
সিলেট সিটি কল্ পোলেশলে উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম 

 

বর্যমান সরকাররর আমরল সসরলট সসটি কর্ যাররশরন বাস্তবাসয়র্ ও বাস্তবায়নাধীন উলেখল োগ্য প্রকরের র্থ্যাসি সনম্নরু্: 

 

১  (    বাস্তবাসয়র্ প্রকে  

 

ক্রসম

ক 

প্রকরের নাম প্রকরের সববরণ 

(মময়াি ও ব্যয়সহ)  

প্রকে 

সমাসির 

র্াসরখ 

সামসিক অবস্থা 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  সসরলট সসটি 

কর্ যাররশরনর 

প্রাইমারী মেরনজ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন, 

নগর ভবন সনম যান ও 

অর্যাবশকীয় 

র্ন্ত্র্াসর্ ক্রয়। (ম১  

সংরশাসধর্( 

প্রকেটির অধীরন ৫ .৬৮ সকসম আরসসসস সররটইসনং ওয়াল  

সনম যান, ৪টি বক্স কালভাট য সনম যান করা হরয়রে। ও ১৭টি 

আইরটম অর্যাবশ্যকীয় র্ন্ত্র্াসর্ ক্রয় করা হরয়রে এবং ১২ 

র্লা সভসি সবসশষ্ট ৫ম র্লা ্র্ যন্ত নগর ভবন সনম যাণ সম্পন্ন 

হরয়রে। 

জুলাই /২০০৯ -জুন /২০১৬  

 

সব যরমাট - ৪৪.৫০৪৮৬ মকাটি টাকা। 

সজওসব- ৩৫.৬০ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ৮.৯০ মকাটি টাকা 

৩০ জুন 

২০১৬ 

প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 

2.  সসরলট সসটি 

কর্ যাররশরনর 

গুরুত্বপুন য 

অবকাঠারমা উন্নয়ন 

ও সম্প্রসারণ। 

প্রকরের অধীরন ১২ সকসম এসফল্ট মরাড, ৭০ সকসম কার্ যটিং 

মরাড, ৬৯ .৭০ সকসম আরসসসস মরাড /সসসস মরাড সনম যান, ৭ 

সকসম সররটইসনং ওয়াল, ৫৫ সকসম আরসসসস মেন, ১২ টি 

ধমীয় প্রসর্ষ্ঠান উন্নয়ন, ১ .৪৮ সকসম নিীর র্ীর সংরক্ষন , ৪ 

র্লা সভসি সবসশষ্ট সিনার করলানী সনম যান ও  ১ সকসম 

ওয়াকওরয় সনম যান করা হরয়রে। 

জুলাই /২০১০ -জুন /২০১৬  

 

সব যরমাট - ২৩৬.৭৭ মকাটি টাকা। 

সজওসব- ২০১.২৫ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ৩৫.৭৩ মকাটি টাকা 

৩০ জুন 

২০১৬ 

প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 

3.  সসরলট সসটি 

কর্ যাররশরনর 

অনুন্নর্ এলাকা কাঁচা 

রাস্তা, মেন সনম যান, 

সররটইসনং ওয়াল ও 

কালভাট য সনম যান। 

প্রকরের অধীরন ৫০ সকসম কার্ যটিং মরাড, ৩৭ সকসম 

আরসসসস মরাড /সসসস মরাড সনম যান , ৩ সকসম সররটইসনং 

ওয়াল, ৮৬ সকসম আরসসসস মেন, ৫টি বক্স কালভাট য সনম যান 

হরয়রে। 

জুলাই /২০১২ -জুন /২০১৭  

সব যরমাট - ১৫৩.১৩ মকাটি টাকা। 

সজওসব- ১৩৭.৭০ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ১৫.৪৩ মকাটি টাকা 

