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ভূবিকা: 

িাংলাকদকশর রার্জধানী িহানগরী ঢাকা- ইবতহাে ঐবতহয দ্বারা সগৌরিিবিত। প্রায় ৪১০ িছর ধকর ঢাকা িহানগরী 

িাংলার রার্জধানী বহোকি প্রবতবষ্ঠত। হার্জাকরা ঐবতহয ঘ নািলী, সগৌরিদীপ্ত স্মৃবতর নগরী এ্িং নানা রার্জননবতক ও 

অর্ যননবতক, োিাবর্জক প পবরিতযকনর িধ্য বদকয় এ্ক েিয়কার স্বাধীন িাংলার রার্জধানী িতযিাকন স্বাধীন 

িাংলাকদকশর আধুবনক রার্জধানী শহর ঢাকা। সুদূর সিাঘল আিল সর্কক শুরু ককর ঢাকা িারতিকষ যর অন্যতি 

প্রশােবনক ও িাবণবর্জযক নগরী বহোকি স্থ্ান ককর সনয়। এ্কইোকর্ দূরদূরাকের িবণক, পর্ য ক, ব্যিোয়ী এ্িং নানা 

সেণী সপশার িানুকষর িাবণবর্জযক ও রার্জননবতক সকন্দ্রবিন্দুকত পবরণত হয় আর্জককর এ্ই বতকলািিা আধুবনক 

িহানগরী ঢাকা। র্জনেংখ্যার বদক বদকয় ঢাকা সিগাবেটিকত রূপােবরত হকয়কছ। ঢাকা িহানগরী িাংলাকদকশর েকল 

রার্জননবতক, অর্ যননবতক এ্িং োিাবর্জক কি যকাকির সকন্দ্রবিন্দু। নগরিােীর র্জন্য নাগবরককেিা প্রদাকনর র্জন্য 

সেিাধিী প্রবতষ্ঠানগুকলার িকধ্য ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন অন্যতি। ১৮৬৪ োকল ঢাকা বিউবনবেপ্যাবলটি সৃবির 

পর হকত অদ্যািবধ নগরীর অর্ যননবতক কি যকাি বৃবি, আিােন, সর্াগাকর্াগ ব্যিস্থ্া এ্িং অন্যান্য েকল প্রকার সুকর্াগ 

সুবিধা প্রদানেহ েকল সিৌবলক নাগবরক সেিা প্রদাকন েকেি ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন।  

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্লাকায় িেিােরত র্জনগকনর সিৌবলক োবহদা পূরণ ও অন্যান্য নাগবরক সুকর্াগ 

সুবিধা প্রদাকনর বনবিকি প্রবতবনয়ত বিএ্েবেবে’র কি যকতযা/কি যোরী, কাউবিলরেহ েককল এ্ককর্াকগ কার্জ ককর 

র্াকেন। েরকাকরর বিশন- ২০২১ ‘বিবর্জ াল িাংলাকদশ’, রূপকল্প ২০৪১ ‘উন্নত িাংলাকদশ’ েপ্তি পঞ্চিাবষ যকী 

পবরকল্পনা ও োেক কনিল সিকিলপকিন্ট সগাল (SDG) ইতযাবদ অনুর্ায়ী পবরকবল্পত উন্নয়ন, বনরাপদ ও দূষণমুি 

পবরেন্ন আধুবনক ঢাকা কি যসূেী িাস্তিায়কনর লকিয বিবিন্ন কার্ যক্রি গ্রহণ করা হকয়কছ। নগরিােীর কাবিত োবহদা 

পূরকণ রাস্তা, ফু পাত ও সেকনর্জ ব্যিস্থ্া উন্নয়নেহ নাগবরক সেিার িান ও পবরবধ বৃবির র্জন্য সিশ বকছু প্রকল্প 

অনুকিাদন ও িাস্তিায়ন করা হকয়কছ।    
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ঢাকা নগর কর্তথপক্ষের ইতিহাস 

বুতিগঙ্গা নদীিীক্ষর অবতিি প্রায় সািশি বছক্ষরর প্রাচীন ও ঐতিহযবাহী বন্দর নগরী ঢাকা। ম াঘল সম্রাট 

জাহাঙ্গীক্ষরর আ ক্ষল ১৬০৮ সাক্ষল ঢাকায় রাজধানী িাতপি হক্ষল তবশ্বব্যাপী এ নগরীর  র্ থাদা ও গুরুত্ব মবক্ষি 

র্ায়। বাাংলার সুক্ষবদার ইসলা  খান ঢাকার উন্নয়ক্ষন  ক্ষনাতনক্ষবশ কক্ষরন। গক্ষি ওক্ষে গুরুত্বপূর্ থ িাপনা ও 

অট্রাতলকা। নগরবাসীর কল্যাক্ষর্ ম াঘল সুক্ষবদারগর্ উক্ষেখক্ষর্াগ্য তকছু কাজ কক্ষরন। এস য় িারা চকবাজার 

মর্ক্ষক সূত্রাপুর মলাহারপুল পর্ থন্ত প্রায় ৪ তক. ত . দীঘ থ ইক্ষটর রাস্তাও তন থার্ কক্ষরন। এ নকী মশৌর্ থবীক্ষর্ থর তদক 

তদক্ষয় ঢাকা পৃতর্বীর ১২ি  অবিাক্ষন তছল। ১৭৫৭ সাক্ষল ইস্ট ইতিয়া মকাম্পানী বাাংলার শাসনভার গ্রহর্ করার 

পর ঢাকা নগরীর উন্নয়ন ব্যহি হয়। মকাম্পানী নগরবাসীর মকান সুক্ষর্াগ সুতবধা না কক্ষর লুণ্ঠক্ষন ব্যস্ত র্াক্ষক। 

এভাক্ষবই চর  অব্যবিাপনা অতিবাতহি হয় তকছু স য়। 

ম াঘল আ ক্ষল শহক্ষরর প্রশাসতনক কাজক থ মর্ ন: শাতন্তরো, স্বািযতবতধ ও ননতিক  ানরো ইিযাতদ দাতয়ত্ব 

তছল সরকাক্ষরর। ১৭৭২ সাক্ষল ইস্ট ইতিয়া মকাম্পানীর পুনতব থন্যাক্ষসর ফক্ষল শহক্ষরর প্রশাসক্ষনর ক থকিথা  ক্ষনানীি 

হন একজন ইউক্ষরাপীয় ম্যাতজক্ষেট। ১৮১৩ সাক্ষল ম্যাতজক্ষেট মজ স ওল্ডহযাক্ষ র অনুক্ষরাক্ষধ সরকার গেন কক্ষর 

‘কত টি ফর তদ ই প্রুভক্ষ ন্ট অব তদ তসটি অব ঢাকা অযাি আদার মেক্ষসস ইত তিক্ষয়টতল অযািজাস্ট টু তদ তসটি। 

১৮২৩ সাক্ষল নগর উন্নয়ক্ষন গেন করা হয় কত টি অব ই প্রূভ ন্ট। এই কত টি উক্ষেখক্ষর্াগ্য উন্নয়ন কাজ কক্ষর। 

১৮২৯ সাক্ষলর নক্ষভম্বক্ষর কত টি তবলুপ্ত সাতধি হয়। এর পতরবক্ষিথ সরকার ১৮৪০ সাক্ষল ‘ঢাকা কত টি’ নাক্ষ  

একটি কত টি গেন কক্ষরন। ঢাকা কত টি ১৮৪০ মর্ক্ষক ১৮৬৪ তিস্টাব্দ পর্ থন্ত কী কী কাজ কক্ষরতছক্ষলন িা জানা 

র্ায়তন। 

অবক্ষশক্ষে ১৮৬৪ সাক্ষলর ১লা আগষ্ট ঢাকা মপৌরসভা িাতপি হয়। ‘ঢাকা ত উতনতসপ্যাল ই প্রুভক্ষ ন্ট অযাক্ট’ বক্ষল 

আগস্ট  াক্ষস গেন করা হয় ‘ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কত টি’। ১৮৬৪ সাক্ষলর পূব থ পর্ থন্ত মজলা ম্যাতজক্ষেট পদাতধকার 

বক্ষল ত উতনতসপ্যাতলটির সভাপতি তছক্ষলন। ভাইস মচয়ারম্যান তনক্ষয়াগ করক্ষিন মলফক্ষটন্যান্ট গভন থর, তিতভশনাল 

কত শনার, ম্যাতজক্ষেট, তনব থাহী প্রক্ষকৌশলী ও তসতভল সাজথন তছক্ষলন পদাতধকার বক্ষল সভাপতি। কত শনাক্ষরর 

সাংখ্যা তছল ১৪ মর্ক্ষক ২৩ পর্ থন্ত। তিটিশ আ ক্ষল ঢাকা মপৌরসভায় ১৫ জন মচয়ারম্যাক্ষনর দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। 

এর  ক্ষে প্রর্  তিনজন বাক্ষদ বাতক ১২ জন তছক্ষলন কত শনারক্ষদর মভাক্ষট তনব থাতচি। দুজন দুইবার  কক্ষর দাতয়ত্ব 

পালন কক্ষরন। মপৌরসভার প্রর্  মচয়ারম্যান ও ভাইস মচয়ারম্যান তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন  র্র্াক্রক্ষ   

িৎকালীন মজলা ম্যাতজক্ষেট ত . তিনার এবাং ঢাকা কক্ষলক্ষজর তশেক জজথ তবলাট থ। ১৮৮৪ সাল পর্ থন্ত মজলা 

ম্যাতজক্ষেট পদাতধকারবক্ষল এ তনক্ষয়াগ মপক্ষিন। ঢাকা ত উতনতসপ্যাতলটির প্রর্  তিন মচয়ারম্যান ত . তিনার, ি. 

লাইয়যাল এবাং মজ িািব্যাতরক্ষক তনক্ষয়াগ মদন তিটিশ বাাংলার গভন থর। একটি কত টির  ােক্ষ  িাঁরা ঢাকার মসবা 

ও প্রশাসনব্যবিা িদারক করক্ষিন। ঢাকা মপৌরসভার প্রর্  তনব থাতচি মচয়ারম্যান হন জনাব আনন্দ চন্দ্র রায় 

মচৌধুরী । অবশ্য প্রিযে নয়, তিতন তনব থাতচি হক্ষয়তছক্ষলন কত শনারক্ষদর মভাক্ষট। ১৮৮৪ সাক্ষল তনব থাতচি ওয়াি থ 

কত শনারক্ষদর প্রর্  সভা বক্ষস। অক্ষনক্ষকই মভক্ষবতছক্ষলন সভায় িৎকালীন ঢাকার তিতেক্ট ম্যাতজক্ষেট মেজতরক 

ওয়াক্ষরর না ই প্রস্তাতবি হক্ষব মচয়ারম্যান বা সভাপতি তহক্ষসক্ষব। তকন্তু তনব থাতচি কত শনার নসয়দ মগালা  

ম াস্তফা মচয়ারম্যান তহক্ষসক্ষব আনন্দ চক্ষন্দ্রর না  মঘাের্া কক্ষরন এবাং তবনা প্রতিদ্বতিিায় তিতন তনব থাতচি হন। 

তিতন দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন ১৮৮৫ মর্ক্ষক ১৮৮৮ সাল পর্ থন্ত। আনন্দ চন্দ্র রায় আইনজীবী তছক্ষলন। িাঁর না ানুসাক্ষর 

একটি রাস্তার না  রাখা হয় আনন্দ চন্দ্র রায় মরাি। আর ানীক্ষটালায় িাঁর বাসভবক্ষনই প্রতিষ্ঠা করা হয় আনন্দ য়ী 

স্কুল। প্রর্  তনব থাতচি সহসভাপতি বা ভাইস মচয়ারম্যান হন খাজা আত রুোহ। প্রর্  তনব থাতচি কত শনার তছক্ষলন 

র াকান্ত নন্দী, িা. কুতম্ব, িা. তপ মক রায়, মগাপী ম াহন বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র দাস এবাং পূর্ থচন্দ্র ভ ূঁইয়া। এরপর 

কত শনারক্ষদর মভাক্ষট ঢাকা মপৌরসভার মচয়ারম্যান তনব থাতচি হন ঈশ্বরচন্দ্র দাস (১৮৮৮-১৮৯১), খাজা ম াহাম্মদ 

আসগর (১৮৯১-১৮৯৪), ঈশ্বরচন্দ্র শীল (১৮৯৪-১৮৯৯), নবাব খাজা ম াহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর আসগর 

(১৮৯৯-১৯০১), মজ টি র যানতকন (১৯০১-১৯০৫), নবাব খাজা ম াহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর আসগর (১৯০৫-

১৯১৬), রায় বাহাদুর প্যাতরলাল দাস (১৯১৬-১৯২০), রায় বাহাদুর সক্ষিযন্দ্রনার্ কু ার দাস (১৯২০-১৯২৪), 

খাজা নাতজমুদ্দীন (১৯২৪-১৯২৮) সিীশচন্দ্র সরকার (১৯২৮-১৯৩২), রায় বাহাদুর সক্ষিযন্দ্র কু ার দাস (১৯৩২-

১৯৩৬), বীক্ষরন্দ্রনার্ মবাস (১৯৩৬-১৯৪০) এবাং তব লা নন্দা দাস গুপ্ত (১৯৪০-১৯৪৭)। 
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১৮৮০ মর্ক্ষক ১৯০১ সাক্ষলর  ক্ষে ঢাকার নবাব ও অন্যান্য ধনাঢয ব্যতির সহায়িায় ঢাকা পায় পতরশ্রুি পাতন 

ও নবদুযতিক আক্ষলা। পাতন ও তবদুযক্ষির মেক্ষত্র মপৌরসভা অগ্রাতধকার তদক্ষয়তছল অতভজ্ঞ এলাকাগুক্ষলাক্ষি। 

মপৌরসভার পাশাপাতশ তছল নবাবক্ষদর তনয়তিি পঞ্চাক্ষয়ি।  হোর পঞ্চাক্ষয়ি প্রধান তনব থাতচি হি স াক্ষজর 

তবত্তবানরা। িাক্ষদর প্রধান কাজ তছল সা াতজক শৃঙ্খলা রো করা। ঢাকা মপৌরসভার জক্ষন্য নতুন অযাক্ট ১৯৩২ 

সাক্ষল প্রবতিথি হয়। এ অযাক্ট মদশ তবভাগ পর্ থন্ত অর্ থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্ থন্ত চালু তছল।  

 

১৯৪৭ সাক্ষলর ১৪ই আগস্ট পাতকস্তান অজথক্ষনর সাক্ষর্ সাক্ষর্ ঢাকা শহরক্ষক করা হক্ষলা িদাতনন্তন পূক্ষব থ পাতকস্তাক্ষনর 

রাজধানী। প্রাক্ষদতশক রাজধানীর পদ র্ থাদা পাওয়ার পর মর্ক্ষকই ঢাকার গুরুত্ব মবক্ষি র্ায়। িাই এ শহরক্ষক 

পুনতবন্যাক্ষসর প্রক্ষয়াজন অপতরহার্ থ হক্ষয় পক্ষি। ১৯৪৭ সাক্ষলর মশক্ষের তদক্ষক সরকার ঢাকা মপৌরসভা বাতিল 

মঘাের্া কক্ষর ১৯৫৩ সাল পর্ থন্ত মপৌরসভায় মকান তনব থাচন হয়তন। এ স ক্ষয় সরকার  ক্ষনানীি ব্যতিবগ থই ঢাকা 

মপৌরসভার কাজ পতরচালনা করক্ষিন। ১৯৬০ সাক্ষল সরকার ত উতনতসপ্যাল অযািত তনক্ষেশন অতি থন্যান্স জাতর 

কক্ষরন। এই অতি থন্যান্স বক্ষল তনব থাতচি মচয়ারম্যাক্ষনর িক্ষল সরকাতর পদি ক থকিথাক্ষক  ক্ষনানয়নদাক্ষনর আক্ষদশ 

করা হয়। িক্ষব ভাইস মচয়ারম্যান পদটি তনব থাতচি প্রতিতনতধক্ষদর  ক্ষে মর্ক্ষকই তনব থাচক্ষনর তবতধ বলবৎ র্াক্ষক। 

ঢাকা মপৌরসভা পূক্ষব থ সািটি ওয়াক্ষি থ তবভি তছল। পাতকস্তান আ ক্ষল ১৯৬০ সাক্ষল সরকার এই মপৌরসভার ২৫টি 

ই্উতনয়নক্ষক ৩০টি ইউতনয়ক্ষন তবভি কক্ষর এবাং ইউতনয়ন মচয়ারম্যানক্ষদর ঢাকা মপৌরসভার সদস্য পদ দান কক্ষর। 

িাছািা মবশ তকছুসাংখ্যক সরকাতর ও মবসরকাতর ব্যতিক্ষক  ক্ষনানীি কত শনার বা সদস্য করা হয়। ১৯৪৭ 

মর্ক্ষক  ১৯৭১ পর্ থন্ত ঢাকা মপৌরসভার মচয়ারম্যান পক্ষদ  ক্ষনানীি বা অতনব থাতচিরাই  দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন িাঁরা 

হক্ষেন পানাউোহ আহক্ষ দ (১৯47-১৯৪৯), কাজী মগালা  আহাদ (১৯৪৯-১৯৫১), আবুল খাক্ষয়র (১৯৫১-

১৯৫৩), কাজী ম াহাম্মদ বশীর (১৯৫৩-১৯৫৮), এ এ তসদ্দীক (১৯৫৮-১৯৫৯), শা সুল হক (১৯৫৯-১৯৫৯), 

এইচ এইচ মনা ানী (প্রশাসক, ১৯৫৯-১৯৬০), কক্ষন থল জা ক্ষশদ খান (১৯৬০-১৯৬৩), মিাফাক্ষেল মহাক্ষসন 

(১৯৬৩-১৯6৪), আবুল খাক্ষয়র (অতফসার ইনচাজথ, ১৯৬৪-১৯৬৪),  ইন উতদ্দন আহক্ষ দ (১৯৬৪-১৯৬৭), ম া. 

