ো, ্সরকল্পেো এবং ব্যবস্থো্েো সবষয় ্র্ পোরলোিেো কররব এবং র্সদ প্ররর়্িোর্ে হর়্ি, িোহরল িংরশোেরের 

প্রস্তোব সদরব। 

৯. িোেোরণ িেোয় প্রসশিে ্সরকল্পেো এবং ব্যবস্থো্েো সবষরয় িংরশোসেি প্রসশিণ প্রসক্রয়ো এবংফররেট সেরয় আরলোিেো করো 

হরব এবং েিোেি প্রদোে করো হরব। 

১০. সিসর্সর্ ্রবিী অর্ পবছররর র্ন্য খির়্িো প্রসশিণ ্সরকল্পেো উত্্োদে করর। 

১১. িংসিষ্ট্ স্থোর়্িী কসেটি (র্সদ র্োরক) বছররর সদ্বিীর়্িোরে পর প্রসশিণ ফলোফল (িযোসকং সশট এবং মূল্যোর়্িে সশরটর িোরোংশ) 

্র্ পোরলোিেো কররব। 

১২. িোেোরণ িেো অত্র আসর্ পক বছররর প্রসশিণ ফলোফল প্রকোশ কররব এবং ্রবিী অর্ পবছররর র্ন্য খির়্িো প্রসশিণ ্সরকল্পেো 

প্রেয়ণ কররব। 

উনেশ্য: প্রসশিণপ্রোপ্ত সি.সি. কে পকিপো এবং কোউসিলররদর প্রসশিণ িংক্রোন্ত সরকর্ প রোখো এবং বোসষ পক প্রসশিে িমূহ 

একসত্রিকররের ্দ্ধসি প্রণয়ে করো 

সূেক লিযোত্রা অজপে 

(১)প্রসশিরণ অংশগ্রহণকোরীরদর কোছ 

সর্রক সফর্ব্যোক সেরয় িযোসকং শীট 

সেয়সেি আ্রর্ট করণ  
 

"(১) প্রসশিণোর্ীরদর েরধ্য শিকরো 

৯৫ েোগ সিসর্ইউ এর কোরছ প্রসশিণ 

মূল্যোয়ে শীট র্েো সদরব 

(২)প্রসশিণোর্ীরদর মূল্যোয়ে 

িঠিকেোরব িযোসকং শীরট প্রসিফসলি 

হরব । 

প্রসশিণ ্সরকল্পেো এবং ফলোফল িমূহ 

সিসি িোেোরণ িেোয় (সর্এে) উ্স্থো্ে 

করো হর়্ি   

(২) একটি বোসষ পক একত্রীকরণ শীট 

প্রস্তুি করো এবং িো সিসি িোেোরণ িেোয় 

উ্স্থো্ে করো 

(২) সি.সি. িোেোরণ িেোয় (জুে 

েোরি) বোসষ পক একত্রীকরণ সশট 

উ্স্থো্ে করো হরব। 

 

 

  



রংপুর সিটি কর্ পোররশে  ২০২১-২০২২ অর্ পবছররর বোসষ পক প্রসিরবদে 

35 
 

সিটি কর্ পোররশে কতৃপক বোস্তবোসয়ি ২০২০-২০২১ অর্ পবছররর প্রসশিরণর িোসলকো 

 

ক্রে 

বাক্ষষ পক প্রক্ষিিণ ্ক্ষরকেো প্রক্ষিিণ অজপে 

প্রক্ষিিণ ক্ষিনরাোে 

(প্রক্ষিিণ প্রদােকারী) 

শুরুর তাক্ষরি 

(ক্ষদে/োস/বের) 

মোট 

ক্ষদে 

অংিগ্রহণকারীর সংখ্যা 

কে পকতপা/

কে পোরী 

ক্ষেব পাক্ষেত 

প্রক্ষতক্ষেক্ষধ 

১ Legal Refreshers প্রসশিণ কে পশোলো     ১৭/১১/২০২০ ১ ১৫ ৪৫ 

২ প্রকল্প বোস্তবোয়ে ও কে প্ সরকল্পেো সবষয়ক কে পশোলো  ২০/০১/২০২১ ০২ ১  

৩ বোরর্ট প্রণয়ে িংক্রোন্ত কে পশোলো   ২৮/০১/২০২১ ১ ২  

৪ 
বন্যো প্রস্তুসিকে পসূিী ও ভূসেকম্প আ্দকোলীে ্সরকল্পেো 

সবষয়ক কোসরগরী কে পশোলো  
০৩/০২/২০২১ ১ ১  

৫ স্থোয়ো কসেটি প্রসবেোে, ২০২০ সবষরয় ্র্ পোরলোিেো  ০৯/০২/২০২১ ১ ২  

৬ র্লবোয়ু অসেরর্োর্ে ও প্রশেরের উ্র প্রেোব িংক্রোন্ত ০৭/১০/২০২০ ৪ ১  
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৯.  কন্ পানরিে এবং কক্ষেটির সভা 

৯.১  ক্ষসটি কন্ পানরিনের সাধারণ সভা 

সভার আনলােয ক্ষবষয় এবং প্রধাে প্রধাে ক্ষসিান্তসমূহ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে ক্ষসিান্তসমূহ 

০৪/১০/২০২১ইং, 

সিোেবোর,  

আরলোিয সবষয় েং- ১।  

গি েোসিক িেোর সিদ্ধোন্ত ্ঠে ও 

অনুরেোদেকরণ।  

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২।  

বিিবোেী/ বোসণসর্যক েবরের েীল 

েক্সো অনুরেোদে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ৩।  

েগর েবে সেে পোরণর সেসেি িফশীল- 

সেৌর্ো- রোেোবেে, সর্ এল েং-৯২, 

িোরবক দোগ েং- ২৭৪৬, সর্স্ দোগ 

েং- ১২৭১০, সর্স্ খসিয়োে-৫০৯৩, 

র্সের ্সরেোে-৫২ শিক র্সে 

অসেগ্রহে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ৪।  সিটি 

কর্ পোররশেোেীে ১৯ েং ওয়োর্ প এর 

বোংলোরদশ ব্যোংক সেোেস্থ কোউসিলর 

অসফি ঘর সেে পোণ সবষরয় আরলোিেো। 

                            

আরলোিয সবষয় েং- ৫। ২৯ েং ওয়োর্ প 

কোউসিলর এর সু্োসরশ ও প্রস্তোব 

অনুর্োয়ী েোহীগঞ্জ বোর্োরর ্সরিযক্ত/ 

সবদখলকৃি র্োয়গো বরোে প্রদোে 

সবষরয় আরলোিেো। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ৬। লোলবোগ 

বোর্োর সদোকোে েোসলক িসেসির 

অসফি করির র্ন্য আরবদে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ৭।  েরেোহর 

বোর্োরর েোইট গোর্ প সেরয়োগ প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

  

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-১: গি ৩০/০৬/২০২১ িোসররখর েোসিক িেোর 

কোর্ পসববরণীরি সকোে িংরর্োর্ে, সবরয়োর্ে বো িংরশোেেী েো  

র্োকোয় িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোদে করো হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-২:  উ্-ক্রসেক েং- ১ হরি ১৮১ ্র্ পন্ত েীল েক্সো িেোয় 

উ্সস্থি িকল িদস্য ও সেয়র েরহোদরয়র অনুেসিক্ররে 

অনুরেোদরের সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোসদি হরলো 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৩: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় উক্ত িফশীলে‚ক্ত র্সে অসেগ্রহরে িব পিম্মসিক্ররে 

সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়এবং প্রশোিসেক অনুরেোদরের র্ন্য েন্ত্রণোলরয় 

্ত্র সপ্রররণর সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৪:  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে সর্, সর্রহতু উক্ত র্সে সিটি কর্ পোররশরের 

সিরহতু উক্ত র্সেরি অসফি ঘর সেে পোণ করোর সিদ্ধোন্ত 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-৫: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় পূরব পর অববে র্োয়গোয় স্থোস্ি অবকোঠোরেো উরচ্ছদ 

করর উক্ত র্োয়গো বরোে প্রদোে কররণর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে 

