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শ সংে পন ও া া 

English বাংলা 
ADB Asian Development Bank এিডিব এশীয়উ য়ন াংক 

ADP 
Annual Development 
Program  এিডিপ বািষকউ য়নপিরক না 

BDT Bangladesh Taka  িবিড  বাংলােদশটাকা 
CC City Corporation  িসক িস কেপােরশন 

C4C 

Project for Capacity 
Development of City 
Corporations (of LGD 
assisted by JICA) িসফরিস 

ক াপািস  ফর িস  (ক াপািস  
ডেভলপেম  অব িস  কেপােরশন 
কে র সংি  প 

CGP 

City Governance Project 
(of LGED funded by 
JICA) িসিজিপ িস  গভ া  ক  

CSCC 
Civil Society 
Coordination Committee  িসএসিসিস শীলসমাজসম য়কিম  

FY Fiscal (Financial) Year অব অথবছর 

MGSP 

Municipal Governance 
and Service Project (of 
LGED funded by the 
World Bank) এমিজএসিপ পৗরসভা গভ া  ও সািভস ক  

UNDP 
United Nations 
Development Programme ইউএনিডিপ জািতসংঘ উ য়ন কম িচ 

WLCC 
Ward Level Coordination 
Committee ডি উএলিসিস ওয়াড লেভল সম য় কিম  
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১. ময়েরর বাণী 
Kzwgjøv িস  কেপােরশেনর ময়েরর প  থেক েভ া 

াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর িত িবন  া াপন করিছ। ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালন, 
১৯৭১ সােলর মহান াধীনতা ে  ও িবিভ  সমেয় গণত  র ায় যারা জীবন িবসজন িদেয়েছন, স সব বীর শহীদেদর গভীর ার সােথ 

রণ করিছ । ১৮৬৪ সােল ৩০ নেভ র িম া পৗরসভা িতি ত হয়। িম া পৗরসভা এবং সদর দি ণ পৗরসভা একী ত কের ১০ 
লাই ২০১১ ি ঃ তািরেখ িম া িস  কেপােরশন গঠন করা হয়। বতমােন িম া িস  কেপােরশেনর লাকসং া ৮ ল ািধক এবং 

এর আয়তন ৫৩.০৪ বগ িক:িম:। িম া িস  কেপােরশেনর ১৫ ন ২০২২ তািরেখর িনবাচেন িনবািচত ময়র িহেসেব বতমােন আিম 
দািয়  পালন করিছ। িস  কেপােরশেনর িনবািচত পিরষদ ও কমকতা-কমচারী তােদর যথাসা  েচ া ও  ু ব াপনার মা েম 
নগরবাসীর কাি ত উ য়ন অজন স ম হেব বেল আিম িব াস কির। কেরানা মহামারী ( কািভড-১৯) পিরি িতেত িস  কেপােরশেনর 
উ য়ন কমকা  ও রাজ  আহরেণ অেনক িতব কতা ি  হেয়েছ। এরই মে  মহান আ াহর অেশষ রহমেত আমরা দলমত িনিবেশেষ 
সি িলতভােব েযাগময় পিরি িত থেক উে ারণ হেত পেরিছ। কেরানা সং মণ িনয় ণ, লকডাউন পিরি িত উে ারণ, িচিকৎসা ও 
মানিবক সহায়তায় িস  কেপােরশেনর উে ােগ িম া মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ১.২৫ কা  টাকায় আইিসইউ বড াপন, পযা  

র া সাম ী, াণ সাম ী, জীবা করণ, াপক পির তা অিভযান পিরচালনা করা হেয়েছ। কািভড ভ াকিসেনশন কােজও আমরা 
জাতীয় পযােয় শংিসত হেয়িছ।  

িম া এক  াচীন জলা শহর। ভৗগিলক অব ান, িশ া, িচিকৎসা ও অবকাঠােমাগত িদক থেক এ  এক  স  নগরী এবং অতীব 
মযাদার অিধকারী। ঢাকা-চ াম মহাসড়েকর পােশ গেড় উঠা এ নগরী সারােদেশর সােথ যাগােযােগর িদক থেকও অত  ণ। 
ভৗগিলক অব ান ও যাগােযাগ িবেবচনায় সরকাির- বসরকাির ণ িবভাগীয় কাযালয় এ মহানগরীেত অবি ত। এখােন 
বসা-বািণজ  ও আবাসন স ের এেসেছ ব িবক পিরবতন। র ানী ি য়াকরণ এলাকা(ইিপেজড) ািপত হওয়ার পর এখােন হাজার 

হাজার মা েষর কমসং ােনর েযাগ হেয়েছ। এখানকার দনি ন জীবনমান ঢাকা চ াম থেক লনা লকভােব সা য়ী, খকর এবং 
শাি ময়। ফেল সরকাির চা িরজীবী, বাসী, বসায়ী ও ধনাঢ  ণী এ মহানগরীেত ায়ী আবাসন গেড় েলেছ এবং িদন িদন 
মহানগরীর লাকসং া বেড়ই চলেছ। মবধমান জনসং ার চােপ মহানগরীর িবিভ  েযাগ- িবধা সংেকািচত হেয় আসেছ, নাগিরক 
সবা দােন িতিনয়ত িহমিশম খেত হে  িস  কেপােরশনেক। এর থেক উে ারেণর জ  পিরকি ত নগর উ য়েনর কান িবক  
নই। সরকাির ও দাতা সং ার সহায়তার  আেরা সািরত করেত হেব। অ থায় িস  কেপােরশেনর পে  কাি ত নাগিরক চািহদা 

ও েযাগ- িবধা িনি ত করা অস ভব হেয় পড়েব। যানজট ও জলাব তা িনরসনসহ নগরীর সামি ক উ য়েনর লে  েগাপেযাগী 
পদে প হণ এবং তা বা বায়েনর মা েম কেপােরশন নাগিরক েযাগ িবধা ি েত আমরা অ ীকারাব । 

নগরবাসীর জীবনযা ার মান ি  তথা মৗিলক মানিবক চািহদা েলা রেণ িম া িস  কেপােরশন সবসময়  িমকা পালন কের 
আসেছ। িবেশষকের িশ া, া , িবেনাদন, যাতায়াত, পয়ঃিন াশন, জলাব তা, দাির  িনরসন, সৗ যবধন, পিরেবশ র া, পািন 
সংেযাগ, ীড়া ও সাং িতক েপাষকতা, স াস ও মাদক িবেরাধী অিভযান, এিতম অসহায় ঃ েদর সহায়তা ও শাি ণ রাজৈনিতক 
সহাব ান িত িবষেয় আিম িনরলস েচ া চািলেয় যাি । ণ সড়ক েলােত যানজট িনরসনকে  রা া শ করণসহ রাড 
িডভাইডার াপন করা হেয়েছ। জনিনরাপ া িবধােন নগরীর ২৮  ণ পেয়ে  িস  ক ােমরা াপন করা হেয়েছ।  

০৭ লাই ২০২২ ি া  িম া কেপােরশেনর দািয় ভার হণ কির। হাজােরা সম া িব মান থাকেলও এ েলা র কের িম া িস  
কেপােরশনেক এক  আ িনক নগরীেত পা েরর পিরক না হণ ও বা বায়েনর আ িরক েচ ায় আমরা এিগেয় চেলিছ। আমােদর 
চািহদা অেনক, িক  স দ সীিমত । এ সীিমত স দেক পিরকি তভােব কােজ লািগেয় এক  র ও শাি ময় িস  কেপােরশন গঠেন  
আ িরকভােব কাজ কের যাি । িস  কেপােরশেনর শাসিনক ও অবকাঠােমার উ য়েন মাঠ পযােয় জরীপ, ািপং ও সংি  িবিভ  

িণ- পশার মা ষ ও ানীয় ন ে র সােথ কাযকর মতিবিনমেয়র মা েম মহাপিরক না (Master Plan) ড়া  করা হেয়েছ এবং 
ইহা বা বায়ন ি য়াধীন আেছ। নাগিরক িবধা িনি তকরণ, মহানগরবাসীর সবার মান ি  ও কাি ত উ য়েনর লে  দাতা সং ার 
সহেযািগতায় িসিজিপ, এমিজএসিপ, িডিপিপ, ৩৭ জলা পািন সরবরাহ ক , ইউিপএইচিসএসিডিপ কে র মা েম াপক উ য়ন 
কমকা  স ািদত হেয়েছ। মাননীয় ধানম ীর বদা তায় একেনক সভায় অ েমািদত “ িম া িস  কেপােরশেনর সমি ত অবকাঠােমা 
উ য়ন" শীষক কে র আওতায় ১৫৩৮.১০৪৪ কা  টাকার উ য়ন কাজ চলমান আেছ। এ কে র ময়াদ ০১ জা য়াির ২০২২ থেক 
৩১ িডেস র ২০২৪ পয । এ  েরা ির বা বািয়ত হেল িস  কেপােরশেনর সামি ক উ য়ন িচে  আ ল পিরবতন ঘটেব। িম া িস  
কেপােরশেনর উ য়েন সহেযািগতা দােনর জ  ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র মাননীয় ম ী এবং িম া-০৬ 
আসেনর মাননীয় সংসদ সদ সহ সংি  সকেলর িত গভীর ত তা কাশ কের িম া মহানগরবাসীর প  থেক আ িরক েভ া 
ও ধ বাদ াপন করিছ। 

 
 

আরফা ল হক িরফাত 
ময়র 

িম া িস  কেপােরশন  
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১.২   ২০২১-২০২২ অথবছের আমােদর অজনস হ 

১. রা া-ঘাট, ইন, টপাতসহ অবকাঠােমা উ য়ন 
২. সড়ক বািতর উ য়ন 
৩. িম া মহানগরীর জনিনরাপ া িনি তকরেণ ধান ধান সড়ক ও মাড়স েহ িসিস ক ােমরা াপন 
৪. জলাব তা িনরসন 
৫. পিরচছ তা কায ম 
৬. কেরানা ভাইরাস িতেরাধ কায ম  
৭. মশক িনধন ও র িনয় ণ কায ম 
৮. শহেরর সৗ য বধন, পাক ও িবেনাদন ব া 
৯. িশ ার সার ও মােনা য়ন 
১০. ধম য় িত ােনর উ য়ন ও আিথক অ দান 
১১. া  সবার উ য়ন 
১২. পািন সরবরাহ ব াপনার উ য়ন 
১৩. শাসিনক নগঠন ও জনবল সং া  
১৪. রাজ  আদায় ও আয় ি  সং া  
১৫. যানজট িনরসন 
১৬. ীড়া ও সং িত 
১৭. দাির  িবেমাচন 
১৮. জা ািলয়ায় িস  কেপােরশেনর ক ীয় বাসটারিমনাল স সারণ 
১৯.  ক ন বজ  াব াপনা  

 
২০২১-২০২২ অথবছের আমােদর হীত কায মস হ 

১. িস  কেপােরশন এলাকায় ায়ীভােব জলাব তা িনরসেনর জ  েনজ মা ার ান তরী করণ। 
২. যানজট িনরসেনর জ  ণ রা া তরীকরণ/ মরামতকরণসহ রা ার সংেযাগ িল শ করণ। 
৩. ধমসাগরপাড় এ অবি ত িস  পাক আ িনকায়ন। 
৪. রাতন গামতী নদীেক লইেক পা েরর মা েম জনগেণর িবেনাদেনর ব াকরণ 
৫.  ািনটারী া িফল আ িনকায়ন।  

 
১.২ কেরানা ভাইরাস িতেরােধ িম া িস  কেপােরশেনর চলমান এবং বা বািয়ত কায েমর ত ািদঃ 
 

ম কায েমর নাম িব ািরত ম  

০১ জীবা নাশক  
িস  কেপােরশেনর ওয়াটার ভাউচার,  মিশন িত  ওয়ােড, বাজার 
এলাকাস েহ, বাস টািমনাল, সকল রা া, টপাথস হ, অিল-গিলস হএবং 
জনসমাগম হয় এমন এলাকায় জীবা নাশক  কায ম অ াহত আেছ। 
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০২ হাত ধায়া কায ম 
িস  কেপােরশন এলাকার জনসমাগম এলাকায়, নগর ভবেনর েবশ াের, মােকট ও 
নগর া েক স েহ জনগেণর হাত ধায়ার ব াসহ েয়াজনীয় িল ইড/হাতেধায়া 
সাবান এবং জীবা  করার জ  ািনটাইজার বহার করা হে । 

০৩ চারণা 
কেরানা ভাইরােসর সং মণ িতেরােধ আেলাচনা সভা, চারণা, মাইিকং ওিলফেলট 
িবতরণ কায ম চলমান রেয়েছ।  
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০৪ সামািজক র  বজায় রাখা 
িম া জলা শাসন, িম া িস  কেপােরশন এবং িস  কেপােরশেনর 

কাউি লরগেণর ন ে  ওয়াডিভি ক গ ত তদারিক েমর মা েম সামািজক র  
বজায় রাখার কায ম অ াহত আেছ। 

০৫ কে াল ম াপন 
কেরানা িতেরােধ এবং য কান া ভাব মাকােবলায় ততম সমেয় ব া হেণর 
জ  িম া  িস  কেপােরশন অিফেস এক  কে াল ম াপন করা হেয়েছ।  
হট-লাইন ন র হেলা- ০৯৬৪২-২২২২৪৪ 

০৬ হাসপাতাল এবং য পািত 
িস  কেপােরশেনর আওতাধীন নগর মা সদন, নগর া  ক  ৬ ,  ০৪ জন 
ডা ার, ারােমিডক ১২ জন, নাস ৪ জন, FWV ৪ জন, এ া ুেল  ০১  সবদা 

ত রাখা হেয়েছ।      

০৭ 
মা , ি িচং পাউডার এবং 
জীবা নাশক সাম ী িবতরণ 

কায ম 

িত  ওয়ােড ওয়াড কাউি লেরর মা েম মা , ি িচং পাউডার, জীবা নাশক সাম ী 
তথা াভলন, সাবান ইত ািদ িবতরণ কায ম চলমান রেয়েছ। 

০৮ াক  
াক আরবান ডেভলপেম  া াম, িম া িত ান হেত জীবা নাশক চ ার, হ া  

ওয়ািশং পেয়  াপন, ািনটাইজার সরবরাহ ও উঠান বঠেক কিমউিন  সদস¨ দর 
সেচতনতা লক কম চী পালন করা হেয়েছ।   

 

০৯ া  িবষয়ক কায ম 

িম া  িস  কেপােরশেনর িনজ  ব াপনায় এ পয  কেরানায় সাসেপে ড 
ি র া ল িস  কেপােরশেনর িনজ  কােলকশন েমর মা েম সং হ করা 

হে  এছাড়াও িস  কেপােরশেনর ডা ােরর মা েম জনসাধারনেক কেরানা িবষয়ক 
পরামশ দান এবং া বাতা চার করা হে ।  

 

১০ জীবা নাশক চ ার াপন  নগর ভবন ও দি ণ কাযালেয় ০২  জীবা নাশক চ ার াপন করা হেয়েছ।  

 

 

১.৩: অথ বছর ২০২১-২০২২ এবং পরবত  বছেরর জ  আমােদর িত িত:  

* সমি ত টকশই উ য়েনর মা েম িম া িস  কেপােরশেনর সকল নাগিরকেদর সকল কার সবা দান িনি ত 

করা।  
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অ ায় ২. এক নজের িম া িস  কেপােরশন  

একনেজর িম া িস  কেপােরশন 

মৗিলক ত বলী: 
AvqZb  t 53.04 eM© wKtwgt  
IqvW©  t 27wU 
RbmsL¨v  t ১০ jÿ (cÖvq)  
†nvwìs msL¨v  t 48,453wU  (‡m‡Þ¤̂i/2022) 
†UªW jvB‡mÝ msL¨v  t 12,৫00wU 
wi·v gvwjK jvB‡mÝ kvLv  t 10,530wU 
iv¯Ív  t 482 wKtwgt  
Kvjfv‡U©i msL¨v  t 279wU 
‡WªBb t 170.96 wKtwgt  
cvwbi Ifvi‡nW U¨vsK  t 06wU 
aviY ÿgZv t 54 jÿ wjUvi  
পািনর পা  শন  ১৭  
cvBc jvBb  t ২০০ wKtwgt  
ms‡hvM msL¨v  t 3460wU 
Mvi‡fR UªvK  t 32wU 
Uªv±i  t 10wU 
eyj‡WvRvi  t 02wU 
wRc  t 04wU 
cvewjK Uq‡jU  t 08wU 
Wv÷web  t 180wU 
bMi gvZ…m`b  t 02wU 
bMi ¯v̂¯’̈  †K› ª̀  t 06wU 
m¨v‡UjvBU wK¬wbK  t 72wU 
bMi D`¨vb  t ০২  
kwcs Kg‡cø·  t 06wU 
gv‡K©U  t 08wU 
wbR¯ ̂†`vKv‡bi msL¨v  t 2367wU 
jvBU †cvó  t 17738wU 
we ỳ¨r jvBb  t 378 wKtwgt  
C`Mvn  t 01wU 
Kei¯’vb  t 06wU 
k¥kvb t 02wU 
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২.১  ঐিতহািসক পট িম ও ল বিশ স হ 

িম া িস  কেপােরশেনর উৎপি  
িম া অ ল াচীন সমতেটর অধীেন এবং ি রা রােজ র সে  সং  িছল। নবম শতাি েত এ জলা হিরেকল রাজােদর অধীেন 

আেস। এ শহেরর ৫িক:িম: পি ম-দি েণ লালমাই ময়নামিতেত দববংশ (অ মশতা ী) ও চ বংেশর (দশম ও একাদশ শতা ীর 
মাঝামািঝ ) রাজ িছল। এেজলা ১৭৬৫ সােল থম ই ইি য়া কা ািনর শাসনাধীেন আেস। ১৭৯০ সােল িএ রা জলা নােম এই 
জলার ি । ১৯৬০ সােল িম া জলার নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সােল চ দ র ও া ণবাড়ীয়া মহ মা ই  জলায় উ ীত হয়। িম া 
পৗরসভা দেশর াচীনতম পৗরসভাস েহর মে  অ তম ঐিতহ বাহী পৗরসভা। ১৮৬৪ সােল ৩০ শ নেভ র িম া পৗরসভা িতি ত 

হয়। িম া পৗরসভার আয়তন ১৭.৯৪ বগিকঃিমঃ। এেত সাধারণ আসেন ১৮  ওয়াড িছল ও সংরি ত ওয়াড িছল-০৬ । িম া 
পৗরসভার সীমানা ঘেষ ২০০৩ সােল িম া সদর দি ণ পৗরসভা গ ত হয়। সদর দি ণ পৗরসভার আয়তন ৩৫.১০ বগিকঃিমঃ। 

এেত সাধারণ আসেন ০৯  ওয়াড িছল ও সংরি ত ওয়াডিছল-০৩ । ায় ১৫০ বছেরর েরােনা িম া িমউিনিসপািল  িত ার ১০৯ 
বছর পর াধীনতা পরবত  সমেয় ১৯৭৩ সােলর ২২ মাচ িম া পৗরসভা নামকরেণর মা েম এর কায ম পিরচািলত হেত থােক। 
১৯৭৩ সােল জা য়ারী থেক এি ল পয  থম পৗর শাসক িহেসেব দািয়  পালন কেরন জনাব আব র রিহম এর পর জনাব মঈ ি ন 
আহেমদ, জনাব মীর আফতাবউি ন আহেমদ ১৯৭৪ সােলর ফ য়াির পয  পৗর শাসেকর দািয়ে  িছেলন। এরপর জনাব এম. এ. 
আউয়াল িম া পৗরসভার থম চয়ার ান িহেসেব িনবািচত হন। িম া পৗরসভার সবেশষ িনবািচত িতিনিধ এবং িনবািচত ময়র 
িহেসেব দািয়  পালন কেরন জনাব মাঃ মিন ল হক সা । ১০ লাই ২০১১ি া  িম া পৗরসভা ও িম া সদর দি ণ পৗরসভা 
এিক ত কের গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার িম া িস  কেপােরশন িত া কেরন। বতমােন িম া িস  কেপােরশেনর লাকসং া 
০৮ল ািধক এবং আয়তন-৫৩.০৪বগিকঃিমঃ। বতমােন িম া িস  কেপােরশেনর িনবািচত ময়র িহেসেব দািয়  পালন করেছন জনাব 
আরফা ল হক িরফাত।  
 

নগেরর পিরেবশ ও া িতক স দ এবং জাতীয়/আ িলক াপট 
া িতক স েদ ভর র িম া জলা। এ জলার া ণবািড়য়ার িনকটবত  রাদনগর থানার বাখরাবােদ আিব ত হেয়েছ ২  া িতক াস । 