খুরশীদ আক্ষনায়ার (১৯৬৭-১৯৬৮), বতদউল আল  ( ১৯৬৮-১৯৬৯) এবাং ম জর (অব.) এ এস খানসুর 

(প্রশাসক, ১৯৬৯-১৯৭১)। 

১৯৭১ সাক্ষলর ১৬ তিক্ষসম্বর বাাংলাক্ষদশ স্বাধীনিা অজথক্ষনর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ স্বাধীন বাাংলাক্ষদক্ষশর রাজধানী তহক্ষসক্ষব 

ঢাকা শহক্ষরর গুরুত্ব অক্ষনকাাংক্ষশ বৃতি পায় এবাং সরকার কর্তথক মপৌর সাংিাগুক্ষলার প্রাচীন রীতি অনুসাক্ষর 

পতরচালনার আনুষ্ঠাতনক তবলুতপ্ত মঘাের্া করা হয়। ১৯৭১ সাক্ষল রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আক্ষদশ অনুসাক্ষর এগুক্ষলার 

প্রতিটিক্ষি সরকাতর প্রশাসক তনক্ষয়াগ করা হয়। ১৯৭৩ সাক্ষল রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আক্ষদশ অনুসাক্ষর 

মপৌরসভাগুক্ষলাক্ষি সা ান্য পতরবিথন আনা হক্ষলও এগুক্ষলার কার্ থাবতল প্রায় আক্ষগর  ক্ষিাই র্াক্ষক। স্বাধীনিার পর 

১৯৭৭ সাল পর্ থন্ত চারজন প্রশাসক দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। িাঁরা হক্ষেন খাক্ষলদ শা স,  ঞ্জুরুল কতর , এইচ এন 

আতশকুর রহ ান ও মল. কক্ষন থল (অব.) হাক্ষশ  উতদ্দন আহক্ষ দ। 

১৯৭৭ সাক্ষলর মসক্ষেম্বর  াক্ষস ঢাকা নগরীক্ষক ৫০টি ওয়াক্ষি থ তবভি কক্ষর তনব থাচক্ষনর  ােক্ষ  ঢাকা মপৌরসভা 

গেন করা হয়। ১৯৭৭ সাক্ষলর ৩১ অক্ষক্টাবর কত শনারক্ষদর  াধক্ষ  ঢাকা মপৌরসভার প্রর্  তনব থাতচি ম য়র 

তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন শুরু কক্ষরন ব্যাতরস্টার আবুল হাসনাি। (৩১-১০-৭7 মর্ক্ষক ৮-১০-৭৮ পর্ থন্ত)। ১৯৭৮ সাক্ষল 

ঢাকা মপৌরসভাক্ষক ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপ থাক্ষরশক্ষন উন্নীি করা হয় মপৌরসভার মচয়ারম্যান ঢাকা 

ত তউতনতসপ্যাল কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর ম য়র নাক্ষ  অতবতহি হয়। এটা তছল ঢাকা নগরবাসীক্ষদর বহুতদক্ষনর আশা 

আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়র্। এই স য় ৫০ জন তনব থাতচি কত শনারসহ ৫ (পাঁচ) জন  ক্ষনানীি কত শনার র্াকার 

তবধান তছল। এ করক্ষপাক্ষরশক্ষনর ম য়র পক্ষদ ব্যাতরস্টার আবুল হাসনাি বহাল র্াক্ষকন ১৯৮২ সাক্ষলর ৯ ম  পর্ থন্ত। 

১৯৮২ সাক্ষল ত রপুর এবাং গুলশাল মপৌরসভাক্ষক তবলুপ্ত কক্ষর ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর সাক্ষর্ একীভি 

করা হক্ষল এর আয়িন ও দাতয়ত্ব বৃতি পায় এবাং ঢাকা নগরী ঢাকা  হানগরীক্ষি রূপান্ততরি হয়। এর ফক্ষল 

ওয়াক্ষি থর সাংখ্যা দাঁিায় ৫৬টি। ১৯৮৩ সাক্ষল ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর আয়িন, জনসাংখ্যা ও দাতয়ত্ব 

ক্র শক্ষয় বৃতিজতনি কারক্ষর্ ওয়াক্ষি থর সাংখ্যা ৭৫টিক্ষি উন্নীি হয়। ১৯৮৩ সাক্ষল ‘ঢাকা ত উতনতসপ্যাল 
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করক্ষপাক্ষরশন অতি থন্যান্স’ নাক্ষ  একটি স্বিি অতি থন্যান্স জাতর কক্ষর সরকার। এক্ষি ৭৫ জন তনব থাতচি কত শনার, 

১০ জন  ক্ষনানীি নারী কত শনার এবাং পাঁচজন সরকাতর কত শনার রাখার তবধান তছল। অতি থন্যাক্ষন্সর তবতধ-

তবধান এবাং এর অধীন প্রর্ীি আইন অনুসাক্ষর কত শনাররা প্রিযে মভাক্ষট তনব থাতচি হক্ষিন। তনব থাতচি 

কত শনারক্ষদর  ে মর্ক্ষক একজনক্ষক ম য়র এবাং তিনজনক্ষক মিপুটি ম য়র তহক্ষসক্ষব বাছাই করা হক্ষিা। ম য়র 

এবাং মিপুটি ম য়ররা করক্ষপাক্ষরশক্ষনর কত শনার তহক্ষসক্ষবও গণ্য হক্ষিন। কত শনারক্ষদর কার্ থকাক্ষলর ম য়াদ তছল 

পাঁচ বছর। আবুল হাসনাক্ষির পর ১৯৮৯ সাক্ষলর অক্ষক্টাবর পর্ থন্ত দুজন করক্ষপাক্ষরশক্ষনর প্রশাসক তহক্ষসক্ষব তনক্ষয়াগ 

পান। িাঁরা হক্ষেন ম জর মজনাক্ষরল (অব.)  াহমুদুল হাসান ও কক্ষন থল (অব.) এ  এ  াক্ষলক। ১৯৮৯ সাক্ষলর ৯ 

অক্ষক্টাবর মর্ক্ষক ১৯৯০-এর ২ তিক্ষসম্বর পর্ থন্ত ম া. নাতজউর রহ ান  ঞ্জু  ক্ষনানীি ম য়র তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন 

কক্ষরন।  

১৯৯০ সাক্ষল ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর না  পতরবিথন কক্ষর ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশন না করর্ করা 

হয় এবাং জনক্ষসবার  ান ও কার্ থক্র  উন্নি ও গতিশীল করার লক্ষেয ঢাকা  হানগরীক্ষক প্রশাসতনক 

তবক্ষকন্দ্রীকরক্ষর্র  ােক্ষ  ১০টি আঞ্চতলক কার্ থাালক্ষয় তবভি করা হয়।ব্যাতরস্টার আবুল হাসনাি তসটি 

করক্ষপাক্ষরশক্ষনর প্রর্  ম য়র ( ক্ষনানীি) তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। ১৯৯০ সাক্ষলর ৩ তিক্ষসম্বর মর্ক্ষক ১২ 

তিক্ষসম্বর পর্ থন্ত তিতন এ পক্ষদ তছক্ষলন। এরপর পদাতধকারবক্ষল ম য়র তহক্ষসক্ষব অতলউল ইসলা  দাতয়ত্ব পালন 

কক্ষরন ১৯৯১ সাক্ষলর ৫ ম  পর্ থন্ত। ১৯৯১ সাক্ষলর ১৯ ম  মর্ক্ষক ১৯৯৩ সাক্ষলর ২৮ তিক্ষসম্বর পর্ থন্ত  ক্ষনানীি ম য়র 

তহক্ষসক্ষব নগরপ্রধাক্ষনর আসক্ষন তছক্ষলন ত জথা আব্বাস। পদাতধকারবক্ষল বতদউর রহ ান দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন ১৯৯৪ 

সাক্ষলর ১০ এতপ্রল পর্ থন্ত।  

১৯৯৩ সাক্ষল ‘ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশন (সাংক্ষশাধনী) আইন, ১৯৯৩’ জাতর করা হয়। এ আইক্ষন ম য়র এবাং 

কত শনাররা প্রাপ্তবয়িক্ষদর প্রিযে মভাক্ষট তনব থাতচি হওয়ার তবধান হয়। এক্ষি আক্ষরা তবতধবি হয়, নারী 

কত শনারক্ষদর আসনসাংখ্যা সরকার কর্তথক তনধ থাতরি হক্ষব এবাং ওই সব আসন শুধু নারীক্ষদর জন্য সাংরতেি 

র্াকক্ষব এবাং নারী কত শনাররা ম য়র ও কত শনারক্ষদর  ােক্ষ  সরকার তনধ থাতরি পিতিক্ষি তনব থাতচি হক্ষবন। 

নতুন আইক্ষন প্রর্  তনব থাচন অনুতষ্ঠি হয় ১৯৯৪ সাক্ষল এবাং মভাটারক্ষদর প্রিযে মভাক্ষট তনব থাতচি হন ম াহাম্মদ 

হাতনফ। তিতন ২০০২ সাক্ষলর ৪ এতপ্রল পর্ থন্ত টানা আট বছর দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। এর  ক্ষে ১৯৯৯ সাক্ষল 

সাংরতেি ৩০টি আসক্ষন নারী কত শনারক্ষদর প্রিযে তনব থাচক্ষনর তবধান প্রবিথন এবাং ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশক্ষনর 

ওয়াি থ সাংখ্যা ৯০টিক্ষি উন্নীি করা হয়। অতবভি ঢাকা তসটিক্ষি মভাটারক্ষদর প্রিযে মভাক্ষট তদ্বিীয় ম য়র তহক্ষসক্ষব 

তনব থাতচি হন সাক্ষদক মহাক্ষসন মখাকা। তিতন ২০০২ সাক্ষলর ৫ এতপ্রল মর্ক্ষক ২০১১ সাক্ষলর ১ তিক্ষসম্বর পর্ থন্ত ৯ 

বছক্ষরর মবতশ স য় দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। 

১৮০১ সাক্ষল নগরীর জনসাংখ্যা তছল  াত্র দুই লাখ এবাং ১৮৪০ সাক্ষলর  ক্ষে িা ক্রক্ষ ই কক্ষ  তগক্ষয় দাঁিায় ৫১ 

হাজার ৬৩৬ জক্ষন। ১৮০১ সাল মর্ক্ষক ১৮৪০ সাক্ষলর  ক্ষে পূব থ ও উত্তর-পূব থ তদক্ষক ঢাকার তনকটবিী ঘনবসতিপূর্ থ 

বহু এলাকা, মর্ ন নাতরন্দা, ফতরদাবাদ, উয়ারী ও আল গঞ্জ অক্ষনকাাংক্ষশই পতরিযি হক্ষয় র্ায়। ১৯০৫ মর্ক্ষক 

১৯১১ সাক্ষলর  ক্ষে ঢাকার প্রশাসতনক গুরুত্ব নাটকীয়ভাক্ষব আবারও বৃতি পায়, র্খন এটিক্ষক পূব থ বাাংলা ও 

আসা  নাক্ষ  নতুন একটি প্রক্ষদক্ষশর রাজধানী করা হয়। এর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ িার জনসাংখ্যাও বৃতি মপক্ষি শুরু কক্ষর। 

পরবিী স ক্ষয় পাতকস্তান আ ক্ষলও এই বৃতির ধারা অব্যাহি র্াক্ষক। ১৯৪৭ সাক্ষল ঢাকার মলাকসাংখ্যা তছল  াত্র 

২ লে ৯৫ হাজার। ১৯৫১ সাক্ষল িা মবক্ষি দাঁিায় ৩ লে ৩৫ হাজার ৯২৮ জক্ষন। এরপর ১৯৬১ সাক্ষল ৫ লে 

৫০ হাজার ১৪৩ জন। বাাংলাক্ষদশ পতরসাংখ্যান বুযক্ষরার িথ্য অনুর্ায়ী ১৯৭০ সাক্ষলর ঢাকার জনসাংখ্যা তছল প্রায় 

১৮ লাখ, ১৯৮১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী ৪০ লাখ ২৩ হাজার ৮৮৩ জক্ষন। ১৯৯১ সাক্ষলর আদ শু াতর 

অনুর্ায়ী রাজধানীর মলাকসাংখ্যা দাঁিায় ৬৮ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জক্ষন। ২০০১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী 

ঢাকার জনসাংখ্যা ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ৫৯ জন। সব থক্ষশে ২০১১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী নগরীর জনসাংখ্যা 

এক মকাটি ৩০ লাখ। সব থক্ষশে ২০১১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী ঢাকা দতেক্ষর্র জনসাংখ্যা তছল ৩৮,৮৩,৪২৩ 

জন।  
 

নগরবাসীর মসবা সহজলভয করার বৃহত্তর স্বাক্ষর্ থ ২০১১ সাক্ষলর ২৩ নক্ষভম্বর িানীয় সরকার সাংক্ষশাধনী তবল-২০১১ 

অনুসাক্ষর সরকার ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশনক্ষক তবলুপ্ত মঘাের্া কক্ষর। এ আইন অনুর্ায়ী ২০১১ সাক্ষলর ৪ তিক্ষসম্বর 
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মর্ক্ষক ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশনক্ষক দুটি প্রশাসতনক অঞ্চক্ষল তবভি করার মঘাের্া মদওয়া হয়। এর ফক্ষল ২০১২ 

সাক্ষলর ১ মফব্রুয়াতর ঢাকা উত্তর তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন ও ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন র্াত্রা শুরু কক্ষর। ঢাকা দতের্ 

তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন পাঁচটি অঞ্চল ও ৫৭টি ওয়াি থ তনক্ষয় গঠিি হয়। আইনী জটিলিার কারক্ষর্ র্র্াস ক্ষয় তনব থাচন 

অনুতষ্ঠি হয়তন।  তবভি দুই তসটি কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর প্রর্  তনব থাচন অনুতষ্ঠি হয় ২০১৫ সাক্ষলর ২৮ এতপ্রল। জনগক্ষর্র 

প্রিযে মভাক্ষট ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর ম য়র তনব থাতচি হন জনাব ম াহাম্মদ সাঈদ মখাকন। 
  

প্রশাসতনক পুনতব থন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কত টির (তনকার) ৯ ম , ২০১৬ িাতরক্ষখ অনুতষ্ঠি সভার গৃহীি 

তসিান্ত অনুর্ায়ী ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর আয়িক্ষন পতরবিথন আক্ষস, ঢাকার প্রাক্ষন্তর ৮টি ইউতনয়ক্ষনর 

স ন্বক্ষয় ১৮টি ওয়াি থ গেন কক্ষর সরকার। বিথ াক্ষন ঢাকা দতেক্ষর্র ম াট ওয়াি থ সাংখ্যা ৭৫টি। নগর ্সরকল্পনা 

সবভাগ সেরক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বিথ াক্ষন ঢাকা দতেক্ষর্ বসবাসকারী িায়ী, অিায়ী ও ভাস ান জনসাংখ্যা প্রায় ১ 

মকাটি ২০ লে। 

 

পক্ষহলা মফব্রুয়াতর ২০২০ সাক্ষল অনুতষ্ঠি তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন তনব থাচক্ষন বাাংলাক্ষদশ আওয়া ী লীগ  ক্ষনানীি প্রার্ী 

তহক্ষসক্ষব জনগক্ষর্র প্রিযে মভাক্ষট ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর ম য়র তনব থাতচি হন ব্যাতরস্টার মশখ ফজক্ষল 

নূর িাপস। ২৭ মফব্রুয়াতর ২০২০ সাক্ষল  াননীয় প্রধান িী মশখ হাতসনা  নবতনব থাতচি ম য়র ব্যাতরস্টার মশখ 