গৃহীি হয়।  

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৬: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় উক্ত র্সের ্সরেো্ গ্রহণ পূব পক অসফি করির 

র্ন্য বরোে সবষরয়  সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৭: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে সর্ ্রবসিপরি প্ররয়োর্ে িোর্রি গোর্ প 

সেরয়োগ করোর র্ন্য িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  
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আরলোিয সবষয় েং- ৮।  মুহোম্মদ 

আলী, গ্রোে- িোিী্োেো, ওয়োর্ প েং-২৪ 

এর আসর্ পক িোহোরয্য প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ৯। সবসেন্ন 

উন্নয়েমূলক প্রকল্প বোস্তবোয়রের 

অগ্রগসি, েতুে প্রকল্প গ্রহণ ও প্রোক্কলে 

অনুরেোদে িংক্রোন্ত আরলোিেো।  
 
 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২২। সবসবে 

 

আরলোিয সবষয় েং ক)  অত্র সিটি 

কর্ পোররশে এলোকোর সবসেন্ন 

উন্নয়েমূলক কোর্ পক্রে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং-খ: ১৭ েং ওয়োরর্ প 

৭০০ সেটোর সেরের কোর্ দ্রি িেোপ্ত 

করোর আরলোিেো। । 

 

আরলোিয সবষয় েং- গঃ ১১ েং 

ওয়োরর্ প  িোর উন্নয়ে কোর্ পক্রে 

িঠিকেোরব দ্রুি িেোপ্ত করোর 

আরলোিেো। । 

 

আরলোিয সবষয় েং- ঘঃ আরলোিয 

সবষয় েং দূগ পোপূর্ো উ্লরি ্র্ পোপ্ত 

আরলোর ব্যবস্থোকরণ প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। । 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ঙঃ  ২০ েং 

ওয়োর্ প কোউসিলর বরলে ওয়োর্ প 

অসফরি র্ন্ম ও মৃতুয সেবন্ধে কোর্ পক্রে 

্সরিোলেোর র্ন্য ্োিওয়োর্ প প্রদোে 

প্রিরঙ্গ। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- িঃ  ২০ েং 

ওয়োর্ প কোউসিলর বরলে বঙ্গবন্ধুর 

র্ন্মশি বোসষ পকী উ্লরিয সুযসেসেয়র 

সিদ্ধোন্ত-৮: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে আসর্ পক সবষয়টি সেয়র েরহোদয় সদখরবে এ 

সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৯:  ঃঃ  উ্-ক্রসেক েং- ১ হরি ১০৪ ্র্ পন্ত উন্নয়েমূলক 

প্রকল্পিমূহ প্রোক্কলেিহ িেোয় িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোসদি হরলো।  

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত- কঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় িি¡ঃোবেোয়ক প্ররকৌশলীর সেকট  

উন্নয়েমূলক কে পকোন্ড িম্পরকপ র্োেরি িোওয়ো হরল  সিসে বরলে 

CGP কোরর্র ৩৪টি প্যোরকরর্র কোর্ িলরছ এবং ১৮টি 

প্যোরকরর্র কোর্ িম্পূে প হরয়রছ বোকী কোর্গুরলো সর্রিম্বর েোগোদ 

িেোপ্ত হরব। এছোেো DPP এর ২১০ সকোটি টোকোর েরধ্য ৩১টি 

প্যোরকরর্র কোর্ িলেোে ররয়রছ\ DPP এর ৩টি কোরর্র 

সটন্ডোর প্রসক্রয়োেীে ররয়রছ। েোরিীয় ২৫ সকোটি টোকোর কোর্ 

িলেোে ররয়রছ। িিবেোয়ক প্ররকৌশলী আরও বরলে প্ররিযকটি 

ওয়োরর্ প ৫০,০০,০০০/-( পঁঞ্চোশ লি) টোকোর কোর্ পক্রে গ্রহে দ্রুি 

বোস্তবোয়রের সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

সিদ্ধোন্ত- খঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হে সর্ ১৭ েং ওয়োরর্ পর ৭০০সেটোর 

সেরের কোর্ পক্রে দ্রুি বোস্তবোয়রের সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি 

হয়।  

সিদ্ধোন্ত-গঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হে সর্ ১১ েং ওয়োরর্ পর উন্নয়েমূলক  

কোর্ পক্রে দ্রুি বোস্তবোয়রের সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-ঘঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় িকল ওয়োরর্ প প্রসিটি দূগ পোপূর্োয় 

্র্ পোপ্ত আরলোর ব্যবস্থো গ্রহরণর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-ঙঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হে সর্ ওয়োর্ প অসফরি র্ন্ম ও মৃতুয 

সেবন্ধে কোর্ পক্রে ্সরিোলেোর র্ন্য পূেরোয় ্োিওয়োর্ প প্রদোে 

করোর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়। 

 

   

  

সিদ্ধোন্ত-িঃ  িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় বঙ্গবন্ধুর র্ন্মশি বোসষ পকী উ্লরিয 

সুযসেসেয়র প্রকোশ করো এবং সিখোরে সেয়রিহ িকল 
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প্রকোশ করো প্রিরঙ্গ। 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ছঃ  ২০ েং 

ওয়োর্ প কোউসিলর বরলে প্রসিটি 

ওয়োরর্ প ১৫টি সবেবো েোিো প্রদোে করো 

প্রিরঙ্গ। 

 

আরলোিয সবষয় েং- র্ঃ  সকন্দ্রীয় 

বোিটোসে পেোরলর ্োরশ েোরছর আেৎ-

এ এল আকৃসির ১টি সেে সেে পোণ 

প্রিরঙ্গ  আরলোিেো।  

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ঝ) ০৯ েং ওয়োর্ প 

কোউসিলর বরলে অত্র কোর্ পোলরয়র 

সিটি পুসলশরদর বদসেক টিসফে েোিো  

১০০/- (একশি) টোকো সর্রক বদসেক 

২০০/-(দ্যইশি) টোকো পূেরোয় 

িোলুকরণ প্রিরঙ্গ।   

 

আরলোিয সবষয় েং- ঞ) ক্রি সিক 

প্রদোে প্রিরঙ্গ আরলোিেো।  

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ট) China 

CAMC Engineering 

Co. Ltd এর িোরর্ রংপুর সিটি 

কর্ পোররশরের  

           

Waste Water 

Treatment Plant Ges 
Solid waste 

managemen স্থো্ে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ঠ) এটিএে বুর্ 

স্থো্ে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- র্)  েোছসেয়ো 

সবল ৫% বৃসদ্ধরি পুেরোয় ইর্োরো 

প্রদোরের আরবদে প্রিরঙ্গ আরলোিেো।  

 

 

 

কোউসিলরবৃরন্দ্র ছসব ও বোণী প্রদোে করোর সিদ্ধোন্ত 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-ছঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় প্রসিটি ওয়োরর্ প পূরব পর ০৫ র্ে এবং 

বিপেোরে ১০র্ে িহ সেোট ১৫র্ে সবেবো েোিো প্রদোে করোর 

সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

সিদ্ধোন্ত-র্ঃ  িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হে সর্ সকন্দ্রীয় বোিটোসে পেোরলর ্োরশ 

েোরছর আেরি এল আকৃসির ১টি সেে সেে পোণ করোর সিদ্ধোন্ত 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ ঝঃ িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হে সর্ অত্রকোর্ পোলরয়র সিটি  

পুসলশরদর বদসেক টিসফে েোিো ১০০/-(একশি) টোকো সর্রক 

বদসেক ২০০/-(দ্যইশি) টোকো পূেরোয় িোলুকরণ সবষরয় সিদ্ধোন্ত 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-ঞঃ   িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় উরেসখি টোকোর সব্রীরদ ক্রি সিক 

প্রদোে েো করোর সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

সিদ্ধোন্ত-টঃ  িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি China CAMC Engineering 

Co. Ltd এর িোরর্ রংপুর সিটি কর্ পোররশরের Waste 

Water Treatment Plant Ges Solid waste 

management Plant স্থো্রের সেসেি েন্ত্রণোলরয়র 

অনুরেোদে িোর্রি িেরঝোিো স্মোরক স্বোিররর সবষরয় 

িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-ঠঃ  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় রংপুর সিটি কর্ পোররশরের স্থো্েোয়                      

