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পরিচ্ছন্ন রিভাগেি কর্ মতাগেি সাগে ককািিানীি পশুি ির্জময অপসািগেি র্তরিরনর্য় সভায় : কর্য়ি 

ককািিানীি ির্জময পরিষ্কাগি চরসগকি পূগি মি সুনার্ অক্ষন্ন িাখগত হগি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, সবগত বছেগুরলারত মকােবানীে ্শুে বজপয অ্িােরেে 

িুনাম চসিরকে েরয়রছ। আ্নারেে িকরলে আন্তসেকতাে কােরে এই িনুাম অর্জপত হরয়রছ। আসম চাই এে ধাোবাসহকতা বজায় 

থাকুক। মকােবানীে ্শু জবাইরয়ে ্ে ৮ মথরক ১০ ঘন্টাে মরধয  বজপয অ্িােরেে লক্ষ সনরয় কাজ কেরত হরব। এরত ্ পা) 

জনবল, ওয়াসক িসক, গাসি, করন্টইনাে মমাভাে ও িমিম গাসিিহ  া- া সরয়াজন িবধেরেে সস্তুসত ইরতামরধয োখা হরয়রছ। এ 

সবষরয় মকান অ ুহাত আসম শুনবনা। আজ শসনবাে সবরকরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ্ুোতন নগে ভবরনে মক.সব আবেুচ 

িাত্তাে সমলনায়তরন চসিরকে ্সেচ্ছন্ন সবভারগে কম পকতপারেে িারথ এক মতসবসনময় িভায় সতসন একথা বরলন।  

চসিক বজপয স্ট্যার্ডং কসমটিে িভা্সত ওয়ার্প কাউর্িলে মমা. মমাবােক আলী িভা্সতরে অনুটিত িভায় সবরশষ অসতসথ সহরিরব 

বক্তবয োরখন- চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, ওয়ার্প কাউর্িলে শশবাল োশ িুমন, মমা. শসিকুল ইিলাম, 

হািান মেুাে সবপ্লব, আবেুল বারেক, অধযা্ক মমা. ইিমাইল, মমা. মমা. ওয়াসিম উর্িন মচৌধুেী, এিোরুল হক, মমা. ইসলয়াছ, ও 

চসিক উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমারশ পেুল আলম মচৌধুেী।    

মময়ে বরলন, নগেীে মকান মহল্লায় করতা ্শু জবাই হরচ্ছ তাে িটিক তথয িংগ্রহ করে মি অনু্ারত ্সেচ্ছন্ন কমীরেে ভাগ কো 

হরব। মর্াে িু মর্াে কমীগে দ্রতুতাে িারথ জবাইকৃত ্শুে ময়লা-আবজপনা খিকুিািহ িংগ্রহ করে েক্ত ধুরয় সিসচং ্াউর্াে 

সছটিরয় সেরব  ারত ্সেরবশ েুগ পন্ধমুক্ত থারক। এ সবষরয় ওয়ার্প কাউর্িলেিহ িংসিষ্ট িকলরক তোেসক কেরত হরব। সতসন আরো 

বরলন, দ্রতু বজপয অ্িােরেে লরক্ষয ঈরেে সেন চসিক োম্ািা অসিরি একটি কররাল রুম মখালা থাকরব।  াে নম্বে ৬৩০৭৩৯ ও 

৬৩৩৬৪৯। নগেীে মকাথাও ময়লা-আবজপনা ্রি থাকরত মেখরল কররাল রুরম জানারল দ্রতু তা অ্িােে কো হরব। মময়ে 

জবাইকৃত ্শুে চামিা সবর্ি না হরল তা  ত্রতত্র মিরল না মেরখ সরতযক মহল্লায় সনসেপষ্ট একটি স্থারন োখাে আহŸাানও জানান।   
 
  

পরিরিরত কর্াকাগিলায় সিকাি সার্গতমি 

সকল শক্তি উর্জাি কগি রেগত প্রস্তুত-কর্য়ি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, লকর্াউন চলাকালীন িমরয় সন¤œ আরয়ে মানুষ সনোরুে 