ফজক্ষল নূর িাপসক্ষক শপর্ বাকয পাে করান।   ১৬ ম  ২০২০ সাক্ষল  তিতন ম য়র তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্বভার গ্রহর্ 

কক্ষরন।  
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ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন 

 

বিশনঃ 

সুন্দর, েেল, সুশাবেত, উন্নত ও ঐবতকহযর ঢাকা বিবনি যাণ করা। 

 

বিশনঃ 

নাগবরক সেিা কার্ যক্রি বৃবি ও শবিশালীকরণ, নগর অিকাঠাকিা উন্নয়ন ও পবরেন্নতা কার্ যক্রি উন্নবতকরকণর 

িাধ্যকি নগরিােীর র্জীিন র্াত্রার িান উন্নয়ন। 

 

স্থানীয় সরকার (সসটি কর্ পাররশন) আইন, ২০০৯ -এর আওতায় ঢাকা দসিণ সসটি কর্ পাররশন প্রদত্ত নাগসরক 

সসবাাঃ 

❑ জনস্বাস্থযাঃ অস্বাস্থযকর ইমারত, বজপয ব্যবস্থা্না, মশক সনয়ন্ত্রণ 

❑ জন্ম-মৃত্যয-সববাহ সরসজসি, 

❑  সংক্রামক ব্যাসি প্রসতররাি ও সনয়ন্ত্রণ, 

❑  হাস্াতাল- স্বাস্থয সকন্দ্র ও মাতৃসদরনর মাধ্যরম স্বল্প মূরে সিসকৎসা প্রদান, 

❑  জলাবদ্ধতা সনরসন, 

❑  খারে সভজাল সনয়ন্ত্রণ, বাজার প্রসতষ্ঠা ও রিণারবিণ, 

❑  সবওয়াসরশ ও সব্জ্জনক ্শু সনয়ন্ত্রণ, গবাসদ্শু সবক্রয় সরসজষ্ট্রকরণ, 

❑ শহর ্সরকল্পনা, সজআইএস ম্যাস্ং, দূরয পাগ ব্যবস্থা্না, 

❑ রাস্তা-ফুট্াে-নদ পমা ততরী ও রিণারবিণ, রাস্তার বাসত জ্বালারনা, 

❑ ্েিারী ্ারা্ারর ফুটওভার ব্রীজ ততরী ও রিণারবিণ, 

❑ ্াকপ, সখলার মাঠ ও কবরস্থান ততরী ও রিণারবিণ, 

❑ বৃি সরা্ন ও সসৌন্দয পবি পন, 

❑ সশিা ও সংস্কৃসত সবকাশ, 

❑ ্াঠাগার, ব্যয়ামাগার ততরী ও রিণারবিণ, 

❑ সবসভন্ন কর আদায়, 

❑ সেড লাইরসন্স প্রদান, 

❑ ই-গভরন পন্স বাস্তবায়ন, 

❑ ্সররবশ উন্নয়ন 
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প্রধান সেিােমূহ/কার্ যক্রি: 

 

❑ জনগক্ষর্র মদারক্ষগািায় প্রক্ষয়াজনীয় ও কাতঙ্খি নাগতরক মসবা র্র্াস ক্ষয় মপৌক্ষছ মদয়া; 

❑  নগরীর মসৌন্দর্ থ বধ থর্ ও সবুজায়ক্ষনর  ােক্ষ  পতরক্ষবক্ষশর মটকসই উন্নয়ন; 

❑  বজথয ব্যবিাপনার উন্নয়ন, আধুতনকায়ন ও বক্ষজথযর পুনঃব্যবহার তনতিিকরর্; 

❑  স্বািযক্ষসবা তনতিিকরর্; 

❑  মলক, মখলার  াে, ্াকপ উন্নয়ক্ষনর  ােক্ষ  পর্ থাপ্ত তবক্ষনাদক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃতষ্ট করা; 

❑  জলবিিা তনরসক্ষনর জন্য স তন্বি মেক্ষনজ মনটওয়াকপ গক্ষি মিালা; 

❑  গর্পতরবহন ব্যবিার উন্নয়ন ও নগরীর র্ানজট মুিকরা; 

❑  তসটি কক্ষপ থাক্ষরশক্ষনর মসবা কার্ থক্রক্ষ  সব থত্র ই-সাতভথস চালু করা; 

❑  ক থকিথা ক থচারীক্ষদর মপশাগি উৎকে থিা ও প্রাতিষ্ঠাতনক -দিতা বৃতি করা; 

❑  দতরদ্র ও তপতছক্ষয় পিা নগরবাসীর অর্ থননতিক ও জীবন  াক্ষনর উন্নয়ন। 

 

প্রককৌশল বিিাগ স্বাস্থ্য বিিাগ   েম্পবি বিিাগ 

➢ ঢাকা দবিণ বেটিকরকপাকরশকনর 

রাস্তা, নদ যিা ও ফু পাত উন্নয়ন 

➢ ঢাকা দবিণ বেটি 

করকপাকরশকনর বিবিন্ন কাকর্জ 

ব্যিহৃত গাড়ী, রাস্তা, বিদ্যযবতক 

ও অন্যান্য কাকর্জর র্ন্ত্রপাবত 

সিরািত ও রিণাকিিণ 

➢ ব্রীর্জ, কালিা য বতরী এ্িং নীচু 

এ্লাকার উন্নয়ন 

➢ রাস্তার ধাকর িাবত স্থ্াপন ককর 

পর্ যাপ্ত আকলার ব্যিস্থ্া করা 

➢ ট্রাবফক িাবত ও র্াতায়াকতর 

উন্নয়ন োধন 

➢ রাস্তার পাবন অপোরণ করা 

➢ রাস্তার ধাকর ও বিবিন্ন স্থ্াকন গাছ 

লাগাকনা 

➢ ঢাকা দবিণ বেটির িধ্যবস্থ্ত 

িাগান ও োবল র্জায়গা তদারকী 

➢ িাককয  বতরী/উন্নয়ন ও সুষ্ঠু 

েলােকলর ব্যিস্থ্া ককর তা 

তদারবক করা 

➢ হােপাতাল স্থ্াপন ও পবরোলনা 

করা 

➢ িবতকারক সরাগ বনরািয় 

➢ র্জন্ম-মৃত্যয বনিন্ধীকরণ 

➢ সহলথ্ সেন্টার স্থ্াপন, 

ব্যিস্থ্াপনা ও পবরোলনা করা 

➢ র্জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেিা 

বনবিতকরণ 

➢ রাস্তা, উন্মুি স্থ্ান এ্িং কৃবষ 

র্জবি পশুর িবত হকত 

বিরতকরণ 

➢ বিপদর্জনক পশুর হাত সর্কক 

রিাকরণ 

➢ র্জিাইোনা বনয়ন্ত্রণ ও পবরোলন 

➢ পবরিার পবরকল্পনা বিষয়ক 

কার্ যক্রি পবরোলনা 

➢ র্জনিবতকর সরাগাক্রাে পশু-

পাবে এ্িং অ-গৃহপাবলত কুকুর 

বনধন 

➢ ঢাকা দবিণ বেটি 

করকপাকরশকনর েম্পবি ও 

র্জবি রিণাকিিণ ও 

তদারবক 

➢ বিএ্েবেবে’র েম্পবি 

বনলাি পবরোলনা 

➢ িবহলা ও পুরুকষর র্জন্য 

আলাদা- আলাদা  য়কলক র 

ব্যিস্থ্াকরণ 

➢ পশুর হাক র লীকর্জর 

ব্যিস্থ্াকরণ 

➢ র্জাতীয় ও বিকশষ বদিকে 

বিকশষ কি যসূবে গ্রহণ 

➢ সেলাধুলা ও শরীরেে যা 

বিষয়ক অনুষ্ঠান পবরোলনা 

করা 

➢ বিবিন্ন র যাবল, টুণ যাকিন্ট, 

োংস্কৃবতক উৎেি 

পবরোলনা 

➢ প্রাকৃবতক দূকর্ যাকগর েিয় 

বরবলফ কার্ য পবরোলনা 
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➢ িাে  াবি যনাল, ট্রাক  াবি যনাল, 

িাতৃেদন, স্কুল, পাঠাগার, 

কবিউবনটি সেন্টার, পািবলক 

 য়কল , সফায়ারা, আিারপাে, 

ফু ওিার ব্রীর্জ ও িাককয  বনি যাণ 

ও রিণাকিিণ 

➢   ঢাকা দবিণ বেটি 

করকপাকরশকনর পাকয, বশশু 

পাকয, সেলার িাঠ ও এ্যেফল্ট 

প্ল্যান্ট তদারবক 

➢ বিএ্েবেবে’র আওতাধীন নদী ও 

র্জলাশকয় বনবদ যি স্থ্াকন 

র্জনোধারকণর সগােল ও কাপড়-

সোপড় সধৌতকরকণর সু-

ব্যিস্থ্াকরণ 

➢ বিএ্েবেবে’র আওতাধীন বিবিন্ন 

উন্নয়নমূলক কি যকাকির 

িাস্তিায়ন 

রার্জস্ব বিিাগ ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা বিিাগ অন্যান্য 

➢ বিএ্েবেবের প্রবতটি সহাবডং 

হকত রার্জস্ব আদায় 

➢ বিএ্েবেবের আওতাভুি িাককয  

হকত িাড়া আদায় 

➢ বফ েহ সট্রিলাইকেি প্রদান 

➢ অর্াবন্ত্রক গাড়ীর বফ আদায় 

➢ বিজ্ঞাপন বফ, বেকনিা বফ ও 

বিকনাদন বফ আদায় ও বিজ্ঞাপন 

ও বিউটিবফককশন কযার্ক্রি 

➢ নত্যন ট্রাক্স ধ যার্ ও সহাবডং নম্বর 

প্রদান। 

➢ রাস্তা, িিন, সেন ও  য়কল  

প্রভৃবত সর্কক ির্জযয েংগ্রহ, 

পবরিহন ও অপোরণ 

➢ ির্জযয েংগ্রকহর র্জন্য িাস্টবিন 

স্থ্াপন 

➢ সিেরকাবর ও এ্নবর্জও 

ব্যিস্থ্াপনায় ির্জযয 

পবরোলনাকরণ 

➢ স্বাস্থ্যেম্মত উপাকয় সিবিককল 

ির্জযয অপোরণ 

➢ ওয়াি য বিবিক বর্জআইএ্ে 

ম্যাপ বতরী 

➢ রাস্তার উপর পবরকবল্পত 

গাড়ী পাবকযং ব্যিস্থ্া 

➢ ঝুঁবকপূণ য িিন বেবিতকরণ 

ও ঝুঁবকমুি করার বিষকয় 

ব্যিস্থ্াগ্রহণ 
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দপ্তের্ির্িক িথ্য, উন্নয়ন ও সিবামূলক কাবেে র্ববেণ 

োেস্ব র্বিাগ 

োেস্ব র্বিাগ ঢাকা দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশন (ঢাদর্িক) এে একটি অন্যিম র্বিাগ। এ র্বিাগটি ঢাকা দর্িণ 

র্িটি কব্ িাবেশন (ঢাদর্িক) এে চার্লকাশর্ি র্িবিবব র্বববর্চি। নগেবািীে সিবা ও উন্নয়নমূলক কার্ িক্রম 

বািবায়নিি অিযন্তেীণ ব্যয় র্নব িাবিে অর্ ি সোগাবন এ র্বিাবগে ভূর্মকা অনস্বীকার্ ি।   

ঢাকা দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশন (ঢাদর্িক) একটি সিবাধমী িংস্থা। র্নেস্ব আয় র্দবয় ্র্েচালনা ব্যয় র্নব িাবিে 

্ে অবর্শষ্ট অর্ ি নগেীে োিা উন্নয়ন ও সমোমি, োিাে বার্ি স্থা্ন ওেিণাববিণ, ্র্েষ্কাে-্র্েচ্ছন্নিা, 

মশক র্নয়ন্ত্রণ, সেঙ্গু, র্চকনগুর্নয়া, সকার্িে-১৯ এে মবিা মিামােী িংক্রমণ হ্রািকেবণ কার্ িক্রম গ্রিণ, 

কবেস্থান, শ্মশানঘাট উন্নয়ন, র্শিা প্রর্িষ্ঠান, িাি্ািাল, িংগীি র্বদ্যালয় ্র্েচালনা, বাি/ট্রাক টার্ম িনাল ও 

সটম্পু স্ট্যান্ড স্থা্ন, র্াত্রীছাউনী র্নম িাণ ও েিণাববিণ, দুঃস্থবদে মাবে শীিবস্ত্র/কম্বল র্বিেণ ইিযার্দ উন্নয়ন 

সিবামূলক কার্ িক্রবম ব্যয় িবয় র্াবক। 

বাবেবট োেস্ব র্বিাবগে র্বর্িন্ন খাবিে র্ব্েীবি র্নধ িার্েি লিযমাত্রা অেিবনে েন্য িার্ব িক কম ি্ র্েকল্পনা গ্রিণ 

এবং বািবায়বনে  ধাোবার্িকিায় িব িাত্মক উবদ্যাগ গ্রিণ ও র্নর্বড় িদাের্ককেণ । 

প্রককৌশল বিিাগ 

প্রককৌশল বিিাগ ঢাকা িহানগরীর বিবিন্ন েিকয় িন্যা, অবতবৃবি, র্জলািিতা, প্রাকৃবতক দ্যকর্ যাগ ও েিকয় েিকয় 

বিবিন্ন েংস্থ্া (ওয়াো, সিো, টিএ্িটি, বততাে) কতৃযক র্ত্রতত্র রাস্তা েনকনর ফকল অবধকাংশ রাস্তা-ঘা  

ব্যিহাকরর অনুপকর্াগী হকয় পকড়। নগরিােীকক অবধকতর সুন্দর, সুস্থ্য ও িােকর্াগ্য ঢাকা শহর উপহার সদয়ার 

লকিয প্রবত িছরই বিএ্েবেবে’র বনর্জস্ব এ্িং েরকাবর ও বিকদবশক অর্ যায়কন বিবিন্ন উন্নয়ন কি যকাি িাস্তিায়ন 

করা হকয় র্াকক। 

নগরীর বিবিন্ন ওয়াকি যর রাস্তা, নদ যিা, ফু পাত, কবিউবনটি সেন্টার, পাকয, সেলারিাঠেহ অিকাঠাকিার সিরািত 

ও রিণাকিিকনর িাধ্যকি নগরিােীর সেিা প্রদান করা হয়।  েম্মাবনত ওয়াি য কবিশনার োকহকির োকর্ 

েি যিবনক সর্াগকর্াগ রিা কবরয়া রাস্তার বিবিন্ন েিস্যা েিাধান করা। এ্লাকািােী ও গন্যিান্য ব্যবিিকগ যর 

োবহদা অনুর্ায়ী িবতগ্রস্থ্ রাস্তা ও অিকাঠাকিার প্রাক্কলন অনুকিাদকনর র্জন্য উর্ধ্যতন কতৃযপি িরাির উপস্থ্াপন। 

প্রাক্কলকনর কাবরগরী উত্থাপন, েি যিয় প্রাক্কলন র্াোই-িাছাই ও েড়ক েনন তহবিকলর কাকর্জর প্রাক্কলন র্াোই-

িাছাই করতঃ কাবরগরী অনুকিাদন র্জন্য উত্থাপন।  দরপত্র আহ্বান করা। পারফরকিি বেবকউবরটির বনিয়তা 

করতঃ প্রককল্পর কার্ যাকদশ প্রদান। েলিান কার্জ তদারকী, প্রস্তুতকৃত বিল র্াোই-িাছাই কবরয়া পবরকশাকধর র্জন্য 

উিযতন কতৃযপি িরাির সপশ করা। উিযতন কতৃযপকির বিবিন্ন বেিাে িাস্তিায়ন ইতযাবদ। তাছাড়া বিবিন্ন েংস্থ্া 

িা ব্যবি িগ য কতৃযক োবহদা অনুর্ায়ী েড়ক েনন প্রদান করা। 
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২০২০-২১ অর্ যিছকর েরকাকরর িাবষ যক উন্নয়ন কি যসূবের আওতায় ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন কতৃযক বিবিন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প ও বনর্জস্ব অর্ যায়কন েড়ক উন্নয়ন, নদ যিা বনি যাণ, ফু পাত উন্নয়ন, সেিক ককলানী বনি যাণ, ির্জযয 

ব্যিস্থ্াপনা উন্নয়কন র্ান-র্ন্ত্রপাবত েংগ্রহ ইতযাবদ কার্জ িাস্তিায়ন করা হকয়কছ। 

  

সেন েংস্কার সরাি িাবকযং 

 

স্বাস্থ্য বিিাগ 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর স্বাস্থ্য বিিাকগর অধীকন ০৩টি হােপাতাল, িশক বনয়ন্ত্রণ শাো, ইবপআই 