একটি কোরলকশে বুর্ স্থো্রের  সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি 

হয়।   

 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ)  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় উক্ত েোছসেয়ো সবল  ১০% 

বৃসদ্ধরি ইর্োরো প্রদোরের  সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি 

হয়।  
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আরলোিয সবষয় েং ঢঃ- ৩১েং 

ওয়োরর্ পর েোসর্র সদঘর দসিণ ্োেোর 

র্োেোরলর বোেী হরি ঘোঘট েদী ্র্ পন্ত 

প্রর্ে লরর্  

সবসেন্ন প্রর্োসির ৪৮৭ টি গোছ এবং 

েোসর্র সদঘর েসেররর বোেী হরি 

সদোলো ্োেো ্র্ পন্ত সদ্বিীয় লরর্ সবসেন্ন 

প্রর্োসির ৩৮২টি গোছ সর্ অবস্থোয় 

ররয়রছ িো সেলোরের েোধ্যরে সবক্রয় 

করো প্রিরঙ্গ।  

 

 

Av‡jvP¨ welq bs-  Y):  পুরোিে 

েবরের সেয়র েরহোদরয়র অসফি 

করি ০২টি একরফর্ এসি িংরর্োগ 

প্রিরঙ্গ। 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-ঢঃ রোস্তো িম্প্রিোররণর কোর্ িলেোে র্োকোয় িেোয় 

উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় বরলে 

উক্ত গোছগুরলো বে ও ্সররবশ কসেটির অনুরেোদে ছোেোই সেলোে 

দর্রত্রর েোধ্যরে সবক্রয় করোর  িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি 

হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-ণঃ   িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় পুরোিে েবরের সেয়র েরহোদরয়র অসফি করি 

০২টি একরফর্ এসি িংরর্োগ লোগোরেো সিদ্ধোন্ত  িব পিম্মসিক্ররে 

সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িেোর িোসরখঃ 

১৩/০৩/২০২২ ইং 

রসববোর  

 

আরলোিয সবষয় েং- ১।  গি েোসিক 

িেোর সিদ্ধোন্ত ্ঠে ও 

অনুরেোদেকরণ। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২। বিিবোেী/ 

বোসণসর্যক েবরের েীল েক্সো 

অনুরেোদে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৩।  রংপুর 

সিটি কর্ পোররশেোেীে েোসহগঞ্জ 

বঙ্গবন্ধু সেরেোসরয়োল হোি্োিোলটি 

্িোঘোি গ্রস্তরদর পূেব পোিে সকন্দ্র 

(সিআরস্) প্রসিষ্ঠোিো হোি্োিোলটি 

৩৩ বছররর র্ন্য লীর্ সিরয় আরবদে  

করররছে। হোি্োিোলটি ২০ বছররর 

র্ন্য লীর্ প্রদোে এবং েোসিক েোেো 

সেে পোররে সেসিরি লীর্ প্রদোে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৪। সিটি 

কর্ পোররশেোেীে ১৪২৮ বোংলো িরের 

টোকো ্সররশোে িোর্রি ১৪২৯ বোংলো 

িরের লোলবোগ হোট, বুসের হোট, সিটি 

বোর্োর, সকেোবন্দ্ সিও বোর্োর, 

িকইিবপুর হোট, সগোলোগঞ্জ হোট, েো্ 

বোর্োর, িওেোহোট, সেিরবিগঞ্জ হোট, 

িোরহবগঞ্জ হোট, সিটি বোর্োর িোইরকল 

ষ্ট্যোন্ড, েসর্ররর হোট, সেউ ইসঞ্জসেয়োর 

্োেো ফল আেি ১০% বৃসদ্ধরি 

ইর্োরো গ্রহরের আরবদে প্রিরঙ্গ 

 

সিদ্ধোন্ত-১: গি ০৪/১০/২০২১ িোসররখর েোসিক িেোর 

কোর্ পসববরণীরি সকোে িংরর্োর্ে, সবরয়োর্ে বো িংরশোেেী েো  

র্োকোয় িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোদে করো হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-২:  উ্-ক্রসেক েং- ১ হরি  ১৯০ ্র্ পন্ত েীল েক্সো িেোয় 

উ্সস্থি িকল িদস্য ও সেয়র েরহোদরয়র অনুেসিক্ররে 

অনুরেোদরের সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোসদি হরলো  

 

সিদ্ধোন্ত- ৩: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় রংপুর সিটি কর্ পোররশেোেীে েোসহগঞ্জ বঙ্গবন্ধু 

হোি্োিোলটি লীর্ প্রদোরের সিরত্র প্রশোিসেক অনুরেোদরের র্ন্য 

স্থোেীয় িরকোর সবেোরগ সু্োসরশিহ ্ত্র সপ্রররণর সিদ্ধোন্ত 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।    

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৪: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে সর্, সেিরবিগঞ্জ হোট সটন্ডোররর েোেরে এবং 

অন্যোন্য িব হোটগুরলো ১০% বৃসদ্ধরি ইর্োরো প্রদোরের সিদ্ধোন্ত 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  
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আরলোিেো।  

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৫। সিটি 

কর্ পোররশেোেীে ১৪২৯ বোংলো িরের 

র্ন্য উিে হোর্ীর হোট, সকরোেীর হোট, 

শ্রী িীিোেোর্ বসেক সব্েী সবিোে 

বোর্োর, েোসহগঞ্জ ্োইকোরী বোর্োর, 

িাঁদকুটি হোট, স্টিসি সরোর্ আে 

আেি টোসে পেোল, লোলবোগ হোট, 

িোইরকল ষ্ট্যোন্ড, িোক টোসে পেোল বোবুখাঁ, 

ঠিকোদোর ্োেো ব্যবিোয়ী িসেসি 

িংলগ্ন গণরশৌিোগোর, েোসহগঞ্জ 

্োইকোরী বোর্োর গণরশৌিোগোর ১৪২৮ 

বোংলো িরের টোকো অ্সররশোে 

র্োকোয় ইর্োরো প্রদোে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৬। আশরিপুর 

িকবোর্োর েোরকপরটর প্রর্ে িলোর ছোদ 

সটন্ডোর প্রসক্রয়োয় বরোে প্রদোে 

অনুরেোদে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৭। র্েোব সেোঃ 

সিৌসহদ্যল ইিলোে, কোউসিলর,ওয়োর্ প 

েং-২০ এর উন্নি সিসকৎিোর র্ন্য 

আসর্ পক িোহোয্য  প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৮। রংপুর সিটি 

কর্ পোররশরের কে পকিপো/ কে পিোরীরদর 

অবিরকোলীে স্েশে েোিো প্রদোে 

প্রিরঙ্গ আরলোিেো।  

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ০৯। সিটি 

কর্ পোররশে ্সরিোসলি সিেটি 

স্যোরটলোইট প্রোক প্রোর্সেক 

সবদ্যোলরয়র সশসিকোরদর েোসিক 

সবিে বৃসদ্ধর আরবদে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১০।  সশখ রোরিল 

সর্সর্টোল লোইরিরীর র্ন্য মুল 

েবরের ৩য় িলোয় অবসস্থি ৩১৬েং 

কিটি বরোরের আরবদে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১১।  সের্পো সেোঃ 

এেোমুল হক, িহকোরী সিসেয়র 

সশিক, সিে্োেো সিটি কর্ পোররশে 

উি সবদ্যোলয় এর আসর্ পক িেস্যোর 

কোররণ অবির ্রবিী িেরয়র 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৫: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় সর্িব হোরটর ইর্োরোর টোকো অ্সররশোসেি  

ররয়রছ সিগুরলো সটন্ডোররর েোধ্যরে করোর র্ন্য এবং িোটি পসফরকট 

েোেলো করোর র্ন্য সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-৬: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় উক্ত েোরকপরটর প্রর্ে িলোর ছোদ সটন্ডোররর  