এখােন বতমােন ০৮  প হেত াস উে ালন হে । থম াস উে ালন  হয় ১৯৮৪ সােল। আ মািনক াস ম দ ৩০/৩৫ িমিলয়ন িকউিবক 
িফট।এছাড়া চৗ াম উপেজলায় আিব ত হেয়েছ িসিলকা বািল এবং এ জলায় ছিড়েয় আেছ িবেশষ ধরেণর আঠােলা কাদামা , যা িদেয় তির হয় 
িনত  বহা  মা র িজিনসপ । আেরা রেয়েছ -গভ  পািন স দ যা সেচর কােজ সহায়তা কের। 
 

নগেরর আথ-সামািজক অব া এবং জাতীয়/ আ িলক াপট 
িশ া-িশ -সািহত - সং িতর পাদপীঠ িম া াচীন ঐিতহ  স  জলা িহেসেব এ উপমহােদেশ পিরিচত। িম ার খািদ িশ , ত ত 
িশ , র িশ , ৎ ও কা  িশ , রসমালাই, িমি , ময়নামিতর শীতল পা  ইত ািদ -  ঐিতেহ  কীয়তা আজও বজায় রেখেছ। 
কােলর িববতেনর ধারায় এেসেছ অেনক িক , অেনক িক  গেছ হািরেয়, হারায়িন এখানকার মা েষর আ িরকতা ণ আিতেথয়তা ও 
সামািজক স ীিত। 
 

িম ার ঐিতহ বাহী অতীেতর সা  বহন করেছ এখানকার তাি ক িনদশনস হ। এ জলার বশ কেয়ক  ােন ব  বান 
রাকীিত ও ঐিতহািসক ােনর স ান পাওয়া গেছ। তমিন এক ঐিতহািসক ােনর স ান পাওয়া যায় লালমাই ময়নামিত পাহােড়র 
ংসাবেশষ থেক। এখনকার মা  েঁড় াচীন সভ তার িচ  ে  পাওয়া গেছ। এ পাহােড়র রাকীিত েলার মে  শালবন িবহার, 

লা ড়া, চ া ড়া, পবান ড়া, ইটােখালা ড়া, সেতর র ড়া, রাণীর বাংেলার পাহাড়, আন বাজােরর াসাদস হ, চ ী ড়া ইত ািদ 
উে খেযা । এসব ান হেত উ ার ত স দ যমন িত, ধাতব তজসপ  ও অ া  িনদশনস হ বতমােন ময়নামিত জা ঘের 
রি ত আেছ। অ া  ঐিতহািসক িনদশেনর মে  রেয়েছ স র  মি র (জগ াথমি র), শাহ জা মসিজদ, ধমসাগর, চ ীমাতার মি র 
(ব ড়ােত লালমাই পাহােড়র উপের অবি ত), চা লা িশবমি র ( া ণপাড়া, অ াদশ শতা ী), সিতশালা জােম মসিজদ, শশীদেলর প চ 
পীেরর মাজার, হিরম ল মাঠ, রামগর বড়মাঠ, সাইতশালা রামেমাহন মি র, হাসনাবাদ মাঠ এবং হািতয়াভা া গ। িম ার াচীন 
ইিতহােসর সা  বহনকারী এসব ান পযটকেদর কােছ িবেশষভােব আকষণীয় । এছাড়াও িম ায় আগত পযটকগণ কাটবািড়, 
ক া নেম  ইত ািদ ের আন  লাভ কেরন। কাটবািড়েত অবি ত বৗ  িবহােরর ংসাবেশষ িনেয় গ ত ময়নামিত মণিপপা  
পযকটকগেণর ধান আকষণ। িম া ক া নেম  থেক ৩.১ িকেলািমটার ের অবি ত ি তীয় িব ে র সময় িনহত সিনকেদর 
সমািধে ও (ওয়ার িসেমি ) এক  ণ পযটনেক । এখােন ি তীয় িব  চলাকােল বামা অিধ হণকারী জাপানী স েদর 
িব ে   পিরচালনার সামিরক াপনা িছল। িম ার অপর এক  ঐিতহ  পি মগ ও নবাববািড়। 
 

িম া তথা দেশর থম নারী নবাব ফয় ে সা, িযিন একাধাের কিব, িশ ািবদ এবং মহৎ দেয়র অিধকারী িতিন এখােন বাস 
করেতন। িবে াহী কিব কাজী নজ ল ইসলাম তার জীবেনর বশ িক  সময় এখােন বসবাস কেরেছন। ত র ই ী িমলা দবী এবং 
নারিগস উভেয়ই িম ার অিধবাসী িছেলন। দশিব াত িম া িভে ািরয়া কেলজ এবং িম া জলা ল এখানকার সবেচেয় াচীন 
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িশ া িত ান। 
বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডমী (BARD) িম ার কাটবািড়েত অবি ত ণ একােডমী। গামতীর তীের অবি ত িম া শহের 
বশ কেয়ক  িব াত জলাশয় রেয়েছ। যমন: ধমসাগর, রানীর দীিঘ, না য়ার দীিঘ, উিজর দীিঘ ইত ািদ। িম ায় ব  মনীষী জ হণ 

কেরেছন যারা িবিভ  সমেয় জাতীয় ও আ জািতক পযােয় দেশর ভাব িত উ ল কেরেছন। নবাব িসরা ল ইসলাম, হরদয়াল নাগ, 
মেহশ চ  ভ াচায, নবাব ার সাম ল দা, রায় বাহা র অিম চ  রায়, সয়দ আব ল জ ার, বস  মার ম মদার, ধীের  নাথ দ , 
শচীন দব বমন, এম এ আযম েখর সমাজেসবা, রাজৈনিতক, সাং িতক ও অথৈনিতক অবদােনর কথা িম াবাসী কখনও লেবনা। 
ও াদ মাহা দ হােসন, ফজেল িনজািম এবং েল  দাস িম ার সাং িতক ঐিতহ েক স  কেরেছন। এছাড়া িবিশ  সমাজিব ানী 
ডঃ আখতার হািমদ খান তার উ ািবত িম া মেডল এর সফল বহােরর মা েম আ জািতকভােব নাম অজন কেরেছন। িম ার 

রাদনগর উেপজলায় বাখরাবােদ দেশর অ তম হৎ াস িফ  রেয়েছ। অ াদশ শতা ীর মাঝমািঝেত ই  ইি য়া কা ানী িম া 
শহেরর দি েণ এক  হৎ কটনিমল াপন কের। স সমেয় এখােন উৎপিদত িত ব  অ া  জলায় িবি  হত। িম ার খ র যমন 
সারােদেশ িব াত তমিন দেশ-িবেদেশ িবজয় েরর ৎিশে র ািত রেয়েছ। অ া  র িশে র মে  বেতর কাজ, শীতল পা , 
কা, মা র ইত ািদ িব াত। 

 
যাগােযােগর ক ল 

সা িতক কেয়ক বছের িম া শহর ত িবকাশ ও নগরায়ন ত  কেরেছ। ফল প, আেশপােশর এলাকার সােথ চলমান িমথি য়া 
থাকা সে ও; অপিরকি ত উ য়ন সািবকভােব িম া শহেরর সমি ত নগর উ য়েনর জ  ভৗত স াবনােক িক টা াস কেরেছ। উ য়ন 
ও িবকােশর শত িহেসেব, িম া শহেরর জ লাকার ধারণ করা সম াস েহর ে  াভািবক ও ভাসমান অিভবাসেনর চাপেক 
চ ােল  িহেসেব এবং আ িলক পিরক না ও উ য়েনর ে  স াবনা িহেসেব িচি ত করেত হেব। 
মহাসড়ক ও রলপথেক জাতীয় মহাসড়ক ও রলপেথর পােশ কান িনিদ  নীিতমালা তীত সংঘ ত িব ল উ য়েনর ধারক িহেসেব 
িচি ত করা হয়। এই মহাপিরক নায় জাতীয় মহাসড়ক ও রলপেথর পােশ পিরকি ত ও িনয়ি ত উ য়েনর জ  াব রাখা হেয়েছ। 
তেব এসকল কিরেডােরর পিরক না ণয়েনর সময় যথাযথ স জ ব নীর মা েম সড়ক ও রলপেথর যানবাহনেক অ া  অ েমািদত 
কমকা  থেক থক করেত যথাযথ ব া হণ করেত হেব। িচি ত এসকল মহাসড়ক ও রলপথেক এ েলা উ য়েন সরকােরর যথাযথ 
িবিধমালা ণয়ন করেত হেব। এে ে  ঝেত হেব য, কিরেডারস েহর পােশ অিনয়ি ত ও অপিরকি ত এই উ য়ন একসময় ঢাকা 
থেক চ াম পয  অক নীয় রিখক নগর উ য়ন ঘটােব। 

 
ঢাকা-চ াম জাতীয় মহাসড়ক বাংলােদেশর এক  অ তম ধান মহাসড়ক, দেশর অথনীিতর আ েরখা। এ  রাজধানী ঢাকােক 
চ াম মহানগরী এবং অ া  ণ গ ে র সােথ সং  কের। ঢাকা থেক দাউদকাি  পয , মঘনা ও দাউদকাি  স  বােদ, 
ঢাকা-চ াম মহাসড়েকর ২৮ িকেলািমটার অংশ ২০০৫ সাল থেকই ৪- লন মহাসড়েক উ ীত করা হেয়েছ। এই মহাসড়েকর বিশরভাগ 

ােনই যানবাহেনর িতিদেনর গড় ঘন  ৪০,০০০ ােস ার কার ইউিনট (িপিসউ/িদন) অিত ম কেরেছ। যানবাহেনর এই অিতির  
চাপ দাউদকাি  থেক চ াম পয  এই ই লেনর মহাসড়েকর ধারণ মতা অিত ম কেরেছ; যার ফলাফল, অিতির  যানজট, িবল  
এবং ঘটনা। মহাসড়েকর উপর যানবাহেনর এই অিতির  চাপ সামাল িদেত সরকার দাউদকাি  থেক চ াম পয  ১৯৪ িকেলািমটার 
দীঘ ই- লেনর িব মান মহাসড়কেক ভিব েত ছয়- লেন উ ীত করার েযাগসহ চার- লেনর িবভািজত সড়েক উ য়েনর জ  কাজ 
করেছ। 
 

এই কে র কাজ স  হেল ঢাকা থেক চ ােম যা ার সময় ায় িতন ঘ া াস পােব। এই কে র ারা যানজট সম া রী ত 
হেব, যার ফেল বা ষণ াস পােব। এছাড়া এর ফেল দেশর দি ণ- ব অ েল বসা-বািণেজ র উ ত িবধার কারেণ অথৈনিতক ও 
সামািজক উ য়ন সািধত হেব। 
 

নগেরর ঐিতহািসক িনদশন 
িভ  িভ  সভ তায় িম ার এক  া যময় তাি ক ঐিতহ  রেয়েছ, য েলা বতমােন পযটক আকষেণর ক িব । এ েলার মে  
সবেচেয় িব াত হে  ময়নামিত িবহার যা ম েগর বৗ  সভ তার া েযর িচ  ধারণ কের। জলার িবিভ  ােন আিব ত তাি ক 
িনদশনস হ বতমােন ময়নামিত জা ঘের সংরি ত আেছ। ধমসাগর, শাহ জা মসিজদ, বীরচ  পাঠাগার, টাউনহল, পবান ড়া, 
ইটােখালা ড়া, লালমাই মি র এবং রােজ রী কািলবািড় এসবই এখানকার া যময় ঐিতেহ র ারক। িম ার ময়নামিতেত ি তীয় 
িব ে র সমািধ রেয়েছ যখােন, ি তীয় িব ে  াণত াগকারী স েদর িচরিন ায় শািয়ত আেছন। এ  িসডি উিজিস, র ণােব ণ 
কের থােক। শহেরর দি ণ িদেক লাল পাথেরর লালমাই পাহাড় অবি ত। 
 

নগেরর ধান িশ  ও বািনজ  এবং জাতীয়/আ িলক াপট 
ধানত িষিভি ক হেলও িম ার অথনীিত এর বািণজ  ও র িশে র ারা স ি  লাভ কেরেছ। এে ে  ‘খািদ’ বে র কথা উে খ 
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করা যায় যার িবেশষ ঐিতহািসক ও রেয়েছ। 
 
অ াদশ শতেকর ি তীয়ােধ ই  ইি য়া কা ানী িম া জলার দি েণ চারপাতা এলাকায় এক  িবশাল কটন িমলা (Cotton Mill) 
বা লা কারখানা াপন কের। সসময় এখান থেক লা অ া  জলােত র ানী হত। বতমােন িম ার খ র বা খািদ সারােদেশ 
িব াত। উৎপাদন িশে র মে  রেয়েছ ব িশ  কারখানাঃ হািলমা ট টাইল িমলস; লাহা ও ই াত কারখানাঃ রাধারানী 

া ফ াকচািরং ওয়া , মাজােহর কা-অপাের ভ িমলস, কাই ম ি ল িমলস িলঃ; ঔষধ কারখানাঃ াই াব, িম া আ েবিদক 
ফােমিস এবং অক ই াি । 
মেনাহর র এলাকায় িম ার িমি  উৎপাদন িশ  গেড় উেঠেছ। এ  এক  জনি য় িশ । এখােন থেক আেশপােশর জলােত িমি  
র ানী হয়। এই এলাকার অেনক পিরবারই এধরেণর বািণিজ ক কমকাে র উপর িনভরশীল। 
 

িম া এলাকার ল িষ উৎপাদ েলা হে  ধান, গম, আ , িপয়াজ, র ন, ব ন এবং সবিজ। র পিরমাণ ফল যমন; আম, ক ঠাল, 
কলা এবং নারেকল এই এলাকায় উৎপািদত হয়। কলা, ব শ, আদা, হ দ, উপজাতীয়েদর কাপড় িত দেশর িবিভ  ােন র ানী করা 
হয়। িম া শহেরর িষপে র পাইকারী ও চরা বসা এই অ েল িস । িম া ইিপেজড এবং এখানকার িব মান উৎপাদনশীল 
িশ কারখানা যমন; লা কারখানা, পাটকল, তার কারখানা িত এবং র িশ  যমন; ত ত, কােঠর হ িশ , পাটজাত প , 
নকশী ক থা িতও এই এলাকার অথৈনিতক উ য়েন ণ িমকা পালন করেছ। 
 
উ ত সড়ক যাগােযাগ ব া আ িলক বাজােরর সরবরােহ উৎপাদনশীল খােত িবিনেয়ােগ িবধা দান কের। ইদািনং, ভারেতর সােথ 
স ক উ ত হওয়ায় সেদেশর বা েলর সােথ বাংলােদেশর িবিনেয়াগ স াবনার ন ন য়ার উে ািচত হেয়েছ। ভারতীয় সীমাে র 
কাছাকািছ অবি ত হওয়ায় িম া র ানী িনভর িশ কারখানার জ  বই উপ  এক  ান। িম া থেক ায় দড়ঘ া সমেয় 
ি রার সােথ বাংলােদেশর লব র আখাউড়ােত পৗঁছােনা যায়। এখােন িশ কারখানার জ  উপ  ান এবং স া িমক রেয়েছ। 

েয় উৎপাদনকারী িশ কারখানা বসােনার জ  িম া এক  উৎ  ান। িম া শহেরর উ ত নাগিরক িবধা স া  
িবিনেয়াগকারীেদর জ  বাড়িত উ ীপনা িহেসেব কাজ কের। িম া শহর ও তৎসংল  ভাব এলাকার জ  ণীত এই মহাপিরক না  
বাড়িত িবধা িহেসেব কাজ করেব। 
 
এই শহর েত পযা  িমক, আবাসন, াংিকং িবধা, পিরবহন িবধা, িব ৎ, পািন, েনজ ব া, বজ  ব াপনা এবং অ া  

িবধা িব মান যা উৎপাদনশীল িশ কারখানার জ  অথৈনিতক িবধা তির কের এবং উৎপাদন খরচ কিমেয় দয়। এসকল িবধা 
এখােন দশী ও িবেদশী িবিনেয়াগেক আ  করেব ফেল, স ুখ ও প াৎ সং  িশ কারখানা াপেনর মা েম িব ল কমসং ান ি  

ানীয় অথনীিতর উ িত ঘটেব। িম ােত এক  র ানী ি য়াকরণ এলাকা (ইিপেজড) রেয়েছ যা শহেরর বিদেক অবি ত া ন 
িম া িবমানব েরর ােন ািপত। এ  বাংলােদেশর ত-বধনশীল ইিপেজড স েহর এক । িম া ইিপেজড চ াম স ব র থেক 

১৬৭ িকেলািমটার এবং ঢাকা থেক ৯৭ িকেলািমটার ের অবি ত। এর সবেমাট আকার ১০৮.২৮ হ র (২৬৭.৪৬ একর) যােত ২০০০ 
বগিমটার আকােরর সবেমাট ২১১  ট রেয়েছ। যিদও সকল েট এখনও কারখানা ািপত হয়িন, তেব ট বরাে র কায ম এবং 
অ া  আ ািনকতা এখন চলেছ। এর অভ রীণ অবকাঠােমা এবং স ব র ও রাজধানীসহ আেশপােশর অ েলর সােথ এর উ ত 
সংেযাগ ি  খােতর অেনক উে া ােক এই ইিপেজড-এ িশ  াপেন আ হী কের লেব। াংিকং িবধা, যাতায়াত িবধা, 
ক চামােলর সহজলভ তা, িব ৎ ও পািন সরবরাহ ব া এবং স া ম ও অ া  িবধা এই ইিপেজডেক িবিনেয়াগবা ব কের েলেছ। 
আশা করা যায় য এই ইিপেজড আেরাও িবকিশত হেব এবং িম া শহেরর জ  এক  ভাল আেয়র খাত িহেসেব িচি ত হেব। 
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২.২  ২০২১-২০২২ অথবছের উে খেযা  অজন স হ 

 

ভৗত অবকাঠােমা 
উ য়ন 

 রা া উ য়ন:  ২২.৫০ িক:িম: 
 ন উ য়ন:   ১০.৪০ িক:িম: 
 টপাত উ য়ন: ০৩.৫০ িক: িম: 

বজ  ব াপনা 
 বজ  সং হ: ৮১.২৫% 
 ন/নদমা পির ার: ১২৫ িক:িম: 

জন া  

 িনরাপদ পািন উৎপাদন: ১০৪ িমিলয়ন িলটার / িতিদন 
 পাইপ লাইন মরামত: ৮০  
 মশক নাশক ঔষধ িছটােনা: ৭০%  

সমাজক ান, িশ া 
ও সং িত 

 দির েদরেক আিথক সহায়তা দান:  
 িসিজিপ এবং LIUPC এর মা েম দির  জনেগাি র সামিজক, 

আিথক ও িশ াগত সহেযািগতা দান। 
শাসিনক 

উ িতকরণ 
 জন িতিনিধ, কমকতা ও কমচারীেদর িশ ণ 
 বািষক কমস াদক ি  বা বায়ন 

নাগিরক 
স ৃ করণ 

 সবা হীতােদর মতামত হণ 
 বছের ইবার নাগিরকেদর সােথ মতিবিনময় সভা করণ 
 অিভেযাগ হেণর জ  অিভেযাগ ব  াপন 
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৩. পক  (Vision) ও অিভল (Mission) 

৩.১  পক  (Vision) 

“২০৪০ সােলর মে  িম া িস  কেপােরশনেক আ িনক, িশ া, ি , া  স িলত এবং পিরেবশ বা ব পিরকি ত আ িনক িস  
কেপােরশন িহসােব গেড় তালা হেব”। 
 

৩.২  অিভল  (Mission) 

 পিরকি ত নগরী গেড় তালার লে  মহা-পিরক নার আওতায় িম বহার পিরক না, রাড নটওয়াক, পিরবহন ও 
যাগােযাগ পিরক না, েনজ মহা-পিরক না ও পিরেবশ ব াপনা পিরক না ণয়ন ও বা বায়ন করা; 

 পিরকি ত িনরাপদ িশ নগরী িহেসেব গেড় তালার লে  িম বহার পিরক না ও পিরেবশ ব াপনা পিরক নার আওতায় 
িশ  িত ান াপন ও পিরচালনা কেঠারভােব িনয় ণ করা; 

 নাগিরক সবা িবধা িনি ত করার লে  মান-স  সকল কার ভৗত অবকাঠােমা ও নাগিরক সবা দান করা; 

 িনরাপদ শহর গড়ার লে  আথ-সামািজক অব ার উ নয়ন ও দাির  াসকরণ কম চী হন করা; 

 আিথক ও ািত ািনকভােব দ  ও য়ং স ণ িস  কেপােরশন িহেসেব গেড় তালার লে  েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ ও 
শাসিনক ও আিথক ব াপনাসহ িস  কেপােরশেনর সকল পিরচালন ব ার উ য়ন ও সং ার করা। 

 িম া মহানগরীেক ভিব েত রাজধানীর িবক  ২য় আবািসক নগরী িহেসেব গেড় তালার লে  ইমারত, রা া-ঘাট, 
অবকাঠােমা ও অ া  িবধািদ ি র ব া করা। 
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৪. সাংগঠিনককাঠােমা ও মানবস দ 
৪.১  িবভাগস হ ও জনবল 