কষ্ট ্ার্চ্ছল। এই কষ্ট লাঘরব সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে ্ক্ষ মথরক সকছু ত্রােিহ নগে অথ প সব্ন্ন ্সেবােগুরলাে কারছ ম্ৌৌঁরছ সেরয় 

জানান সেরত চাই- এই িেকাে সনতযসেন ও িবিময় ্ারশ থাকরব। মকাসভর্-১৯ এে সিতীয় মেউরয়ে মছাবরল িাো সবরে  খন মৃতুয ও 

িংিমরেে হারেে উধ পগসত মিই সবরবচনায় বাংলারেরশে িামসগ্রক ্সেসস্থসত তুলনামূলকভারব ভারলা ও সনয়ন্ত্রে ম াগয। তাে্েও 

অবনসতশীল ্সেসস্থসত মমাকারবলায় িেকাে িামরথ পযে িকল শর্ক্ত উজাে করে সেরত সস্তুত। সতসন আজ শসনবাে ৭নং ্র্িম 

মষালশহে ওয়ারর্পে হামজােবাগ েহমাসনয়া সু্কল সমলনায়তরন মকাসভর্-১৯ এে অসভখারত কম পহীন হরয় ্িা সবসভন্ন মেেী ম্শাে 

মানুরষে মারে নগে অথ প ও খােয িহায়তা সবতেে অনুিারন সধান অসতসথে বক্তবয োখরত সগরয় এ কথা বরলন। বজপয স্ট্যার্ডং 

কসমটিে িভা্সত মমা. মমাবােক আলীে িভা্সতরে অনুটিত উ্হাে সবতেে িভায় বক্তবয োরখন মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে 

আবুল হারশম। 

মময়ে আরো বরলন চসিক একটি মিবামূলক স্থানীয় িেকাে সসতিান। মিবাে ্সেসধ বািারত হরল অরথ পে সরয়াজন। তাই বরল 

নগেবািীে উ্ে নতুন করে কে আরোর্ে সরয়াজন ্িরব না। অথচ গহৃকে বািারনা হরব বরল সবভ্রাসন্ত ছিারনা হরচ্ছ। বসধ পত 

মকান গহৃকে ধা প হরব না। তরব করেে ্সেসধ বািরব বরল সতসন জানান। 
 

 

প্রধানর্ন্ত্রীি উপহাি প্রোনকাগল কর্য়ি 

¯^াািযরিরধ উগপক্ষা কিা আত্মঘাতীি সারর্ল 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী ্সবত্র ঈে-উল-আ হারক িামরন মেরখ ধমীয় অনুভুসতে সসত 

িম্মান ও মকােবানীে ্শু মকনা-মবচারক আমরল এরন িেকাে করোনা িংিমরেে উর্ধ্ পগসত িরত্ত¡ও লকর্াউন আ্াতত ২২ জলুাই 

্ পন্ত সশসথল করেরছ। এই সশসথলতা মারন মকানভারব ¯^াাস্থযসবসধ উর্ক্ষা কো নয়? ¯^াাস্থযসবসধ উর্ক্ষা কো জন¯^াাস্থয সনে্ত্তাে 

মক্ষরত্র হুমকী ¯^রূ্। িাধােে মানুষ ও নাগসেক িমাজ মবাধ-সবচােহীন চলারিো আত্মঘাতীে িাসমল। এই সবেতা মহা সব্ পয় 

মর্রক আনরল িেকাে বা সশািন নয় তাে োয় সরতযরকই বহন কেরত হরব। সতসন আজ শসনবাে িকারল ৩২নং আন্দেসকল্লা 

ওয়ার্পস্থ লালসেঘী ্াকপ চত্ত¡মে সধানমন্ত্রীে উ্হাে আসথ পক িহায়তা সোনকারল এ কথা বরলন। কাউর্িলে জহুে লাল হাজােীে 

িভা্সতরে অনুিারন বক্তবয োরখন িংেসক্ষত কাউর্িলে রুমকী মিনগু), মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম। মময়ে 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