৩০ জুন 

২০১৭ 

প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 



4.  হর্রর্ গাজী 

মবারহান উসিন 

(রহঃ )মাজার ও  

র্ৎসংলগ্ন 

এলাকার  

অবকাঠারমা উন্নয়ন। 

প্রকরের অধীরন হর্রর্ গাজী মবারহান উসিন (রহঃ )মাজার  

মসসজি সনম যান, মসহলা ইবাির্খানা সনম যান, ২ সকসম রাস্তা 

এসফল্ট দ্বারা উন্নয়ন , ৩ সকসম রাস্তা কার্ যটিং দ্বারা উন্নয়ন,  

১ .২২  সকসম আরসসসস মেন , ১টি বক্স কালভাট য সনম যান। 

জুলাই /২০১৩ -জুন -২০১৬   

সব যরমাট - ১৮.৭৭ মকাটি টাকা। 

সজওসব- ১৬.৮৯ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ১.৮৮ মকাটি টাকা 

৩০ জুন 

২০১৬ 

প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 

5.  সসরলট সসটি 

কর্ যাররশন 

এলাকায় জসম 

অসধিহরনর মাধ্যরম 

ট্রাক টাসম যনাল 

সনম যান প্রকে। 

প্রকরের অধীরন জসম অসধিহন ৮ .৪৪ একর , ভূসম উন্নয়ন, 

৭৩১ সম আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যান, এরপ্রাচ মরাড 

সনম যান, ্াসকযং এসরয়া উন্নয়ন, কাউন্টার সবসডং সনম যান, 

আভযন্তসরন মেন ও ্াই্ মেন সনম যান, সবদ্যযর্ায়ন কাজ। 

জানুয়ারী /১৫ -জুন /২০১৮  

সব যরমাট - ২৩.৯৫ মকাটি টাকা। 

সজওসব- ১৭.০০ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ৬.৯৫ মকাটি টাকা 

৩০ জুন 

২০১৮  

প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 

6 সসরলট সসটি 

কর্ যাররশরনর মরধ্য 

সিরয় প্রবাসহর্ ১১টি 

প্রধান প্রধান েড়া 

সংরক্ষন ও 

আরসসসস সররটইসনং 

ওয়াল সনম যান কাজ।  

আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যান (২.৫ সম উচ্চর্া (-৮৫৬১ 

সম, আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যান (৩ সম উচ্চর্া (-

১০৩৭৮ সম, আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যান (৩.৫ সম  

উচ্চর্া(-৩৫২১ .৬৬ সম , আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যান 

(৪ সম উচ্চর্া (-২৫০০ সম, আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যান 

(৫ সম উচ্চর্া (-২০০০ সম, আরসসসস ইউ টাই্ মেন সনম যান -

০০০৫ সম , মসৌন্দর্য্যবধ যন সহ ওয়াকওরয় সনম যান -১৫৩৪.৮৭  

সম, ওয়াকওরয় -২৩ ৯১ .৫২ বগ যসমটার , ্াকয -১৮২৯.২৪  

বগ যসমটার ও সসটিং মবঞ্চ সনম যান-৬০ .২০  বগ যসমটার )১৭৮টি), 

েড়া খনন ও পুনঃ খনন -১০ ,০০০ সম, সসসস ব্লক দ্বারা নিীর 

র্ীর সংরক্ষন -৯০০ সম , র্ন্ত্র্াসর্ ক্রয় -টি।৯  

জানুয়ারী /১৭ -সডরসম্বর /১৯  

সব যরমাট - ২৬৯.৫৩  মকাটি  টাকা। 

সজওসব- ২৩০.৯৪ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ৩৮.৫৯ মকাটি টাকা 

৩০ সডরসম্বর 

১৯ 

প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 

7 Feasibility 

Study and 

Detail 

Design of 

Surface 

Water 

Treatment 

Plant for 

SCC 

কনসালরটসি: সফসজসবসলটি ষ্টাসড 

 

জুলাই/২০১৯-জুন/২০২০। 

 

সব যরমাট - ৩.১৭  মকাটি টাকা। 

সজওসব- ৩.১৭ মকাটি টাকা 

৩০ জুন ২০ প্রকেটি 

বাস্তবায়রনর ফরল 

মহানগরীর 

জনসাধারন সুফল 

মভাগ কররে। 

 



২ বাস্তবায়নাধীন প্রকে 

 

ক্রসমক প্রকরের নাম প্রকরের সববরণ 

(মময়াি ও ব্যয়সহ)  