৩০ ন ২০২২পয  

 
িবভাগ 

কমকতা-কমচারী ও দিনক হািজরািভি ক জনবেলর সং া 
 

থমে ণী ি তীয়ে ণী তীয়ে ণী চ থে ণী হািজরািভি ক 
ধান িনবাহী কমকতার 

কাযালয় ১ ০ ০ ১ ২ 
সিচব-এর কাযালয় ০ ০ ৫ ৪ ৪৭ 
রাজ  ০ ০ ১০ ২ ৬৯ 
িহসাব ২  ২ ০ ৮ 

েকৗশলী ৪ ৬ ১০ ১০ ১১৬ 
জন া  ০ ০ ৬ ৫ ১২ 
বজ ব াপনা ০ ০ ১ ০ ৪৪৩ 
পািন ০ ০ ১২ ২ ৩৬ 
মাট ৭ ৬ ৪৬ ২৪ ৭৩৩ 

সবেমাট ৮১৬ 
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৪.২ মাননীয় ময়র ও কাউি লর ে র মাবাইল ন র:  

জনাব আরফা ল হক িরফাত মাননীয় ময়র 
                  ফান: ০৮১-৭৬০৯৯  
             মাবা: ০১৭১১-৩৩১২২৫   
                    ০১৮৪১-৩৩১২২৫ 

ঃ নং সংরি ত আসেনর কাউি লরগেণর নাম ওয়াড নং মাবাইল ন র 
০১. কাউছারা বগম ০১, ০২, ০৩  ০১৭২৬-৮২০৬৫৪ 
০২. নািদয়া নাসিরন ০৪, ০৫, ০৬ ০১৯২৬-১৩৩২৯৮ 
০৩. উে  ল ম ০৭, ০৮, ০৯ ০১৭২৭-৫১৮১৫১ 
০৪. মা আ ার ১০, ১১, ১২ ০১৭১১-৩৪২৯৪৮ 
০৫. র জাহান আলম( ল) ১৩, ১৪, ১৫ ০১৭১১-৩০৭৪২৯ 
০৬. নহার বগম ১৬, ১৭, ১৮ ০১৯১৮-৭০৮৭৮৮ 
০৭. তাহিমনা আ ার  ১৯, ২০, ২১  ০১৭৫৮-০৩৪৩১১ 
০৮. ফারহানা পারভীন ২২, ২৩, ২৪ ০১৭২৭-২৮৭৯৮৮ 
০৯. শাহীন আ ার ২৫, ২৬, ২৭ ০১৮৬৩-১৪০১৬৫ 
সাধারণ আসেনর কাউি লরগেণর নাম 
১০. কাজী গালাম িকবিরয়া ০১ ০১৭১১-৩৯১৪৪২ 
১১. গাজী গালাম ছােরায়ার  ০২ ০১৭৩৩-৪১৯৫৮১ 
১২. সরকার মাহ দ জােবদ  ০৩ ০১৭১১-৩২২৩৪১ 
১৩. মা: নািছর উি ন নািজম ০৪ ০১৯১১-৪১৯২৮৮ 
১৪. সয়দ রায়হান আহেমদ ০৫ ০১৭১৭-০৩২০৮০ 
১৫. মা: আিম ল ইকরাম ০৬ ০১৭১৫-৮২৬০৬০ 
১৬. আ র রহমান ০৭ ০১৭১১-৩১৬৮৬৮ 
১৭. মাহা দ একরাম হােসন  ০৮ ০১৭১১-১৭৬৬৭৬ 
১৮. জমীর উি ন খান জি   ০৯ ০১৭১১-৩২৯০৪৮ 
১৯. মা: মন র কােদর(মিন)  ১০ ০১৭১১-১০১৯৬০, ০১৯২০-১৯৬০৯৪ 
২০. হািব র আল-আিমন সাদী ১১ ০১৭১১-১৪৯১১৫ 
২১. কাজী িজয়াউল হক  ১২ ০১৭১১-৩৪৫৯৫১ 
২২. মাঃ রািজউর রহমান  ১৩ ০১৯৭৯-০০২২৩৩ 
২৩. আ ল কালাম আজাদ  ১৪ ০১৭৪৩-৯০২০৮২ 
২৪. সাই ল িবন জিলল  ১৫ ০১৮১৫-২৮০০০১ 
২৫. মা: জাহা ীর হােসন বা ল ১৬ ০১৭১১-৩৪১১৬২ 
২৬. হািনফ মাহ দ ১৭ ০১৭১৭-৮৩৪৬৬৮ 
২৭. মাহা দ শওকত আকবর ১৮ ০১৮১৮-৭৫৯০৯৭ 
২৮. মা: রজাউল কিরম ১৯ ০১৭৪০-৯৯৩৪৯৬ 
২৯. মা: আেনায়ার হােসন ২০ ০১৭১৮-৩৭২৬৮৭ 
৩০. কাজী মাহ র রহমান ২১ ০১৭১১-৩৩৭৬৪৫ 
৩১. মা: আজাদ হােসন ২২ ০১৭১১-৭১৬৩০১ 
৩২. মা: আিন ামান  ২৩ ০১৭৩৩-৫৪৩২৮৩ 
৩৩. মা: মিহ র রহমান  ২৪ ০১৭১১-৩২২৩৬৮ 
৩৪. মা: এমদা উল াহ ২৫ ০১৭২০-৮৪১৪৭৭ 
৩৫. মা: আ স স ার ২৬ ০১৮১৭-০৮২৭১৭ 
৩৬. মা: আ ল হাসান ২৭ ০১৯২১-৪৭৪৮৮০ 
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৫. বােজট এবং আিথক িববরণী 

৫.১  সংি আিথকিববরণী 

(১) াি  

 (একক: হাজার টাকা)  
 অথবছর২০২০-২০২১ অথবছর 

২০২১-২০২২ 
ত বােজট (আ) ত (অ) ত াি রহার 

(অ/আ x ১০০) 
% (শতকরা) 

তঅংশ 
রাজ  ( নরা ) 
খােত াি  

326752.81 420270.82 421037.43 100% % 

উ য়নখােত াি  424408.66 1312283.83 481057.62 36.66% % 

মাট াি  751161.47 1732554.65 902095.05 52.07% ১০০% 
 

(২) পিরেশাধ ( য়)  

 (একক: হাজারটাকা) 
 অথবছর২০২০-২০২১ অথবছর 

২০২১-২০২২ 
ত বােজট (আ) ত (অ) ত াি রহার 

(অ/আ x ১০০) 
% 

(শতকরা) 
তঅংশ 

রাজ খােত য় 
( নরা ) 

293025.03 327355.00 290230.22 88.66% % 

উ য়নখােত য় 603998.34 1445975.01 957118.52 66.19% % 

মাট য় 897023.37 1773330.01 1247348.74 70.34% ১০০% 
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(৩)  সংি আিথকিববরণী 

নাট: সং ি -১ এ ণআিথকিববরণীউপ াপনকরাহেয়েছ।   

আিথকিববরণী (সংি ) 

(একক: হাজারটাকা) 

টাকা অথবছর ২০২০-২০২১ অথবছর ২০২১-২০২২ 
বােজট ত বােজট ত 

রাজ  খােত াি  
উপ-িবভাগ ১ (কর, রইট, িফস ও অ া ) থেক াি      
ক। কর 180746.15 195902.17 237669.79 242209.82 
খ। রইট 44159.34 40258.02 49621.87 43068.86 
গ। িফস 16510.00 19512.46 35752.50 42349.21 
ঘ। ইজারা 33608.11 34066.27 53135.79 52406.67 
ঙ। অ া  6600.00 3994.11 4710.00 3370.40 
চ। সরকাির রাজ  অ দান 10800.00 10400.00 12572.00 12072.00 
উপ-িবভাগ ১ থেক মাট াি  292423.60 304133.03 393461.95 395476.95 
উপ-িবভাগ ২ (পািন সরবরাহ) থেক াি  180746.15 195902.17 237669.79 242209.82 
ক। মািসক পািনর িবল 44159.34 40258.02 49621.87 43068.86 
খ। পািনর রইট  16510.00 19512.46 35752.50 42349.21 
গ। অ া  33608.11 34066.27 53135.79 52406.67 
উপ-িবভাগ ২ পািন সরবরাহ থেক মাট াি  6600.00 3994.11 4710.00 3370.40 
বাদঃ উপ-িবভাগ ১ থেক ানা র (রাজ ) 10800.00 10400.00 12572.00 12072.00 
সম েয়র পের উপ-িবভাগ ২ (পািন সরবরাহ) থেক মাট 

াি  
292423.60 304133.03 393461.95 395476.95 

মাট রাজ  াি  (উপ-িবভাগ ১ + উপ-িবভাগ ২ 
সম েয়র পর) 

180746.15 195902.17 237669.79 242209.82 

উ য়ন খােত াি  
ক। সরকার ক ক উ য়ন সহায়তা অ দান 120000.00 129825.00 170000.00 156068.00 
খ। রাজ  খােতর উ ৃ  35000.00 42310.22 62192.07 70211.47 
গ। অ দান     
ঘ। উ য়ন অংশীদারেদর অথায়ন ক  1481138.31 252273.44 1080091.76 254778.15 
উ য়ন খােত মাট াি  1636138.31 424408.66 1312283.83 481057.62 
বাদঃ অভ রীণ ানা র (রাজ  উ ৃ  অথবা অ  খাত 

থেক) 
(35000.00) (42310.22) (62192.07) (70211.47) 

উ য়ন খােত মাট াি  (সমি ত) 1601138.31 382098.44 1250091.76 410846.15 
মাট াি  (রাজ  এবং উ য়ন খাত) 1918161.20 708851.25 1670362.58 831883.58 

 
রাজ  খােত য় 
উপ-িবভাগ ১ খােত য়     
ক। সাধারণ সং াপন 158890.00 144404.95 157230.00 177167.66 
খ। িশ া 120.00 324.50 520.00 0 
গ। া  2700.00 2664.02 4300.00 571.43 
ঘ। কনসারেভি  65500.00 67466.20 72500.00 34707.69 
ঙ। সড়কবািত 24600.00 40568.54 42100.00 37251.62 
চ। উ ু  ান, েরাপণ, র ণােব ণ এবং বাগান 

উ য়ন 
100.00 0 0 0 

ছ। ঃ  াি , সামািজক ও ধম য় িত ােন সহায়তা 2100.00 2285.50 5500.00 8354.50 
জ। খলা লা ও সং িত 100.00 573.50 2500.00 2293.00 
ঝ। িবিবধ 11500.00 16662.54 22680.00 14797.92 
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ঞ। পািন সরবরাহ খােত ানা র (উপ-িবভাগ ২) 4906.60 4389.93 5513.54 4842.57 
ট। উ য়ন খােত ানা র 35000.00 42310.22 62192.07 70211.47 
উপ-িবভাগ ১ খােত মাট য় এবং ানা র 306416.59 321649.90 375035.61 350194.86 
বাদঃ অভ রীণ ানা র (উ য়ন ও পািন সরবরাহ খােত)     
রাজ  খােত মাট পিরেশাধ (উপ-িবভাগ ১)- সম েয়র 

পর 
306416.59 321649.90 375035.61 350194.86 

উপ-িবভাগ ২ (পািন সরবরাহ) খােত য় 19235.00 18075.28 20025.00 15089.40 
পািন সরবরাহ খােত মাট য় 19235.00 18075.28 20025.00 15089.40 
বাদঃ অভ রীণ ানা র (উ য়ন, লধন ইত ািদ খােত)     
উপ-িবভাগ ২ (পািন সরবরাহ) খােত মাট য় - 

সম েয়র পর  
19235.00 18075.28 20025.00 15089.40 

রাজ  খােত মাট য় (উপ-িবভাগ ১ + উপ-িবভাগ ২ 
সম েয়র পর) 

285745.00 293025.03 327355.00 290230.22 

উ য়ন খােত য় 
ক। িস  কেপােরশন ও িডিপিপ তীত সরকাির অথায়েন 

অবকাঠােমা িনমাণ ও উ য়ন  
354300.00 116095.69 327500.00 174142.30 

খ। িস  কেপােরশন ও িডিপিপ তীত সরকাির অথায়েন 
অবকাঠােমা মরামত ও র ণােব ণ 

    

গ। িস  কেপােরশন ও িডিপিপ তীত সরকাির অথায়েন 
ক ারেভি , পািন সরবরাহ ও সড়কবািতর জ  
অবকাঠােমাগত, যানবাহন ও সর ামািদ য় 

    

ঘ। িডিপিপ এবং উ য়ন অংশীদারেদর অথায়েন ক  1655235.14 487902.65 1118475.01 782976.22 
উ য়ন খােত মাট য় 2009535.14 603998.34 1445975.01 957118.52 
মাট য় (রাজ  ও উ য়ন খাত) 2295280.14 897023.37 1773330.01 1247348.74 

নগদ ি / াস (েমাট াি  বাদ মাট য়)  (377118.93) (188172.13) (102967.43) (415465.16) 
ারি ক নগদ (বৎসেরর েত) 812792.35 874968.57 546990.96 674732.70 

সমাপনী নগদ (বৎসর শেষ) 435673.42 686796.45 444023.53 259267.54 
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৫.২ রাজ  আদায় 

(একক: হাজার টাকা)  
 অথ বছর 

২০২০-২০২১ 
অথ বছর 

২০২১-২০২২ 
ত বােজট/চািহদা ত সং েহর হার 

িম ও ইমারেতর উপর া   ৭% ৩,৩৬,৩০,১৮১.০০ ৭,৩৭,৩১,০০০.০০ ৩,৬২,১১,৭২৯.০০ ৪৯% 
কনজারেভি  রইট ৭% ৩,৩৬,৩০,১৮১.০০ ৭,৩৭,৩১,০০০.০০ ৩,৬২,১১,৭২৯.০০ ৪৯% 
সড়ক বািত রইট ২% ৯৬,০৮,৬২২.০০ ২,১০,৬৬,০০০.০০ ১,০৩,৪৬,২০৮.০০ ৪৯% 
পািন সরবরাহ রইট ১% ৪৮,০৪,৩১১.০০ ১,০৫,৩৩,০০০.০০ ৫১,৭৩,১০৪.০০ ৪৯% 
মাট হাি ং া  ১৭% ৮,১৬,৭৩,২৯৬.০০ ১৭,৯০,৬১,০০০.০০ ৮,৭৯,৪২,৭৭০.০০ ৪৯% 

 
 
(২) ওয়াড িভি ক হাি ং া  আদায় 

(একক: হাজারটাকা)  
 অথবছর 

২০২০-২০২১ 
অথ বছর 

২০২১-২০২২ 
২০২১-২০২২ 

অথ বছর শেষ 
বেকয়া  ত বােজট/চািহদা ত দ তা 

ওয়াড ১ ১০৮৬৬২০ ১৬৬৭৩৮০ ১৪০৬৬৫০ ৮৪% ২৬০৭৩০ 
ওয়াড ২ ১০৪৪৯৭৭ ২২৭০৫২৩ ১৬০২৮৫৪ ৭০% ৬৬৭৬৬৯ 
ওয়াড ৩ ৬৪৭০৭৬১ ১৩০৩২২৩৯ ৬২৫৫৬১০ ৪৮% ৬৭৭৬৬২৯ 
ওয়াড ৪ ২২২৭৮০৪ ৫৯৫৭১৯৬ ২৩৯৪৬৬৬ ৪০% ৩৫৬২৫৩০ 
ওয়াড ৫ ৩৮৮৭৫৫২ ৭৭৬৯৯৪৮ ৩৫২৯৯৭০ ৪৫% ৪২৩৯৯৭৮ 
ওয়াড ৬ ২৩১১৬৮৬ ৪৫৮৫৩১৪ ২০০১৫৫০ ৪৩% ২৫৮৩৭৬৪ 
ওয়াড ৭ ৩০৫৭৪৭০ ৫২৩৪০৩০ ২৬৪৮২৩০ ৫০% ২৫৮৫৮০০ 
ওয়াড ৮ ৬৭৯৫৯৪৮ ১৬৩৪৭০৫২ ৭১১১৮৩৩ ৪৩% ৯২৩৫২১৯ 
ওয়াড ৯ ৪৬৩৩০৬০ ১১৭১২৯৪০ ৪৬৭৮৬০৫ ৩৯% ৭০৩৪৩৩৫ 
ওয়াড ১০ ১৪২১৫২৪৮ ৩৪৬৬৬৬৩১ ১৭০৬৯৫২২ ৪৯% ১৭৫৯৭১০৯ 
ওয়াড ১১ ১১৮৯৪০৩৩ ২২৪১১৪৬৭ ১১৬৫৫০০৭ ৫২% ১০৭৫৬৪৬০ 
ওয়াড ১২ ৩৪৪২৭৫০ ৯৬১৬২৫০ ৩২৯৩১৭০ ৩৪% ৬৩২৩০৮০ 
ওয়াড ১৩ ৬১৭৮৮২১ ১৩০৩৫৬৭৯ ৬০২৪১০১ ৪৬% ৭০১১৫৭৮ 
ওয়াড ১৪ ৯৯৬৪৫০ ৩০৪২৫৫০ ১১১৪০১৯ ৩৬% ১৯২৮৫৩১ 
ওয়াড ১৫ ৮২৬৫২১ ৩৬১০৯৮৩ ১১৭০৩৮০ ৩২% ২৪৪০৬০৩ 
ওয়াড ১৬ ৭৬৩৭৬৭ ২৯৫৬২৩৩ ১১৫৪৫৭০ ৩৯% ১৮০১৬৬৩ 
ওয়াড ১৭ ৭৫৭৮১৫ ৩০৯২৬৮৫ ১০৯১৩৬০ ৩৫% ২০০১৩২৫ 
ওয়াড ১৮ ৭২৮৩৭৭ ২৪১৯৩২৩ ৯১৫৫৬৫ ৩৭% ১৫০৩৭৫৮ 
ওয়াড ১৯ ৭৪৭০৮৩ ১৩৫৮৩২৩ ৬৯৪১৭৮ ৫১% ৬৬৪১৪৫ 
ওয়াড ২০ ৫৯২০৮৪ ১৪২৭০৫৪ ৯৭৯৩৪০ ৬৮% ৪৪৭৭১৪ 
ওয়াড ২১ ৩১৬৮৯৮০ ৪০৪৬১০২ ৩৩৯৬৯৩২ ৮৩% ৬৪৯১৭০ 
ওয়াড ২২ ২৬১০৭৫৪ ৩০৯৩২৯০ ২৭৬৮৯৬৬ ৯৫% ১২৪৩২৪ 
ওয়াড ২৩ ৪২৩০৮০ ১১৯৯৮৭৭ ৯১০৩৩৪ ৭৫% ২৮৯৫৪৩ 
ওয়াড ২৪ ১৩৬৭৭৬৭ ১৫৭০৯৫৩ ১৬৪৩৪৫১ ৯১% ১২৭৫০২ 
ওয়াড ২৫ ২৭৯৬৮৮ ৭৬৯৬৬৬ ৬৪০৮৯৮ ৮৩% ১২৮৭৬৮ 
ওয়াড ২৬ ৪৫৭৫৮১ ৮৬৮৯২০ ৭৩৯৫৯৫ ৮৫% ১২৯৩২৫ 
ওয়াড ২৭ ৭০৬৬১৯ ১২৯৮৩৯২ ১০৫১৪১৪ ৮০% ২৪৬৯৭৮ 
মাট ৮১৬৭৩২৯৬ ১৭৯০৬১০০০ ৮৭৯৪২৭৭০ ৪৯% ৯১১১৮২৩০ 
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(৩) সময়মত  হাি ং া  আদায় ি র জ  উে খেযা  পদে প 

১ ১. এস এম এস এর মা েম সময়মত হাি ং া  দােন উৎসািহত করা। 
২ ২. ম কের ওয়াড িভি ক বেকয়া া  আদায় করা। 
৩ ৩. খলািপ করদাতােদর িব ৎ ও পািনর সংেযাগ িবিছ  কের হাি ং া  আদায় করা। 
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অ ায় ৬. অবকাঠােমা উ য়ন  

৬.১ িতেবদেনর এবং ববত  বছেরর উ য়ন ক  এবং উে খেযা  মরামত সং া  কাজ স হ 

(১) ২০২১-২০২২ অথবছের হীত উ য়ন ক  এবং ধান মরামত কাজস হ 
  (একক: হাজারটাকা)  

ম কে রনাম 

আইিডিপেথ
ক হণকরা
হেয়েছ 
(হ া/না) া িলত য় 

ত য় 
 
 

অেথরউৎস 
 
 

২০২১-২০২২ অথবছর 
শেষ 

অ গিত (%) 
ভৗত আিথক 

উ য়ন ক স হ 
পিরবহন 
        
        
        