েোধ্যরে সদয়োর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-০৭: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে আসর্ পক সবষয়টি  িম্পূণ প সেয়র েরহোদয় 

এখসিয়োর এ সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

সিদ্ধোন্ত-০৮ িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় স্েশে প্রর্ো িোলু কররণর সিদ্ধোন্ত িব পস্মসিক্ররে 

সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-০৯: িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় উক্ত সশিকরদর েোসিক ৫,০০০/- (্াঁি) হোর্োর 

টোকো করোর সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত-১০:   িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় সশখ রোরিল সর্সর্টোল লোইরিরীর বরোরের   সবষরয় 

িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

 সিদ্ধোন্ত-১১:  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় উক্ত সশিকরক  ১৫,০০০০/- (্রের হোর্োর) টোকো 

সবিরে চুসক্তসেসিক িোকুরী প্রদোরের সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে 

সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  
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চুসক্তসেসিক িোকুরী প্রদোে করণ 

প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১২। সেোঃ রুহুল 

কুদ্দুি সেয়ো, অধ্যি, েয়েোকুটি 

সিসেয়র (আসলে) েোদ্রোিো এর আসর্ পক 

িহোয়িোর র্ন্য আরবদে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

 
 

আরলোিয সবষয় েং- ১৩। রংপুর সিটি 

কর্ পোররশে ্সরিোসলি ৪টি উি 

সবদ্যোলরয়র সশিক ও কে পিোরীরদর 

উৎিব েোিো প্রদোে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

 

 

 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৪। সকরোেী্োেো 

র্োেিলো র্োরে েিসর্রদ আসর্ পক 

িোহোয্য প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

 

 

 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৫। ২৯েং 

ওয়োর্ পস্থ েোসহগরঞ্জ শ্রী শ্রী ্ররশেোর্ 

েসন্দ্ররর আসর্ পক িোহোয্য প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।   

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৬। েরহুে 

আব্দুি সিোবহোে, এযোর্রেোরকট প্রোক্তে 

আইে উ্রদষ্ট্ো রংপুর সিটি 

কর্ পোররশে এর েোসহগঞ্জ সকন্দ্রীয় 

কবরস্থোরের কবর ্োকো করণ প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৭। নূর-ই- 

েসদেো র্োরে েিসর্দ সেে পোরণর র্ন্য 

আসর্ পক অনুদোরের র্ন্য আরবদে 

প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৮। হুেোয়ুে 

কবীর েোসেক, িোেোরণ িম্পোদক, 

সিটি সপ্রি িোব, রংপুর এর 

আরবদরের সপ্রসিরি র্োহোর্ 

 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ ১২:  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয়  উক্ত েোদ্রোিোর আসর্ পক িোহোয্য প্রদোে েো করোর 

সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়।  

 

 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ১৩-  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয়  উক্ত স্কুরলর সশিক ও কে পিোরীরদর উৎিব েোিো 

প্রদোে েো করোর সবষরয় সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ১৪- িেোয় সবস্তোসরি আরলোিেোরন্ত ০৩ (সিে) র্রের 

িেন্বরয় একটি কসেটি গঠরের িব পিম্মি সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

কসেটি সেম্নরু্ঃ ১) র্েোব সেোঃ সেোস্তোসফর্োর রহেোে, সেয়র 

(আহবোয়ক), র্েোব সেোঃ রুহুল আসেে সেঞো, প্রেোে সেব পোহী 

কে পকিপো (িদস্য), র্েোব সেোঃ মুেিোসির শোসেে, কোউসিলর, 

ওয়োর্ প েং- ১৮,(িদস্য) এবং র্েোব সেোছোঃ সফররদৌিী সবগে, 

িংরসিি আিে েং-০৭ (িদস্য) উক্ত কসেটি এ সবষয়টি 

সদখোশুেো করোর িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ১৫- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয়  উক্ত েসন্দ্রর আসর্ পক িোহোয্য প্রদোে েো করোর 

সবষরয় সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

সিদ্ধোন্তঃ১৬- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে সিটি কর্ পোররশরে সেসদ পষ্ট্ সফ র্েো পূব পক 

কবর ্োকো কররণর সবষরয়  িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত ১৭- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয়  উক্ত েোদ্রোিোর আসর্ পক িোহোয্য প্রদোে েো করোর 

সবষরয় সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ১৮-  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে পূরব প সর্ র্োহোর্ সকোম্পোেী সেোে’র আরছ 

সিটি রোখোর সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 
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সকোম্পোেী সেোে’র েোে ্সরবিপে 

করর সেোেোর্োি উসেে িত্বর সহিোরব 

সঘোষণো করণ প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৯। সেসি্োেো 

সিটি কর্ পোররশে উি সবদ্যোলয় এর 

বোংলো সশিক অবিরর র্োওয়োয় 

সশিক িংকট দূরীকররের র্ন্য 

িোেসয়ক েোরব সেোছোঃ িোসহদো 

সবগেরক সেরয়োগ ও িোর িম্মোসে সিটি 

কর্ পোররশে   হরি  প্রদোে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২০।  সেোঃ 

শোহর্োহোে আলী, বীর মুসক্তরর্োদ্ধোর 

িম্মোসে েোিোর র্ন্য আরবদে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২১। সেোঃ িোরর্দ 

সহোরিে িোিো, অধ্যি, রংপুর আইে 

করলর্, গুপ্ত্োেো, রংপুর এর আসর্ পক 

অনুদোরের  অনুদোরের আরবদে 

প্রিরঙ্গ। 

 

আরলোিয সবষয় েং-২২। িেক ও 

েবে েীসিেোলো ২০১৪ এর সেয়ে 

অনুিোরর রোস্তোর েোেকররণর আরবদে 

প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২৩। ৩১েং 

ওয়োর্ পস্থ গোছ সবক্ররয়র দর্ত্র 

মূল্যোয়রের সবষরয় কোর্ পোরদশ প্রদোরের 

সেসেি চুেোন্ত সিদ্ধোন্ত গ্রহণ প্রিরঙ্গ। 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২৪। িোরে পয়োর 

গ্রহণ সফ এর  িসহি আরবদেকোরীর 

সেকট িরকোরী আইে সেোিোরবক 

১৫% েযোট গ্রহরণর সবষরয় সিদ্ধোন্ত 

গ্রহে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২৫। রোেপুরো 

র্হুরুল ইিলোে সব-িরকোরী সিটি 

প্রোর্সেক সবদ্যোলয় এর সশিক / 

কে পিোরীরদর সিটি কর্ পোররশরে েোষ্ট্োর 

সরোরল অন্তপভূক্ত করণ প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।                         

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২৬। সবসেন্ন 

উন্নয়েমূলক প্রকল্প বোস্তবোয়রের 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ১৯- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে উক্ত সবদ্যোলরয় সশিক প্রদোে েো করোর  এ 

সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ২০-  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে িব মুসক্তরর্োদ্ধোরক প্রসিেোরি ২,০০০/- (দ্যই 

হোর্োর) টোকো প্রদোরের  িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ২১- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় আইে করলর্, গুপ্ত্োেো, রংপুর আসর্ পক অনুদোে 

প্রদোরের সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ২২- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় িেক েবে স্থো্েো েোেকরণ েীসিেোলো/২০১৪  

অনুিোরর রোস্তোর েোেকরণ উ্কসেটির কসেটির সু্োসরশক্ররে 

অনুরেোদরের সবষরয় সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়। 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ২৩- িেোয়  সবস্তোসরি আরলোিেোরন্ত উেয় লরটর র্ন্য 

িরব পোি দরদোিো সহিোরব সেিোি প আয়োে কিিোকশে এর দর গ্রহণ 

করর কোর্ পোরদশ প্রদোরের সিদ্ধোন্ত িব পিম্মিক্ররে গৃহীি হয়।   

 

 

সিদ্ধোন্ত   ২৪- িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে উক্ত িোরে পয়োররর সফ িরকোরী আইে 

সেোিোরবক ১৫% েযোট প্রদোে েো করোর সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে 

সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ২৫-  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিলরবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে উক্ত স্কুরলর সশিক/ কে পিোরীরদর সিটি 