আরো বরলন, করোনা কারলে িংিমরেে উর্ধ্ পগসত িসতযই উরিগজনক। িেকাে ্সেসস্থসত সনয়ন্ত্ররে োখরত িাধযাতীত সরচষ্টা 

চাসলরয়  ারচ্ছ। এরক্ষরত্র ্সেসস্থসতগত কােরে  াো কম পচুযত হরয়রছ িেকাে তারেে ্ারশ আরছ এবং চসিকও ্ারশ থাকরব।  
 
 

আলকিে ওয়াগডম প্রধানর্ন্ত্রীি উপহাি রিতিেকাগল কর্য়ি 

অিনরতশীল পরিরিরত কর্াকাগিলায় ¯^াািযরিরধ কর্গন চলা অপরিহার্ ম 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরছন, মকাসভর্-১৯ এে সিতীয় মেউরয়ে মছাবরল িাো সবে  খন 

মৃতুয ও িংিমে হাে উর্ধ্ পমুখীরত মি অবস্থায় বাংলারেরশে িামসগ্রক ্সেসস্থসত তুলনামূলক ভারলা। তরব এই অবস্থা ধরে োখা  ারচ্ছ 

না জনগরেে অরিচতনাে কােরে। ্সেসস্থসত অবনসতশীল হরচ্ছ তা মমাকারবলায় ¯^াাস্থযসবসধ করিােভারব মমরন চলা ছািা আে 

মকান সবকল্প মনই। সতসন আজ শসনবাে ৩১নং আলকেে ওয়ারর্প সধানমন্ত্রীে উ্হাে সবতেেকারল এ কথা বরলন। কাউর্িলে 

আবেুি িালাম মািরুমে িভা্সতরে অনুটিত কম পিূচীরত বক্তবয োরখন মহানগে আওয়ামী বন ও ্সেরবশ িম্পােক মসশউে 

েহমান, িংেসক্ষত ওয়ার্প কাউর্িলে নীলু নাগ, েহুল আসমন, মমা. ইিহাক, নুরুল কবীে, শওকত ওিমান, িজলুল হক সমুখ।  
 

পূি ম র্ােিিারি ওয়াগডম প্রধানর্ন্ত্রীি উপহাি রিতিেকাগল কর্য়ি 

¯^াািযরিরধ কর্গন রনগর্জগক ও অপিগক সুিক্ষা করুন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরছন, েুর াগ প ও মহামােী মমাকারবলায় িেকাসে িহায়তা ও 

সরোেনাে ্াশা্াসশ মব-িেকাসে সসতিান ও বযর্ক্তরক িামার্জক উরেযাগ সনরয় এসগরয় আিরত হরব। সতসন আজ শসনবাে সবরকরল 

্ূব প মাোেবাসি ওয়ারর্প সধানমন্ত্রীে উ্হাে সবতেেকারল এ কথা বরলন। কাউর্িলে আতাউল্লাহ মচৌধুেীে িভা্সতরে অনুটিত 

কম পিূচীরত বক্তবয োরখন ওয়ার্প আওয়ামী লীগ িভা্সত জসহে আহমে, িাধােে িম্পােক িালাউিীন, মেওয়ান মাকিুে আহমে, 

মুর্জবুল হক ম্য়ারু সমুখ। সতসন ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চরল সনরজ ও অ্রেে িুেক্ষা সনর্িরতে আহŸাান জানান।  
 
 

 

চরসগকি রনধ মারিত িাগন ককািিানীি পুশু র্জিাইগয়ি আহŸাান 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন ্রক্ষ নগবািীে প্তাতারথ প আিন্ন মকােবানীে নাসিভূসি ও বজপয দ্রতু িমরয়ে মরধয অ্িােরেে িসুবধারথ প 

৪১টি ওয়ারর্পে সনধ পাসেত স্থারন মকােবাসন ্শু জবাইরয়ে জনয জনিাধােেরক অনুরোধ জানারনা  ারচ্ছ। সন¤মাœ ওয়ার্পওয়ােী ্শু 