        
িন াশন ( েনজ)  

১। 
িম া িস  কেপােরশন এলাকায় 
েনজ ব ার উ য়ন না ১০৪৩৬৬৮.০০ ৯৯১৪৮৪.৬০ িজওিব ১০০% ১০০% 

        
        
        
পািনসরবরাহ 
১। ০৯  াডাকশান উবওেয়ল াপন না ৫৬৮০৮.৬২৫ ৫৮৪৫৬.০০ জাইকা ১০০% ১০০% 
        
বজ  ব াপনা 
   ৬৩০০.০০ ৬৩০০.০০ িজওিব ১০০% ১০০% 
        

ািনেটশন 
        
        
ভৗত অবকাঠােমা 

১। িস  গভারেন েজ  (িসিজিপ)  না ৩০০০০০.০০ ২৬০০০০.০০ জাইকা ১০০% ১০০% 
২। এমিজএসিপ ক  না -- -- িব াংক % % 

৩। 

িম া িস  কেপােরশেনর 
অবকাঠােমা উ য়ন (রা া, ন ও 

টপাত), িডিপিপ-২ না -- -- 
উ য়নসহায়
তাতহিবল % % 

৪। 

িম া িস  কেপােরশেনর রা া, 
ন িনমাণ ও সং ারকরণ কাজ, 

িডিপিপ-৩ না  -- -- 
উ য়নসহায়
তাতহিবল % % 

৫। 

িম া িস  কেপােরশেনর সমি ত 
অবকাঠােমা উ য়ন ক , িডিপিপ-৪ 
(িসআইিডিপ) না  ৭৫০০০০.০০ ৬৭৫০০০.০০ 

িজওিব ও 
রাজ   ১০০% ১০০% 

ধান মরামত কায ম (িনয়িমত র ণােব ণ বা নবাসন) 
পিরবহন 
  ঐ      
        
িন াশন ( েনজ) 
  ঐ      
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পািন সরবরাহ 
  ঐ      
        
বজ  ব াপনা 
  ঐ      
        

ািনেটশন 
  ঐ      
        
ভৗত অবকাঠােমা 

  ঐ      
        

*আইিডিপ: নাগিরক অংশ হণ ও কািরগির পযােলাচনার মা েম ত ত বা হালনাগাদ ত িস  কেপােরশেনর প বািষকী অবকাঠােমাগত উ য়ন পিরক না 
অথবা অ প ম - ময়ািদ য কান পিরক না। 

 
(২) ববত  অথবছের হীত উ য়ন ক  এবং ধান মরামত সং া  কায মস হ 

  (একক: হাজার টাকা)  

ম কে র নাম 

আইিডিপ 
থেক হণ 

করা হেয়েছ 
(হ া/না) 

া িলত 
য় 

ত য় 
 
 

অেথর উৎস 
 
 

২০২১-২২অথবছর 
শেষ 

অ গিত (%) 
ভৗত আিথক 

উ য়ন ক স হ 
পিরবহন 
        
        
        
        
িন াশন ( েনজ) 
  না ৩৫৪৪.২৬৪ ৩৫০৮.৮২ ADP ১০০% ১০০% 
        
        
        
পািন সরবরাহ 

১। ০৯ ে াডাকশান উবওেয়ল াপন না 
৫৬৮০৮.৬

২৫ 
৫৮৪৫৬.০

০ জাইকা ১০০% ১০০% 
        
বজ  ব াপনা 

  না  
৬৭৫২৬.২
০ 

৬৭৫২৬.২
০ িজওিব ৯৮% ৯৭% 

        
ািনেটশন 

        
        
ভৗত অবকাঠােমা 

১। িস  গভারেন  েজ  (িসিজিপ)  না  
৩০০০০০.
০০ 

২৬০০০০.০
০ জাইকা ১০০% ১০০% 

২। এমিজএসিপ ক   না  -- -- িব াংক % % 

৩। 

িম া িস  কেপােরশেনর 
অবকাঠােমা উ য়ন (রা া, ন ও 

টপাত), িডিপিপ-২  না  -- -- 
উ য়নসহায়তাত
হিবল % % 

৪। িম া িস  কেপােরশেনর রা া, না  -- -- উ য়নসহায়তা % % 
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ন িনমাণ ও সং ারকরণ কাজ, 
িডিপিপ-৩ 

তহিবল 
 

ধান মরামত কায ম (িনয়িমত র ণােব ণ বা নবাসন) 
পিরবহন 
১। িস  গভারেন  েজ  (িসিজিপ)  না       
২। এমিজএসিপ ক   না       

৩। 

িম া িস  কেপােরশেনর 
অবকাঠােমা উ য়ন (রা া, ন ও 

টপাত), িডিপিপ-২  না  ঐ     

৪। 

িম া িস  কেপােরশেনর রা া, 
ন িনমাণ ও সং ারকরণ কাজ, 

িডিপিপ-৩ না       
িন াশন ( েনজ) 
১। িস  গভান  েজ  (িসিজিপ)  না       
২। এমিজএসিপ ক   না       

৩। 

িম া িস  কেপােরশেনর 
অবকাঠােমা উ য়ন (রা া, ন ও 

টপাত), িডিপিপ-২  না       

৪। 

িম া িস  কেপােরশেনর রা া, 
ন িনমাণ ও সং ারকরণ কাজ, 

িডিপিপ-৩ না       
পািন সরবরাহ 
        
        
বজ  ব াপনা 
        
        

ািনেটশন 
        
        
ভৗত অবকাঠােমা 

        
        
২০১৬-১৭ অথবছের হীত উ য়ন ক  ও ধান মরামত কাজস হ 
পিরবহন 
        
        
িন াশন ( েনজ) 
        
পািন সরবরাহ 
        
        
বজ  ব াপনা 
        
        

ািনেটশন 
        
ভৗত অবকাঠােমা 
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৬.২ ম ী ত উ য়ন স িকত অজনস হ 

নাট: িস  কেপােরশন ক ক সরাসির পিরচািলত/ বা বািয়ত অবকাঠােমাগত এবং/ অথবা সবা লক কায ম িনেচর সারিণেত যাগ ক ন: 
 

 

২০২০-২০২১ 
অথবছেরর শষাে  

মাট 
২০২১-২০২২ অথবছেরর 

শষাে  মাট 
ববত  বছেরর 

লনায় ি /পিরবতন 
মাট রা া ৮১.৮৫ িকঃিমঃ ২৫৮.৬৯৪ িকঃিমঃ (+) ১৭৬.৮৪ িকঃিমঃ 

িবিস (িব িমনাসকেপ ং) ৬০.৮৫ িকঃিমঃ ১৮০.৬০ িকঃিমঃ (+) ১১৯.৭৫ িকঃিমঃ 
িসিস (িসেম কংি ট) -- -- -- 
আরিসিস (রড-িসেম -কংি ট) ২১.০০ িকঃিমঃ ৮০.০৮ িকঃিমঃ (+) ৫৯.০৮ িকঃিমঃ 
    
মাটে ন ৩৪১.০০ িকঃিমঃ ২০৫.০০ িকঃিমঃ (-) ১৩৬.০০ িকঃিমঃ 

ি ক (ইেটর) ২৭.০০ িকঃিমঃ াইমারী ১০.০০ িকঃিমঃ (-) ১৭.০০ িকঃিমঃ 
আরিসিস ৮১.৬৪ িকঃিমঃ সেক ারী ৫০.৬৪ িকঃিমঃ (-) ৩১.০০ িকঃিমঃ 
কাচা ২৩২.৩৬ িকঃিমঃ টারিসয়ারী ১৪৪.৩৬ িকঃিমঃ (-) ৮৮.০০ িকঃিমঃ 
খাল ৩৫.০০ িক:িম: ১৫.০০ িক:িম: (-) ২০.০০ িকঃিমঃ 
    
ীজ/ স     
মাট (সং া) ০২  ১০  (+) ০৮  
মাট দঘ  ০.০৪ িকঃিমঃ ০.১৫০ িকঃিমঃ (+) ০.১১ িকঃিমঃ 

    
কালভাট    
মাট (সং া) ০৮  ১২  (+) ০৪  

    
সড়কবািত    
সড়ক বািতর র সং া ৩৬০০  ৬১০  (-) ২৯৯০  
    
পাবিলক মােকট    
মােকেটর সং া    

ােরর আয়তন বগিমটার বগিমটার বগিমটার 
    
পাবিলক পাকস    
মাট (সং া)    
মাটআয়তন    

    
কিমউিন  স ার    
মাট (সং া)    

    
গণেশৗচাগার    
মাট (সং া)    
জ ার িভি ক গণেশৗচাগােরর সং া -- ০২  (+) ০২  

    

পািনসরবরাহ    
িস  কেপােরশেনর পািন সরবরাহ 

ব ার সােথ সং খানা/ 
ভবেনরসং া 
 

২০০  ােলা 
উবওেয়ল াডাকশন উবওেয়ল : ০৯  
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অ ায় ৭ অবকাঠােমা :  পিরচালনা এবং র ণােব ণ সহ অ া  সবা লক কায মস হ 

    ৭.১ সিচেবর দ র 

    (১) উে খেযা  সবাস হ 

উে খেযা  সবাস হ বণনা 

সাধারেণর বাজার 
ব াপনা 

িম া িস  কেপােরশনাধীন বাজার সং া ০৫  যথা- িম া িনউমােকট, বাদশা িময়া বাজার, 
রাণীর বাজার, রাজগ  বাজার, চকবাজার। উ  বাজারস েহ মাট দাকান সং া-৬৯৬  । উ  
বাজারস হ হেত রাজ  আদােয়র ােথ িত মােস িবল দান করা হয়। 

যানজট িনয় ণ   ধান ধান রা া এবং বাজােরর জায়গা িলেত ািফক কম েদর িন  করা 
নাগিরক ত েসবা ক  
(িসআই এসিস) 

  নাগিরকেদর জ  ওয়ান প সবা সরবরাহ করা 
  অিভেযাগ হণ 

সাং িতক কায ম 
চার 

 সাং িতক, ীড়া এবং অ া  অ ােনর আেয়াজন করা  
 বসরকাির সং ার মা েম সাং িতক, ীড়া এবং অ া  অ ােনর নসর করা 

 

    (২) অজেনর চকস হ 

 
সবা স হ 

চক এবং অজন 

চক অথবছর 
২০২০-২০২১ 

অথবছর ২০২১-২০২২ 

সাধারেণর বাজার 
সাধারেনর বাজাের খািল জায়গার 
পিরমান 

------ ------ 

যানজট িনয় ণ 
ািফক িনয় েণর জ  িন  কম র 

সং া 
  

সং িত ও খলা লা 
িবষয়ক 

অ ি ত সাং িতক কম িচর সং া ০৪  ০১  

অ ি ত  র ত সাং িতক 
কম িচর সং া 

  

অনিধকার েবশ 
সাধারেনর জায়গা থেক অৈবধভােব 

ািপত দাকান সিরেয় নয়ার সং া  
----- 

বাজার িলেত সাধারণ জায়গা থেক জনগেণর 
চলাচেলর িবধােথ িস  বাজােরর েবশ াের 

ায় ১০০/১২০  অৈবধ দাকান উে দ করা 
হেয়েছ। 

 

   (৩) ববত  বছেরর লনায় উে খেযা  পিরবতন স েক া   

১. ২০২১-২০২২ অথবছের সাধারণ জায়গা থেক জনগেণর চলাচেলর িবধােথ িস  বাজােরর েবশ াের ায় 
১০০/১২০  অৈবধ দাকান উে দ করা হেয়েছ। 
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     ৭.২ রাজ  িবভাগ 

(১) উে খেযা  সবাস হ 

উে খেযা  সবাস হ বণনা 

ড লাইেস  দান ১২,৫০০  ড লাইস  দান করা হেয়েছ। 

অযাি ক যানবাহেনর লাইেস  দান ায় ২০,০০০  াটারী চািলত ির া ও অেটা ির া নগরীেত চলাচল করেছ। 
তেব িস  কেপােরশন থেকেকান লাইেস  দান করা হয়িন।  

সাধারেনর বাজার ব াপনা 

িম া িস  কেপােরশনাধীন বাজার সং া ০৫  যথা- িম া িনউমােকট, 
বাদশা িময়া বাজার, রাণীর বাজার, রাজগ  বাজার, চকবাজার। উ  বাজারস েহ 
মাট দাকান সং া-৬৯৬  । উ  বাজারস হ হেত রাজ  আদােয়র ােথ 
িত মােস িবল দান করা হয়। 

কসাইখানার ব াপনা ০২  

 

     (২) অজেনর চক 

সবাস হ চক ও অজন  
চক অথবছর 

২০২০-২০২১ 
অথবছর 

২০২১-২০২২ 
ড লাইেস  ন নভােব ই ত ড লাইেসে র সং া ৫৭২৭  ৫৫৫৩  

নবায়ন ত ড লাইেসে র সং া ৪৬৩৬  ৪৯৩২  
অযাি ক যানবাহেনর 
লাইেস  

মাটরিবহীন গাড়ীর জ  ই ত লাইেস  সং া  
৪০৩৮  ১৭৩২  

সাধারেণর বাজার খািল জায়গার পিরমান - - 
গণেশৗচাগার ন ন ইজারা ি র আওতায় পিরচািলত গণেশৗচাগার 

এর সং া  
০৭   

 
০৭  

 
নবায়ন ত ইজারা ি র মা েম পিরচািলত 
গণেশৗচাগার এর সং া 

০৭   
 

০৭  
 

 

     (৩) ববত  বছেরর লনায় উে খেযা  পিরবতন স েক া  

১. ২০২০-২০২১ এ ড লাইেস  এর সং া িছল ১০,৫৩০  এবং ২০২১-২০২২ এ এর সং া ি  পেয় 
দািড়েয়েছ ১২,৫০০ েত ।  
২০২০-২০২১ অথবছেরর চেয় ২০২১-২০২২ অথবছের মাট ১৯৭০  ড লাইেস  বিশ হেয়েছ।  

২. ২০২০-২০২১ এ অযাি ক যানবাহেনর লাইেস  হেয়েছ ৫৭৩০  এবং ২০২১-২০২২ এ এর সং া াসেপেয় 
দািড়েয়েছ ৪৭৬১ েত  । ২০২১-২০২২ অথবছের অযাি ক যানবাহেনর লাইেস  ৯৬৯  াস পেয়েছ। 

৩. ড লাইেস  নবায়ন আয়কর ২,০০০/- টাকা বা তা লক হওয়ায় নবায়ন ে  াহক পযােয় নিতবাচক 
ভাব পেড়েছ।  
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৭.৩ েকৗশল িবভাগ 

     (১) অবকাঠােমা পিরচালনা ও র ণােব ণ এবং অ া  সবা   

উে খেযা  সবাস হ বণনা 

রা া মরামত ও র ণােব ণ  মাট ৪৩.১২িকেলািমটার রা া মরামত ও র ণােব ন করা 
হেয়েছ।  

নদমা মরামত ও র ণােব ণ  মাট ৩৭.০৭ িকেলািমটার ন মরামত ও র ণােব ণ করা 
হেয়েছ।  

স  মরামত ও র ণােব ণ --- 
সড়কবািত মরামত ও র ণােব ণ ৫০ িকেলািমটার  
গণেশৗচাগার মরামত ও র ণােব ণ ০৩   
জনসাধারেণর অংশ / িবেনাদেনর ান মরামত ও 
র ণােব ণ 

িম া তিলেকাণায়, ওয়াড নং-০৬ এ  িস  কেপােরশেনর িনজ  
জায়গায় েগােপােযাগী িবিভ  রাইড ও িবেনাদন সর াম াপন 
কের িশ েদর িবেনাদেনর জ  িশ পা  িনমাণ করা হেয়েছ। 
িশ পা  রি ন বািত ারা সি ত করা হেয়েছ।   

নাগিরকেদর জ  কিমউিন  স ার অথবা অ া  নাগিরক 
িবধা তির ও র ােব ণ  

 

পািন সরবরাহ ও পািন সরবরাহজিনত িবধািদর মরামত ও 
র ােব ণ  

স সািরত পািনর পাইপলাইন িলক/ া  মরামত 
২০২০-২০২১ সাল: ৫০  
২০২১-২০২২ সাল: ৬০  

ভবন িনয় ণ  
িঁক ণ ভবন িনয় ণ ৩৫  

 

     (২) অজেনর চক  
সবাস হ চক এবং অজন 

চক অথবছর ২০২০-২০২১ অথবছর ২০২১-২০২২ 
ভবন িনয় ণ অ েমািদত ভবেনর সং া   

অ া কর / িঁক ণ ভবন 
অ া কর এবং িঁক ণ ভবন 
পিরদশেনর সং া 

৩৫  
৩০  অ া কর ও িঁক ণ ভবন 
িচি ত করা হেয়েছ। 

 

     (৩) ববত  বছেরর লনায় উে খেযা  পিরবতন স েক া   

১. রা া ন, কালভাট, ীজ, সড়ক বািত ববত  বছেরর লনায় অেপ া ত কম িনমাণ তথা বা বায়ন হেয়েছ।  
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   ৭.৪ বজ  ব াপনা িবভাগ 

  (১) উে খেযা  সবাস হ 

উে খেযা  সবাস হ বণনা 

বাজার এবং হ ালী বজ  সং হ  
কেপােরশেনর আওতাধীন মাট ৫   বাজার এবং শহর এলাকার ২৭  
ওয়াড  ায় ১৫০ টন হ ালী বজ  িতিদন সং হ কের ািনটারী 

া িফেল ডাি ং করা হয়।  

রা া এবং নদমা পির  রাখা এবং মিনটিরং  ২৭  ওয়ােডর আ মািনক ৪৮২  রা া ও রা ার পােশর ন ও ডা িবন 
২১০  পির ার রাখেত িনয়িমত মিনটিরং করা হেয়েছ।  

হাসপাতাল বজ  ব াপনা   ২০২১-২২ অথবছের ১২৭ টন হাসপাতােলর বজ  অপসারণ করা হেয়েছ।  

গনেশৗচাগার পির  রাখা এবং মিনটিরং  ৫  গণেশৗচাগার পির  ও মিনটিরং করা হেয়েছ 

া িফল ব াপনা 
িম া িস  কেপােরশেন ািনটারী া িফল ব াপনা আ িনকায়ন করা  

কায ম হন করা হেয়েছ এবং ২১৩ কা  টাকার এক  ক  াব ণয়ন করা 
হেয়েছ।  

 

  (২) অজেনর চক 

সবাস হ 
চক এবং অজন 

চক 
অথবছর 

২০২০-২০২১ 
অথবছর ২০২১-২০২২ 

বজ ব াপনা সং হীত বেজ র পিরমান (আ মািনক) ২৩১০ টন ২৪৩০ টন 
হাসপাতাল বজ  সং হীত হাসপাতাল বেজ র পিরমান (আ মািনক) ১৩৫ টন ১৫০ টন 

রা া ও নদমা পির  
রাখা 

িনয়িমত পির  কের এমন রা ার পিরমান 
(আ মািনক র )  ২৫৭ িক:িম ২৮০ িক:িম 

িনয়িমত পির  কের এমন নদমার পিরমান 
(আ মািনক র ) ১৯৫ িক:িম ২০৫ িক:িম 

গণেশৗচাগার িম া িস  কেপােরশেনর মাট  ৫  ৫  
 

     (৩) ববত  বছেরর লনায় উে খেযা  পিরবতন স েক া া  

১. সীিমত লাকবল, স দ, লিজি ক ারা পিরকি ত ও দ তার সােথ মিনটিরং ও পারিভশন কায ম জারদার কের 
বজ  অপসারণ তথা পির ার পির  কায ম ি  করার চ া অ াহত আেছ।  

২. সকাল ৮.০০টা থেক িবকাল ৫.০০টা পয  িনধািরত ােন গারেভজ াক অব ান কের ডার  ডার কােলকশেনর পর 
িতিদেনর ময়লা িতিদন অপসারণ করার ফেল নগরীর পির  পিরেবেশর উ য়ন ঘেটেছ।  

৩. 
িম া িস  কেপােরশেনর বজ  ব াপনায় গিতশীলতা ি র জ  ০২, ০৯ এবং ১১ নং ওয়াডেক মেডল ওয়াড 

িহসােব গঠন করা হেয়েছ।  

৪. 
ঝাপ-ঝাড়, জ ল পির ার ও মশক িনধন কায েমর ল মা া ২০২০-২০২১ অথবছেরর চেয় ২০২১-২০২২ 

অথবছের লনা লক ি  করা হেয়েছ।  
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   ৭.৫ া িবভাগ 