কর্ পোররশরে েোষ্ট্োর সরোল েো করোর সবষরয় িব পিম্মসিক্ররে 

সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

  

 

 

 
সিদ্ধোন্ত  ২৬-   উ্-ক্রসেক েং- ১ হরি ২৬ ্র্ পন্ত উন্নয়েমূলক 

প্রকল্পিমূহ প্রোক্কলেিহ িেোয় িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোসদি হরলো। 
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অগ্রগসি, েতুে প্রকল্প গ্রহণ ও প্রোক্কলে 

অনুরেোদে িংক্রোন্ত আরলোিেো। 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ২৭। রংপুর সিটি 

কর্ পোররশরের সিকলী সবরলর উির 

পূব প সকোরের ্োরের লীর্ প্রোপ্ত র্সে 

১০% মূল্য বৃসদ্ধরি পুেরোয় লীর্ 

প্রদোে প্রিরঙ্গ আরলোিেো। 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ১৮। সবসবে 

 

আরলোিয সবষয় েং- ক)  অত্র সিটি 

কর্ পোররশে এলোকোর সবসেন্ন 

উন্নয়েমূলক কোর্ পক্রে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- খ) রংপুর সিটি 

কর্ পোররশরের আত্মীকৃি েোষ্ট্োর সরোল 

কে পিোরীরদর স্থোয়ীকরণ সবষরয়  

আরলোিেো প্রিরঙ্গ।  

 

 

 

আরলোিয সবষয় েং- গ) রংপুর সিটি 

কর্ পোররশরে েোগসরকত্ব ও িসরত্রগি 

িেদ িংরশোেে করণ আরলোিেো 

প্রিরঙ্গ।  

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ঘ) রংপুর সিটি 

কর্ পোররশরে অরটো/ সরক্সোর লোইরিি 

েোম্বোর বৃসদ্ধ করণ প্রিরঙ্গ।   

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ঙ)  হোরোটি কবর 

স্থোরের বোউন্ডোরী ওয়োল সেে পোণ করণ 

প্রিরঙ্গ আরলোিেো।  

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত  ২৬-   িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় উক্ত সিকলী সবরলর উির পূব প 

সকোরের অেোবোদী  র্সে ১০% বৃসদ্ধরি পুেরোয় ইর্োরো প্রদোরের 

সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।   

 

 

 

 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ক-  িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় িি¡ঃোবেোয়ক প্ররকৌশলীর সেকট  

উন্নয়েমূলক কে পকোন্ড িম্পরকপ র্োেরি িোওয়ো হরল সিসে বরলে 

৩টি প্যোরকরর্র কোর্ িলেোে ররয়রছ। ৩২েং প্যোরকরর্র 

কোরর্র অগ্রগসি েোরলো েো জুে েোরির েরধ্য িেোপ্ত হরব। ৩৫েং 

প্যোরকরর্র কোর্ বোকী ররয়রছ। র্োইকোর কোর্ িলেোে ররয়রছ। 

সর্িব ঠিকোদোর কোর্ কররি সবলম্ব কররছ িোরদর আর িেয় 

বৃসদ্ধ করো র্োরব েো। ৪েং ওয়োর্ প কোউসিলর বরলে সর্িব রোস্তো 

খেে করো হরয়রছ সকন্তু কোর্ কররি সবলম্ব কররছ সিিব 

রোস্তোগুরলো সেসর্ বোলু সদরয় েরোট করো প্ররয়োর্ে। ১২েং ওয়োর্ প 

কোউসিলর বরলে িব প্রোক্কলে বিরী হরল সটন্ডোর সদয়ো সর্রি 

্োরর। সর্িব প্যোরকরর্র কোর্ সটন্ডোর হরয়রছ ঠিকোদোর িেয়েি 

কররছেেো, সিগুরলো বোসিল করর েতুে কোর্ করো িম্ভব েয় েরে প  

িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

 

সিদ্ধোন্ত  খ- িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয়  আত্মীকরণকৃি েোষ্ট্োর সরোল  

কে পিোরীরদর স্থোয়ী করণ কসেটিরি প্রেোে সেব পোহী কে পকিপোরক 

আহবোয়ক করর ১৮েং ওয়োর্ প কোউসিলররক িংযুক্ত করোর 

সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।   

 

 

সিদ্ধোন্ত গ- িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় উক্ত েোগসরকত্ব ও িসরত্রগি িেদ 

িংরশোেে করোর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।   

 

 

 

সিদ্ধোন্ত ঘ- িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় উক্ত  অরটো / সরক্সো লোইরিি 

সেরিো্সলটে কসেশেোররর িোরর্ সর্োগোরর্োগ করর বৃসদ্ধ করোর 

সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।   

 

সিদ্ধোন্ত   ঙ-  িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় উক্ত  কবরস্থোরে বোউন্ডোরী ওয়োল 

সেে পোরণর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়। 
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আরলোিয সবষয় েং- ি)  সুযরেসেয়র 

প্রকোশ করণ প্রিরঙ্গ আরলোিেো।  

 

 

আরলোিয সবষয় েং- ছ):  বুসেরহোট 

বোর্োরর রোর্স্ব আয় বৃসদ্ধ করণ প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো।  

 

 

আরলোিয সবষয় েং- র্)  বোবুখাঁর 

দসিে পূব প অংরশ অবসস্থি 

কবরস্থোরের েোেকরে “ বোবুখাঁ 

কবরস্থোে” েোরে েোেকরে প্রিরঙ্গ 

আরলোিেো। 

 

 

সিদ্ধোন্ত   ি-  িেোয় সেয়র েরহোদয় ও উ্সস্থি িকল 

কোউসিলরবৃন্দ্ একেি হরয় সুযরেসেয়র প্রকোশ ও উরম্মোিে 

করোর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।   

 

সিদ্ধোন্ত   ছ- িেোয় সেয়র েরহোদয় এ মুহুরিপ েিসর্দ ও েসন্দ্রর 

িংস্কোররর সকোে সুরর্োগ েোই েরে প সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি 

হয়।   

 

 

সিদ্ধোন্ত    র্-  িেোয় উ্সস্থি সেয়র েরহোদয় ও কোউসিররবৃন্দ্ 

একেি হরয় বরলে ২২েং ওয়োরর্ প অবসস্থি বোবুখাঁরসিণ পূরব প 

অবসস্থি কবরস্থোেটির েোে বোবুখাঁ বোলো্োেো কবরস্থোে েোেকরণ 

করোর সিদ্ধোন্ত িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

  

 

 

 

 

৯.২  স্থোয়ী কসেটির িেো 

(১) অর্ প ও িংস্থো্ে স্থোয়ী কসেটি  

 

অর্ প ও িংস্থো্ে স্থোয়ী কসেটির িদস্যবৃন্দ্  

ক্রে ্দবী োে 

০১ র্েোব সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) 

০২ র্েোব সেো: ের্রুল ইিলোে সদওয়োেী, ৯ েং ওয়োর্ প িেো্সি  

০৩ র্েোব সেোছোঃ েোসছেো আক্তোর, িংরসিি ওয়োর্ প েং -১ িদস্য 

০৪ র্েোব সেো: লোইকুর রহেোে েোজু, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং -১০ িদস্য 

০৫ র্েোব সেো: েোহোবুব সেোরশ পদ, কোউসিলর, ওয়োর্ প -৩২ িদস্য 

০৬ র্েোব সেো: হোসববুর রহেোে, প্রেোে সহিোব রিণ কে পকিপো ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব 

 

 

 

অর্ প ও িংস্থো্ে স্থোয়ী কসেটির িেোর আরলোিয সবষয় এবং প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

১৫/০৯/২০২০ 

১. গি িেোর আরলোিয সবষয় ও সিদ্ধোন্ত 

অনুরেোদে প্রিংরগ। 

 

 

২. ২০২০-২০২১ অর্ পবছররর প্রস্তোসবি 

বোরর্ট প্রণয়ে ও বোস্তবোয়ে প্রিংরগ। 

সিদ্ধোন্ত-১: গি িেোর কোর্ পসববরণী ্োঠ পূব পক সকোেপ্রকোর 

িংরর্োর্ে, সবরয়োর্ে ও িংরশোেে েো র্োকোয় িেোয় 

িব পিম্মসিক্ররে গৃহীি হয়।  

 