কার্ যক্রি, স্যাবনক শন, র্জনস্বাস্থ্য োদ্য পরীিাগার, সিক নাবর শাো ও সহাবিও দাতব্য বেবকৎোলকয়র 

কার্ যক্রিেমূহ র্র্ার্র্িাকি িাস্তিায়ন করা। স্বাস্থ্য বিিাকগর অবধনস্থ্ েকল শাোর বিবিন্ন কার্ যক্রি েফলিাকি 

িাস্তিায়কনর লকিয বদক বনকদ যশনা প্রদান করা এ্িং র্র্ােিকয় কার্ যক্রিেমূহ তদারবক োকপকি িাস্তিায়ন করা।  

কার্ যািবলর েংবিপ্ত বিিরণঃ  

িশক বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রি, নগরিােীকদর প্রার্বিক স্বাস্থ্যকেিা বনবিত করা, িা ও বশশুকদর টিকাদান (ইবপআই), 

সিওয়াবরশ কুকুর অপোরণ ও টিকাদান কি যসূেী কার্ যক্রি, নগরিােীকদর সহাবিও বেবকৎোকেিা বনবিত করা 

এ্িং সির্জাল েকন্দকহ োদ্য নমুনা েংগ্রহপূি যক ল্যাকি পরীিা করা। 

দাতব্য বেবকৎোলয় (সহাবিওপ্যাবর্ক) 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্কটি সেিামূলক প্রবতষ্ঠান। িানুকষর সিৌবলক অবধকারগুকলার িকধ্যঅন্যতি হকে 

স্বাস্থ্যকেিা। নানা সেনী, সপশা ও িকতর র্জনিিহুল এ্ শহকরর র্জনগকনর োি যর্জনীন স্বাস্থ্যকেিা বনবিতককল্প 

এ্োকন প্রেবলত এ্কলাপ্যাবর্ক বেবকৎো সেিার পাশাপাবশবিকল্প সহাবিওপ্যাবর্ক বেবকৎো সেিাও প্রেবলত 

রকয়কছ। ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর স্বাস্থ্য বিিাগাধীন আঞ্চবলক পর্ যাকয় ৫(পাঁে)টি সহাবিও দাতব্য 

বেবকৎোলকয়র িাধ্যকি সুনাকির েবহত বেবকৎো সেিা প্রদান ককর আেকছ । 
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কার্ যিলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ 

১.  র্র্ার্র্ কতৃযপকির বনকদ যশনা অনুর্ায়ী বেটি ককপ যাকরশন কতৃযক েরিরাহকৃত সহাবিওপ্যাবর্ক ঔষকধর 

িাধ্যকি েম্পূণ য বিনামূকল্য সরাগীকদর বেবকৎোকেিা ও সুপরািশ য প্রদান করা হয়।  

২.  সরবর্জঃ িই এ্ সরাগীকদর নাি, িয়ে, সপশা, সরাগ লিণ ইতযাবদ বলবপিি ককর ব্যিস্থ্াপকত্রর িাধ্যকি 

ঔষধ প্রদান করা হয়। 

৩. সেিাপ্রাপ্ত সরাগীর েংখ্যা, েরেকৃত ঔষধেমুহ ও িতযিান িওজুদ উকেে ককর প্রবতিাকে প্রধান স্বাস্থ্য 

কি যকতযা িরাির প্রবতকিদন প্রদান করা হয় এ্িং প্রবতিছর িাবষ যক প্রবতকিদন প্রদান করা হয়। 

৪. প্রকয়ার্জন অনুর্ায়ী ঔষধ ও অন্যান্য িালািাকলর োবহদাপত্র প্রদান করা, েরিারহকৃত িালািাল িওজুদ 

িইএ্ বলবপিি ককর ব্যয় বহোি েংরিন করা হয় এ্িং বনকদশ যনা অনুর্ায়ী অবি  করা হয়।  

৫. এ্ছাড়াও েিকয় েিকয় কতৃযপি কতৃযক বনকদশ যনা অনুর্ায়ী বিবিন্ন দাবয়ত্ব পালন করা হয়।  

 

িশক বনয়ন্ত্রণ শাোঃ 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর ১০টি অঞ্চকলর এ্লাকাধীন িশক বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রি পবরোলনা করা হয়।   

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর বিবিন্ন এ্লাকায় িশক বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রি েঠিকিাকি পবরোলনা করা এ্িং 

র্র্ােিকয় িাস্তিায়ন করা।  

কার্ যািবলর েংবিপ্ত বিিরণঃ িশক বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রি বনম্নরূপঃ  

➢ রাোয়বনক বনয়ন্ত্রকণর লকিয প্রবত ওয়াকি য েকাল ৯.০০  া হকত ১.০০  া পর্ যে লাবিযোইবিং এ্িং দ্যপুর 

২.৩০  া হকত েন্ধযা পর্ যে এ্িাবল্টোইবিং কার্ যক্রি েলিান আকছ। 
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➢ িশা বনয়ন্ত্রকণ োিাবর্জক েকেতনতা বৃবি ও র্জনগণকক েম্পৃি করার লকিয বস্টকার, বলফকল , 

বিবর্জ াল সিাি য, উঠান বিঠক, িাইবকং, িাউলগান প্রোকরর িাধ্যকি কার্ যক্রি পবরোলনা করা হয়। 

➢ ৬৭৩টি ফগার সিবশন, ৬৫৪টি হস্তোবলত সিবশন, ১৭টি হুইল ব্যাকরা সিবশন এ্িং ১,০৫০র্জন িশক 

কিী দ্বারা িশক বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রি পবরোলনা করা হয়। 

দপ্তর কতৃযক প্রদি সেিা/কার্ যক্রি েংক্রাে তথ্যাবদ 

➢ িছরব্যাপী েিবিত িশক বনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থ্াপনা কার্ যক্রি (Integrated 

VectorManagement) পবরোলনার র্জন্য অত্র বেটি ককপ যাকরশন কতৃযক প্রণীত 

কি যপবরকল্পনা অনুর্ায়ী কার্ যক্রি েলিান আকছ। 

➢ িাননীয় সিয়র এ্র েিাপবতকত্ব েংবিিকদর বনকয় বনয়বিত িশক বনয়ন্ত্রণ বিষয়ক পাবিক পর্ যাকলােনা 

েিা অনুবষ্ঠত হয় এ্িং েিায় গৃহীত বেিাে সিাতাকিক কার্ যকবর ব্যিস্থ্া গ্রহণ করা হয়। এ্ছাড়া িাননীয় 

িন্ত্রী, স্থ্ানীয় েরকার, পেী উন্নয়ন ও েিিায় িন্ত্রণালয় এঁর েিাপবতকত্ব সিঙ্গু সরাগ প্রবতকরাকধ অনুবষ্ঠত 

আেঃিন্ত্রণালয়/বিিাগ, দপ্তর/েংস্থ্ার বনয়বিত েিায় গৃহীত বেিােেমূহ েঠিকিাকি প্রবতপালন করা 

হকে। 

➢ পবরকিশগত বনয়ন্ত্রকণর লকিয অত্র বেটি ককপ যাকরশন এ্লাকায় বিবিন্ন নদ যিা, োল, র্জলাশয় 

বনয়বিতিাকি েংস্কার ও পবরষ্কারকরা হকে। 

➢ র্জীির্জ বনয়ন্ত্রকণর লকিয পবরষ্কারকৃত র্জলাশকয় িশার লািযা র্ধ্ংকের র্জন্য িাছ ও হাঁে োকষর কার্ যক্রি 

েলিান আকছ। 

➢ রাোয়বনক বনয়ন্ত্রকণর লকিয প্রবত ওয়াকি য েকাল ৯.০০  া হকত ১.০০  া পর্ যে লাবিযোইবিং এ্িং দ্যপুর 

২.৩০  া হকত েন্ধযা পর্ যে এ্িাবল্টোইবিং কার্ যক্রি েলিান আকছ। 

➢ সিঙ্গু বনয়ন্ত্রকণ ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর ১০টি অঞ্চকলর আঞ্চবলক পর্ যাকয় বিবিন্ন অংশীর্জনকদর 

বনকয় র্জনেকেতনতামূলক কার্ যক্রি গ্রহণ করা হকয়কছ। 

➢ িশা বনয়ন্ত্রকণ োিাবর্জক েকেতনতা বৃবি ও র্জনগণকক েম্পৃি করার লকিয বনয়বিত বলফকল  বিতরণ 

করা হকে।  

➢ স্বাস্থ্য অবধদপ্তর হকত প্রাপ্ত সিঙ্গু সরাগীর ঠিকানা েংগ্রহ ককর ঐ েিস্ত সরাগীকদর িাড়ীকত বিকশষ অবির্ান 

োলাকনা হকে। 

➢ র্জীিাণুনাশক বহোকি নগরীর বিবিন্ন রাস্তা, র্জনেিাগিাস্থ্ল ইতযাবদকত বিবেং পাউিার বিবেত পাবন 

বিঁ াকনা হকয়কছ। 
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➢ অনলাইকন আকিদকনর সপ্রবিকত িাো/কি যস্থ্কল এ্বিে িশার প্রর্জননস্থ্ল অপোরকণর কার্ যক্রি গ্রহণ 

করা হকয়কছ। 

➢ এ্বিে িশার লািযার উৎেস্থ্ল অপোরকণর লকিয আইনী পদকিপ বহোকি সিািাইল সকা য পবরোলনা 

করা হকয়কছ। 

➢ িশক বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রি গবতশীল ও সর্জারদার করকণর র্জন্য প্রকয়ার্জনীয় র্জনিল ও সিবশন েংখ্যা 

িাড়াকনা হকয়কছ এ্িং েকল পর্ যাকয় িবন বরং ব্যিস্থ্া সর্জারদার করা হকয়কছ। 

➢ েংবিি অংশীর্জনকদর োকর্ েিিয় ককর কার্ যক্রি েলিান আকছ। 

 

ঢাকা িহানগর বশশু হােপাতাল 

ঐবতহযিাহী পুরাতন ঢাকার লালিাকগর ২৮ নং ওয়াকি যর সগৌর সুন্দর রায় সলকন ১০০ সিকির এ্ই বশশু 

হােপাতালটি অিবস্থ্ত। ১৯৯০ োকল স্থ্াবপত হওয়ার পর ১৯৯৩ োকল হােপাতাকলর সেিা কার্ যক্রি শুরু হয়। 

িতযিাকন হােপাতালটিকত বিবিন্ন পর্ যাকয়র ১৪ র্জন বেবকৎেক ও ১৩ র্জন নাে য েহ েি যকিা  ১০৪ র্জন সলাকিকলর 

েহায়তায় িবহবি যিাগ, অেঃবিিাগ ও র্জরুরী বিিাকগর িাধ্যকি সেিা কার্ যক্রি পবরোবলত হকে। এ্ছাড়াও 

েম্প্রোবরত টিকাদান কি যসূবের (ই.বপ.আই) আওতায় টিকাদান কি যসূবে ও পবরিার পবরকল্পণা অবধদপ্তকরর 

িাধ্যকি পবরিার পবরকল্পণা কার্ যক্রি েলিান আকছ। 

বশশুকদর স্বাস্থ্যকেিা প্রদান করা এ্িং স্বাস্থ্যকেিা প্রদাকনর িাধ্যকি বশশুকদর সুস্বাস্থ্য বনবিত করা ও মৃত্যযর 

হারকিাকনা।  

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণ 

১. অবত েল্পমূকল্য (িাত্র ৫  াকার টিকক  বিবনিকয়) িবহবি যিাকগ ও র্জরুরী বিিাকগর িাধ্যকি বেবকৎো প্রদান 

এ্িং বিনামূকল্য ঔষধ প্রদান; 

২. ১০  াকা িবতয বফ-এ্র িাধ্যকি অেঃবিিাকগ িবতয সরাগীকদর বেবকৎো প্রদান ও বিনামূকল্য ঔষধ প্রদান; 

৩. েরকাবর বনধ যাবরত মূকল্য প্যার্লবর্জ পরীিা ও এ্ক্সকর করার সুবিধা; 

৪. ই.বপ.আই সপ্রাগ্রাকির িাধ্যকি বশশুকদর টিকা প্রদান; 

৫. েরকাবর ব্যিস্থ্াপনায় িাকয়কদর পবরিার পবরকল্পনা সেিা প্রদান; 

৬. িছকরর বিবিন্ন েিকয় েরকাবর টিকা ও অন্যান্য কি যসূবে িাস্তিায়ন করা। 

২০২০-২১ অর্ যিছকরর গুরুত্বপূণ য ঘ নােমূহঃ 

১) ১৭ই িাে য র্জাবতর র্জনক িঙ্গিন্ধু সশে মুবর্জবুর রহিাকনর র্জন্মবদন ও মুবর্জি শতিষ য উপলকি পাবলত কার্ যক্রি: 

➢ আকলাকেজ্জা এ্িং “মুবর্জিিকষ য স্বাস্থ্যোত এ্বগকয় র্াকি অকনক ধাপ” সলো েম্ববলত ব্যানার স্থ্াপন  
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➢ বিনামূকল্য বেবকৎো প্রদান, রকির গ্রুপ বনণ যয় ও িড়কদর িাি সুগার পরীিা। 

(২) বিনামূকল্য সিঙ্গু েনাি করকণর পবরিা (NS1Ag); 

(৩) ককরানাকালীন েিকয় েকল স্বাস্থ্য বিবধ সিকন িবহবি যিাগ, র্জরুরী বিিাগ ও অেঃ বিিাকগ বেবকৎো সেিা  

     োলু রাো; 

(৪) িাৎেবরক দ্যই ঈদ ও র্জাবতর র্জনক িঙ্গিন্ধু সশে মুবর্জবুর রহিাকনর র্জন্মবদন েহ সিা  ৮(আ )-টি র্জাতীয়  

     রুত্বপূণ য বদিকে সরাগীকদর িাকে উন্নত িাকনর োদ্য বিতরণ ; 

(৫) বশশুকদর টিবি সরাকগর উপর বিবনকযাল সেেন অনুবষ্ঠত; 

 

 

 

 

  

মুর্েবববষ ি আবলাকিজ্জা 

 

ব্যানার 

  

সফস্টুন 

 

হাত সধায়া ব্যিস্থ্া 
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কবোনাকালীন র্চর্কৎিা 

 

পরীিাগার 

  

এ্ক্সকর বিিাগ 

 

 

  

সেবিনার টিকাদান কম িসূর্চ 
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সিওয়াবরশ কুকুর বনয়ন্ত্রন শাো 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্লাকায় প্রায় ৩০০০০(বতবরশ হার্জার) সিওয়াবরশ কুকুর আকছ। এ্ই েংখ্যা বদন 

বদন সিকড়ই েলকছ। সিওয়াবরশ কুকুরগুকলার র্ততত্র বিেরকণ শহরিােীর োিাবিক েলােকল বিঘ্ন সৃবি করকছ 

এ্িং র্জীিন র্াত্রা অকনকেিয় হুিবকর েম্মুবেন হকয়কছ। এ্িতািস্থ্ায় সিওয়াবরশ কুকুরগুকলার েংখ্যা বনয়ন্ত্রকন 

রাো র্জরুরী হকয় সদো বদকয়কছ। 

কুকুকরর র্জন্ম বনয়ন্ত্রকনর িাধ্যকি বেটি ককপ যাকরশন এ্লাকায় সিওয়াবরশ কুকুকরর েংখ্যা বনয়কন্ত্রকন রাো। 

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ সিওয়াবরশ কুকুর িন্ধযাকরন ও টিকাদান পাইল  কি যসূবে”এ্র কার্ যক্রি েম্পন্ন হয় 

২০১৬ সর্কক২০১৯ এ্র িকধ্য। সিওয়াবরশ কুকুর অপোরণ কার্ যক্রি শুরু হয় আগস্ট ২০২০ইং সর্কক। 

নাবর্জরা িার্জার িাতৃেদন 

বিগত ২০০২ োকলর ২৭কশ র্জানুয়াবর ৬তলা িিন বিবশি নাবর্জরা িার্জার িাতৃেদন সকন্দ্র এ্র শুি উকদ্বাধন 

ককরন তৎকালীন অবিিি ঢাকা বেটি ককপ যাকরশকনর িাননীয় সিয়র সিাহাম্মদ হাবনফ। ঢাকা দবিণ বেটি 

ককপ যাকরশকনর স্বাস্থ্য বিিাগাধীন নাবর্জরা িার্জার িাতৃেদন প্রসূবত সেিা প্রদাকন ৩১ শয্যা বিবশি এ্কটি 

হােপাতাল। নাবর্জরা িার্জার িাতৃেদনটি িংশাল র্ানাধীন িাকর্জদ েরদার নত্যন সরাকি অিবস্থ্ত। 

পুরাতন ঢাকােহ পার্শ্যিতী এ্লাকা সর্কক আগত গিযিতী িবহলাকদর র্জরুবর প্রসূবত সেিােহ িা ও বশশুকদর প্রার্বিক 