জবাইরয়ে স্থান নগেবািীে অবগসতে জনয উরল্লখ কো হরলা।  ০১নং েসক্ষে ্াহািতলী ওয়ার্প - েসক্ষে ্াহািতলী িেকােী 

সাথসমক সবেযালয় মাি, মেসিরর্র্িয়াল সু্কল মাি, মজলা ্সেষে মাি, িরতয়াবাে করলজ মাি, বালুে িাল (িরতয়াবাে বাসলকা 

সবেযালরয় উত্তে ্ারে প), আসম্বয়া কসমউসনটি সাথসমক সবেযালয় মাি, িন্দী্ করলানী মখলাে মাি। ০২নং জালালাবাে ওয়ার্প-মশেশাহ ্

করলানী ঈেগা াঁহ ্মাি, আলী মহারিন ইষ্টাাঃ একারর্সম সু্কল, বালুছিা সাইমােী সু্কল মাি। ০৩নং ্া াঁচলাইশ ওয়ার্প- মভালাগঞ্জ মিম্প ু

মষ্টশন মমাি, ্া াঁচলাইশ মমইন মোরর্ে মশষ মাথা, ওয়ারজেীয়া উচ্চ সবেযালয় সু্কল মাি, ওয়ারজেীয়া সির্িক খান বাসিে 

মাি,বাহােউর্িন খান িিক, শহীে নগে শসি কসমশনাে বাসিে িামরনে মাি, শতয়সবয়া িিক, আরশকারন আউসলয়া মাদ্রািাে মাি 

হার্জ্ািা, ্‚ব প জাহান্ুে সতন োস্তাে মমাি, জাহান্ুে িিক, হাজীে্ুল ঈেগা াঁ ময়োন, কসমশনাে সলয়াকত আলীে বাসিে 

িামরনে মাি,নার্জোবাে িিক। ০৪নং চান্দগাও ওয়ার্প-োরুল মা আসেি মাদ্রািা মাি,  চা াঁনসময়া মোর্, চান্দগা াঁও আবাসিক এলাকা 

সব-িক মাি, মগালাম আলী নার্জে বাসি মির্জে মাি, ্ািানসয়া মগাো মোর্, এন.এম.সি সু্কল মাি,খাজা মোর্, আল আসমন বাসিয়া 

মাদ্রািা মাি, আেকান মোর্, বালুেিাল, সিএডসব, আোকান মোর্, খাজা মোর্ এন.এম সি সু্কল িংলগ্ন খাজা মোর্। ০৫নং মমাহো 

ওয়ার্প-হাসমেচে মাদ্রািাে মাি,হাসমেচে োস্তা, চেোঙ্া াঁমাটিয়া িাঃ সাাঃ সবাঃ মাি, সমজপা আহমে ইস্পাহানী জারম মির্জে মাি, এ.এল 

খান উচ্চ সবেযালয় মাি, এ.এল সু্কল োস্তা মধযম মমাহো, ্র্িম মমাহো িাঃ সাাঃ সবাঃ মাি, ্র্িম মমাহো োস্তা, সি. সর্.এ বাসলকা 

সবেযালয় ও করলজ মাি,কা)াই োস্তাে মাথা, মমাহো ওয়ািা সরজক্ট মাি, মধযম মমাহো ওয়ািা মোর্, তাজ মার্জে মর্জে মাি উত্তে 

মমাহো িিক, ্‚ব প মমাহো িাঃ সাাঃ সবেযালয় মাি, ্‚ব প মমাহো িিক , ্ািান্ািা িাঃ সাাঃ সবাঃ মাি,্ািান্ািা মোর্। ০৬নং ্‚ব প 

মষালশহে ওয়ার্প - হািান সাইমােী সু্কল ময়োন, ওমে আলী মাতববে মোর্, শাহ আমানত িংর াগ িিক কেম্ািা মমাি, শাহ 

আমানত িংর াগ িিক োহাত্তাে ম্াল মমাি, খালাসশয়া ্ুকুে ্াি খাজা মোর্, মক.সব আমান আলী মোর্ বি কবেস্থান মমাি। 