সিদ্ধোন্ত-২: ২০২০-২০২১ অর্ পবছররর প্রস্তোসবি বোরর্ট িম্পরকপ 

আরলোিেোয় প্রেোে সহিোব রিণ কে পকিপো বরলে, এবোররর 

২০২০-২০২১ অর্ পবছররর বোরর্ট সর্রকোে িেরয়র সিরয় অসেক 

বোস্তবিম্মি। অর্ পবছররর প্রস্তোসবি বোরর্ট সর্ে 

সটকিই,উন্নয়েমূলক ও বোস্তবমুখী বোরর্ট প্রণয়ে িম্ভব হয় 

সির্ন্য িকরল সেকট সর্রক আন্তসরক িহরর্োসগিো কোেেো 

কররে। বোরর্ট সর্ে র্েগরণর কোসঙ্খি আশো পূরণ কররি ্োরর 

সির্ন্য িকরলর িহরর্োসগিো কোেেো করো হয়। 
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৩. সিটি কর্ পোররশরের েতুে আরয়র উৎি 

সৃসষ্ট্ করোর েোধ্যরে সবর্রেি প্রর্োর্োল 

আকোরর কর্ পোররশরের িেোয় উ্স্থো্ে। 

 

সিদ্ধোন্ত-৩: িেোয় উ্সস্থি িদস্যগণ িম্ভোব্য েতুে েতুে আরয়র 

উৎি সৃসষ্ট্র উ্র গুরুত্ব আররো্ কররে। ২০১৬ িোরলর েরর্ল 

ট্যোক্স সশসর্উল সেোিোরবক সছোট-বে-েোঝোসর েোেো রকরের 

উৎরি করোররো্রর েোধ্যরে কর্ পোররশে আয় কররছ। এছোেো, 

সেিো প্ররিসিং কোরবোসররদর সেকট হরিও ট্যোক্স আদোয় করো 

হরচ্ছ। িেোয় আররো েতুে আরয়র উৎি সখোর্োর র্ে 

িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। সেম্নসলসখি প্রস্তোসবি 

খোিগুরলো হরলো- এ্োট পরেন্ট ব্যবিোর েোধ্যরে আয় বৃসদ্ধ, সরষ্ট্ 

হোউর্ সেে পোে ও ্সরিোলেোর েোধ্যরে আয় বৃসদ্ধ, অবকোঠোরেো 

সেে পোে িংসিষ্ট্ র্ন্ত্র্োসি েোেো সদরয় আয় বৃসদ্ধ করণ, সুর্য় 

্োসে সবোিলর্োি করণ ও সব্েে এবং সর্রেল্োর সকোম্পোেীর 

েোধ্যরে েোরকপট সেে পোে ইিযোসদ। এিকল সবষয়গুরলো 

কর্ পোররশরের েোসিক িেোয় উথ্র্ো্রের র্ন্য সিদ্ধোন্ত গৃহীি 

হয়।  

 

৪. সবদ্যযৎ সবল এবং সটসলরফোে সবল এর 

কস্ প্রোসপ্ত সেসিি করর িো প্রসি েোরি 

কর্ পোররশে কতৃপক ্সররশোে করো 

 

আরলোিেো ও সিদ্ধোন্ত-৪: িেোয় আরলোিেো হয় সর্ িকল সবদ্যযৎ ও 

্োসের সবল বরকয়ো ররয়রছ সিগুরলো র্র্োিেরয় ্সররশোে করো 

হরচ্ছ। বোকীগুরলো িংসিষ্ট্ কতৃপ্ ি সর্রক র্র্োিেরয় সবরলর কস্ 

েো ্োওয়োয় বরকয়ো সর্রক র্োয়। িংসিষ্ট্ কসেটির িদস্যগণ সবল 

্োওয়োর িোরর্ িকল বরকয়ো-্োওয়ো ্সররশোে করোর র্ন্য 

্রোেশ প প্রদোে করো হয়। 

৫. ট্যোক্স আদোরয়র লরিয েতুে েতুে উৎি 

সৃসষ্ট্করণ 

 

আরলোিেো ও সিদ্ধোন্ত-৮: িেো্সি সেো: ের্রুল ইিলোে 

সদওয়োেী এর এক প্ররশ্নর র্বোরব হোট-বোর্োর শোখো প্ররেোে বরলে 

আগোেী িেোয় ১৪২৭ বঙ্গোরের সবসেন্ন হোট-বোর্োর, র্লোশয়, 

পুকুরিমূহ ইর্োরোর অেোদোয়ী টোকো দ্রুি আদোরয়র ব্যবস্থো করো 

হরব। 

 ৬. সবসবে। আরলোিেো ও সিদ্ধোন্ত-৯: অর্ প ও িংস্থো্ে সবষয়ক স্থোয়ী কসেটির 

িেো আরও কোর্ পকর করোর র্ন্য িোগোদো সদওয়ো হয় এবং 

িকলরক উ্সস্থি র্োকোর র্ন্য অনুররোে র্োেোরেো হয়। 
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 (২) বর্পয ব্যবস্থো্েো স্থোয়ী কসেটি  

 

বর্পয ব্যবস্থো্েো স্থোয়ী কসেটির িদস্যবৃন্দ্ 

ক্রে ্দবী োে 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

 িেো্সি  র্েোব সেো: েোহবুবোর রহেোে েঞ্জু কোউসিলর ওয়োর্ প েং ২১ 

 িদস্য র্েোব সেোছোঃ সফররদৌিী সবগে, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিল-৭ 

 িদস্য র্েোব সেো: হোরুনুর রশীদ, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-২৭ 

 িদস্য র্েোব সেো: েোহমুদ্যর রহেোে টিটু, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ১৯ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: আইয়ুব আলী িরকোর, শোখো প্রেোে, বর্পয ব্যবস্থো্েো 

 

বর্পয ব্যবস্থো্েো কসেটির িেোর আরলোিয সবষয় এবং প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

২১-০৭-২০২০ ১. শহররর সবসেন্ন স্থোরে র্োস্টসবে স্থো্ে 

প্রিরঙ্গ 

২. ্সরচ্ছন্নিো িোেগ্রী িরবরোহ প্রিরঙ্গ 

৩. ২১ ও ২৪ েং ওয়োরর্ প ্সরচ্ছন্নিো সবষয়ক 

েরর্ল কে প্ সরকল্পেো িম্পরকপ আরলোিেো 

৪. সবসবে।  

১. েগরীর গুরুত্বপূে প সেোরে র্োস্টসবে স্থো্রের সবষরয় সিদ্ধোন্তগ্রহণ 

করো হয়।  

২. প্রসি দ্যই েোি ্র ্র ্সরচ্ছন্ন িোেগ্রী ক্ররয়র সবষরয় সিদ্ধন্ত 

গ্রহণ করো হয়।  

৩. র্োইকো-সিরফোরসি প্রকরল্পর িলেোে ২০২০-২০২১ 

অর্ পবছররর গৃহীি কে প্ সরকল্পেো িেোয় উ্স্থো্ে করো হয়। এ 

সবষরয় উসেসখি ওয়োরর্ পর ্সরচ্ছন্নিো কোরর্র েসেটসরং করোর 

লরিয েোগসরকরদর িম্পৃক্ত করর কোর্ পক্রে ্সরিোলেোর ্রোেশ প 

প্রদোে করো হয়।   

 

 

(৩) সশিো, স্বোস্থয, ্সরবোর ্সরকল্পেো এবং স্বোস্থযরিো ব্যবস্থো্েো (সশিো ও স্বোস্থয) স্থোয়ী কসেটি  

 

সশিো ও স্বোস্থয িম্পসকপি স্থোয়ী কসেটি’র িদস্যবৃন্দ্ 

ক্রে ্দবী োে 

০১ ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

০২ িেো্সি  র্েোব সেো: আব্দুল গোফ্ফোর, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ১৭ 