প্রকে সমাসির 

র্াসরখ 

সামসিক অবস্থা 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  সসরলট সসটি 

কর্ যাররশরনর 

অবকাঠারমা সনম যাণ 

প্রকে। 

৫ সকসম এসফল্ট (নতুন )মরাড সনম যান , ৭ সকসম কার্ যটিং 

মরাড, ৪০ সকসম কার্ যটিং মরাড (মমইনরটরনি) , ৪৮ সকসম 

আরসসসস মরাড সনম যান , ১০ সকসম আরসসসস মরাড সনম যান, 

৩৫ সকসম সসসস মরাড সনম যান, ১০০ সকসম মেন সনম যান, ১৩ 

সকসম সররটইসনং ওয়াল সনম যান, ওয়াকওরয় সনম যান, ২৫ 

সকসম ম্সভং ব্লক সহ ফুট্াথ সনম যান, ৭টি বক্স কালভাট য 

সনম যান, ডাসম্পং িাউরে সরং মরাড সনম যান, িসক্ষন সুরমা ও 

উির সুরমা বাস টাসম যনাল উন্নয়ন, ৭ সকসম মরাড সডভাইডার 

সনম যান, ২০ সকসম বাউোরী ওয়াল সনম যান, হর্রর্ মাসনক 

্ীর (রহঃ )মাজার ও  চাসলবন্দর শ্মশান উন্নয়ন, ৮০ টি 

আইরটম র্ন্ত্র্াসন ক্রয়, গ্যাস রাইজার, টিএেটি ম্াল এবং 

৩টি ফুট ওভারব্রীজ। 

জানুয়ারী  -২০১৮  - জুন  -২০২১  

সব যরমাট - ৫৪৭.২৭ মকাটি  টাকা। 

সজওসব- ৪৬৫.১৮ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ৮২.০৯ মকাটি টাকা 

৩০ জুন 

২০২২ 

প্রকেটি বাস্তবায়ন 

কার্ যক্রম চলমান 

ররয়রে। প্রকেটি 

বাস্তবাসয়র্ হরল 

মহানগরীর 

জনসাধাররনর 

জীবনর্াত্রার মাণ 

উন্নীর্ হরব। 

2 উন্নর্ ্সররবশ ও 

সশক্ষার মান উন্নয়রন 

সসরলট সসটি 

কর্ যাররশন 

এলাকায় 

অবকাঠারমা সনম যান 

প্রকে। (ভারর্ীয়  

সরকার এর  

অনুিান)।  

প্রকরের অধীরন ৬ র্লা সভসি সবসশষ্ট সিনার করলানী 

সনম যান, চারাসিঘীর্ার এলাকায় ৬র্লা সভসি সবসশষ্ট সসটি 

কর্ যাররশন সকোর গারট যন স্কুল ভবন সনম যান ও 

মধা্াসিঘীর্ার এলাকায় ওয়াকওরয় সনম যান। 

জানুয়ারী /১৬  -জুন /২১ 

 

সব যরমাট - ২১.৮৫ মকাটি  টাকা। 

 

িান্ট- ২১.৮৫ মকাটি টাকা 

৩০ সডরসম্বর 

২০২১ 

প্রকেটি বাস্তবায়ন 

কার্ যক্রম চলমান 

ররয়রে। প্রকেটি 

বাস্তবাসয়র্ হরল 

মহানগরীর 

জনসাধাররনর 

জীবনর্াত্রার মাণ 

উন্নীর্ হরব। 

৩. সসরলট সসটি 

কর্ যাররশরনর 

জলাবদ্ধর্া সনরসন, 

সবশুদ্ধ ্াসন 

সরবরাহ ও 

অবকাঠারমা সনম যাণ। 

এসফল্ট রাস্তা (নতুন) (গড় প্রশস্তর্া ১২ সম:), এসফল্ট রাস্তা 

(ওভার মল) (গড় প্রশস্তর্া ১০ সম:), কার্ যটিং রাস্তা (নতুন) 