  (১) উে খেযা  সবাস হ 

উে খেযা েসবাস হ বণনা 

ইিপআই কা 
মাট ৯৮৮৬ জন িশ েক কা দওয়া হেয়েছ। ১৫-৪৯ বছর স ানধারণ ম 

মিহলা (িকেশারী/ িববািহতা) ায় ৩৮০০০ / িড কা দান করা 
হেয়েছ।  

জ   িনব ন 
জ  িনব ন আইন ২০১৩ (সংেশািধত) ও িবিধমালা ২০১৮ অ যায়ী ২৭  
ওয়ােড কাউি লর কাযালেয় িনব ন কায ম পিরচািলত হে ।  

কেরানাকালীন রে র ন না পরী া কেরানাকালীন মাট ৪৬৭৬জন ি র রে র ন না পরী া করা হেয়েছ। 

িনরাপদ খা  

নগেরর হােটল- র ুের  ও অ া  খাবার সরবরাহকারী দাকানপােটর 
ভজাল খা  িতেরােধ িনয়িমত মিনটিরং ও পিরদশেনর কাযকর ব া 
হণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ িনরাপদ খা  আইন ২০১৩ ও ভা া 

অিধকার আইন ২০০৯ হােটল- র ুের   ও অ া  খাবার সরবরাহকারী 
িত ােন মিনটিরং ও পিরদশণ করা হেয়েছ। 

২০২০-২০২১ সাল: ২৯২ , ২০২১-২০২২ সাল: ২৫৩   

িশ াথ েদর জ  মিডক াল চক আপ 
িস  কেপােরশেনর আওতাধীন াইমারী েলর ৫২০০ জন ছা -ছা ীর 

া  পরী া করা হেয়েছ। 

অ া কর ভবন িনয় ণ 
মাট ৩৭  অ া কর ও িঁক ণ ভবন িচি ত করা হেয়েছ। এবং ভবেনর 

মািলকগণেক কেপােরশেনর প  থেক িচ  ই  করা হেয়েছ। 

কািভড-১৯ কা দান  
কািভড-১৯ কা ায় ৫ ল  ( থম ডাজ, ২য় ডাজ ও ার ডাজ 

( কাদ দান করা হেয়েছ।  
 

(২) অজেনর চক 

সবাস হ 
চক এবং অজন 

চক 
অথবছর 

২০০/২০2১ 
অথবছর ২০2১/২০২২ 

ইিপআই কা 
কা দওয়া হেয়েছ এমন 

িশ েদর সং া 

৯৮৮৬জন িশ েক 
কা দওয়া 
হেয়েছ। 

মাট ১০,৪৭৬ জন িশ েক কা দওয়া হেয়েছ।  হেয়েছ। 
১৫-৪৯ বছর স ানধারণ ম মিহলা (িকেশারী/ িববািহতা) ায় 
৩৯০০০ / িড কা দান করা হেয়েছ। 

জ   
িনব ন 

িনব েনর সং া 
জ : ১৩,১৪১ ,  

: ৬৮৫  
জ : ১৪,৩৬৬ , : ৫৯৮  

খাে  ভজাল 
িনয় ণ 

পিরবী ণ করা হেয়েছ এমন 
সরবরাহকারীেদর মাট 
সং া 

২৯২  
২০১৯-২০ অথবছের মাট ২৫৩  হােটল- র ুের , িমি র 
দাকান ও অ া  খাবার সরবরাহকারীর দাকােন মিনটিরং 

করা হেয়েছ। 
পিরদশন করা হেয়েছ এমন 
সরবরাহকারীেদর মাট 
সং া 

২৯২  
২৫৩  হােটল- র ুের , িমি র দাকান ও অ া  খাবার 
সরবরাহকারীর দাকােন পিরদশন করা হেয়েছ। 

মিডক াল 
চকআপ 

মিডক াল চক আপ করা 
হেয়েছ এমন িশ াথ র সং া 

 
িম া িস  কেপােরশেনর সকল াইমারী েলর মাট 

৫২,০০০ জন ছা -ছা ীর া  পরী া করা হেয়েছ। 

মশক িনয় ণ 
মাট এলাকা (বগ িক:িম:) যা 

 করা হেয়েছ  
৬০ বগ িক:িম 

িস  কেপােরশেনর মাট ২৭  ওয়ােড ৬০বগিকেলািমটার 
এলাকায় মশক িনধেন  করা হেয়েছ। 
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কসাইখানা 
মাট কসাইখানা পিরদশেনর 

সং া  
২৭৮িদন  ২৯৫িদন 

কািভড-১৯ 
কা দান  

  
কািভড-১৯ কা ায় ৬ ল  ( থম ডাজ, ২য় ডাজ ও ার 
ডাজ ( কাদ দান করা হেয়েছ।  

    
 
 
৭.৬ সমাজ ক াণ, িশ া ও সং িত 

   (১) ধান সবাস হ 
জাইকার অথায়েন পিরচািলত িসিজিপ কে র আওতায় এক নজের: 

ােকজ: ১০ , িসিডিস ৩০ , দল ১৫০ , পিরবার ৩০০০  
বােজট ১০ কা  টাকা ( ায়)  

ধান সবাস হ িববরণ  

কিমউিন  সংগঠন 
এলাকা জিরপ, দল গঠন, দলেন ী-স ািদকা িনবাচন, িসিডিস গঠন, 
চয়ারপাসন িনবাচন এবং উ  কােজ ১০ জন মাঠ সংগঠক িনেয়াগ কের 

কিমউিন  কায ম পিরচালনা করা হয়।  

াথিমক া  পিরচযা ও া  িশ া 
কায ম 

১০ জন া কম র মা েম া েসবা কায ম যমন – মা ম ল, িশ  
া  পিরচযা, া  িশ া কায ম, িশ  ও গভবতী মিহলােদর ওজন 

পিরমাপ, র চাপ পিরমাপ, ডায়ােব স পিরমাপ, খাবার ালাইন ও িমর 
াবেলট িবতরণসহ দির  কিমউিন েত া  সেচতনতা ি লক 

মা েভশন বক রাগ িতেরাধ ব া কায ম পিরচালনা করা হয়।  

উপা ািনক িশ া কায ম 

উপা ািনক িশ া কায েমর জ  ১০  ােকেজ ১০  ােটলাইট ল 
িত া কের ১০ জন িশি া িনেয়াগ বক দির  কিমউিন র িশ েদর 
লগামী করার লে  ৫ বছের ১৫০০ িশ েক াক- াথিমেকর পাঠদান 

শেষ িনকট  াথিমক িব ালেয় ভিতর ব া করা হয়। এসব 
ছা -ছা ীেদর িতবছর িবনা ে  পাষাক, ল াগ, তা, িশ া উপকরণ 
ও িফন িবতরণ করা হয়।  

আয় ি লক কায ম 

দলীয় সদ েদর স য় কায েম িত ২০ জন সদ  িনেয় ১৫০  দেলর 
১৫০  াংক িহসােবর মা েম এ পয  (িডেস র’২০) ১ কা  ৪৬ ল  
টাকার স য় তহিবল গঠন করা হয় এবং স য় ত  স ণ টাকা সদ েদর 
মােঝ িবতরণ করা হয়। এছাড়া ক  থেক ৮০ ল  টাকা এবং কে র 
আবতক তহিবল থেক ৯৬.৪৫ ল  টাকা িদেয় ১৩৩২ জন দির  মিহলােক  
মাট ১৬৬.৪৫ ল  টাকার ঋন িবতরেণর মা েম দির  জনেগা ীেক 
াবল ী করার পথ গম করা হয়। উ  ঋেণর স ণ টাকা লভ াংশসহ 

আদায় কের িস  কেপােরশেন ৮৮,৩২,২৫০/- টাকার এবং িসিডিসেত 
৮,৩২,২৫০/- টাকার িনজ  তহিবল গঠন করা হয় । উে  িস  গভার া  

েজ  (িসিজিপ) এর আওতাধীন ৫  িস  কেপােরশেনর মে  একমা  
িম া িস  কেপােরশন ঋেণর শতভাগ (১০০%) টাকা আদায় কের িস  

কেপােরশেন জমা করা হয়। 

িশ ণ 

নারীেদর দ তা ি  শীষক িশ েণ ৮৫ জন দির  মিহলােক সলাই 
িশ ণ িদেয় িবনা ে  ৮৫  সলাই মিশন িবতরণ করা হয়। এছাড়াও 

৩০ জন দির  মিহলােক ক-বা ক ি  কােজর িশ ণ িদেয় দির  
নারীেদর াবল ী হওয়ার পথ তির কের দওয়া হয়।   
 

ভৗত অবকাঠােমা ও পিরেবশ উ য়ন  ভৗত অবকাঠােমা কােজর আওতায় দির  কিমউিন েত ২৩২  
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নল প, ১৩৮  া স ত পাকা াি ন, ২৭৮ িমটার ন ও ১৪১৪ িমটার 
টপাত িনমাণ করা হয়। 

 

 (২) অজেনর চক 

সবাস হ 
চক এবং অজন 

চক অথবছর ২০২০/২০২১ অথবছর ২০২১/২০২২ 
কিমউিন  সংগঠন    
াথিমক া  পিরচযা 

ও া  িশ া কায ম 
   

উপা ািনক িশ া 
কায ম 

   

আয় ি লক কায ম    
িশ ণ    

ভৗত অবকাঠােমা ও 
পিরেবশ উ য়ন 
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৮.  শাসিনক উ িতকরণ 

৮.১   লি ত কাজস হ, উে  এবং ফলাফল 

(১) কায ি য়া উ িতকরণ 

লি ত কাজ: নদমা মিনটিরং িবষয়ক কায ি য়া উ িতকরণ কমপিরক না, অথবছর ২০২১-২০২২ 

উে : নদমা িনয়িমত পির ার-পির  রাখেত নাগিরক ক ক মিনটিরং ব া জারদার করা এবং এতদসংি  অিভেযাগ িস  কেপােরশেনর 
মা েম ত িন ি র লে  এক  কাযকর প িত িত া করা । 

চক ল মা া অজন 

১। স ণ েপ ব   
২। মােঝ মােঝ ব   
৩। পািন বহমান  
৪। পির ার  
৫। ব পির ার 

১-১ সম  নদমা চক ৪ (পির ার) এর অিধক ের 
থাকেব।  
 

১-১ নদমা িবষেয় অিভেযাগ ত িন ি  করার 
জ  নাগিরক এবং িস  কেপােরশেনর মে  
এক  কাযকর মিনটিরং ব া িতি ত হেয়েছ। 

২. অিভেযাগ িন ি র হার  ২-১ অিভেযাগ িন ি র হার ৮৫% ২-১  ৮৫% অিভেযাগ যথাসমেয় িন ি  
হেয়েছ। 
 

 
লি ত কাজ: রা া পির ার-পির তা িবষয়ক কায ি য়া উ িতকরণ কমপিরক না অথবছর- ২০২১-২০২২ 

উে : রা া িনয়িমত পির ার-পির  রাখেত নাগিরক ক ক মিনটিরং ব া জারদার করা এবং এতদসংি  অিভেযাগ িস  কেপােরশেনর 
মা েম ত িন ি র লে  এক  কাযকর প িত িত া করা । 

চক ল মা া অজন 

১। অত  নাংরা  
২। নাংরা  
৩। হণেযা   
৪। পির ার  
৫। ব পির ার 

১-১ সম  রা া চক ৪ (পির ার) এর অিধক ের 
রাখা 
 
 

১-১ রা া িবষেয় অিভেযাগ ত িন ি  করার 
জ  নাগিরক এবং িস  কেপােরশেনর মে  
এক  কাযকর মিনটিরং ব া িতি ত হেয়েছ 

২. অিভেযাগ িন ি র হার ২-১   ৯০% অিভেযাগ যথাসমেয় িন ি  করা ২-১   ৯০% অিভেযাগ যথাসমেয় িন ি  হেয়েছ 
 

 

 

লি ত কাজ: গণেশৗচাগার িবষয়ক কায ি য়া উ িতকরণ কমপিরক না, অথবছর-  ২০২১-২০২২ 

উে : গণেশৗচাগার েলা িনয়িমত পির ার-পির  রাখেত নাগিরক ক ক মিনটিরং ব া জারদার করা এবং এতদসংি  অিভেযাগ িস  
কেপােরশেনর মা েম ত িন ি র লে  এক  কাযকর প িত িত া করা । 

চক ল মা া অজন 

১। অত  নাংরা  
২। নাংরা  
৩। হণেযা   
৪। পির ার  
৫। ব পির ার 

১-১ সকল গণ শৗচাগার (৪ পির ার ) এর অিধক 
পযােয় রাখা 
 

১-১ িস  কেপােরশন, ইজারা হীতা এবং 
নাগিরকেদর অংশ হেণর মা েম গণ শৗচাগার 
সং া  িবষেয় িবিবধ অিভেযােগর ত িতকার 
এবং কাযকর মিনটিরং ব া িতি ত হেয়েছ 

২. অিভেযাগ  িতকার  এর হার ২-১:  ৯৫% অিভেযাগ যথাসমেয় িতকার করা  
 

২-১:  ৯৫% অিভেযাগ যথাসমেয় িতকার করা 
হেয়েছ 
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৮.২  স মতা উ য়ন ( িশ ণ)  

ম বািষক িশ ণ পিরক না িশ ণ অজন 
িশ ণ িশেরানাম 

( িশ ণ দানকারী) 
র তািরখ 

(িদন/মাস/বছর) 
মাট 
িদন 

অংশ হণকারীর সং া 

কমকতা/ 
কমচারী 

িনবািচত 
িতিনিধ 

১ িশ ণ   িশেরানাম: ানীয় সরকার (িস  কেপােরশন 
আইন), ২০০৯ 

িশ ণ দানকারী: Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb 

০৬/০২/২০২২ ০১ ৪৪ ৩৬ 

২ িশ ণ িশেরানাম:  wmwU‡Rb PvU©vi 
িশ ণ দানকারী: Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb 

০৭/০২/২০২২ ০১ ৪৪ ৩৬ 

৩ িশ ণ িশেরানাম: Z_¨ AwaKvi AvBb   

িশ ণ দানকারী: Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb 

০৮/০২/২০২২ ০১ ৪৪ ৩৬ 

৪ িশ ণ িশেরানাম: Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄vcbv 

িশ ণ দানকারী: Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb 

০৯/০২/২০২২ ০১ ৪৪ ৩৬ 

৫ িশ ণ িশেরানাম:  RvZxq ï×vPvi †KŠkj 

িশ ণ দানকারী: Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb 

১০/০২/২০২২ ০১ ৪৪ ৩৬ 

 
 
 
 
৩) বােজট ব াপনা কমপিরক না ২০২১-২০২২ 
লি ত কাজ 
এফএস- ১। খসড়া বািষক আিথক িববরণী তকরণ  

এফএস- ২। ায়ী কিম  এবং কেপােরশন সভায় আিথক িববরণী নঃ ায়ন এবং আেলাচনা  

এফএস- ৩। ওেয়বসাইেট আিথক িববরণী কাশ (িসএসিসিসর সােথ িম ং) এবং এলিজিডেত জমাদান 

ই- ১। িসইও এবং ময়রেদর ারা ত  েয়র াব পযােলাচনা এবং অ েমাদন 

ই- ২। এে েল মিনটিরং ফম েলােত িত  আইেটেমর মািসক ত অথ াি  এবং দান েবশকরণ 

ই- ৩। মািসক পযেব ণ িতেবদন েলা িবিভ  ের তকরণ এবং িসএসিসিসর সােথ আেলাচনা করা 

এ- ১। বােজট, আিথক ে পণ এবং আিথক িববরণী ফর ােটর উপর িশ ণ পিরচালনা করা 

এফিপ- ১। আিথক ে পণ পিরচালনা 

এফিপ- ২। কেপােরশন ক ক পরবত  বছেরর বােজেটর জ  আিথক ে পণ, কৗশলগত বােজট ণয়ন/আপেডট এবং 
পযােলাচনা।   
এ-২। মাচ মােস আিথক ে পণ স িকত িশ ণ পিরচালনা করা। 

িব- ১। িবভাগ েলা ক ক সফল অথবছেরর াি  এবং দােনর অ মান 

িব- ২। িবভাগ েলা এবং ায়ী কিম র সােথ িহসাব িবভাগ আেলাচনা কের 

িব- ৩। িসএসিসিসর সােথ আেলাচনা, কেপােরশন সভায় অ েমাদন, জনসাধারেনর জ  বােজট সহজলভ  করা  
 

উে : 
 
বােজেটর বিচ  াস করেত এবং িরেপা ং ও পযেব ণ বাড়ােনার জ  ন ন বােজ ং ফম চা করণ 
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চক ল মা া অজন 

১. 
অিতির  য় 
মাট কাযকর করেনর হার 

১-১ 
বিধত পযেব ণ এবং িরেপা ংেয়র মা েম বােজেটর 
বষ  ১৫% াস পেয়েছ (অথ দােনর পিরমান 

পিরকি ত বােজেটর ১২০ শতাংেশর বিশ হেব না) 
১-২ 
 

১-১ 
িরেপােটর ন ন সেটর সােথ 
ন ন বােজেটর ড েম । 
১-২ 

২.তফিসল অ যায়ী বােজেটর নিথ এবং িরেপাট 
জমা দওয়া হেয়েছ। 

২-১ 
স ণ েপরাজ আকাউে রজ বা বািয়ত 

২-১ 
স ণ বা বািয়ত হেয়েছ। 

 
(৪) নাগিরক স ৃ করণ:  সেচতনতা ি র লে  ল রচনা িতেযািগতা লক কমপিরক না ২০২১-২০২২ 
 
িস  কেপােরশন ক ক হীত কায মস হ:  
১. ল িভি ক রচনা িতেযািগতা আেয়াজন করার জ  পযােলাচনা কিম  গঠন 

২.ওয়াক ইম ভেম  ম কমপিরক না িনেয় পযােলাচনা কিম , ডি উ এল িসিস, িসএস িসিস এবং সাধারণ সভায় মতবিনিময় করা 
এবং আেলাচনা করা 

৩. ওয়াক ইম ভেম  ম সাধারণ উপলি / বাঝাপড়া এবং সেচতনতা ি র জ  ময়র ও কাউি লরেদর সােথ াথিমকভােব 
কমশালার আেয়াজন করেব 

৪. রচনা িতেযািগতা কম িচর জ  েয়াজনীয় উপকণস হ তরী করা (িথম িনবাচন এবং িতেযািগতার মাপকা , ািরং মানদ , 
র ার দান, ঘাষণা প িত, গণমা েমর মত িবষয়স হ যমন সংবাদপে র ব , রিডও, এসএমএস, এসএনএস, িসিস 

ওেয়বসাইেটর বাতা) 
৫. িসএসিসিস এবং িসিস সাধারণ সভা রচনা িতেযািগতা িবষয়ক কম িচর পযােলাচনা বক, ম  এবং পািরশ দান করেবন। 

৬. ডি উআই  লি ত ল স েহ রচনা িতেযািগতা িবষেয় িদকিনেদশনা লক সভার আেয়াজন করেব . 
৭. লি ত লস েহর িশ াথ েদর কাছ থেক রচনা সং হ করা এবং তা িসিস’র কােছ জমা দয়া 

৮. রচনা পযােলাচনা কিম  রচনাবলী পরী া করেব এবং ডি উআই  র কােছ ার জমা িদেব 

৯. ডি উআই  রচনার ারস হ এক ীকরণ করেব এবং িফড াক হেণর জ  সংি  ায়ী কিম , িসএসিসিস এবং 
ডি উএলিসিস’র সােথ শয়ার করেব 

১০. িস  কেপােরশেনর ময়র িবজয়ী ছা েদর মে  র ার দান করেব 
১১.গণমা ম, িসিস ওেয়বসাইট, এসএনএস ইত ািদর মা েম র ার িবজয়ীেদর নাম এবং রচনাস হ কােশর ব া করা 

১২.ডি উআই  ায়ন ফেমর উপর িভি  কের পযােলাচনা কমশালা পিরচালনা করেব 

১৩. ায়ী কিম  ায়ন ফলাফল পযােলাচনা করেব 

১৪.ডি উআই  িসিস সাধারণ সভায় ায়ন িরেপাট জমা িদেব 

১৫. পরবত  অথবছেরর জ  সংেশািধত পিরক না ণয়ন, এবং িসিস সাধারণ সভায় জমা। 
 

উে : ছা ছা ী এবং অিভভাবকেদর মে  পির তা িবষয়ক সেচতনতা ি  করা 

চক ল মা া অজন 

১. িনবািচত রচনা িতেযািগতা  নাগিরক 
সেচতনতার া লক বিহ: কাশ এবং 
লখকেক িসিস র ার দান করা হেব 

১-১িস.িস. সাধারণ সভায় ৩  সরা িনব  
িনবািচত কের অ েমাদন দয়া হেব এবং 
িস.িস. র ারস হ এই অথবছের দান 
করা হেব। 
১-২ 