০৩ িদস্য সেোছোঃ েোর্মুে েোহোর, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর -১১ 

০৪ িদস্য র্েোব সেো: লোইকুর রহেোে েোজু, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-১০ 

০৫ িদস্য সেোছোঃ িোরহদো সবগে, িংরসিি কোউসিলর ওয়োর্ প -৫ 

০৬ ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: েোহবুব, শোখো প্রেোে, সশিো ও িংস্কৃসি শোখো 

 

সশিো ও স্বোস্থয িম্পসকপি স্থোয়ী কসেটি িেোর আরলোিয সবষয় ও প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহ  

 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

 
কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 

  

 

(৪) েগর ্সরকল্পেো ও উন্নয়ে স্থোয়ী কসেটি  

েগর ্সরকল্পেো ও উন্নয়ে স্থোয়ী কসেটি’র িদস্যবৃন্দ্  

ক্রে ্দবী োে 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

 িেো্সি  র্েোব সেো: সিৌসহদ্যল ইিলোে, কোউসিল, ওয়োর্ প েং ২০ 

 িদস্য সেোছোঃ ফসরদো সবগে, িংরসিি কোউসিলর, ১০ 

 িদস্য র্েোব সেো: ফর্রল এলোহী, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-১৩  

 িদস্য র্েোব সেো: িোেছুল হক, কোউসিলর, ওয়োর্ প ৩১ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: ের্রুল ইিলোে, েগর ্সরকল্পেোসবদ 
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েগর  ্সরকল্পেো ও উন্নয়ে স্থোয়ী কসেটির িেোর আরলোিয সবষয় ও প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

 কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 

 

(৫) সহিোব সেরীিো ও রিণ স্থোয়ী কসেটি 

 

সহিোব সেরীিো ও রিণ স্থোয়ী কসেটি’র িদস্যবৃন্দ্  

ক্রে ্দবী োে 

০১ ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

০২ িেো্সি  র্েোব সেো: সেোক্তোর সহোরিে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ২৯ 

০৩ িদস্য র্েোব সেো: হোরুে-অর-রসশদ, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-২৭ 

০৪ িদস্য সেোছো: সফররদৌিী সবগে, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর ৭ 

০৫ িদস্য র্েোব সেো: েোমুনুর রসশদ, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৮ 

০৬ ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: হোসববুর রহেোে, প্রেোে সহিোব রিণ কে পকিপো 

 

সহিোব সেরীিো ও রিণ স্থোয়ী কসেটি’র িেোর আরলোিয সবষয় ও প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহ   

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

 কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 

 

(৬) েগর  অবকোঠোরেো সেে পোে ও িংরিণ স্থোয়ী কসেটি  

 

েগর  অবকোঠোরেো সেে পোে ও িংরিণ স্থোয়ী কসেটি’র িদস্যবৃন্দ্ 

ক্রে ্দবী োে 

০১ ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

০২ িেো্সি  র্েোব সেো: সেোখরলছুর রহেোে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৫ 

০৩ িদস্য র্েোব সেো: সিৌসহদ্যল ইিলোে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ২০ 

০৪ িদস্য র্েোব সেো: সিরোজুল ইিলোে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৩৩ 

০৫ িদস্য র্েোব সেো: মুেিোসির শোেীে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ১৮ 

০৬ িদস্য সেোছো: র্োসেলো সবগে, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর ৪ 

০৭ ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: আর্ে আলী, সেব পোহী প্ররকৌশলী 
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(৭)্োসে ও সবদ্যযৎ স্থোয়ী কসেটি 

্োসে ও সবদ্যযৎ স্থোয়ী কসেটি’র িদস্যবৃন্দ্ 

ক্রে ্দবী োে 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

 িেো্সি  র্েোব সেো: নুরুন্নবী ফুলু, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ২৫ 

 িদস্য সেোছো: সবলসকি  সবগে, িংরসিি কোউসিল ২ 

 িদস্য র্েোব সেো: েোহবুবোর রহেোে েঞ্জু, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ২১ 

 িদস্য র্েোব সেো: েোহফুর্োর রহেোে েোফু, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৭ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: রসফকুল ইিলোে, িহকোরী প্ররকৌশলী 

 

(৮) িেোর্কল্যোণ ও কসেউসেটি সিন্টোর স্থোয়ী কসেটি 

িেোর্কল্যোণ ও কসেউসেটি সিন্টোর স্থোয়ী কসেটি’র িদস্যবৃন্দ্ 

ক্রে ্দবী োে 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

 িেো্সি  র্েোব সেোছো: েোসছেো আক্তোর, িংরসিি কোউসিলর ১ 

 িদস্য র্েোব শ্রী হোরোেে িন্দ্র রোয়, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৪ 

 িদস্য সেোছো: সুইটি সবগে, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর, ৩ 

 িদস্য র্েোব সেো: আবুল কোলোে আর্োদ, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ২ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: সিসলে, বসস্ত উন্নয়ে কে পকিপো 

 

িেোর্কল্যোণ ও কসেউসেটি সিন্টোর স্থোয়ী কসেটি’র িেোর আরলোিয সবষয় ও প্রেোে প্রেোে সু্োসরশ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

০৯/০৭/২০২০ 

আরলোিয সবষয় েং-১: সবগি িেোর সিদ্ধোন্ত 

অনুরেোদে 

আরলোিয সবষয় েং-২: শহররর িেোর্ কল্যোে 

ও কসেউসেটি সিন্টোর উন্নয়ে সেরয় আরলোিেো 

আরলোিয সবষয় েং-৩: সবসবে। 

সিদ্ধোন্ত-১: সবগি িেোর কোর্ পসববরণী সবরশষ সকোে আ্সি েো 

র্োকোয় এবং সকোেরু্ িংরর্োর্ে ও সবরয়োর্ে েো র্োকোয় িেোয় 

িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোদে করো হয়।  

আরলোিেো ও সিদ্ধোন্ত-২: িেোয় সবসেন্ন িোেোসর্ক অনুষ্ঠোরের 

র্ন্য একটি কসেউসেটি সিন্টোররর প্ররয়োর্েীয়িো সবষরয় 

সবস্তোসরি আরলোিেো করো হয়। িোই কর্ পোররশরের েোসিক 

িেোয় উথ্র্ো্রের েোধ্যরে কসেউসেটি সিন্টোর সেে পোরের সবষয়টি 

িব পিম্মসিক্ররে সু্োসরশ করোর সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

আরলোিয সবষয় েং-১: সবগি িেোর সিদ্ধোন্ত 

অনুরেোদে 

আরলোিয সবষয় েং-২: শহররর িেোর্ কল্যোে 

ও কসেউসেটি সিন্টোর উন্নয়ে সেরয় আরলোিেো 

আরলোিয সবষয় েং-৩: সবসবে। 

সিদ্ধোন্ত-১: সবগি িেোর কোর্ পসববরণী সবরশষ সকোে আ্সি েো 

র্োকোয় এবং সকোেরু্ িংরর্োর্ে ও সবরয়োর্ে েো র্োকোয় িেোয় 

িব পিম্মসিক্ররে অনুরেোদে করো হয়।  

সিদ্ধোন্ত-২: িেোয় সবস্তোসরি আরলোিেো হয় সর্ সিটি কর্ পোররশরে 

এখরেো উন্নিেোরের ্োকপ সেই। সকন্তু েোগসরকরদর সবরেোদরের 

প্ররয়োর্েীয়িো ররয়রছ। িোই একটি আধুসেক ্োকপ স্থো্রে 

িব পিম্মসিক্ররে সিদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

(১০) ক্রীেো ও িংস্কৃসি স্থোয়ী কসেটি  

 

ক্রীেো ও িংস্কৃসি কসেটির িদস্যবৃন্দ্  

ক্রে ্দবী োে 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

 িেো্সি  র্েোব সেো: আসেনুর রহেোে, কোউসিলর, ওয়োর্ প ১৬ 

 িদস্য সেোছো: েরেোয়োরো সুলিোেো েসল, িংরসিি কোউসিলর ১০ 

 িদস্য র্েোব সেো: রসফকুল ইিলোে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ১ 