(গড় প্রশস্তর্া ৫ সম:), কার্ যটিং রাস্তা (সংস্কার) (গড় 

প্রশস্তর্া ৫ সম:), আরসসসস রাস্তা (২০০.০০ সমসম) (গড় 

প্রশস্তর্া ৭.৫০ সম:), আরসসসস রাস্তা (১৫০.০০ সমসম) (গড় 

প্রশস্তর্া ৫ সম:), সসসস রাস্তা (১০০.০০ সমসম) (গড় প্রশস্তর্া 

৩  সম:), আরসসসস মেন (০.৯০সম×০.৯০সম), আরসসসস 

মেন (১.২৫সম×১.২৫সম), আরসসসস মেন 

(১.৫০সম×১.৫০সম), আরসসসস মেন সহ ফুট্ার্, 

ওয়াকওরয় সহ আরসসসস সররটইসনং ওয়াল সনম যাণ (পুকুর ও 

মরাড সাইড), বৃক্ষ মরা্ন সহ মরাড সডভাইডার সনম যাণ, ভূসম 

ধ্বস মরারধ সসসস ব্লক স্থা্ন ও আরসসসস সররটইসনং ওয়াল 

৩০ সডরসম্বর 

২৩ 

প্রকেটি বাস্তবায়ন 

কার্ যক্রম চলমান 

ররয়রে। প্রকেটি 

বাস্তবাসয়র্ হরল 

মহানগরীর 

জনসাধাররনর 

জীবনর্াত্রার মাণ 

উন্নীর্ হরব। 



সনম যাণ, ্াবসলক টয়রলট সনম যাণ, েড়া/খারলর উৎসমুরখ 

বালু ফাঁি তর্সর (Silt Trap), সনরা্িার জন্য বড় 

মেরনর ্ারশ সিরলর মরসলং স্থা্ন, ্াসনর ্াই্ লাইন 

স্থা্ন, তবদ্যযসর্ক কাজ, অর্যাবশ্যকীয় র্ন্ত্র্াসর্ ও 

র্ানবাহন ক্রয় 

জানুয়াসর/২০-সডরসম্বর/২৩ 

 

সব যরমাট - ১২২৮.০১  মকাটি  টাকা। 

সজওসব- ৯৮২.৫২ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ২৪৫.৪৯ মকাটি টাকা 

৪. সসরলট মহানগরীর 

নাগসরক মসবা বৃসদ্ধর 

লরক্ষয বজযয 

ব্যবস্থা্না 

আধুসনকায়রনর জন্য 

আধুসনক র্ান-

র্ন্ত্র্াসর্ সরবরাহ। 

৩ টন করম্পকটর ট্রাক, মমাবাইল টয়রলট, হুইল 

এরক্সরভটর, ২৫ টন মরকার, মচইন মডাজার 

 

জুলাই/২০১৯-জুন/২০২১। 

 

সব যরমাট - ৪৫.৪৫ মকাটি  টাকা। 

সজওসব- ৩৬.৩৬ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ৯.০৯ মকাটি টাকা 

৩০ জুন ২২ প্রকেটি বাস্তবায়ন 

কার্ যক্রম চলমান 

ররয়রে। প্রকেটি 

বাস্তবাসয়র্ হরল 

মহানগরীর 

জনসাধাররনর 

জীবনর্াত্রার মাণ 

উন্নীর্ হরব। 

৫. “সাম্প্রসর্ক 

(২০১৮) বন্যায় 

সসরলট মহানগরীর 

ক্ষসর্িস্থ রাস্তা ও 

ফুট্ার্ সংস্কার 

প্রকে”। 

এসফল্ট সড়ক (গরড় ১০ সম: প্রশস্ত), কার্ যটিং সড়ক (গরড় 

৬ সম: প্রশস্ত), কার্ যটিং সড়ক (গরড় ৬ সম: প্রশস্ত), 

আরসসসস সড়ক (গরড় ৪ সম: প্রশস্ত), সসসস সড়ক (গরড় ৩ 

সম: প্রশস্ত), আরসসসস মেন সহ ফুট্ার্ ও ম্সভং ব্লক 

 

জুলাই/২০১৯-জুন/২০২১। 

 

সব যরমাট - ৪৬ .০২ মকাটি  টাকা। 

সজওসব- ৪৩.৭২ মকাটি টাকা 

এসসসসস- ২.৩০ মকাটি টাকা 

৩০ জুন ২২ প্রকেটি বাস্তবায়ন 

কার্ যক্রম চলমান 

ররয়রে। প্রকেটি 

বাস্তবাসয়র্ হরল 

মহানগরীর 

জনসাধাররনর 

জীবনর্াত্রার মাণ 

উন্নীর্ হরব। 

৬. Feasibility 

study for 

preparatio

n of 

sewerage 

Master 

Plan with 

Detail 

Design of 

Priority 

Works. 

কনসালরটসি: সফসজসবসলটি ষ্টাসড 

 

জুলাই/২০১৯-জুন/২০২১। 

 

সব যরমাট - ৪.৯৫  মকাটি টাকা। 

সজওসব- ৪.৯৫ মকাটি টাকা 

৩০ জুন ২২ প্রকেটি বাস্তবায়ন 

কার্ যক্রম চলমান 

ররয়রে। প্রকেটি 

বাস্তবাসয়র্ হরল 

মহানগরীর 

জনসাধাররনর 

জীবনর্াত্রার মাণ 

উন্নীর্ হরব। 

 

 

 