১-১ছা েদর ায় জন পির তা িবষেয় 
রচনা িতেযািগতায় অংশ হন কেরিছল 
 
১-২ 

২. িতেযািগতায় অংশ হণকারী ছা  
ছা ীেদর শতকরা হার 

২-১ িতেযািগতায় অংশ হণকারী ছা  
ছা ীেদর শতকরা হার ৮০% 

২-১ 
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(৫) িনরাপদ খা  িবষয়ক কমপিরক না ২০২১-২০২২ 
 
লি ত কাজ / িস  
কেপােরশন আইেন 
উি িখত কাজ স হ 

কাযাবলী -১ ১১. খা  ও পানীয় ািদ  

কাযাবলী -২ 
খা  ও পানীয় ািদ সং া   
১১.১. কেপােরশন িবধান ারা- 

কাযাবলী-৩  (ক) লাইেস  তীত কান ান বা ঘরবািড়েত কান িনিদ  খা  
বা পানীয়  ত বা িব য় বা িনিষ  কিরেত পািরেব; 

 

লি ত কাজ:  
িস  কেপােরশেনর হীত কায মস হ:  
১. সংি  কমকতা, কাউি লর, র ুের  মািলক/ বসায়ী/ নাগিরকেদর িনেয় কমশালার আেয়াজন করা; 
২. িনরাপদ খা  আইন২০১৩ এবং ২০১৮সােল িনরাপদ খা  িবষয়ক িবধােনর আেলােক ভজাল খা  িবষয়ক মিনটিরং ও 
পিরদশেনর প িত ও িশিডউল পযােলাচনা করা এবং িনয়িমত মিনটিরং এর জ  চক িল  তরী করা 
৩. কমকতা-কমচারী ও ায়ী কিম র সদ েদর জ  িনরাপদ খা  িবষয়ক িশ েণর আেয়াজন করা 
৪. কাযকর মিনটিরং এর জ  সংি  ওয়ােডর ডি উএলিসিস কিম  ও এর সদ েদর জ  ভজাল খা  িবষয়ক িশ েণর 
আেয়াজন করা 
৫. র ুের  মািলক ও র ুের  িমক সংগঠেনর সদ েদর িনেয় িনরাপদ খা  ও খা  ািদর ব াপনা িবষেয় কমশালার 
আেয়াজন করা ( িত ােচ ১০-১৫ জন কের) 
৬. সংি  ওয়ােড িনরাপদ খা  িবষয়ক সেচতনতা লক মাইিকং করা (বছের ৪বার) 
৭. ি িদ  প িত ও িশিডউেলর আেলােক ভজাল খা  (শাক-সবিজ, ফল ল, মাছ-মাংস, পানীয় ািদ ইত ািদ) িবষয়ক 
িনয়িমত মিনটিরং ও পিরদশন করা 
৮. খা  ও পানীয় ািদ িবষেয় অিভেযাগ হেণর জ  (কমকতা/িসআইএসিস) কমকতা/কমচারী িন  করা 
৯. ভজাল খা  িবষেয় নাগিরক অিভেযাগ সেরজিমেন পিরদশন করেত া  িবভােগ একজন ািনটারী পিরদশক িন  করা 
অথবা মিনটিরং কায েমর মা েম একই কােজর জ  িনধািরত এলাকা পিরদশন করা 
১০. আইইিস উপকরণ তরী ও দশনকরা 
১১. নাগিরক স ৃ  করেণর জ  সেচতনতা লক ক াে ইন কায ম পিরচালনা করা (বছের ২বার) 
১২. িসিবওও ডি উএলিসিস (ওয়াডনং১৯) মিনটিরং কায েমর অ গিত স েক সভায় (বছের ৪বার) উপ াপন করেব এবং 

া  িবভাগেক িরেপাট করেব। 
১৩. িশ া, া , পিরবার পিরক না ও া  পিরচযা িবষয়ক ায়ী কিম  কায েমর মিনটিরং করেব (ডি উ আই  ায়ী 
কিম েক িরেপাট করেব) 
১৪. মা: নািজউ ীন, ািনটারী পিরদশকেক িনেয়াগ করা এবং া  িবভাগ এ সং া  অিভেযাগ ও হীত পদে প এর রকড 
সংর ণ করেব 
১৫. ায়ন ফম এর আেলােক পযােলাচনা কমশালার আেয়াজন করা 
১৬. এ সং া  ায়ী কিম  ায়ন ফলাফল পযােলাচনা করেব এবং ড়া করেণর জ  মতামত ও পািরশ দান করেব। 
১৭. এ সং া  ায়ী কিম  িস  কেপােরশেনর সাধারণ সভায় ায়ন ফলাফেলর িরেপাট পশ করেব। 
১৮. পরবত  অথবছেরর জ  সংেশািধত পিরক না ণয়ন করা এবং িস  কেপােরশেনর সাধারণ সভায় পশ করা 
*মিনটিরং: খা  ও পানীয়  সরবরাহকারীেদর দাকান, ত অব া, িব য় ইত ািদ দখা 
*পিরদশন: খা  ও পানীয় ািদর অব া ও ময়াদ দখা, খা   পরী াগাের পাঠােনা, ইত ািদ তথা েয়াজনীয় আইনা গ 

ব া হণ করা 
উে : 
খা  ও পানীয় ািদর িনয়িমত পিরদশেনর িসে ম িত া করা, সি য় নাগিরক মিনটিরং এবং িরেপা ং ব া িত া 
এবং িনরাপদ খা  িনি তকরেণ নাগিরকেদর অিভেযাগ িন ি  করা 
 

চক ল মা া অজন 

১. ১০০  খা  সরবরাহকারী মিনটিরং 
ও পিরদশন করা হেয়েছ 
২.  ভজাল খা  িবষয়ক ০৩  
নাগিরক ক ক অিভেযাগ 
৩. ভজালখা িবষয়ক  ০৩  
নাগিরক ক ক অিভেযাগ সময়মত 

১. মিনটিরং ও পিরদশন ত খা  ও 
পানীয় ািদ সরবরাহকারীর সং া 
ি -১ থেক-২ (ি ণ)  

২.নাগিরক ক ক ভজাল খা  
িবষয়ক অিভেযােগর সং া ি -১ 
থেক-২ (ি ণ)  

১-১ নদমা িবষেয় অিভেযাগ ত িন ি  
করার জ  নাগিরক এবং িস  
কেপােরশেনর মে  এক  কাযকর 
মিনটিরং ব া িতি ত হেয়েছ।  
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ল  এলাকা ওয়াড নং ৩, ১০, ১১, ২১ ও ২২ িম া িস  
কেপােরশেনর কাি রপাড় এলাকার হােটল, 
র ুের , িমি র দাকান, বকারী ইত ািদ 

সরবরাহকারীর 
সং া 

সরবরাহকারী স েক/ মাট 
দাকানপােটর সং া ২০০  

 
 
 
  (৬) আইিন উপকরণ ( িবধানএবং উপ-আইন) 
লি ত কাজ 
১. িসিস সাধারণ সভায় িবধান ণয়েনর িবষেয় আেলাচনা কের িস া  হণ করেব এবং  ধান িনবাহী কমকতা/সিচব, আইন 
কমকতা, ািজ াট, সংি  িবভাগীয় ধান ও েয়াজেন িবষয়িভি ক  িবেশষ  ি েদর িনেয় এক  কিরগির কিম  গঠন 
করেব। একই সভায়  িবষয় র সােথ সংি  ায়ী কিম  যন খসড়া ণয়েনর সময় মতামত দান কের সই স েক িস া  
হণ করেব ও তােদরেক দািয়  স েক অবিহত করেব। 

২. কািরগির কিম  এলিজিড ক ক িরত মেডল িবধান  পযােলাচনা কের িসিস’র জ  িবধান ণয়েনর লে  এক  
কম-পিরক না ত করেব, এবং সংি  ায়ী কিম েত (যিদ থােক) মতামেতর জ  দািখল করেব। 
৩. কািরগির কিম  মেডল িবধােনর িভি েত এক  খসড়া িবধান ণয়ন করেব। 
৪. কিরগির কিম  খসড়া িবধান র পযােলাচনার জ  িনয়িমতভােব সভার আেয়াজন করেব। 
৫. কািরগির কিম  খসড়া িবধান  (২য় খসড়া) িসিস’র সাধারণ সভায় অ েমাদেনর জ  দািখল করেব। 
৬. িসিস’র সাধারণ সভা িবধান  পযােলাচনা কের অ েমাদন দান করেব। 
৭. কািরগির কিম  ড়া  িবধান  েয়াজনীয় পযােলাচনা, ভ ং ও াপেনর জ  এলিজিড’র িনকট রণ করেব।  
৮. কািরগির কিম  িবধান ণয়েনর সময় অ ি ত িত  সভার কাযিববরণী িশ ণীয় িবষয় (যিদ থােক) উে খসহ িলিপব  
কের রাখেব।    
উে : ১. ায়ী কিম  িবষয়ক িবধান এবং অিভেযাগ হণ ও িতকার িবষয়ক িবধান ণয়ন করা 
 

চক ল মা া অজন 

১. 
িবধান ণয়ন শেষ এলিজিডেত 
রেনর তািরখ  

১-১ 
ায়ী কিম  ও অিভেযাগ িবয়ষক 
িবধান ণয়ন করা 

১-২ 
 

১-১ 
িবধান র ড়া  খসড়া ণয়ন করা 

হেয়েছ।  
১-২ 

২. ২-১ ২-১ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

িন ি  করা হেয়েছ ৩. িনরাপদ খা  িবষয়ক অিভেযাগ 
িন ি র হার 

২. অিভেযাগ িন ি র হার ১০০% 
 

২-১: ১০০% অিভেযাগ যথাসমেয় 
িন ি  হেয়েছ।  
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৯.১ িস  কেপােরশেনর সাধারণ সভা    

সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান িস া স হ 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান িস া স হ 

২৯.০৭.২০২১ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা  
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা  
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন  
০৪. উ য়ন কমকা  সং া   
০৫. কািভড-১৯ সং মণ িতেরাধ 
সং া  
০৬. মশক িনধন কায ম 
০৭. িবিবধ 

০১। ২৯/০৬/২০২১ি : সভার কাযিববরণীর িবষয়ািদর উপর কােরা কান 
আপি /সংেশাধনী না থাকায় উ  কাযিববরণীর সকল িস া স হ সভায় 
সবস তভােব অ েমািদত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
০২। ২৯/০৬/২০২১ি : সভার য সকল িস া স হ এখেনা বা বায়নাধীন ও 

ি য়াধীন আেছ স েলা ত িন ি র িবষেয় সংি  িবভাগ/শাখা 
কমকতাগণ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 
রাজ  আদােয়র ল মা াঅজেন মাঠ পযােয় চলমান রাজ  আদায় ম এর 
কায ম আরও জারদার করেত হেব। 
 
০৩। র া সাম ী িবতরণ ও া িবিধ অ সরেণ সেচতনতা ি র জ  
স ািনত সকল কাউি লরেক অ েরাধ করা হেলা। সে হভাজন 
কেরানা(েকািভড-১৯) রাগীর ন না সং হ এবং ত িরেপাট সরবরােহর 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

২৬.০৮.২০২১ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা ; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা ; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন ; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া  ; 
০৫. কািভড-১৯ সং মণ িতেরাধ 
ও িচিকৎসা সবা সাম ী য় 
সং া ; 
০৬. িম া িস  মােকট চা করণ 
সং া ; 
০৭. াণ িবতরণ সং া ; 
০৮. মশক িনধন কায ম 
০৯. িস  কেপােরশন অিধে ে  
ইমারত/ াপনার নকশা অ েমাদন 
িবষয়ক কিম র অে াবর ২০২০ ও 

ন ২০২১ মােস অ ি ত সভার 
সদ েদর স ািন ভাতা বাবদ মং 
৩৪,০০০/-(েচৗি শ হাজার)টাকা 
অ েমাদন সং া ;   
১০. অিফস আসবাবপ  ও িবিভ  
সর াম সং ান সং া  
১১. িবিবধ: 

০১। ২৯/০৭/২০২১ি : সভার কাযিববরণীর িবষয়ািদর উপর কােরা কান 
আপি /সংেশাধনী না থাকায় উ  কাযিববরণীর সকল িস া স হ সভায় 
সবস তভােব অ েমািদত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
০২। ২৯/০৭/২০২১ি : সভার য সকল িস া স হ এখেনা বা বায়নাধীন ও 

ি য়াধীন আেছ স েলা ত িন ি র িবষেয় সংি  িবভাগ/শাখা 
কমকতাগণ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  
০৩। িস  কেপােরশেনর িবিভ  খাত িভি ক রাজ  আদায় ও দাবী সমি ত 
সবেশষ ০৩ মােসর লনা লক িতেবদন(এক ায়) েত ক সভায় স ািনত 
সদ েদর মে  সরবরােহর ব া িনেত ধান রাজ  কমকতােক ন: 
অ েরাধ করা হেলা। রাজ  আদােয়র ল মা াঅজেন মাঠ পযােয় চলমান 
রাজ  আদায় ম এর কায ম আেরা জারদার করেত হেব।  
 ০৪। িস  কেপােরশেন কমরত অব ায় ত কমচারীর দাফন-কাফন কাযািদ 
স ে  িস  কেপােরশন তহিবল থেক তাৎ িণক নগদ ১০,০০০/-(দশ 
হাজার) টাকা এবং অসহায়/  ি েদর  ে  ৫,০০০/-(প চ হাজার) অথ 
সহায়তা ত কমচারীর পিরবােরর িনকট পৗঁছােনার ব া িনি ৎ করেত 
হেব। 
০৫। ২০১৯-২০২০ অথবছের প বািষকী সাধারণ করধায(General 
Assesment) কায ম বা বায়েন মাট ৭,৬৬,০০০/-(সাত ল  ছষি  
হাজার)টাকা য় াব সভায় সবস তভােব অ েমাদন করা হয়। া◌ািবত 

য় পিরেশােধর অে  এ সং া  আেদেশর কিপ, িবল-ভাউচার, তািলকা, 
হািজরা, া র ইত ািদ পরী া ও যাচাই-বাছাই করেত হেব। 
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২২.০৯..২০২১ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 

০১। ২৬/০৮/২০২১ি . সভার কাযিববরণীর িবষয়ািদর ওপর কােরা কান 
আপি /সংেশাধনী না থাকায় উ  কাযিববরণীর সকল িস া স হ সভায় 
সবস তভােব অ েমািদত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
 
 
০২। রাজ  আদােয়র ল মা াঅজেন মাঠ পযােয় চলমান রাজ  আদায় ম 
এর কায ম আেরা জারদার করেত হেব।  

১৩.১০.২০২১ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 
০৫. ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও 
সমবায় ম ণালেয়র মাননীয় ম ী 
মেহাদেয়র িনেদশনা অ যায়ী হীত 
িস  কেপােরশেনর ২৭  ওয়ােডর 
িবিভ  উ য়ন কােজর ক  
অ েমাদন; 
০৬. নগরীেত যানজট ও জলাব তা 
িনরসন, াইওভার ও আ ার াউ  
সড়ক িনমাণ এবং িম া ইিপেজড 
এর িষত বজ /পয়: বাহ সং া ; 

ানীয় সরকার িবভােগর ৩০ ন 
২০২১ি . তািরেখর পে  বিণত 
িস  কেপােরশন আদশ কর 
তফিসল ২০১৬- এ ািনটাির া  
অ ি র িবষেয় FSM  
Network এর াব সং া ; 
০৭. িম া িস  কেপােরশেনর 
০৩  ওয়াড (ওয়াড নং ০৩, ১৩ ও 
২১) িবভাজন সং া ; 
০৮.িবিবধ: 

০১। ০৫(প চ)  কে র া লন/ সংেশািধত া লন সবস িত েম 
অ েমাদন করা হয়। অ েমািদত উ য়ন কে র া লন অ যায়ী 
দরপ /েকােটশন আহবান করার জ  েকৗশল িবভাগেক অ েরাধ করা হয়। 
 
 
০২। MGSP (O&M),ADPI  Revenue খােতর আওতায় হীত 

ক স হ/সংেশািধত া লন সবস িত েম অ েমাদন করা হয়। অ েমািদত 
উ য়ন কে র া লন অ যায়ী দরপ /েকােটশন আহবান করার জ  

েকৗশল িবভাগেক অ েরাধ করা হয়। 
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০১। নগরীর যানজট, জলা তা ও িম া ইিপেজড এর িষত কিমক াল 
বজ বাহ ব করেণ সকল অংশীজেনর সম েয় এক  সভা আহবান করা যেত 
পাের।  

০২। িম া ইিপেজড ও তৎসংল  এলাকা সেরজিমন পিরদশন বক েকৗশল 
িবভাগ ও সংিশ  অ া  কমকতাগণ নেভ র ২০২১ি . মােসর মে  ময়র 
মেহাদেয়র িনকট এক  িতেবদন দািখল করেবন। 

০৩। ড লাইেস  দােন িব মান ব ার ত য় ঘ েয় আরেজএসিস এবং 
িবডা িনবি ত িত ানস েহর ড লাইেস  সবা িম া িস  কেপােরশেনর 
পিরবেত আরেজএসিস এবং িবডা িকংবা িভ  কান সং ােক দান করা স ত 
হেব না-এ মেম সভায় সবস ত িস া  হীত হেলা। 

০৪। িস  কেপােরশেনর সভায় ইেতা েব অ েমািদত য সকল নকশা 
ছাড়করণ/ভবন িনমাণ অ মিত দােন জ লতা ি  হেয়েছ   ন নভােব 
আেবদন করেল যাচাই-বাছাই েম নকশা অ েমাদন সং া  কিম  েয়াজনীয় 

ব া হণ করেব। 

০৫। িত ০২( ই) মাস অম র  ইমারত/ াপনার নকশা অ েমাদন সং া  
কিম র সভা আহবান করা হেব। এ ল  ইমারত িনমােণ দািখলীয় 
আেবদনস হ  সেরজিমন পিরদশন ও ত উপা সেমত অ ািধকার চকিল  

স ত করেত হেব। 
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১৬.১১.২০২১ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 
০৫. িস  কেপােরশেনর সকল 
কমচারীর আ েতািষেকর অথ 
সরকাির াংেক ায়ী 
আমানত(এফিড)িহেসেব িবিনেয়াগ 
করার জ  ১১ অে াবর ২০২১ি . 