 িদস্য র্েোব সেো: র্য়নুল আরবদীে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ১১ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: েোহবুব, শোখো প্রেোে, সশিো ও িংস্কৃসি শোখো 
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ক্রীেো ও িংস্কৃসি স্থোয়ী কসেটির আরলোিয সবষয় ও প্রেোে প্রেোে সু্োসরশ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

 
কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 

 

(১৫) দোসরদ্রয হ্রোিকরণ ও বসস্ত উন্নয়ে সবষয়ক স্থোয়ী কসেটি  

স্থোয়ী কসেটির িদস্য  

ক্রে ্দবী োে 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেো: সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো 

 িেো্সি  র্েোব সেো: রসবউল আরবদীে রিে, কোউসিলর, ওয়োর্ প ১২ 

 িদস্য সেোছো: সুইটি সবগে, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর েং ৩ 

 িদস্য র্েোব সের্োনুর রহেোে সেজু, কোউসিলর, ওয়োর্ প ২২ 

 িদস্য র্েোব সেো: রহেতুেো বোবলো, কোউসিলর, ওয়োর্ প ২৮ 

 িদস্য র্েোব সেো: ের্রুল ইিলোে সদওয়োেী, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৯ 

 িদস্য র্েোব সেো: িোেছুল হক, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং ৩১ 

 িদস্য র্েোব েীর সেো: র্োেোলউেীে, কোউসিলর, ওয়োর্ প ২৪ 

 িদস্য র্েোব সেোছো: হোিেো বোনু, িংরসিি ওয়োর্ প কোউসিলর ৮ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেো: সিসলে সেয়ো, বসস্ত উন্নয়ে কে পকিপো 

 

 

িেোর আরলোিয সবষয় এবং প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

 কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 

(১৭) েোরী ও সশশু উন্নয়ে সবষয়ক স্থোয়ী কসেটি  

েোরী ও সশশু উন্নয়ে সবষয়ক স্থোয়ী কসেটির িদস্য  

ক্রে ্দবী েোে  

 ্দোসেকোরবরল িদস্য (সেয়র) র্েোব সেোস্তোসফর্োর রহেোে সেোস্তফো, সেয়র 

 িেো্সি  র্েোব সেোছো: হোিেো বোনু, িংরসিি কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-০৮ 

 িদস্য র্েোব সেো: আসেনুর রহেোে, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-১৬ 

 িদস্য র্েোব সেো: আব্দুল গোফ্ফোর, কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-১৭ 

 িদস্য র্েোব সেোছো: সবলসকি সবগে, িংরসিি কোউসিলর, ওয়োর্ প েং-০২ 

 ্দোসেকোরবরল িদস্য িসিব র্েোব সেোছো: সররহেো আখিোর, উিেোে িহকোরী, সশিো শোখো 

 

স্থোয়ী কসেটির িেোর আরলোিয সবষয় এবং প্রেোে প্রেোে সু্োসরশিমূহঃ 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে  সু্াক্ষরি 

কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 
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১০. েোগসরক িম্পকৃ্তকরণ 

১০.১ ওয়োর্ প ্র্ পোরয় িেন্বয় কসেটির (র্সিউএলসিসি) িেো 

কররোেো কোলীে ্সরসস্থরি িেো করো িম্ভব হয়সে । 

 

 

 

 

১০.২ সিসেল সিোিোইটি সকোঅসর্ পরেশে কসেটি (সিএিসিসি) িেো 

(জুলোই ২০১৯ সর্রক জুে ২০২০) 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে ক্ষসিান্ত/সু্াক্ষরিসমূহ 

   

   

   

   

 

 

১০.৩ জেসভা/ জেতার মুনিামুক্ষি 

তাক্ষরি আনলােয ক্ষবষয় প্রধাে প্রধাে ক্ষসিান্ত/সু্াক্ষরিসমূহ 

   

 

 

১০.৪ জেসনেতেতা বৃক্ষি এবং প্রোর কার্ পক্রে 

 

তাক্ষরি মূল ক্ষবষয়বস্তু লক্ষিত এলাকা / দল 
সম্ভাব্য অংিগ্রহণকারীর 

সংখ্যা 

   ৭০০ র্ে 

    

    

    

    

 

১০.৫ োগক্ষরক েতােত এবং অক্ষভনর্াগ প্রক্ষতকার 

)১( অক্ষভনর্াগ প্রক্ষতকার 

ক্রে মসবাসমূহ 

অক্ষভনর্াগ গ্রহনণর 

সংখ্যা এবং 

প্রক্ষক্রয়াকরণ 

অক্ষভনর্াগ 

ক্ষেস্পক্ষত্তর সংখ্যা 

অক্ষভনর্াগ ক্ষেস্পক্ষত্তর 

িতকরা হার 

 কর এবং ক্ষফ ০৪টি  ০৩টি  ৯০% 

 অবকাঠানো ০৩টি  ০২টি ৯০% 

 ্াক্ষে সরবরাহ ০৫টি  ০৫টি  ১০০%  

 বজপয ব্যবস্থা্ো ৫০টি  ৪৫টি  ৯৫% 

 গণনিৌোগার ০১টি  ০১টি  ১০০% 

 ্াবক্ষলক োনকপট ০১ টি ০১ টি ১০০% 

 ইক্ষ্আই ০১ টি ০১ টি ১০০% 

 সাংস্কৃক্ষতক/নিলাধূলা ০৩টি  ০২টি ৯০% 

 সকোসের্-১৯ সবষয়ক ২৫ টি ২৫টি ১০০% 
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 র্লোবদ্ধিো ০৫টি ০৩টি ৮০% 

* অসেরর্োগ গ্রহেকোরী কে পকিপো (সর্আরও) কতৃপক প্রোপ্ত অসেরর্োগগুসল িব পদো প্রসক্রয়োকরণ করো হয় েো, িরব প্রসবেোরে সেে পোসরি 

্দ্ধসিরি েোগসরক প্রসিসক্রয়ো ও অসেরর্োগ সেরিরের সবষয়টি র্োিোই-বোছোই করো হয়। সুিরোং প্রোপ্ত অসেরর্োগগুসল সকবল সলস্বদ্ধ 

করো হয়েো অসেকন্তু িংসিস্ট সবেোগ কতৃপক এগুরলো সেস্পসির ব্যবস্থো গ্রহণ করো হয়।  

 

)২( উনল্লিনর্াগ্য অক্ষভনর্াগ এবং েতােতসমূহ 

 

উনল্লিনর্াগ্য অক্ষভনর্াগ এবং গৃহীত ্দনি্সমূহ 

অসেরর্োগ গ্রহণ এবং সেস্পসিকরণ প্রসক্রয়ো সিটি কর্ পোররশে কতৃপক গৃহীি ্দরি্িমূহ 

প্ররর্োর্য েয় প্ররর্োর্য েয় 

 

অসেরর্োগ সবষয়ক প্রসিসক্রয়ো/েিোেি 

 

 

 

 

(৩) েোগসরক র্সর্-এর িংসিপ্ত ফলোফল (র্সদ র্সর্ কোর্ ্সরিোসলি হরয় র্োরক) 

সিটি কর্ পোররশরের সিবো সবষরয় েোগসরক িন্তুসষ্ট্  

 

সর্িকল সিবোিমূরহর অসেকির উন্নসি করো প্ররয়োর্ে 
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ফরটো গ্যোলোরীঃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

সকোসের্-১৯ প্রসিররোরে র্েউদ্বদু্ধকরণ কে পসূিী 

েদী েোঙ্গে ্সরদশ পে এবং বোে সেে পোণ  
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রোস্তো িংস্কোর এবং সেরোেি কোর্ পক্রে 

িেকবোসি িম্প্রিোরে, িংস্কোর এবং সেরোেি  

িীর্ সেে পোণ   
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ওেোররহর্ ্োসের ট্যোংসক সেে পোণ   

শ্যোেোসুন্দ্রী খোল িংস্কোর এবং িীর্ সেে পোে    
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কররোেোর সবস্তোর সরোরে র্েিরিিেিো বৃসদ্ধ এবং েোস্ক সবিরণ     

েতুে রোস্তো সেে পোণ  
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