স্বাস্থ্যকেিা প্রদান করাই িাতৃেদকনর মূল লিয ও উকেশ্য।  

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ এ্োকন িা ও বশশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক েকল প্রকার সেিা েমূহ প্রদান করা হকয় র্াকক। 

িবহ য বিিাকগ গিযিতীকদর বনয়বিত সেকআপেহ িবহলা ও বশশুকদর প্রার্বিক স্বাস্থ্যকেিা সদওয়া হয়। এ্ছাড়াও 

অেঃবিিাকগ প্রকয়ার্জনীয় বের্জাবরয়ান অপাকরশন, বিএ্িবে ও র্জরুরী প্রসূবত সেিােহ ২৪ ঘন্টা নরিাল 

সিবলিাবরর সুব্যিস্থ্া রকয়কছ । এ্োকন আগত সরাগীকদর স্বল্পমূকল্য রি ও প্রস্রাকির নানাবিধ পরীিা করা হয় । 

বিনামূকল্য বশশুকদর ইবপআই কার্ যক্রিেহ  িবহলাকদর টিটি  ীকা প্রদান করা হয়। িাতৃেদকন আগত সরাগীকদরকক 

েরিরাহ োকপকি বিনা মূকল্য ঔষধ বিতরণ করা হকয় র্াকক।  

পবরিার পবরকল্পনা বিষয়ক সেিা (গিয প্রবতকরাধ, র্জন্মবনকরাধ ও প্রর্জনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেিা) পবরিার 

পবরকল্পনা সেিা অিবহতকরন ও উদু্বিকরনেহ স্বাস্থ্য বিষয়ক বশিামূলক সেিা প্রদান করা হকয় র্াকক। 

িবিষ্যৎ কি যপবরকল্পনা 

➢  নাবর্জরা িার্জার িাতৃেদকন বলফ  এ্িং িবতয সরাগীকদর র্জন্য িাকয় /পকথ্যর ব্যিস্থ্া করার 

িাধ্যকিআকরা অবধক েংখ্যক সেিা গ্রহীতাকক সেিা প্রদান করা েম্ভি হকি; 

➢  োি যিবণক বের্জাবরয়ান অপাকরশন োলু করার ব্যিস্থ্া করা। 

➢  িাতৃেদন িিনটি বেবে টিবির আওতায় আনা; 
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আধুর্নক খাদ্য ্েীিাগাে এবং প্রর্শিণ সকন্দ্র 

আধুর্নক খাদ্য ্েীিাগাে ও প্রর্শিণ সকন্দ্রটি বিিমাবন ১টি ৫িলা িবন, িবনটি বিিমাবন আেবান ্াবর্লক 

এন্ড এনিায়েনবমন্টাল সিলর্ সিক্টে সেিল্বমন্ট প্রকল্প কর্তিক ঠিকাদাে এে মাধ্যবম িংস্কাে ও আধুর্নকায়বনে 

কাে িম্পন্ন িবয়বছ এবং ল্যাববে িিমিা বৃর্ি ও ISO Standard Lab এ উন্নীিকেবণে লবিয িার্িিি 

সের্লিার্েে কার্ িক্রম চলামান আবছ।  

“র্নো্দ খাদ্য আইন ২০১৩” অনুিেবণ ঢাকাউিে/ দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশবনে র্বর্িন্ন অঞ্চবল কম িেি 

স্যার্নটার্ে ইন্সব্ক্টে  (র্নো্দ খাদ্য ্র্েদশ িক এে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত) কর্তিক িংগৃিীি ও ্েীিাগাবে সপ্রেীি খাদ্য 

নমুনাে ্ েীিা কো িয় । গৃিীি নমুনা ্ েীিাবন্ত মানিম্পন্ন  / মানিম্পন্ননয় প্রমার্ণি ফলাফল িংর্িষ্ট র্নো্দ 

খাদ্য ্ র্েদশ িক বোবে ্ েীিাে িনদ সপ্রেণ কো িয়। খাদ্য র্ববিষবকে িনদ অনুিেবণ র্নো্দ খাদ্য ্ র্েদশ িক 

গণ খাবদ্য সিোলকােী ব্যর্ি / প্রর্িষ্ঠাবনে র্বরুবি ্েবিী আইনগি ব্যবস্থাগ্রিণ কবে র্াবক। এছাড়াও 

র্বর্িন্নিময় র্েএির্ির্ি / র্নো্দ খাদ্যকর্তি্ ি  / িেকাে কর্তিক খাদ্য নমুনা ্েীিা িংক্রান্ত সর্ সকানিথ্য 

উ্াি ওর্ববশষ প্রর্িববদন সপ্রেণ কো িয়। 

ঢাকা দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশবনে র্নয়ন্ত্রাধীন আধুর্নক খাদ্য্েীিাগাে  ও প্রর্শিণ সকন্দ্রটিবি বিিমাবন প্রর্িমাবি 

৭০ সর্বক ৮০ টি খাদ্য নমুনাে গুণগি মান ্েীিা কো িয়, র্া প্রবয়ােবনে তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বিিমাবন 

র্বদ্যমান খাদ্য ্েীিাগােটি এর্ের্ব এে আর্র্ িক িিবর্ার্গিায় আধুর্নক ও আন্তেিার্িক ফুেল্যাবব উন্নীি কোে 

েন্য প্রর্ক্রয়াটি চলমান। ল্যাবটি পূণ িাংগ রূকপ কযার্কর কো িবল প্রর্িমাবি ঢাকাে ২ র্িটি কব্ িাবেশন িি 

োেশািী, েংপুে, র্িবলট, ের্েশাল ও খুলনা র্িটি কব্ িাবেশন এলাকাে ৭০০ সর্বক ৮০০ টি নমুনা ্েীিা কো 

র্াবব। এছাড়া ও প্রর্িমাবি ৪০০ সর্বক ৫০০ টি ্ার্নে নমুনা ্েীিা কো র্াবব। ্েীিাগােটিবি ইনবফাি িম্যান্ট 

খাদ্য নমুনা ছাড়া ও র্বর্িন্ন িেকার্ে ও সবিেকার্ে উৎ্াদন / প্রর্ক্রয়াোি কােী প্রর্িষ্ঠাবনে খাদ্য ্ ণ্য িি সদবশ 

আমদার্নকৃি ও র্ববদবশ েপ্তার্নবর্াগ্য র্বর্িন্ন খাদ্য ্বণ্যে গুণগি মান ্েীিা কো র্াবব। 

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণ : 

বিিমাবন খাদ্য ্েীিাগােটিবি র্বর্িন্ন খাদ্য নমুনাবিৌি, োিায়র্নক ও মাইবক্রাবাবয়ালর্েকযাল ্েীিা কো 

িয়। বিিমাবন ্েীিাগােটিবি আধুর্নকর্ন্ত্র্ার্ি ও িেঞ্জামার্দ স্থা্ন কো িবয়বছ। ্েীিাগােটিবি োিীয় / 

আান্তেিার্িকমান অনুিেবণ িব ধেবণে খাদ্য ও ্ার্নে প্রায় ৭০ সর্বক ৮০ টি সিৌি,     োিায়র্নক ও 

মাইবক্রাবাবয়ালর্েকযাল প্যাোর্মটাে ্েীিা কো িম্ভব িবব। এছাড়া ও বহুল আবলার্চি েনস্বাবস্থযে েন্য 

ির্িকে hazardous chemicals (formalin, calcium carbide etc) 

Pesticide residues, heavy metals, food additives (coloring & 

flavoring matters, antioxidants, preservatives etc)   ্েীিা কো িম্ভব িবব। 
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র্িটি কব্ িাবেশন এলাকাে েনিাধােবণে র্নো্দ খাদ্য র্নর্িিকেবণে লবিয খাবদ্যে গুণগিমান র্নধ িােবনে 

উ্বোি ্েীিা গুবলা কো অিযাবশ্যকীয়। 

 

ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা বিিাগ 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর পরবস্কার-পরবেন্নতা, পরবিকশ েম্মত স কেই ি যর্জয ব্যিস্থ্াপনা ও র্জনেেকতনতা 

বৃবিেহ ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা নগরিােীর সদাড়কগাড়ায় সপৌকছ সদয়ার লকিয ির্জযয ব্যিস্থ্াপনাবিিাগ সর্কক বিবিন্ন 

উকদ্যাগ গ্রহণ করা হকয়কছ । ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্র নগরিােী কতৃযক উৎপাবদত ির্জযয সিার টু সিার 

েংগ্রহ, পবরকিশেম্মতিাকি পবরিহন ও স্যাবন ারী ল্যািবফকল ির্জযয চূড়াে অপোরণ এ্িং ির্জযযকক েম্পকদ 

রূপােকরর বনবিকি বিবিন্ন কার্ যক্রি েম্পাদনকরণ। 

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ 

নগরীর ির্জযয ব্যিস্থ্াপনায় প্রায় ৫৪৫০ র্জন কি যকতযা/কি যোরী ও পবরেন্ন কিী বনকয়াবর্জত রকয়কছ। ঢাকা দবিণ 

বেটি ককপ যাকরশকনর  আওতাধীন এ্লাকার ির্জযয পবরিহকণ প্রবতবদন প্রায় ২৮০ টি ির্জযযিাহী গাড়ী ব্যিহৃত হকে। 

এ্ছাড়া ল্যািবফকল ির্জযয অপোরণ ও কম্পককশন কাকর্জ ৩ টি হুইল সিার্জার, ৫টি এ্ক্সকািক র, ৫ টি বুলকিার্জার 

বনকয়াবর্জত রকয়কছ  

সেককিারী ট্রািফার সস্টশন (এ্েটিএ্ে) বনি যাণঃ 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন আওতাধীন এ্লাকায় পবরকিশেম্মত সুষ্ঠু ি যর্জয ব্যিস্থ্াপনার লকিয নত্যন অেযভূি 

১৮ টি ওয়যািেহ ৭৫ টি ওয়যািকর প্রবতটিকত ১ (এ্ক) টি ককর সেককিারী ট্রািফার সস্টশন বনি যাকণর কযার্ক্রি গ্রহণ 

করা হকয়কছ। ইকতািকধ্য ৪২ টি এ্েটিএ্ে বনি যাণ ককর তার অিযেকর পবরকিশেম্মত িাকি ককন্টইনার ব্যিস্থ্াপনা 

করা হকে। অিবশি ৩৩ টি এ্েটিএ্ে বনি যাণ কার্জ েলিান রকয়কছ । 

ি যর্জয েংগ্রকহ এ্নবর্জও/বেবিও’র অংশ গ্রহণঃ ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকন ৭৫টি ওয়যাকি গৃহস্থ্ালী ি যর্জয 

েংগ্রকহ বপবেএ্েবপ বনকয়াগ করা হকয়কছ। বিবিন্ন ওয়যাকি বপবেএ্েবপ বনকয়াকগর িাধ্যকি ি যর্জয েংগ্রহ ককর 

িাত্যয়াইল স্যাকন ারী ল্যািবফকল চূড়াে অপোরণ করা হকে। 

িাত্যয়াই ল্যািবফকল চূড়াে ি যর্জয অপোরণঃ ১৯৮৯ োকল ৫০ এ্কর এ্িং ২০০৬ োকল ৫০ এ্কর ে যিকিা  ১০০ 

এ্কর ভূবি অবধগ্রহণ ককর িাত্যয়াইল ল্যািবফল অিবস্থ্ত। ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর আওতাধীন এ্লাকা 

হকত প্রবতবদন প্রায় ৬৫০-৭০০ বট্রকপর িাধ্যকি প্রায় ২৪০০-২৬০০  ন ি যর্জয িাত্যয়াইল স্যাকন ারী ল্যািবফকল 

চূড়াে অপোরণ করা হকে। ১৯৮৯ োকল অবধগ্রহণকৃত ৫০ এ্কর ভূবি ি যকর্জযর উচ্চতা প্রায় ৭০ ফু । প্রককল্পর 

আওতায় সেোকন পবরকিশেম্মত িাকি  ল্যািবফল েিাবপ্তকরণ (সপাস্ট সিার্জার) কযার্ক্রি েলিান আকছ। ২০০৬ 

োকল অবধগ্রহণকৃত ৫০ এ্কর ভূবির বকছু বকছু অংকশ পবরকিশেম্মত েিাবপ্তকরণ কার্জ (সপাস্ট সিার্জার) কার্জ 

েলিান আকছ। উি অংকশ ি যতিাকন ি যর্জয অপোরণ করা হকে র্া আগািী এ্ক সর্কক  সদকড় িছরকর িকধ্য ি যকর্জযর 

ধারণ িিতা সশষ হকয় র্াকি।ল্যািবফকল ি যর্জয অপোরণকর সুবিধ যাকত প্ল্যা ফযি বনি যাণ, কারওয়াশপুল ও বলকে  

বট্র কিন্ট প্ল্যান্টেহ অন্যান্য সুবিধাবদ বনবিত করা হকয়কছ। ল্যািবফকল চূড়াে ি যর্জয অপোরণ ও কম্পককশন 

কাকর্জ ৩ টি হুইল সিার্জার, ৫ টি এ্ক্সকািক র, ৫ টি বুলকিার্জার নবকয়ার্জবত রকয়কছ। 
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িতযিাকন ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর আওতাধীন এ্লাকায় বক প্রায় ৩২০০-৩৫০০  ন ি যর্জয উৎপন্ন হয়। 

তন্মকধ্য ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর আওতাধীন এ্লাকা হকত প্রায় ৭০০ বট্রকপর িাধ্যকি দননবক প্রায় ২৪০০-

২৬০০  ন ি যর্জয ১০০ এ্কর র্জায়গার উপর বনবি যত িাত্যয়াইল ল্যািবফকল চূড়াে অপোরণ করা হয়। িাত্যয়াইল  

ল্যািবফকল  বিগত ৫ (পাঁে) িছকর ি যর্জয অপোরণকর পরবিাণঃ২০২০ োকল ির্জযয অপোরকণর পরবিাণ- ৭.১০ 

লি  ন। এ্ছাড়াও অপ্রাবতষ্ষ্ষ্ঠাবনকিাকি প্রবত িছর প্রায় ১.২০ লি  ন ি যর্জয পুনঃব্যিহার ও পুনঃেক্রায়ন হকে। 

প্রবত িছর ির্জযয েংগ্রহ বৃবির পবরিাণ শতকরা ১০-১২ িাগ। 

সিবিকযাল ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা 

➢ ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন ও এ্কটি সিেরকারী েংস্থ্া বপ্রর্জি িাংলাকদশ ফাউকিশকনর সর্ৌর্ 

উকদ্যাকগ প্রবতবদন প্রায় ১০৫০ (এ্ক হার্জার পঞ্চাশ) টি স্বাস্থ্য সেিা প্রবতষ্ঠান সর্কক ১০ (দশ) টি 

Covered Vanএ্র িাধ্যকি প্রায় ১২.০০  ন িবতকর ির্জযয েংগ্রহ ককর িাত্যয়াইল ল্যািবফকল স্থ্াবপত 

বট্র কিন্ট প্ল্যান্ট এ্ পবরকশাধন হকে।  

➢ ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর আওতাধীন এ্লাকার ১০০% (শতিাগ) হােপাতাল, বিবনক, 

িায়াগনবিক সেন্টাকরর িবতকর সিবিকযাল ির্জযয এ্ই ব্যিস্থ্াপনার আওতায় বনকয় আো হকয়কছ। এ্ 

কাকর্জ ২ (দ্যই) টি Autoclave, ৩ (বতন) টি Incinerator, Effluent Treatment Plant 

(ETP)েহ অন্যান্য সুবিধাবদ ব্যিহার ককর পবরকিশ েম্মতিাকি িবতকর সিবিকযাল ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা 

করা হকে।  

 

ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা উন্নয়কন বিবিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন  

➢ ‘িাত্যয়াইল স্যাবন ারী ল্যািবফল েম্প্রোরণেহ ভূবি উন্নয়ন’ শীষ যক প্রকল্পটি ১৫৪৪১৬.৬৯ (এ্ক হার্জার 

পাঁেশত চুয়াবেশ সকাটি সষাল লি ঊনেির হার্জার) সকাটি  াকা ব্যয় েম্ববলত অনুকিাবদত হয়। উি 

প্রককল্পর আওতায় বিদ্যিান ল্যািবফল ে¤প্রোরকণর র্জন্য ৫০ এ্কর এ্িং ির্জযয পুবড়কয় ছাই করার 

পাশাপাবশ Resource Recovery Facilities (RRF)স্থ্াপকনর র্জন্য ৩১.০৯০৯ এ্কর েি যকিা  

৮১.০৯০৯ এ্কর ভূবি অবধগ্রহণ কার্ যক্রি চূড়াে পর্ যাকয় রকয়কছ। তাছাড়া প্রককল্পর আওতায় ল্যািবফকলর 