াফ িম ং এর িস া  অ েমাদন 
করা; 
০৬. িম া িস  কেপােরশেনর 
০৩  ওয়াড (ওয়াড নং ০৩, ১৩ ও 
২১) িবভাজন সং া ; 
০৭. িবিবধ: 

০১। ল মা্ া অজেন মাঠ পযােয় চলমান রাজ  আদায় ম এর কায ম 
আেরা জারদার করেত হেব। 

০২। স ািবত সড়ক ০৩  নামকরেণ বাপর ত ািদসহ িতেবদন দােনর 
জ  সংি  ওয়ােডর কাউি লরগণেক অ েরাধ করা হেলা। িস  
কেপােরশেনর সড়ক, ভবন ও াপনা নামকরণ নীিতমালা ২০১৪ অ যায়ী গ ত 
নামকরণ উপ-কিম  এতদসং া  ত ািদ যাচাই-বাছাই েম স ািবত সড়ক 
০৩   নামকরেণর েয়াজনীয় পদে প হণ করেব। 
০৩। জ  ত  সংেশাধন আেবদেনর যৗি কতা ও  যািচত কাগজপ ািদ 

া ভােব যাচাই-বাছাইকরত: ত  সংেশাধন করেত হেব। সনেদ ছজ 
ঈড়ফব  দােনর িবষেয় আই  কমকতা েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  
০২. অনলাইন নাগিরক সনেদর জ  িনধািরত ি য়ায় েয়াজনীয় সং ক 
কালার ি ার সং েহর সবস ত িস া  হীত হেলা। 

০৪। িব মান লাকবল ও লিজি ক িদেয় দ তার সােথ রা ার অ যায়ী 
কায ম পিরচালনা এবং দািয় পালেন আরও মেনােযাগী হওয়ার জ  
ক ারেভি  কমকতােক িনেদশনা দান করা হেলা। 
 
০৫। েয়াজনীয় সং ক ত লবার িনেয়াগ এবং ময়লার গািড় মরামত কের 
সাব িণক ত রাখেত হেব।  
 

০৬। িম া িবিসক এলাকার িশ  কারখানার বেকয়া িস  কর মও ফ করার 
িস া  সভায় সবস তভােব অ েমাদন করা হয়। 
 

০৭ । খলার মাঠ, িবেনাদন ক , কিমউিন  স ার, ি ল স ার, লাইে রী ও 
িমলনায়তন, ওয়াড অিফস ও ভবন িনমাণ- এ সকল জনিহতকর,  
নাগিরকবা ব ও আয়বধন লক কমকাে র জ  িত ওয়ােড অ ত: ১০(দশ) 
একর জিম য়/অিধ হেণ িস  কেপােরশনেক পদে প হেণর জ  সবস ত 
িস া  হীত হয়। পযায় েম তা বা বায়েনর জ  প িত হেণর  িনিম  
সংি  সকলেক উে াগ হণ করেত িনেদশ দান করা হেলা। 
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১৪.১২.২০২১ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 
০৫. রাজ  আয় ি র িবষেয় 
আেলাচনা;   
০৬. িবিবধ: 

০১। সওজ িবভাগ ক ক িডিপিপ’র মা েম স ািবত ’  সড়ক উ য়েন 
িম া িস  কেপােরশেনর কান আপি  নই এবং এ কােজ িস  কেপােরশন 

সািবক সহেযািগতা দান করেব-মেম সভায় সবস তভােব িস া  হীত 
হেলা। 
০২। ানীয় সরকার (িস  কেপােরশন) আইন, ২০০৯ েগাপেযাগী কের 
সংেশাধেনর িবষেয়  িনিদ  মতামত(যিদ থােক) িলিখতভােব ২০ িডেস র 
২০২১ তািরেখর মে  ধান িনবাহী কমকতার দ ের রেণর জ  স ািনত 
সকল সদ েক অ েরাধ করা হেলা। 
 
 
০৩। ইসলািমক ফাউে শন ক ক পিরচািলত মসিজদ িভি ক িশ  ও গণিশ া 
কায ম ক  কাযালেয়র ০৭/০৯/২০২০ তািরেখর পে  উিল িখত িম া 
িস  কেপােরশেন পিরচািলত মেডল িরেসাস স ার লালমাই উপেজলায় 

ানা েরর াব বািতলকরত: ক  িস  কেপােরশেন বহাল রাখার 
েয়াজনীয় ব া নওয়ার জ  মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন বরাবর 

প  িদেত সভায় সবস তভােব িস া  হীত হেলা। 
 

০৪। িস  কেপােরশন অংকনশালা ও িশ চচা ক -এ েক িম া িস  
কেপােরশেনর অ  করার নীিতগত িস া  হীত হয়। উ  িত ানেক 
েগাপেযাগী, কাঠােমাগত ও ািত ািনক প দওয়ার লে  এক  পিরক না 

ও নীিতমালা  ণয়ন করার িনিম  কিম েক অ েরাধ করা হেলা। 
০৫। কািভড-১৯ কা কাড াি েত কােনা জ লতা থাকেল াহকেক িসিভল 
সাজন কাযালেয় যাগােযাগ করেত অ েরাধ করা হেলা। 

 

১৯.০১.২০২২ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 
০৫. িস  কেপােরশেনর িবিভ  

ায়ী কিম র কাযিববরণী 
অ েমাদন সং া ;   
০৬. APA শত মাতােবক 

িশ ণ কায ম, মিডউল ও 
স া  বােজট অ েমাদন; 
০৭. িস  কেপােরশন এলাকার 
২৭  ওয়ােডর পির তা কায ম 
িবষেয় আেলাচনা; 
০৮. িবজেয়র বণ জয়ম ী 
উপলে  কাউি লর কাপ T20 
ি েকট ণােম  িবষেয় আেলাচনা; 
০৯. িবিবধ: 

০১। জলবা  সহনশীল িমউিনিস াল অবকাঠােমা তহিবল (িসআরএমআইএফ) 
আওতায় বরা ত ৭৫(পচ র) ল  টাকার সােথ ািচং কি িবউশন িহেসেব 
িস  কেপােরশেনর তহিবল হেত  ১০% (শতকরা দশ ভাগ) অথ দােন সভায় 
সবস ত িস া  হীত হয়। 
০২। ায়ী কিম র সভা িনয়িমত অ ানসহ কাযিববরণীর পািরশস হ 
বাস ব ও অ ািধকার িভি েত বা বায়েনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 

০৩। িস  কেপােরশেনর স মতা উ য়েন স ািবত িশ ণ পিরক না, 
মিডউল ও িত ােচ কম বিশ ০২( ই)ল  টাকা বােজট সভায় সবস ত 
অ েমাদন করা হয়। িত ােচর ত খরচ পরবত েত মািসক সভায় 
অ েমািদত হেত হেব। 

০৪। কাউি লর কাপ T২০ ি েকট ণােম  ২০২২ পিরচালনার জ  জলা 
ীড়া সং ার অ েল িস  কেপােরশন থেক ১০(দশ)ল  টাকা অ দান 
দােনর জ  সভায় সবস তভােব অ েমাদন করা হয়। 

০৫। াধীনতার বণজয়ম ী পালেন বণজয় ী সৗধ ( ত ল) িনমােণ 
সভায় সবস ত িস া  হীত হয়। এ লে  ময়র মেহাদেয় সােথ 
আেলাচনা েম এক  উপ  ান িনবাচেন েকৗশল িবভাগেক অ েরাধ করা 
হেলা। 
০৬। িস  কেপােরশেনর ািনটাির া িফল ও ডাি ং এলাকায় জব বজ  
মা েম ‘ জব সার া ’ াপেনর আেবদন  েয়াজনীয় িস াে র জ  
ম ণালেয় রণ করা যেত পাের-মেম িস া  হীত হয়। 
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১৬.০২.২০২২ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 

 

০১। ‘‘ িম া িস  কেপােরশেনর সমি ত অবকাঠােমা উ য়ন’’ শীষক ক  
অ েমাদেন অন ীকায অবদােনর জ  ানীয় সরকার, পল ী উ য়ন ও সমবায় 
ম ণালেয়র মাননীয় ম ী মেহাদয়েক সংবধনা দােনর জ  সবস ত িস া  
হীত হেলা। িম া-০৬ আসেনর  

মাননীয় সংসদ সদে র সােথ পরামশ েম অ ান িচ ড়াম  করা হেব। 
০২। বেকয়া পৗরকর ও অ া  রাজ  আদােয় ওয়াডিভি ক/ মহ ািভি ক/ 
রাডওয়ারী াশ া াম পিরচালনা করা হেব। এ লে  অিত ত এক  

কমপিরক না ণয়েনর জ  ধান রাজ  কমকতােক অ েরাধ করা হেলা।  
০৩। িস  কেপােরশেনর       ১৯-২৭নং ওয়ােড ানীয় বািস ােদর ম  হেত 
ঝা দার িনেয়াগ এবং লাইটেশড াপেনর ব া হেণর জ  অ েরাধ করা 
হেলা।  
 
০৪। িস  কেপােরশেনর িবিভ  ােন রা ার উপর চলাচেল িতব কতা ি  
কের য ত  ফেল রাখা ব িতক পাল সিরেয় নওয়ার জ  িপিডিবেক প  
িদেত হেব। 

 

৩১.০৩.২০২২ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 
০৫. িবিবধ 

 

০১। ‘‘ িম া িস  কেপােরশেনর সমি ত অবকাঠােমা উ য়ন’’ শীষক কে র 
আওতায়  চলিত(২০২১-২০২২) অথবছেরর হীত ক স হ কােজর ণগত 
মান ও টকশই িনি তকরণসহ িনধািরত সমেয় বাস বায়ন করেত হেব।  
 
 
 
০২। িস  কেপােরশেনর সকল গািড় ও চালেকর  রিজে শন/ াইিভং 
লাইেস  আেছ বা নাই- এ সং া  এক  িতেবদন/তািলকা ০৭(সাত) িদেনর 
মে  ধান িনবাহী কমকতার দ ের দািখল করেত হেব। রিজে শন/ 
লাইেস িবহীন সকল গািড় ও চালেকর রিজে শন/লাইেস  হালনাগাদ করার 
জ  ত পদে প িনেত সহকারী েকৗশলী(যাি ক)- ক অ েরাধ করা হেলা। 
০৩। পিব  ঈ ল িফতর ২০২২ি . উদযাপন উপলে  িবিভ  ওয়ােডর েদর 
সাহাযােথ মানিবক সহায়তা িবেবচনায় গত বছেরর ায় এবারও  িস  
কেপােরশন থেক খা  সাম ী/আিথক সহায়তা িবতরেণর ল   গত বছেরর 

ায় েত ক কাউি লেরর অ েল ১,৪০,০০০/-(এক ল  চিল শ হাজার) 
টাকা এবং ময়র মেহাদেয়র অ েল ৪,০০,০০০/-(চার ল )টাকা সবেমাট 
(১,৪০,০০০◌ী ৩৬+ ৪,০০,০০০)= ৫৪,৪০,০০০/-( য়া  ল  চি শ 
হাজার)টাকা বরা  দােনর জ  সভায় সবস তভােব অ েমাদন  দান করা 
হয়।  
০৪।  সকল কাউি লরেক খা  সাম ী/আিথক সহায়তার মা ারেরাল বরা  
িবতরেণর ০৭(সাত)িদেনর মে  সাধারণ শাখায়(ক  নং ২০৭) দািখেলর জ  
অ েরাধ করা হেলা। 

২৭.০৪.২০২২ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 

০১। ৩১/০৩/২০২২ি . সভার কাযিববরণীর িবষয়ািদর ওপর কােরা কান 
আপি /সংেশাধনী না থাকায় উ  কাযিববরণীর সকল িস া স হ সভায় 
সবস তভােব অ েমািদত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
 
০২। িস  কেপােরশেন কমরত দিনক হািজরািভি ক সকল কম র দিনক 
ম রী ৫০/-(প াশ) টাকা   ি র জ  সভায় সবস তভােব িস া  হীত 
হেলা। ০১ ম ২০২২ থেক এ  কাযকর হেব। 
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 ০৩।  দ তা, কােজর িঁক ইত ািদ মানদে  উপ  কম েদর বাড়িত ম রী দওয়ার 
িবষয়  পরবত েত যাচাই-বাছাই েম িবেবচনা করা হেব- মেম িস া  হীত হয়।   
০৪। ‘িস  কেপােরশন অংকনশালা ও িশ চচা ক ’ পিরচালনার জ  িণত খসড়া 
গঠনত  (পিরিশ -খ) সভায় সভায় সবস তভােব অ েমাদন করা হয়। 

১১.০৫.২০২২ ০১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন করা; 
০২. গত সভার িস াে র উপর 
হীত কায েমর অ গিত 

পযােলাচনা; 
০৩. মািসক আয়- য় িববরণী 
উপ াপন; 
০৪. উ য়ন কমকা  সং া ; 

 

০১। ২৭/০৪/২০২২ি . সভার কাযিববরণীর িবষয়ািদর ওপর কােরা কান 
আপি /সংেশাধনী না থাকায় উ  কাযিববরণীর সকল িস া স হ সভায় 
সবস তভােব অ েমািদত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
 
 
 
০২। রাজ  আদােয়র ল মা াঅজেন মাঠ পযােয় চলমান রাজ  আদায় ম 
এর কায ম আরও জারদার করেত হেব। 
০৩। উ য়ন কােজর ণগত মান ও টকশই িনি তকরণসহ িনধািরত সমেয় কাজ 
বাস বায়েন আরও তৎপর হওয়ার জ  েকৗশল িবভােগর সকল কমকতােক অ েরাধ 
করা হেলা। 

 িম া িস  কেপােরশন িনবাচন-২০২২ এর িনবাচনকািলন িস  কেপােরশেনর পিরষদ না থাকায় ন ২০২২ মােসর সভা 
অ ি ত হয়িন। 
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৯.২ ায়ীকিম রসভা 

(০১) অথ ও সং াপন ায়ী কিম  
িমক নাম পিরিচিত ওয়াড নং পদবী 
১। Rbve miKvi gvngy` Rv‡e` mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 03 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। Rbve †gvt gÄyi Kv‡`i gwb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 10 সদ  
৪। Rbve †gvt Bgivb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 12 সদ  
৫। Rbve †gvt wQwÏKzi ingvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 20 সদ  
৬। Rbve Aveyj nvmvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 27 সদ  
৭। †eMg †bnvi †eMg msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 16, 17, 18 সদ  
৮। Rbve †gvt gvmy`yi ingvb  cÖavb wnmveiÿY Kg©KZv©   সদ সিচব 

 
অথ ও সং াপন ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০৭.১২.২০২১ ০১. িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 

অ েমাদন করা 
০২. বােজেট বরা ত অেথ যেথাপ  

বহার িনি ত করা 
 
 

০১. সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন 
ও িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও 
ঢ়ীকরণ করা হয়। 

 
০২. ২০২১-২০২২ অথবছেরর বােজট অ যায়ী বরা ত 
অথ যথাযথভােব বহােরর িন য়তা িবধােনর জ  

ধান িহসাবর ণ কমকতােক অ েরাধ করা হেলা।  
 

 
(০২) বজ ব াপনাকিম  

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve ‡gvt Avãym mËvi mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 26 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg bvw`qv bvmwib msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 04, 05, 06 সদ  
৪। Rbve KvRx †Mvjvg wKewiqv mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 01 সদ  
৫। Rbve †gvt Ave ỳj Rwjj  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 04 সদ  
৬। Rbve †gvt ‡mv‡nj mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 17 সদ  
৭। Rbve †gvt AvjgMxi †nv‡mb KÄvi‡fwÝ Kg©KZv©   সদ সিচব 

 

 
বজ  ব াপনা ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০৫.১২.২০২১ 
 

১. িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও অ েমাদন 
করা 
২. ািনটারী া িফল উ য়ন সং া ; 
৩। িবিবধধ 
 

০১. সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন ও 
িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
০২. িম া িস  কেপােরশেনর ািনটারী া িফল উ য়েন জায়গা 
অিধ হণ ও ওেয়  ােনজেম  ান াপেনর েয়াজনীয় ব া 
িনেত ময়র মেহাদয়েক অ েরাধ করা হয়।  
৩. ড  ও মশাবািহত রােগর া ভাবেরােধ কম িচ সারা বছর 

াপী অ াহত রাখার িস া  হীত হয়। 
৪. কেরানা মহামারী া ভাব িতেরােধ পির  কায ম আেরা 
জারদার করেত হেব। 
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(০৩) িশ া, া , পিরবার পিরক না এবং া র া ব াপনা (িশ া ও া ) ায়ী কিম  
িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve †gvt †gvkvid †nv‡mb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 06 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। †eMg KvDQviv †eMg msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 01, 02, 03 সদ  
৪। Rbve ‡gvt Bgivb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 12 সদ  
৫। Rbve †gvt gbRyi Kv‡`i (gwb) mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 10 সদ  
৬। Rbve †gvt wQwÏKzi ingvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 20 সদ  

৭। Rbve †gvt Avey mv‡qg f~Bqv cÖavb ¯v̂¯’̈  Kg©KZv©   সদ সিচব 
 

িশ া ও া  স িকত ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০৬. 
০২.২০২২ 

১. িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও অ েমাদন 
করা 
২. COVID-19 পিরি িত সং া  
৩. কাদান কােজর অ গিত পযােলাচনা 
৪. িবিবধ 

১. সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন ও 
িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও ঢ়ীকরণ করা হয়। 
২. COVID-19 পিরি িত সভায় পযােলাচনা করা হয়। কািভড-১৯ 
ন ন ভিরেয়  ওিম ন সং মণ মাকােবলায় া  িবিধ অ সরণসহ 
সকলেক সতক থাকার পরামশ দান করা হয়।  
৩. ইিপআই কায েমর অ গিত সে াষজনক। মাঠ পযােয় পিরদশন 
কের াপআউট িশ েদর িচি ত কের কাদান কাভােরজ বাড়ােনার 
পরামশ দান করা হয়।    

(০৪) নগর পিরক না ও উ য়ন ায়ী কিম  
 

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve KvRx gvneyeyi ingvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 21 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z †gqi - সদ  
৩। ‡eMg iæwe Av³vi msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 25, 26, 27 সদ  
৪। Rbve miKvi gvngy` Rv‡e` mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 03 সদ  
৫। Rbve mvBdzj web Rwjj  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 15 সদ  
৬। Rbve †gvt Rvnv½xi ‡nv‡mb 

eveyj 
mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 16 সদ  

৭। Rbve †gvt Ave ỳm mvjvg  bMi cwiKíbvwe`   সদ সিচব 
 

নগর পিরক না ও উ য়ন ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
২৯.১২.২০২১ ০১. িস  কেপােরশন এলাকার নগর 

পিরক না ও উ য়ন িনেয় আেলাচনা 
০১. গণপিরবহন চা  অবিধ াটারী চািলত অেটাির া 
সীিমত পযােয় িনেয় আসা এবং যানজট িনরসেন শহের 
কােনা বাস েবশ না করেত পাের স িবষেয় ব া িনেত 
ময়র মেহাদয়েক অ েরাধ করা হয়।  

০২. সড়েক পােশ জনচলাচল িনিব করেণ টপাত িনমাণ 
আরও বাড়ােত হেব। 
০৩. জলাব তা িনরসেন বড় বড় খাল সং ার জারদার 
করার জ  বােজেট পযা  অথ বরা  রাখার াব করা 
হয়।  
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(০৫) িহসাবিনরী াওর ণ ায়ীকিম  
িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। ‡eMg D‡¤§ Kzjmyg msiwÿZ Avm‡bi 

KvDwÝji 
07, 08, 09 সভাপিত 

২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg KvDQviv †eMg msiwÿZ Avm‡bi 

KvDwÝji 
01, 02, 03 সদ  

৪। Rbve †gvt Ave ỳj Rwjj mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 04 সদ  
৫। Rbve †gvt Avãym mËvi mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 26 সদ  
৬। Rbve nvweeyi Avj-Avwgb mv`x mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 11 সদ  
৭। Rbve †gvt gvmy ỳi ingvb  cÖavb wnmveiÿY Kg©KZv©   সদ সিচব 

 

িহসাব িনরী া ও র ণ ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০৭.১২.২০২১ 

 
১. িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন 
২. িবগত অথবছেরর সরকাির িনরী াকায 
সং া  
৩. িনরী া আপি  িন ি  িবষেয় 
আেলাচনা  
৪. িবিবধ: 
 

০১.সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন 
ও িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও 
ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২. ২০২০-২০২১ অথবছেরর সরকাির িনরী াকায 
ুভােব স াদেনর লে  সকল কর ত ািদ হালনাগাদ 

করার জ  সকল কমকতােক অ েরাধ  করা হেলা।  
০৩. িনরী া আপি র িন ি  সে াষজনক। এ  অ াহত 
রাখার জ  সকলেক আরও মেনােযাগী  হওয়ার পরামশ 

দান করা হেলা। 
 

 

(০৬) নগরঅবকাঠােমািনমানওসংর ণ ায়ীকিম  
 

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve †gvt dRj Lvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 24 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg iæwe Av³vi msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 25, 26, 27 সদ  
৪। Rbve ‰mq` Avwei Avn‡g`  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 05 সদ  
৫। Rbve Rgxi DwÏb Lvb Rw¤ú  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 09 সদ  
৬। Rbve †gvt Avãym mËvi mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 26 সদ  
৭। Rbve †gvt gvCb DwÏb wPk&Zx wbev©nx 

cÖ‡KŠkjx 
 সদ সিচব 

 

নগর অবকাঠােমা িনমাণ ও সংর ণ ায়ী কিম  সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০৯.০১.২০২২ ০১. নগর অবকাঠােমা িনমাণ ও সংর ণ 

ায়ী কিম র কাযপিরিধ 
০২. িবিবধ: 

নগর অবকাঠােমা িনমাণ ও সং ােরর পিরক না ণয়েন 
েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর িস া ত হীত হয়। 
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(০৭) পািন ও িব ৎ ায়ী কিম  
 

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve †gvt Gg`v ỳDjøvn mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 25 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK 

mv°z  
†gqi - সদ  

৩। †eMg D‡¤§ Kzjmyg msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 07, 08, 09 সদ  
৪। Rbve ‰mq` Avwei Avn‡g` mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 05 সদ  
৫। Rbve †gvnv¤§` GKivg 

†nv‡mb  
mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 08 সদ  

৬। Rbve †gvt †mwjg Lvub mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 14 সদ  
৭। Rbve ‡gvnv¤§` BDmyd mnKvix cÖ‡KŠkjx (we`y¨r)  সদ সিচব 

 
পািন ও িব ৎ ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০১.০২.২০২২ ১. এলইিড লাইট ও পাল াপন সং া ; 

২. িবিবধ; 
১. সড়েক এলইিড লাইট সংেযাজন ক  কােজর গিত 

রাি ত করার জ  েকৗশল িবভাগেক অ েরাধ করা 
হেলা।  
২. পািনর বেকয়া িবল আদােয়র জ  ২০ হাজার টাকা 
উে  খলাপী াহকেদর ড়া  না শ দােনর িস া  
হীত হয়।  

 

(০৮) সমাজক াণ ও কিমউিন  স ার ায়ী কিম  
 

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। ‡eMg bvw`qv bvmwib msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 04, 05, 06 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg iygv Av³vi msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 10, 11, 12 সদ  
৪। Rbve Rgxi DwÏb Lvb Rw¤ú  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 09 সদ  
৫। Rbve †gvt Rvnv½xi ‡nv‡mb eveyj mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 16 সদ  
৬। Rbve †gvt AvjgMxi †nv‡mb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 23 সদ  
৭। Rbve †gvt nviæb Ai ikx`  cÖkvmwbK Kg©KZv©   সদ সিচব 