বিবিন্ন অিকাঠাকিা বনি যাণেহ বিবিন্ন সহিী ইকুইপকিন্ট েংগ্রহ করা হকয়কছ।   

➢ র্জাপান েরকাকরর অনুদান েহায়তায় ির্জযয পবরিহকন আধুবনকায়কনর লকিয Procurement of 

Equipment for Solid Waste Management শীষ যক প্রককল্পর আওতায় ৫৬ টি আধুবনক 

ির্জযযিাহী গাড়ী েংগ্রহ করা হকয়কছ। এ্কটি ওয়াকযশপ কাি সট্রবনং সেন্টাকরর বনি যাণ কার্জ প্রায় সশষ 

পর্ যাকয় রকয়কছ।  

➢ Japan International Co-operative Agency (JICA)কতৃযক ÔÔProjectfor 

Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka North City, 

Dhaka South City and ChittagangCityÕÕশীষ যক প্রককল্পর আওতায় ২০১৮-২০৩২ োল 

পর্ যে ১৫ (পকনর) িছর সিয়াদী বিন ঢাকা িাস্টার প্ল্যান প্রণয়কনর কার্জ েিাপ্ত হকয়কছ।  

➢ ২০০৯ হকত ২০২০ পর্ যে হালকা ও িারী র্ন্ত্রপাবতক্রয় 

➢ ১৫২.১৪ সকাটি  াকার হালকা ও িারী র্ন্ত্রপাবত ির্জযয ব্যিস্থ্া কাকর্জ ব্যিহাকরর র্জন্য ক্রয় করা হকয়কছ। 
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➢ ১৪১ টি গাড়ী ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা বিিাকগ অনুদান বহোকি পাওয়া র্ায়। র্ার িকধ্য র্জাপান েরকার হকত 

১১৭ টি, স্থ্ানীয় েরকার বিিাগ হকত ১৪ টি ও ইউবপএ্ইেবিবপ প্রকল্প হকত ১০ টি অনুদান বহোকি পাওয়া 

র্ায়।   

িবিষ্যৎ কি যপবরকল্পনাঃ 

➢ ওয়াি যবিবিক প্রবতটি  ওয়যাকি ১ টি ককর ৭৫ টি ওয়যাকি িড় পবরেকর এ্েটিএ্ে বনি যাকনর পবরকল্পনা 

রকয়কছ। ইকতািকধ্য ৪০ টি ওয়যাকি ৪০টি এ্েটিএ্ে বনি যান কার্ যক্রি গ্রহণ করা হকয়কছ। এ্কত প্রায় ৪০০০  ন 

ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা করা র্াকি। 

➢ ইকতািকধ্য ঢাকা ওয়াো ৫ টি োল, ৩টি িক্স কালিযা  এ্িং ১৯১ বকঃ বিঃ েকনকর্জ লাইন হস্তাের হওয়ার 

পর বিএ্েবেবে কযতৃক প্রায় ২৫ বকঃ বিঃ োল ও ৩ বকঃ বিঃ িক্স কালিযা  পবরষ্কার কযার্ক্রি েম্পন্ন করা 

হকয়কছ। এ্কত প্রায় ১০ লি  ন ি যর্জয ও পবল অপোরণ করা হয়কছ। আগািী ি যষা সিৌসূিকর পূকি েকল োল, 

িক্স কালিযা  ও ৯০০ বকঃ বিঃ (বিএ্েবেবে ও ওয়াো) পবরষ্কারেহ ২টি পাম্প সস্টশন েেল করার 

পরবকল্পনা গ্রহণ করা হকয়কছ, র্া েম্পন্ন হকল আেন্ন ি যষা সিৌসূকি ঢাকা শহরকর র্জলািিতা অকনকাংকশ 

লাঘি হকি।  

➢ ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকন নত্যন অেযভুি ১৮ (আঠার) টি ওয়যািেহ ঢাকা িহানগরীর ি যর্জযকর সুষ্ঠু 

ব্যিস্থ্াপনার র্জন্য র্ান-র্ন্ত্রপাবত ক্রয় েংক্রাে প্রায় ৯৯০ সকাটি  াকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়কছ। র্া িাস্তিায়বত 

হকল ি যর্জয েংগ্রহ, পরবিহন ও ি যর্জয ব্যিস্থ্াপনায় ব্যপক গতবশীলতা সৃবি হকি। 

➢ ‘িাত্যয়াইল স্যাবন ারী ল্যািবফকল ভূবি েম্প্রোরণেহ উন্নয়ন শীষক প্রকল্পকর আওতায় ৮১.০৯ এ্কর 

র্জবি অধবগ্রহণ করা হয়কছ।ক  ইকতািকধ্য উি স্থ্ানকর ভূবি উন্নয়নেহ িবিবন্ন উন্নয়ন মূলক কার্ক্রি 

িাস্তিায়বত হকে। কার্জটি েম্পন্ন হকল ি যর্জয হ্রাে, পুনঃব্যিহার ও পুনঃেক্রায়ন কার্ক্রি শুরু করা র্াকি। 

➢ ি যতিাকন ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্লাকা হকত েংগৃহীত ি যর্জয সকান প্রকার প্রক্রবয়াকরণ ছাড়া 

েরােবর ল্যািবফকল অপোরণ করা হকে। ফকল ল্যািবফকল ি যর্জয ধারণ িিতা দ্রুত শকষ হকয় র্াকে। র্জবির 

দ্যষ্প্রাপ্যতা ও উন্নত বিকর্শ্র ন্যায় ি যর্জযকক েম্পকদ রূপােরকর লকিয অেযি যতীকালীন পরবকশাধন তর্া ি যর্জযকর 

আয়তন হ্রােকর লকিয 

Incineration Plant, Bio Gas Plant, Compost Plant, Recycling Plant, 

Construction Waste Recycling Plant, Food waste Recycling Plant প্রকৃবত েিিবত 

ির্জযয ব্যিস্থ্াপনা কযার্ক্রি গ্রহণকর পরবকল্পনা গ্রহণ করা সর্কত পাকর। 

েম্পবি বিিাগ 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর েম্পবি বিিাগ েংস্থ্ার অন্যতি এ্কটি গুরুত্বপূণ য বিিাগ। এ্ বিিাকগর িাধ্যকি 

অত্র েংস্থ্ার র্ািতীয় স্থ্াির-অস্থ্াির েম্পবির সরকি যপত্র, পে যা, দবলল, েম্পবি েংবিি িািলার নবর্পত্র েংরিণ 

ও ব্যিস্থ্াপনা করা হয়। এ্ছাড়া অত্র েংস্থ্ার র্ািতীয় স্থ্াির-অস্থ্াির েম্পবির বনরাপিা বিধান, তদারকীকরণ 

এ্িং েিকয় েিকয় েম্পবি েংবিি র্জরুরী/অতযািশ্যকীয় বিষয়গুকলা কতৃযপকির বনক  উপস্থ্াপনপূি যক েংবিি 

গুরুত্বপূণ য বিষকয় বেিাে/বনকদ যশনা গ্রহকণর কার্জটি েম্পবি বিিাকগর িাধ্যকি িাস্তিাবয়ত হকয় র্াকক।   
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ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর েম্পবি বিিাকগর িাধ্যকি োধারণত অত্র েংস্থ্ার েকল স্থ্াির-অস্থ্াির েম্পবির 

সরকি যপত্র, পে যা, দবলল, েম্পবি েংবিি িািলার নবর্পত্র েংরিণ ও ব্যিস্থ্াপনােহ উি েম্পবি ইর্জারা/িাড়া 

প্রদাকনর িাধ্যকি রার্জস্ব আদায় ত্বরাবিত করাও েম্পবি বিিাকগর র্জন্য এ্কটি অন্যতি উকেশ্য।  

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর েম্পবি বিিাকগর িাধ্যকি অনিধ উকেদ, োল ও েরকাবর েম্পবি পুনরুিার, 

িার্জার ব্যিস্থ্াপনা িবন বরং, বিবিন্ন উকেকশ্য সিািাইল সকা য পবরোলনা, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহকণর বনবিি ভূবি 

হস্তাের/অবধগ্রহণ ইতযাবদ কার্ যক্রি িছরব্যাবপ এ্ বিিাকগর িাধ্যকি পবরোবলত হয়। প্রবত িছর ঈদ্যল আর্হা 

উপলকিয ঢাকায় িেিােকারী নাগবরককদর সুবিধাকর্ য অত্র ককপ যাকরশকরশকনর আওতাধীন বিবিন্ন স্থ্াকন অস্থ্ায়ী 

সকারিানীর পশুর হা  ইর্জারােহ বিএ্েবেবে’র অবধকিত্র এ্লাকায় িছরব্যাবপ কাঁোিার্জার, পািবলক  য়কল , 

অনবি  কার পাবকযং, পাকয ও সেলার িাকঠ অিবস্থ্ত কবফ হাউর্জ/ব্যায়ািাগার ইতযাবদ ইর্জারা কার্ যক্রি েম্পবি 

বিিাগ হকত েম্পাদন করা হয়। ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর আওতাধীন স্টাফ সকায়া যারেমূকহ িাো 

িরােেহ সকন্দ্রীয় কার্ যালয় নগর িিকন কি িরাে েংবিি কার্ যক্রি গ্রহণ করা হয়। এ্ছাড়াও দৃবিনন্দন ধানিবি 

সলক এ্িং সলক েংলগ্ন এ্লাকার বনরাপিা, পবরেন্নতা, রিণাকিিণেহ এ্তদেংবিি সেক্টর হকত রার্জস্ব 

আদাকয়র লকিয ইর্জারা েংবিি কার্ যক্রি গ্রহণ করা হয়। আরও উকেখ্য সর্, ককপ যাকরশন অবধকিত্র এ্লাকায় 

ধিীয় েিা েিাকিশ/সতারণ বনি যাণ এ্িং বিবিন্ন োিাবর্জক/রার্জননবতক েংগঠকনর েিা, েিাকিশ, সতারণ স্থ্াপন 

েংবিি অনুকিাদন অত্র বিিাকগর িাধ্যকি কার্ যক্রি গ্রহণ করা হকয় র্াকক। 

দপ্তর কতৃযক প্রদি সেিা/কার্ যক্রি েংক্রাে তথ্যাবদঃ  

১. ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকশকনর অবধকিত্র এ্লাকায় েড়ক/ফু পাতেহ েরকাবর েম্পবি হকত অনিধ 

দেল উকেদ কার্ যক্রি পবরোলনা করা হকয়কছ।  

২. অস্থ্ায়ী সকারিানীর পশুর হা /স্থ্ায়ী হা /কাঁোিার্জার/অনবি  কার পাবকযংকয়র ইর্জারা প্রদান করা হয়। 

িবিষ্যৎ কি যপবরকল্পনা 

১. ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর িাবলকানাধীন স্থ্াির-অস্থ্াির েম্পবি হকত অননুকিাবদত/অনিধিাকি স্থ্াবপত 

অনিধ স্থ্াপনা ও দেল উকেদ কার্ যক্রি েলিান সরকে পর্ যায়ক্রকি উি েম্পবিউিার করা; 

২. ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর িাবলকানাধীন স্থ্াির-অস্থ্াির েম্পবি সর্গুকলা িতযিাকন পবরতযি/অব্যিহৃত 

অিস্থ্ায় রকয়কছ সেই েকল েম্পবি বেবিত ও পবরিাপপূি যক ককপ যাকরশকনর সহফার্জকত এ্কন (প্রকর্ার্জয সিকত্র) 

উি স্থ্ান/স্থ্ানেমূকহ উন্নয়ন প্রকল্প/অিকাঠাকিা বনি যাকণর উকেকশ্য েংস্থ্ার প্রককৌশল শাোকক প্রকয়ার্জনীয়তা 

েহকর্াবগতাকরা; 
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৩. ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন অবধকিকত্র িছরব্যাপী পবরোলনার শকতয ১০ টি স্থ্ায়ী পশুর হা  স্থ্াপকনর বনবিি 

প্রবতটি আঞ্চবলক কার্ যালকয়র অধীন এ্লাকা প্রকয়ার্জনীয় োকিয করত ০১ টি ককর উপযুি স্থ্ান বেবিত করকণর 

কার্ যক্রি গ্রহণ করা হকি; 

৪. বিএ্েবেবের অবধকিকত্র েকল ওয়াকি য ‘োিাবর্জক সকন্দ্র’এ্িং ‘সেককিারী ট্রািফার সস্টশন’বনি যাকণর লকিয 

েংবিি ওয়াি য েমূকহ (িবণ যত ২ টি স্থ্াপনা সনই এ্রূপ ওয়াকি যর সিকত্র)েংবিিওয়াি যেমূকহ প্রকয়ার্জনীয় োকিয 

করতঃ বেবিতকরণ ও পবরিাপপূি যক েংবিি িাস্তিায়নকারীর শাোর বনক  হস্তাের করা হকি; 

৫. বিএ্েবেবের অবধকিত্র র্ানর্জ  বনরেন ও সুষ্ঠু পাবকযং ব্যিস্থ্াপনার বনবিি পর্ যায়ক্রকি আরও সিবশ েংখ্যায় 

অনবি  কার পাবকযংকয়র স্থ্ান বেবিতকরণ ও পাবকযং ব্যিস্থ্া করা; 

৬. বিএ্েবেবের অবধকিকত্র নাগবরক প্রকয়ার্জকন কাঁোিার্জার/িার্জার স্থ্াপকনর উকেকশ্য অত্র েংস্থ্ার অর্িা অপর 

সকান েরকাবর েংস্থ্ার পবরতযি িা সিদেকল র্াকা উন্মুি ভূবি বিএ্েবেবের অনুকূকল দেল/হস্তাের গ্রহকণর 

কার্ যক্রি িবিষ্যকতও েলিান রাো; 

৭. বিএ্েবেবের স্থ্াির/অস্থ্াির েম্পবি সর্গুকলা দীঘ যবদন র্ািত পুরকনা দকর ইর্জারা/িাড়ায় পবরোবলত হকে 

িতযিান িার্জার মূল্য বিকিেনায় সেইেকল েম্পবির েরকাবর মূল্য পুনঃ বনধ যারণপূি যক েংস্থ্ার রার্জস্ব আয় বৃবির 

পবরকল্পনা রকয়কছ।  

৮. বিএ্বেবের স্বত্ব-স্বার্ য বিকিেনায় এ্িং রার্জস্ব আহরকণর নত্যন এ্কটি উৎে বহকেকি বিএ্েবেবের অবধকিত্র 

এ্লাকায় বনি যাণাধীন িিনগুকলা বনি যাণ ির্জযয অপোরণ, বনি যাণ োিগ্রী েংরিণ, বিএ্েবেবে’র েড়কক বনি যাণ 

োিগ্রী পবরিহন, আনকলাি-আপকলািকরণ ইতযাবদ সিকত্র কর আকরাপ/িাড়া িহাকলর এ্কটি পবরকল্পনা 

কতৃযপকির বেিাকের অকপিায় রকয়কছ।  

িমােকল্যাণ ও বর্ি উন্নয়ন র্বিাগ 

ঢাকা দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশবন িমােকল্যাণ ও বর্ি উন্নয়ন র্বিাগ একটি ঐর্িিযবািী ও গুরুত্বপূণ ি র্বিাগ। 

র্বিাগটিে কার্ িক্রম িামার্েক, মানর্িক ও মানর্বক  উন্নয়নমূলক। কব্ িাবেশবনে আওিাধীন েনগবনে িার্ব িক 

িামার্েক িিবর্ার্গিা এবং বর্িবািী ও ্র্বািী র্শশুবদে িামার্েক উন্নয়নমূলক (স্বাস্থয, র্শিা, আর্র্ িক) 

ব্যা্ক কম িকান্ড ্র্েচালনা কবে র্াবক। র্া ঢাকা  দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশবনে িাবমূর্িিবক উজ্জ্বল কবে । 

িমােকল্যাণ ও বর্ি উন্নয়ন র্বিাগ কব্ িাবেশবনে আওিাধীন েনিাধােবণে িামার্েক, মানর্বক ও 

বর্িবািীবদে েীবনমান উন্নয়ন িিেীকেন কো। 

কার্ িাবলীে িংর্িপ্ত র্ববেণ: 

িমােকল্যাণ ও বর্ি উন্নয়ন র্বিাগ কর্মউর্নটি সিন্টাে, শেীে চচ িা সকন্দ্র, লাইবেেী, িঙ্গীি র্শিা সকন্দ্র, 

কবেস্থান ও শ্মশানঘাট, সে-বকয়াে সিন্টাে ইিযার্দ ্র্েচালনাে মাধ্যবম েনিাধােবনে িামার্েক অনুষ্ঠানার্দ, 
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শােীর্েক ও িার্ব িক উন্নয়ন, লাশ দাফন/িৎকাে, কম িকিিা কম িচােীবদে কম িকালীন িমবয় সছাট সছাট 

সিানামর্নবদে সুেিা প্রদাবনে েন্য সে-বকয়াে সিন্টাে ও বর্িবািী, ্র্বািী িিদর্েদ্রবদে েীবন মান উন্নয়বনে 

েন্য র্বর্িন্ন এনর্েওবদে মাধ্যবম কার্ িক্রম ্র্েচালনা কো িয়।  

বহোি বিিাগ 

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্কটি সেিা প্রদানকারী স্বায়িশাবেত প্রবতষ্ঠান। বহোি বিিাগ উি প্রবতষ্ঠাকনর 

এ্কটি অপবরহার্ য অংশ বহোকি কার্ যক্রি পবরোলনা ককর র্াকে।  

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন আইন ও অন্যান্য বিবধ বিধাকনর র্র্ার্র্ পবরপালনপূি যক আবর্ যক শৃিলা ির্জায় 

রাো।  

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ 

১।  িাকর্জ  প্রণয়ন। 

২।  িাননীয় সিয়র ও েম্মাবনত কাউবিলরগকণর েম্মানী িাতা, কি যকতযা/কি যোরীকদর সিতন িাতা প্রদান   

          এ্িং িযা -আয়কর কতযনেহ েরকারী পাওনাদী েরকারী সকাষাগাকর র্জিা। 

৩।  ঠিকাদার/েরিরাহকারীকদর বিল প্রদান, আয়কর ও িযা  কতযন ও েরকারী সকাষাগাকর র্জিা। 

৪।  কি যকতযা/কি যোরীকদর প্রবিকিন্ট ফাি ও গ্রযাচুইটি প্রদান।  

৫।  বিবিধ (বিবিন্ন ইউটিবলটি েংস্থ্ার র্র্া বিদ্যযৎ, গ্যাে, পাবনর বিল, কি যকতযা/কি যোরীর সগাষ্ঠী িীিা  

          প্রদান ইতযাবদ)। 

িাকর্জ  শাো: 

১। উপ-প্রধান বহোিরিণ কি যকতার েরােবর তত্ত্বািধাকন ও বনকদ যশনায় দাবয়ত্ব পালন করা।  

২। বিবধ অনুর্ায়ী িাকর্জ  প্রণয়ন, িবন বরং ও প্রবতকিদন সপকশর ব্যিস্থ্া করা।   

৩। কি যকতযা/ কি যোরীকদর প্রবিকিন্ট ফাকির বহোি েংরিন এ্িং প্রবিকিন্ট ফাি ও গ্রযাচুইটির অর্ য  

          প্রদান করা।  

৪। িায়না ও র্জািানকতর বহোি েংরিন এ্িং বিবধ সিাতাকিক সফরৎ দাকনর ব্যিস্থ্া করা।  

৫। েংবিি বনরীিা আপবি বিিাংোর ব্যিস্থ্া গ্রহণ করা।  

৬। বহোি বিিাগকর বিল শাোর েবহত েিিয় রিা এ্িং প্রয়ার্জনীয় েহকর্াবগতা প্রদান করা। 

৭। উিযতন কতৃযপি কতৃযক অবপ যত সর্ সকান দাবয়ত্ব পালন করা। 

বিল ও আয়-ব্যয় শাো: 

১। উপ-প্রধান বহোিরিণ কি যকতযার েরােবর তত্বািধাকন ও বনকদ যশনায় দাবয়ত্ব পালন করা; 
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২। বিল, পবরিাপ িবহ ও েংবিি কাগর্জপত্র পরীিা এ্িং বনয়ি ও বিধানািলীর র্র্ার্র্ প্রকয়াগ বনবিত 

করণ; 

৩। বিবধ সিাতাকিক আয়কর, িযা  ও অন্যান্য উৎে মুকল কতযকনর ব্যিস্থ্া এ্িং র্র্ার্র্ োকত র্জিাদাকনর  

          ব্যিস্থ্া বনবিত করণ; 

৪। অবগ্রি েিিকয়র প্রকয়ার্জনীয় ব্যিস্থ্া এ্িং িার্জার োলািী সফরৎ দাকনর প্রকয়ার্জনীয় ব্যিস্থ্া গ্রহণ; 

৫। বহোি ও িাকর্জ  শাোর েবহত েিিয় রিা এ্িং প্রকয়ার্জনীয় েহকর্াবগতা প্রদান করা; 

৬। েংবিি বনরীিা আপবি বনষ্পবির ব্যিস্থ্া করা; 

৭। বিবিধ শাোর েবহত সর্াগাকর্াগ ককর আয় ও ব্যয় বনবিত করা; 

৮। উিযতন কতৃযপি কতৃযক অবপ যত সর্ সকান দাবয়ত্ব পালন করা । 

 

সিতন শাো: 

১। উপ- প্রধান বহোিরিণ কি যকতযার েরােবর তত্বািধাকন ও বনকদ যশনায় দাবয়ত্ব পালন করা; 

২। সিতন বিল পরীিার ব্যিস্থ্া করা, আয়কর বনরুপন, বলি সেলারী ও সপনশন কবিবিউশন, সেক  

           সরবর্জিার বি, এ্, েহ সিতন েংক্রাে র্ািতীয় কার্ যািলী েম্পাদকনর ব্যিস্থ্া গ্রহণ; 

৪। গৃহ বনি যাণ/ সিরািত, ি র োইককল, ইতযাবদ ঋকণর নবর্ প্রকেেকরণ; 

৬। প্রবিকিন্ট ফাি ও গ্রযাচুইটি শাোর েবহত েিিয় রিা এ্িং প্রকয়ার্জনীয় েহকর্াবগতা করণ; 

৭। োিাবর্জক বনরাপিা ও কল্যাণ তহবিকলর এ্িং সগাষ্ঠী িীিার র্ািতীয় কার্ যািলীর তত্বািধান ; 

৮। েংবিি বনরীিা আপবি বনস্পবির প্রকয়ার্জনীয় ব্যিস্থ্া গ্রহণ; 

৯। উিযতন কতৃযপি কতৃযক অবপ যত সর্ সকান দাবয়ত্ব পালন করা।  

নগর পবরকল্পনা বিিাগ 

িাংলাকদকশর রার্জধানী িহানগরী ঢাকা- ইবতহাে ঐবতহয দ্বারা সগৌরিিবিত। প্রায় ৪১০ িছর ধকর ঢাকা িহানগরী 

িাংলার রার্জধানী বহোকি প্রবতবষ্ঠত। হার্জাকরা ঐবতহয ঘ নািলী, সগৌরিদীপ্ত স্মৃবতর নগরী এ্িং নানা রার্জননবতক ও 

অর্ যননবতক, োিাবর্জক প পবরিতযকনর িধ্য বদকয় এ্ক েিয়কার স্বাধীন িাংলার রার্জধানী িতযিাকন স্বাধীন 

িাংলাকদকশর আধুবনক রার্জধানী শহর ঢাকা। সুদূর সিাঘল আিল সর্কক শুরু ককর ঢাকা িারতিকষ যর অন্যতি 

প্রশােবনক ও িাবণবর্জযক নগরী বহোকি স্থ্ান ককর সনয়। এ্কইোকর্ দূরদূরাকের িবণক, পর্ য ক, ব্যিোয়ী এ্িং নানা 

সেণী সপশার িানুকষর িাবণবর্জযক ও রার্জননবতক সকন্দ্রবিন্দুকত পবরণত হয় আর্জককর এ্ই বতকলািিা আধুবনক িহানগরী 

ঢাকা। র্জনেংখ্যার বদক বদকয় ঢাকা সিগাবেটিকত রূপােবরত হকয়কছ। ঢাকা িহানগরী িাংলাকদকশর েকল রার্জননবতক, 

অর্ যননবতক এ্িং োিাবর্জক কি যকাকির সকন্দ্রবিন্দু। নগরিােীর র্জন্য নাগবরককেিা প্রদাকনর র্জন্য সেিাধিী 

প্রবতষ্ঠানগুকলার িকধ্য ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন অন্যতি। ১৮৬৪ োকল ঢাকা বিউবনবেপ্যাবলটি সৃবির পর হকত 



বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২১, ঢাকা দর্িণ র্িটি কব্ িাবেশন       

 

26 
 

অদ্যািবধ নগরীর অর্ যননবতক কি যকাি বৃবি, আিােন, সর্াগাকর্াগ ব্যিস্থ্া এ্িং অন্যান্য েকল প্রকার সুকর্াগ সুবিধা 

প্রদানেহ েকল সিৌবলক নাগবরক সেিা প্রদাকন েকেি ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন।  

ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্লাকায় িেিােরত র্জনগকনর সিৌবলক োবহদা পূরণ ও অন্যান্য নাগবরক সুকর্াগ সুবিধা 

প্রদাকনর বনবিকি প্রবতবনয়ত বিএ্েবেবে’র কি যকতযা/কি যোরী, কাউবিলরেহ েককল এ্ককর্াকগ কার্জ ককর র্াকেন। 

েরকাকরর বিশন- ২০২১, েপ্তি পঞ্চিাবষ যকী পবরকল্পনা ও োেক কনিল সিকিলপকিন্ট সগাল (এ্েবিবর্জ) ইতযাবদ 

অনুর্ায়ী পবরকবল্পত উন্নয়ন, বনরাপদ ও দূষণমুি পবরেন্ন আধুবনক ঢাকা কি যসূেী িাস্তিায়কনর লকিয বিবিন্ন কার্ যক্রি 

গ্রহণ করা হকয়কছ। নগরিােীর কাবিত োবহদা পূরকণ রাস্তা, ফু পাত ও সেকনর্জ ব্যিস্থ্া উন্নয়নেহ নাগবরক সেিার 

িান ও পবরবধ বৃবির র্জন্য সিশ বকছু প্রকল্প অনুকিাদন ও িাস্তিায়ন করা হকয়কছ। 

শহকরর সেৌন্দর্ যিধ যনেহ পবরকিশ উন্নয়ন, োিাবর্জক ও োংস্কৃবতক কি যকাকির বিস্তৃবত, মুবিকর্ািাকদর েংিধ যনা 

অনুষ্ঠান, বিবশি িাষা বেবনক ও মুবিকর্ািাকদর নাকি েড়ককর নািকরণ, পবরকিশ, বশল্প-োবহতয-েংস্কৃবত-ক্রীড়া 

প্রভৃবত েে যা ও বিকাকশর িাধ্যকি আকলাবকত র্জীিন গড়ার প্রয়াে উন্নত অিকাঠাকিাগত সুবিধােহ েকল নাগবরক 

সুকর্াগ-সুবিধা বনবিতকরকণ বিএ্েবেবে বনি যাবেত প্রবতবনবধকদর োকর্ বনকয় অর্ যিহ ভূবিকা পালন করা।   

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ  

স্থ্ানীয় েরকার (বেটিকযকপাকরশন) আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী শহর পবরকল্পনা (িহা পবরকল্পনা, ভুবি উন্নয়ন প্রকল্প), 

ইিারত বনয়ন্ত্রন, উন্নয়ন (উন্নয়ন পবরকল্পনা) েংবিি কার্জগুকলা নগর পবরকল্পনা বিিাকগর অেযভূি। 

নগর পবরকল্পনা বিিাগ কযতৃক প্রদি সেিা/কার্ যক্রি েংক্রাে তথ্যাবদঃ  

(ক)  ঢাকা দবিণ বেটি কযকপারশকনর ৭৫টি ওয়াি য েম্বলবত প্রশােবনক িানবেত্র প্রণয়ন করা হকয়কছ র্া বিএ্েবেবে 

এ্িং বিবিন্ন প্রবতষ্ঠান ও ব্যবি কযতৃক পবরকল্পনা বিষয়ক ও প্রশােবনক কাকর্জ ব্যিহৃত হকে। 

(ে) বনি যােন প্রবক্রয়াকক েহকর্াবগতা করার লকিয ঢাকা-৫ আেনকর উপ-বনি যােন এ্িং ৪৪ নং ওয়যাকির উপ-

বনি যােন উপলকিয বনি যােনী িানবেত্র প্রণয়ন পূ যিক বনি যােন কবিশন ও িি যার গাি য িাংলাকদশিরাির সপ্ররণ করা 

হকয়কছ। 

িবিষ্যৎ কি যপবরকল্পনাঃ  

বনি যােনী ইশকতহার অনুর্ায়ী বিএ্েবেবের আওতাধীন এ্লাকার র্জন্য Integrated City Master 

Plan for Dhaka (২০২০-২০৫০) প্রণয়কনর উকদ্যাগ গ্রহণ করা হয়কছ।  
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আইন বিিাগ 

আইন বিিাগ আইনগত কার্ যক্রি গবতশীলতা আনয়কনর িাধ্যকি ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর স্বার্ য সুরিায় কার্জ 

ককর র্াকক। আইন বিিাগ ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশকনর অন্যতি গুরুত্বপূন য বিিাগ। ঢাকা দবিণ বেটি 

ককপ যাকরশকনর েকল আইনগত স্বার্ য রিায় আইন বিিাগ েি যদা েকেি র্াকক।  

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণঃ 

 ০১।    বিবিন্ন আদালকত দাকয়রকৃত িািলায় ককপ যাকরশকনর পকি প্রবতদ্ববন্ধতা করা ও প্রকয়ার্জকন ককপ যাকরশকনর  

         পকি িািলা দাকয়র করা।  

০২।    ঢাদবেক এ্র বিবিন্ন বিিাকগর োকর্ েিিয় ককর িািলা প্রবতদ্ববন্ধতার র্জন্য প্রকয়ার্জনীয় দবললপত্রাবদ বিজ্ঞ  

        আইনর্জীিীকক েরিরাহ ও উি িািলার হালনাগাদ তথ্য েংগ্রহ ককর তা েংরিন করা।  

০৩।   বিবিন্ন আইনগত বিষকয়র উপর িতািত প্রদান করােহ ঢাদবেক এ্র আইনগত স্বার্ য রিা করা।  

         এ্ছাড়া িািলা িা সর্ সকান আইনগত বিষকয় কতৃযপকির বনকদ যশ সিতাকিক িতািত প্রদান ও প্রকয়ার্জনীয়  

         ব্যিস্থ্া গ্রহন।  

 

তথ্য ও সর্াগাকর্াগ প্রযুবি (আইবেটি) সেল 

তথ্য ও সর্াগাকর্াগ প্রযুবি ব্যিহাকরর িাধ্যকি নাগবরকিান্ধি সেিা প্রদান কার্ যক্রকি েহবর্জকরণ, েিয়, অর্ য ও  

বিবর্জ  কিাকনার িাধ্যকি হয়রাবনমুি সেিা প্রদান এ্িং ঢাকা দবিণ বেটি ককপ যাকরশন এ্র প্রশােবনক ও আবর্ যক  

কার্ যক্রকি স্বেতা, র্জিািবদবহতা, গবতশীলতা আনয়ন এ্িং দ্যনীবতমূি বেটি ককপ যাকরশন প্রবতষ্ঠায় কতৃযপকির  

বনকদ যশনানুর্ায়ী বিবিন্ন উকদ্যাগ গ্রহণ ও িাস্তিায়ন করা।  

কার্ যািলীর েংবিপ্ত বিিরণ:  

➢ আইবেটি েম্পবকযত এ্যাবপ্ল্ককশন এ্িং বেকস্টিে পবরোলনা ও রিণাকিিণ; 

➢ নত্যন এ্যাবপ্ল্ককশন/বেকস্টি বিকিষণ, বির্জাইন, সিকিলপ এ্িং িাস্তিায়ন করা; 

➢ আইবেটি েম্পবকযত প্রবশিণ কার্ যক্রি আকয়ার্জন এ্িং পবরোলনা করা; 

➢ প্রাতযবহক কবম্পউ ার হাি যওয়যার, েফ ওয়যার, সন ওয়যাকয এ্িং ইন্টারকন  োবিযকের রিণাকিিণ 

এ্িং োকপা য প্রদান; 

➢ ইিাকন  কাকনকটিবিটি স্থ্াপন এ্িং রিণাকিিণ করা; 

➢ বনয়বিতিাকি বিএ্েবেবে’র ওকয়ি সপা যাল এ্িং সোশ্যাল বিবিয়া োই  হালনাগাদকরণ, 

রিণাকিিণ, িাকনান্নয়ন এ্িং প্রকয়ার্জনীয় তথ্য েবন্নকিশ ককর েমৃি করা; 

➢ বেবে কযাকিরা স্থ্াপন এ্িং বনবিড় পর্ যকিিকণর িাধ্যকি বনবেদ্র বনরাপিা বনবিত করা; 
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➢ ঢাদবেক এ্র েকল কি যকতযার অনুকুকল ওকয়ি সিইল প্রদান বনবিত করা; 

➢ ঢাদবেক এ্ ই-গিণ যকিন্ট কার্ যক্রি িাস্তিায়কন েহকর্াবগতা করা; 

➢ আইবেটি ব্যিহাকরর িাধ্যকি র্জনকেিার িাকনান্নয়ন করা; 