 

সমাজক াণ ও কিমউিন  স ার ায়ী কিম  সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
২৬.১২.২০২১ ০১. িবগত সভার আেলাচনা 

০২. সামািজক অপরাধ লক কাজ 
বািরতকরণ সং া  
০৩. নাগিরক সবার মান ি  

০১. িবিভ  কার সামািজক অপরাধ লক কাজ িনেরাধ, 
িকেশার-িকেশারীেদর চলাচেলর িনরাপ া িবধান এবং 
অেহ ক য ত  আ া ব করেণ উ ু  করার উে াগ হণ 
করার অ েরাধ করা হেলা।   
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(০৯) পিরেবশ উ য়ন ায়ী কিম  
িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve †gvt Rvnv½xi ‡nv‡mb eveyj mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 16 সভাপিত 
২। †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। †eMg iygv Av³vi msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 10, 11, 12 সদ  
৪। Rbve †gvt kvnAvjg Lvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 07 সদ  
৫। Rbve †gvt †mv‡nj mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 17 সদ  
৬। Rbve ‡gvt kvn Avjg  gRyg`vi mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 22 সদ  
৭। Rbve Ave ỳ mvjvg  bMi cwiKíbvwe`   সদ সিচব 

 

 
পিরেবশ উ য়ন ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
২৮.১২.২০২১ ১. িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও অ েমাদন 

২. িস  কেপােরশন এলাকায় স া  নগর 
পিরেবশ উ য়ন িনেয় আেলাচনা 
৩. িবিবধ: 

০১.সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন 
ও িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও 
ঢ়ীকরণ করা হয়। 

২. পচনশীল এবং অপচনশীল ব েলা থক থক 
িড়েত রাখার হীত হয়।  

 

 
(১০) ীড়া ও সং িত ায়ীকিম  

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve Aveyj nvmvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 27 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z †gqi - সদ  
৩। ‡eMg ‡bnvi †eMg msiwÿZ Avm‡bi 

KvDwÝji 
16, 17, 18 সদ  

৪। Rbve nvweeyi Avj-Avwgb 
mv`x 

mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 11 সদ  

৫। Rbve miKvi gvngy` Rv‡e` mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 03 সদ  
৬। Rbve gvmy ỳi ingvb gvmy` mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 02 সদ  
7|  Rbve †gvt Lvqiæj evmvi  mnKvix cÖ‡KŠkjx   m`m¨ mwPe  

 
 

ীড়া ও সং িত ায়ী কিম র আেলাচ  িবষয় ও ধান ধান পািরশস হ: 
তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 

০১.০২.২০২২ ১. িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
অ েমাদন 
২. িবিভ  এলাকায় ীড়া ও সং িত 
সং া  আেলাচনা 
৩. িবিবধ: 
 
 

১.সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন ও 
িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও ঢ়ীকরণ 
করা হয়। 
২. “জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান জাতীয় 
গা কাপ টবল নােম , বালক (অ -১৭) ২০২২ ও 

ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব জাতীয় গা কাপ 
টবল নােম , বািলকা (অ -১৭)-২০২২” এর 
িতেযািগতায় িস  কেপােরশন ম অংশ হেণর সািবক 

িত হেণর িস া  হীত হেলা।   
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(১১) জ -  িনব ন ায়ী কিম  
 

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। ‡eMg KvDQviv †eMg msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 01, 02, 03 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg bvw`qv bvmwib msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 04, 05, 06 সদ  
৪। Rbve †gvt AvjgMxi †nv‡mb  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 23 সদ  
৫। Rbve †gvt dRj Lvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 24 সদ  
৬। Rbve †gvt Gg`v ỳDjøvn mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 25 সদ  
7|  Rbve †gvt †gQevn DwÏb f~Bqv dzW GÛ m¨vwb‡Ukb Kg©KZv©  m`m¨ mwPe  

 
জ - ায়ীকিম রসভারআেলাচ িবষয়এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
১৪.১২.২০২১ ১. ববতী সভার কাযিববরণী পাঠ ও 

ঢ়ীকরণ। 
২. জ -  িনব েনর অ গিত 
পযােলাচনা 
৩. জ  তািরখ সংেশাধন সং া । 
৪. িবিবধ:  

০১.সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন 
ও িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও 
ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২। জ -  িনব েনর মািসক িরেপাট িত মােসর ০৫ 
তািরেখর মে  া  িবভােগ রেণর জ  সকল ওয়াড 
সিচবেক অ েরাধ করা হেলা।  
০৩। নবজাতক (০-২৮ িদন বয়সী) িশ র জ  িনব েনর 
সং া ি র জ  তৎপর হওয়ার পরামশ দান করা হয়। 
০৪। জ -  িনব েন ত ািদর স কতা া ভােব 
যাচাই-বাছাই িবেশষকের রািহ া শরনাথ  যন কােনা 
ভােবই িনব ন করেত না পাের, স িবষেয় অিধকতর 
সতকতা অবল ন করেত হেব। 

 
(১২) যাগােযাগ ায়ী কিম  

 
িমক নাম পিরিচিত ওয়াড নং পদবী 
১।  †eMg iygv Av³vi msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 10, 11, 12 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg D‡¤§ mvjgv msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 19, 20, 21,  সদ  
৪। Rbve gvmy`yi ingvb gvmy` mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 02 সদ  
৫। Rbve mvBdzj web Rwjj  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 15 সদ  
৬। Rbve ‡gvt kvLvIqvZ Djøvn mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 13 সদ  
7|  Rbve †gvt Lvqiæj evmvi  mnKvix cÖ‡KŠkjx   m`m¨ mwPe  

 

যাগােযাগ ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০১.০২.২০২২ ১. গত সভার কাযিববরণী পাঠ ও 

অ েমাদন; 
২. িবিবধ;  

১. ির া, িসএনিজ, অেটাির া াে  দাড়ােনার জ  
িনিদ  সং া উে খ বক ণ পেয়ে  সাইনেবাড 
লাগােনার পািরশ করা হয়।  

 
 



িম া িস  কেপােরশন  ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক িতেবদন 

46 
 

(১৩) বাজার  পযেব ণ, মিনটিরং ও িনয় ণ ায়ী কিম  
 

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve ‡gvt Bgivb  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 12 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg byi Rvnvb Avjg (cyZzj)  msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 13, 14, 15 সদ  
৪। Rbve †gvt †gvkvid †nv‡mb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 06 সদ  
৫। Rbve †gvt †mwjg Lvub mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 14 সদ  
৬। Rbve Aveyj nvmvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 27 সদ  
7|  Rbve †gvt nviæb Ai ikx`  cÖkvmwbK Kg©KZv©   m`m¨ mwPe  

 
বাজার  পযেব ণ, মিনটিরং ও িনয় ণ ায়ী কিম  সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

 
তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 

২১.১২.২০২১ ০১. রাজ  আয় ি  সং া  
০২. বাজার এলাকার যানজট িনরসন 
সং া  

০১. মাঠ পযােয় অিভযান পিরচালনা কের িবিভ  মােকট 
িবপনী িবতােন ডলাইেস িবহীন বসা িত ােনর 
হালনাগাদ ড লাইেস  িনি ত করা।  
০২. যানজট িনরসেন টপাত, বাজার সামেন অৈবধ 
দখলকারেদর উে দ করা। 

 

(১৪) েযাগ ব াপনা ায়ী কিম  
িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 

১। Rbve †gvt wQwÏKzi ingvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 20 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z †gqi - সদ  
৩। ‡eMg D‡¤§ Kyjmyg msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 07,08,09 সদ  
৪। Rbve †gvt RvwKi †nv‡mb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 19 সদ  
৫। Rbve KvRx gvneyeyi ingvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 21 সদ  
৬। Rbve ‡gvt kvn Avjg Lvb mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 07 সদ  
7|  Rbve Ave ỳm mvjvg  bMi cwiKíbvwe`   m`m¨ mwPe  

েযাগ ব াপনা ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
০৭.১২.২০২১ ০১. ববতী সভার কাযিববরণী পাঠ ও 

ঢ়ীকরণ 
০২. কািভড-১৯ এর িব ারেরাধ 
০৩. ব পাত 
০৪. অপিরকি ত ভবন িনমাণ 
০৫. িবিবধ: 
 

০১. কািভড-১৯ এর সং মণ কেম এেসেছ। িক  ন ন 
ভিরেয়  ওিম ন িতেরােধ সকলেক সেচতন হওয়ার 

অ েরাধ করা হয়।  
০২. স িত ব পােতর আশংকা বেড়েছ। এ  িনেরােধ 
তালবীজ লাগােনা এবং জনসেচতনতা ি র জ  িলফেলট 
িবতরেণর াব হীত হয়। 
০৩. অপিরকি তভােব ভবন িনমাণ ব করেণ মািসক 
সভায় আেলাচনা েম ইমারত িনমাণ িবিধমালা 
যথাযথভােব অ সরেণ িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
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(১৫) আইন লা সং া  ায়ী কিম  
 িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং 

১। Rbve ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 23 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। †eMg D‡¤§ mvjgv msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 19, 20, 21  সদ  
৪। Rbve ‡gvt kvLvIqvZ Djøvn mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 13 সদ  
৫। Rbve †gvt Gg`v ỳDjøvn mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 25 সদ  
৬। Rbve ‡gvt kvn Avjg  gRyg`vi mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 22 সদ  
7|  Rbve byi bex AvRv`  AvBb mnKvix   m`m¨ mwPe  

 

 আইন ংখলা ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
   
 
 
 

(১৬) নারী ও িশ  ( জ ার) উ য়ন িবষয়ক কিম  
িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। †eMg D‡¤§ mvjgv msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 19, 20, 21 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg byi Rvnvb Avjg (cyZzj)  msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 13, 14, 15 সদ  
৪। ‡eMg †Lv‡`Rv †eMg  msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 22, 23, 24 সদ  
৫। Rbve †gv: †gvkvid †nv‡mb msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 06 সদ  
৬। Rbve Avdmvb wgqv mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 18 সদ  
৭। Rbve †gvt bvwRg DwÏb  dzW GÛ m¨vwb‡Ukb Kg©KZv©   সদ সিচব 

নারী ও িশ  ( জ ার ) উ য়ন িবষয়ক কিম  ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 
তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 

০৫.১২.২০২১ ১. ববতী সভার কাযিববরণী পাঠ ও 
ঢ়ীকরণ 

২. শীতব িবতরণ 
৩. িবিবধ: 
 

০১.সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন 
ও িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও 
ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২. গরীব, ঃ  ও াি ক জনেগা ীর মােঝ শীতব / াণ 
িবতরেণর লে  েয়াজনীয় অথ বরা  করার জ  
পরবত  মািসক সভায় এ  উপ াপেনর ব া িনেত হেব। 

 
(১৭) কর িনধারণ ও আদায় িবষয়ক কিম  

িমক নাম পিরিচিত ওয়াডনং পদবী 
১। Rbve †gvt RvwKi †nv‡mb  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 19 সভাপিত 
২। Rbve †gvt gwbiæj nK mv°z  †gqi - সদ  
৩। ‡eMg †Lv‡`Rv †eMg  msiwÿZ Avm‡bi KvDwÝji 22, 23, 24 সদ  
৪। Rbve KvRx †Mvjvg wKewiqv mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 01 সদ  
৫। Rbve Avdmvb wgqv mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 18 সদ  
৬। Rbve †gvnv¤§` GKivg †nv‡mb  mvaviY Avm‡bi KvDwÝji 08 সদ  
7|  Rbve Ave ỳj Kwig  Ki Av`vq Kg©KZv©   m`m¨ mwPe 
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Ki wbav©iY I Av`vq welqK KwgwU ায়ী কিম র সভার আেলাচ  িবষয় এবং ধান ধান পািরশস হ: 

তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান  পািরশ 
১২.০৮.২০২০ ১. ববতী সভার কাযিববরণী পাঠ ও 

ঢ়ীকরণ 
২. রাজ  আদায় কায েমর অ গিত 
পযােলাচনা 
৩. িবিসক িশ নগরীর কর আদায় সং া  
৪. িবিবধ। 

০১.সভায় ববতী সভার কাযিববরণীেত কান সংেযাজন 
ও িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম তা হীত ও 
ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২. রাজ  আদায় অ গিত পযােলাচনা করা হেলা। দিনক 
হািজরািভি ক সকল কম েক ওয়াড কাযালেয়র সােথ 
সং  কের মাঠ পযােয় আদায় বাড়ােত হেব। 
 ০৩. িবিসক িশ নগরীর বেকয়া হাি ং কর আদােয় 
িবেশষ ম িনেয়ািজত করার াব করা হয়।  
০৪. িস  কর পিরেশাধ ছাড়া কান সনদ দান না করা 
এবং এ াপাের েত ক কাউি লরগনেক িচ  ই  করা।  
০৫. সকল কার ড লাইেস  ধােপ ধােপ অনলাইেনর 
মা েম ই  করার জ  অ েরাধ করা হয়।  
০৬. ির া লাইেস  ও চালক লাইেস  ট অথ বছেরর 

েত ত দােনর হীত হয়।  
০৭. বেকয়া িব াপন কর পিরেশােধর জ  সংি  

িত ানেক না শ ই  করার িস া  হীত হয়।  
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১০. নাগিরক স ৃ করণ 

১০.১ ওয়াড পযােয় সম য় কিম ’র (ডি উএলিসিস) সভা 

ওয়াড:02 
তািরখ আেলাচ  িবষয় ধান ধান িস া / পািরশস হ 

   

   

   
 
** কেরানা মহামারীর কারেণ সভা অ ান করা স ব হয়িন।  
 
১০.২  
১০.৩ জনসভা/ জনতার েখা িখ 
১০.৪ জনসেচতনতা ি  এবং চার কায ম 
১০.৫ নাগিরক মতামতএবং অিভেযাগ িতকার 

(১) অিভেযাগ িতকার 

ম সবাস হ 
অিভেযাগ হেণর সং া এবং 

ি য়াকরণ  
অিভেযাগ 

িন ি র সং া 
অিভেযাগ িন ি র 

শতকরা হার 
১. কর এবং িফ ১৭০  ১৪৫  ৮৫% 
২. অবকাঠােমা ৮৫  ৬০  ৭০% 
৩. পািন সরবরাহ ৯০  ৮১  ৯০% 
৪. বজ  ব াপনা ২৫০  ২৩৮  ৯৫% 
৫. গণেশৗচাগার নাই নাই % 
৬. পাবিলক মােকট নাই নাই % 
৭. ইিপআই নাই নাই % 
৮. সাং িতক/েখলা লা নাই নাই % 

* অিভেযাগ হনকারী কমকতা (িজআরও) ক ক া  অিভেযাগ িল সবদা ি য়াকরণ করা হয় না, তেব িবধােন িনধািরত প িতেত নাগিরক 
িতি য়া ও অিভেযাগ িনরসেনর িবষয়  যাচাই-বাছাই করা হয়।  তরাং া  অিভেযাগ িলেক বল িলিপব  করা হয়না অিধক  সংি  িবভাগ 

ক ক এ েলা িন ি র ব া হণ করা হয়।  
 

(২) উে খেযা  অিভেযাগএবং মতামতস হ 
 

উে খেযা  অিভেযাগ এবং হীত পদে পস হ (২০২১-২০২২) 
অিভেযাগ হণ এবং িন ি করণ ি য়া িস  কেপােরশন ক ক হীত পদে পস হ 

১. জিম িববাদ স েক  সংি  অিভেযাগ  িন ি  করা হেয়েছ 
২. রা ার উপর পািন আটেক থাকা সংেগ িন ি  হেয়েছ 
৩. ওয়ািরশ ে  া  িমর দাগ পাওয়ার সংেগ  িন ি  করা হ য়েছ 
৪. বসতঘেরর নীচ িদেয় িনমান সংেগ িন ি  হেয়েছ 
৫. নকশা বিহ তভােব বহতলা ভবন িনমান সংেগ িন ি  হেয়েছ 
৬. ছাটরা পি ম পাড়া শাহজাহান সড়েক িসিস ন িনমান না করা 

সংেগ িন ি  হেয়েছ 
৭. টপাট অৈবধ দখল সংেগ িন ি  হেয়েছ 
৮. সরকারী িমেত অৈবধ িনমান কাজ ব  করা সংেগ  
৯. গািব েরর ন সং ােরর সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১০. দি ণ চথা এলাকার রা া িব মান সম া সমাধান ও পাকাকরণ 

সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১১. িস  কেপােরশেনর িনেদশ অমা  কিরয়া নকশা বিহ ত সংেগ িন ি  হেয়েছ 
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১২. অৈবধ াপনা উেচাছদকরণ সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১৩. আশরাফ র ী বাড়ী সরকােরর রা া দখল থেক ি  সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১৪. জজেকাট ীবাড়ী রা ার অৈবধ টংঘর উে দ সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১৫.  ভ ব র াম িনরাপ া দান সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১৬. ঝাউতলা ামীণ অিফেসর দি েণ শহীদ খাজা িনজাম উ ীন রােড 

ন ও কালভাট িনমান ও সং ার সংেগ িন ি  হেয়েছ 
১৭. দৗলত র ছায়া ও ধম র এলাকায় অবি ত পািন িন াশেনর ন 
-নালা পির ার করার সংেগ িন ি  হেয়েছ 

 
অিভেযাগ িবষয়ক িতি য়া / মতামত 

দািখল ত বশীরভাগ অিভেযাগ িন ি  হেয়েছ এবং যথাসমেয় িন ি  হওয়ায় িসিসর িত নাগিরেকর আ া ি  পেয়েছ। 
 
 

 

(৩) নাগিরক জিরপ-এর সংি  ফলাফল (যিদ জিরপ কাজ পিরচািলত হেয় থােক) 

িস  কেপােরশেনর সবা িবষেয় নাগিরক স ি  
 
য সকল সবাস েহর অিধকতর উ িত করা েয়াজন 
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১১. ফেটা ালাির 

২০২১-২০২২ অথবছেরর কায ম সংি  উে খেযা  ছিব:  
 
 

 

িম া মহানগর এলাকার জনিনরাপ ার জ  িসিস ক ােমরা াপন 
 
 

  
িম া মহানগর এলাকার জনিনরাপ ার জ  িসিস ক ােমরা াপন 
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গামতী বাইপাস সড়েক ি ট লাইট াপন 
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িবম িলফটােরর মা েম সড়ক বািত াপন ও মরামত কাজ  
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খাল নঃখনন 

 
ন পির ারকরণ 
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মশক িনধন কায ম 
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 ন িনমাণ 

 

 
টপাত উ য়ন 
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আরিসিস রা া (িনমাণাধীন) 

 

 
আরিসিস রা া িনমাণ 
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বতমান সরকােরর ৩য় ময়ােদ িম া িস  কেপােরশেনর উে খেযা  অজনস হ: 
 
উ য়ন কমকা : 

  গামতী বাইপাস সড়ক (১৫.৫০িক:িম:) িনমাণ 
  গামতী বাইপাসসহ নগরীর সকল ওয়ােড এলইিড লাইট াপন 
  িবিভ  ওয়ােড সড়ক ও ব  ইন িনমাণ 
  নগরীর বড় বড় িদিঘ ও র সং ার, ওয়াকওেয় িনমাণ ও সৗ যবধন 
  নগর িশ  উ ান িনমাণ ও ধমসাগরপাড় সৗ যবধন  
  জলাব তা িনরসেন বড় বড় খাল ও ইন খনন 
  কািভড-১৯ পিরি িত মাকােবলায় িস  কেপােরশন ক ক ২.২৫ কা  েয় িম া মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আইিসইউ 

ইউিনট াপন 
  নগরীর ধান ধান সড়েকর পােশ ২২িকেলািমটার টপাত িনমাণ ও টাইলস াপন  

 
উ াবনী কায ম: 

  িস  কেপােরশেনর সকল কার ড লাইেস  শতভাগ অনলাইনকরণ 
  অনলাইন  নাগিরক সনদ দান  
  হাি ংকর ও পািনর িবল অনিলইন করণ 
  িভএমএস  মা েম িস  কেপােরশেনর সকল কার যানবাহেনর ত ািদ অনলাইন ডাটােবজ সংর ণ 
  জনিনরাপ া িবধােন িস  সািভ া  িসে েম নগরীর ধান ধান সড়ক ও মােড় ২৮  পেয়ে  িসিস ক ােমরা াপন 
  নগরীর অিল-গিল ও স  সড়ক হেত বজ  অপসারেণ সকল ওয়ােড হাইে ািলক ভ ানগািড় সরবরাহ 

 
    উে খেযা  উ য়ন কমকা  ও উ াবনী কায েমর ি রিচ /ি নশট সং   