➢ নাগবরক সেিার িাকনান্নয়কন আইবেটি টুলে ব্যিহার করা; 

➢ সিতার সর্াগাকর্াকগর েকল কার্ যক্রি পবরোলনা করা; 

➢ ঢাদবেক এ্র পবরকল্পনা এ্িং বেিাে গ্রহণ প্রবক্রয়ায় পরীবিিণ টুলে ব্যিহাকরর িাধ্যকি েহকর্াবগতা 

করা; 

➢ ঢাদবেক এ্র স্মা য/বিবর্জ াল বেটির পবরকল্পনা ও বির্জাইকন কতৃযপিকক েহকর্াবগতা করা; 

➢ নগর বিবর্জ াল সেন্টার পবরোলনা করা। 

আইর্িটি সিল কর্তিক প্রদি সিবা সুমুিুঃ 

ই-বেবির্নউ ম্যাবনেবমন্ট র্িবস্ট্মুঃ ঘবে ববি দ্রুি, িিবে এবং র্নো্বদ অনলাইবনে মাধ্যবম সিার্ডং ট্যাক্স  প্রদান 

কেবি ই-বেবির্নউ ম্যাবনেবমন্ট র্িবস্ট্ম এে মাধ্যবম সিবা প্রদান কো িবচ্ছ। 

ই-বট্রে লাইবিন্স সিবাুঃ ব্যবিায়ীবদে দ্রুি,িিবে ,র্নর্িবন্ত এবং র্নো্বদ অনলাইবনে মাধ্যবম  ই-বট্রে লাইবিন্স 

সিবা প্রদান কো িবচ্ছ।   

অর্ার্ন্ত্রক র্ানবািণ ব্যবস্থা্না র্িবস্ট্মুঃ অর্ার্ন্ত্রক র্ানবািণ ব্যবস্থা্না র্িবস্ট্ম সক র্ের্েটালাইেে কো িবয়বছ।  

র্িিাব অবটাবমশনুঃ র্িিাব র্বিাগবক র্ের্েটাল অবটাবমশবনে আওিায় আনা িবয়বছ।  

নগে র্ের্েটাল  সিন্টােুঃ েনগবণে সদােবগাড়ায় প্রচর্লি নাগর্েক সিবা স্ৌৌঁবছ র্দবি ৫৭টি ওয়াবে ি নগে র্ের্েটাল  

সিন্টাে এে মাধ্যবম সিবা প্রদান কো িবচ্ছ।   

ই-র্ের্্ুঃ দে্ত্র কার্ িক্রবম স্বচ্ছিা আনবি শিিাগ ই-প্রর্কউেবমন্ট এে আওিায় আনা িবয়বছ।  

সিার্জি োবকয  কযাকিরা স্থ্াপনঃ বনবিদ্র বনরাপিা বনবিতকরকণর লকিয বিবিন্ন গুরুত্বপূণ ি স্থা্না ও স্পবট সিার্জি 

োবকয  কযাকিরা স্থ্াপন ককর বনবিড়িাকি িবহরাগতকদর গবতবিবধ পর্ যকিিণ করা হকে।  

র্ি ওয়াই-ফাই সোনুঃনগেিবনিি গুরুত্বপূণ ি েনিমাগমস্থবল র্ি ওয়াই-ফাই সোনস্থা্ন কো িবয়বছ। 

র্েএির্ির্ি লাইি মর্নটর্েংুঃ  র্েএির্ির্ি লাইি মর্নটর্েং এে মাধ্যবম কুেবার্নে বেিয অ্িােবণ মাঠ ্র্ িাবয়ে 

কার্ িক্রম িোির্ে  মর্নটর্েং কো িয় র্াে ফবল কব্ িাবেশন সঘার্ষি ২৪ ঘন্টায় নগেী সকােবার্ণে বেিয মুি িয়; 

ইিট্যান্ট িবন বরংঃ িাঠ পর্ যাকয়র েলিান উন্নয়ন কার্ যক্রি ও পবরেন্নতা কার্ যক্রি ইিট্যান্ট িবন বরং এ্িং অিযেরীণ 

সর্াগাকর্াগ করার র্জন্য সহায়া ে অযাপ ব্যিহার করা হকয়কছ।  
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বিএ্েবেবের ওবয়ব স্াট িালুঃন্যাশনাল সপা যাল সেিওয়াককযর আওতায় বিএ্েবেবের ওবয়ব স্াট িাল 

www.dscc. gov.bd এে মাধ্যবম নাগর্েক/বিবাগ্রিীিাবদে েন্য র্িটি কব্ িাবেশন িংক্রান্ত র্বর্িন্ন 

িালনাগাদ িথ্য প্রদান কো িবচ্ছ।  

দদর্নক র্ের্েটাল বাোে দে প্রদশ িনুঃ কব্ িাবেশন ্র্েচার্লি ৮টি কাঁচাবাোবেে িামবন দদর্নক র্ের্েটাল বাোে 

দে প্রদশ িন কো িবচ্ছ।  

র্েএির্ির্ি’ে সফিবুক স্েুঃ র্েএির্ির্ি’ে সফিবুক স্ে 

www.facebook.com/officalpage.dscc এে মাধ্যবম নাগর্েক ও সিবাগ্রিীিাবদে েন্য র্িটি 

কব্ িাবেশন িংক্রান্ত র্বর্িন্ন িালনাগাদ িথ্য প্রদান কো িবচ্ছ।  

বিবর্জ াল হাবর্জরাঃ েকল কি যকতযা ও কি যোরীকক বিবর্জ াল হাবর্জরার আওতায় আনা হকয়কছ।   

মুকঠাকফাকন িাতযা সপ্ররণঃ েিার সনাটিশেহ সর্ সকান র্জরুরী ম্যাকের্জ ককপ যাকর  ম্যাকের্জ প্ল্া ফরি ব্যিহার ককর 

অবতদ্রুত এ্ক েকঙ্গ েিার বনক  মুকঠাকফাকন িাতযা সপ্ররণ করা হকে।  

বিএ্েবেবে বনয়ন্ত্রণ কিঃ নগরিিকন স্থ্াবপত বনয়ন্ত্রণ ককির িাধ্যকি ২৪ ঘন্টা নাগবরক তথ্য সেিা প্রদান করা হকে।  

ওয়যারকলে কবিউবনককশন বেকস্টিঃ ওয়যারকলে কবিউবনককশন বেকস্টি ব্যিহার ককর তাৎিবণক অিযেরীণ 

সর্াগাকর্াগ অব্যহত রকয়কছ। 

িাননীয় সিয়র-এঁর বনি যােনী ইশকতহার অনুর্ায়ী গৃহীত পবরকল্পনাঃ  

ঐবতকহযর ঢাকাঃ ঢাদবেক এ্র অবফবেয়াল ওকয়ি সপা যাকল োরশত িছকরর পুরকনা ঢাকার বনর্জস্ব ইবতহাে, ঐবতহয, 

প্রত্নতাবত্বক বনদশ যনেমূহ, পুরান ঢাকার ঐবতহযিাহী োিার, উৎেিেহ স্থ্ানীয় এ্িং বিকদশী পর্ য ককদর আকষ যণ করকত 

“ঐবতকহযর ঢাকা” বশকরানাকি গুরুত্বপূণ য তথ্য-উপাি বস্থ্র এ্িং েলিান বেত্র উপস্থ্াপন করা; 

েেল ঢাকাঃ হকারকদর পূনি যােকনর লকিয হকারকদর তথ্যিািার প্রস্তুত করা; 

সুশাবেত ঢাকাঃ িছকরর ৩৬৫ বদন, েপ্তাকহর ৭ বদন, ২৪ ঘন্টা নাগবরক সেিা প্রদাকনর র্জন্য সকন্দ্রীয় বনয়ন্ত্রণ কি 

সোলা; অনলাইকনর িাধ্যকি সট্রি লাইকেি সেিা প্রদান; ওয়ান স্টপ োবিযে সিস্ক স্থ্াপন করা; 

উন্নত ঢাকাঃ েকল সিকত্র অনলাইন সুবিধা েম্প্রোরণ করা; ঘকর িকেই কর এ্িং বনধ যাবরত সিকত্র বফ পবরকশাধ-

েংক্রাে সেিা গ্রহণ এ্র ব্যিস্থ্া করা; েকল ওয়াি যকক তথ্য ও সর্াগাকর্াগ প্রযুবি ব্যিস্থ্াপনার আওতাভূি করা; ২৪ 

ঘন্টা সহল্প লাইন োলু; নাগবরক সেিা ও েিস্যা েিাধাকন প্রকয়ার্জনীয় তথ্যেমৃি নগর অযাপ োলু করা; বেটি 

ককপ যাকরশকনর ব্যিস্থ্াপনায় ই-লাইকব্রবর প্রবতস্ঠা করা; নগর িিকন বনয়ন্ত্রণ কি সরকে বিবিন্ন স্থ্াকন বেবে কযাকিরা 

স্থ্াপন করা; বিবিন্ন র্জনেিাগিস্থ্কল বে ওয়াই-ফাই সর্জান স্থ্াপন করা; 

 

 





















































































































Dhaka South City Corporation 

Waste Management Department 

                Matuail Sanitary Landfill 

Sl Month Total Waste (Tone) Remarsk 

1 July/2020 82,451.87 Daily Waste Generation=  

2000-2200 Ton 

Average=2100 Ton 

 

Yearly Waste Generation=  

365 days x 2100 Ton= 

766500 Ton 

 

Total Waste Collection = 

739484.42 Ton 

 

Percentage= 

739484.42 Ton x 

100/766500 Ton 

=96.47% 

2 August/2020 50,065.14 

3 September/2020 62,781.56 

4 October/2020 72,427.29 

5 November/2020 60,580.06 

6 December/2020 62,254.77 

7 January/2021 62,952.33 

8 February/2021 25,077.23 

9 March/2021 44,561.36 

10 April/2021 76,160.10 

11 May/2021 63,937.05 

12 June/2021 76,235.66 

Grand Total 739,484.42 

 



                 Dhaka South City Corporation 

                       Waste Management Department 

           Medical Waste Collection Report 2020-2021 

Sl Month Total Waste (Tone) Remarks 

1 July/2020 158.88 Daily Medical Waste 

Generation=11-12 Ton 

Avearge = 10.5 Ton 
 

Yearly Waste Generation  

365 days x 10.5 Ton= 

3832.50 Ton 
 

Total Medical Waste 

Collection = 3676.37 Ton 
 

Percentage= 

3676.37 Ton x 

100/3832.50 Ton 

=95.92% 

2 August/2020 159.13 

3 September/2020 159.50 

4 October/2020 341.35 

5 November/2020 358.04 

6 December/2020 361.15 

7 January/2021 354.24 

8 February/2021 354.67 

9 March/2021 357.45 

10 April/2021 360.22 

11 May/2021 356.76 

12 June/2021 354.98 

Grand Total 3676.37 
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ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন 

নগরভবন, ঢাকা-১০০০ 

www.dscc.gov.bd 

 

 

ব্যাতরস্টার মশখ ফজক্ষল নূর িাপস 

 াননীয় ম য়র  

ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন 

 

ম য়র প্যাক্ষনক্ষলর সদস্য 

 

জনাব শতহদ উোহ ত নু 

ওয়াি থ নম্বর-৪৬ 

ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন 

 

জনাব ইসলয়াছুর রহমান 

ওয়াি থ নাং-১৪ 

ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন 

  

জনাব ফারজানা ইয়াসসমন সবপ্লবী  

সাংরতেি আসন-১  

ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপ থাক্ষরশন 

 

 

 

 

 

 

http://www.dscc.gov.bd/
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ক) অর্ থ ও সাংিাপন তবেয়ক িায়ী কত টি 

ক্র  না  পদতব ও ওয়াি থ নম্বর কত টিক্ষি পদ 

১ জনাব সমাহাম্মদ সসসলম সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৪২ সভাপতি 

২ জনাব ম াঃ সুলিান ত য়া সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৮ সদস্য 

৩ জনাব ও র তবন আব্দাল আতজজ সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ২৭ সদস্য 

৪ জনাব ম াহাঃ আবুল বাশার সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১৯ সদস্য 

৫ জনাব রতফকুল ইসলা  বাবলা সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১৫ সদস্য 

৬ জনাব বাদল সরদার সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৪৯ সদস্য 

৭ জনাব লাভলী মচৌধুরী সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-১৪ সদস্য 

৮ জনাব নাছতরন আহক্ষ দ সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-২০ সদস্য 

৯ জনাব সার্ী আিার সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-১৭ সদস্য 

 

খ) তশো, স্বািয, পতরবার পতরকল্পনা এবাং স্বািযরো ব্যবিা তবেয়ক িায়ী কত টি 

ক্র  না  পদতব ও ওয়াি থ নম্বর কত টিক্ষি পদ 

১ জনাব সমাাঃ মাকছুদ সহারসন সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৩ সভাপতি 

২ জনাব ম াহাম্মদ আতনসুর রহ ান সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ২ সদস্য 

৩ জনাব ম াহাম্মদ ম াস্তাক আহক্ষ দ সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৬২ সদস্য 

৪ জনাব মশখ ম াহাম্মদ আল গীর সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৩১ সদস্য 

৫ জনাব আ. স.  . মফরক্ষদৌস আল  সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১৮ সদস্য 

৬ জনাব ম াঃ আকবর মহাক্ষসন সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৭৫ সদস্য 

৭ জনাব ফারহানা ইসলা  (িতল) সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-৪ সদস্য 

৮ জনাব সাতবনা পারভীন সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-৯ সদস্য 

৯ জনাব শাতহনুর মবগ  সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-

১৩ 

সদস্য 
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গ) স াজকল্যার্ ও কত উতনটি মসন্টার তবেয়ক িায়ী কত টি 

ক্র  না  পদতব ও ওয়াি থ নম্বর কত টিক্ষি পদ 

১ জনাব সাররায়ার সহারসন আরলা সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৪1 সভাপতি 

২ জনাব নুক্ষর আল  সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৫৫ সদস্য 

৩ জনাব ম াঃ  াহবুবুর রহ ান সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১৭ সদস্য 

৪ জনাব ম াঃ আক্ষনায়ার ইকবাল সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ২৫ সদস্য 

৫ জনাব মরাকন উতদ্দন আহক্ষ দ সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৩৯ সদস্য 

৬ জনাব ম াঃ আক্ষনায়ার মহাক্ষসন  জু দার সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৬০ সদস্য 

৭ জনাব ত নু রহ ান সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-৩ সদস্য 

৮ জনাব তনলুফা ইয়াছত ন সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-২৩ সদস্য 

৯ জনাব ম াসাঃ সাতহদা মবগ  সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-২৫ সদস্য 

ঘ) ক্রীিা ও সাংস্কৃতি তবেয়ক িায়ী কত টি 

ক্র  না  পদতব ও ওয়াি থ নম্বর কত টিক্ষি পদ 

১ জনাব সমাাঃ সমাকারেস সহারসন জাসহদ সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- 24 সভাপতি 

২ জনাব ম াহাম্মদ আসাদুো ান সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- 2১ সদস্য 

৩ জনাব ম াঃ  াহবুবুল আল  সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১ সদস্য 

৪ জনাব আহক্ষ দ ই তিয়াজ  ন্নাফী সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৩৮ সদস্য 

৫ জনাব ম াহাম্মদ নজরুল ইসলা  সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১৬ সদস্য 

৬ জনাব ম াঃ  ীর মহাক্ষসন  ীরু সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৫৩ সদস্য 

৭ জনাব  ারুফ আহক্ষ দ  নসুর সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ১০ সদস্য 

৮ জনাব নারগীস  াহিাব সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-৬ সদস্য 

৯ জনাব মরাকসানা ইসলা  চাক্ষ লী সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-৫ সদস্য 

১০ জনাব  াহফুজা আিার সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-২২ সদস্য 
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ঙ) বাজারমূল্য পর্ থক্ষবের্,  তনটতরাং ও তনয়ির্ তবেয়ক িায়ী কত টি 

ক্র  না  পদতব ও ওয়াি থ নম্বর কত টিক্ষি পদ 

১ জনাব শতহদ উোহ ত নু সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- 46 সভাপতি 

২ জনাব ম াঃ  াসুদুর রহ ান ম াো সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৬৪ সদস্য 

৩ জনাব  াহমুদুল হাসান সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৬৮ সদস্য 

৪ জনাব  াসু  ম াো সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৫০ সদস্য 

৫  সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ২২ সদস্য 

৬ জনাব ম াঃ জুম্মন ত য়া সম্মাসনত কাউসন্সলর, ওয়াড প নং- ৬১ সদস্য 

৭ জনাব নাজ া মবগ  সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-১৫ সদস্য 

৮ জনাব মসতলনা খাঁন সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-২১ সদস্য 

৯ জনাব  াকসুদা শ ক্ষশর সম্মাসনত কাউসন্সলর, সংরসিত আসন-২ সদস্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