০৭নং ্র্িম মষালশহে ওয়ার্প - মমাহম্মে্েু আিজাল মির্জে িংলগ্ন মাি, নার্জে্ািা িসুন্নয়া জারময়া আহমসেয়া মাদ্রািা মাি, 

হামজােবাগ শাহজাহান আ/এ সধান োিত্মা, মমাহম্মেনগে আ/এ মগালচত্ত¡ে, মেৌিাবাে করলানী মাজাে িংলগ্ন চত্ত¡ে, সহলসভউ সু্কল 

মাি, বাম পা করলানী জহুে আহমে মচৌধুেী সিটি, জাঙ্াল্ািা চত্ত¡ে, হামজা খা াঁ মলন িাসেয়া ভবন চত্ত¡ে, সবসবেহাি ্র্িম ্ািা 

িসলমলু্লাহ শাহ মাজাে চত্ত¡ে, হামজাে করলানী জলুমান শাহ মির্জে চত্ত¡ে, হামজােবাগ উত্তেে  ুব মগািী মাি। ০৮নং 

মষালকবহে ওয়ার্প-নাসছোবাে িেকােী বালক উচ্চ সবেযালয়, নাসছোবাে উচ্চ বাসলকা সবেযালয়, বন গরবষোগাে ইনটষ্টটিউি, 

্সলরিকসনকযাল মাি, মুকবুল িওোগে সাথসমক সবেযালয়, ওমে গসে এম.ই.এি করলজ মাি, নাসিোবাে সি.এড সব করলানী, 

মষালশহে টি.এড.টি মাি, মষালশহে মষ্টশন মাি, শুলকবহে কারশম উলুম মাদ্রািা, নাসছোবাে মিািাইটি মাি।০৯নং ্াহািতলী 

ওয়ার্প -মনায়া্ািা, সিসর্এ মারকপি েুলালাবাে, আাঃ আলী নগে, িসকে তালুক, িরয়জ মলক মলকভযালী, মোজভযালী আ/এ, শহীে 

মলইন, সনউ শহীে মলইন, আকবেশাহ আ/এ, ্র্িম সিরোজশাহ, মগাল ্াহাি, জনতা করলানী মাসল্ািা, ্‚ব প সিরোজশাহ ০১, 

০২, ০৩, র্েল, নাসছয়া মঘানা, সবে করলানী, র্জয়া নগে, সবজয় নগে, হােবাতলী, সবে করলানী সব িক, জানােসখল, শা্লা আ/এ, 

ঈগলস্ট্াে, শাসন্ত নগে, ছিাে ্াি, িক র্জ/এইচ। ১০নং উত্তে কাট্টলী ওয়ার্প-সবোি্ািা জারম মির্জে মাি, সভাতী সু্কল মাি, 

কসমসউসনটি মিন্টাে মমাি/ করন পল মজাি মোর্, মুর্ি্ািা িেকাসে সাথসমক সবেযালয় মাি, করন পল মজাি মোর্ বাই মলন, কুতুববাসি 

জারম মির্জে মাি সাঙ্ে, মমাস্তিা হাসকম করলজ মাি সাঙ্ে, হজেত মঈনুর্িন (ে.) এে মাজাে িংলগ্ন মোর্, নতুন মনছুোবাে 

জারম মির্জে িংলগ্ন সু্কল মাি/ শকবলযধাম হরয় বাই মলন, শারহে ্ািা এবােত খানা মোর্/ করন পলহাি বাজাে, আমানত উল্লাহ ্শাহ 

্ািা মোর্ িংলগ্ন মমাি/ িুলতান মচয়ােমযারনে নতুন বাসি মোর্, উত্তে িোই্ািা জারম মির্জে-িাগসেকা মমাি। ১১নং েসক্ষে 

কাট্টলী ওয়ার্প- সব.সর্.আে মাি, িইলযাতলী বাজাে ওয়ার্প অসিি, শা্লা আ/এ, কার্জে সেঘীে ্াি, সবিার্ে িামরন, মহারিন 



  

 

  

মচৌধুেীে বািী, মেুগী িাম প,  গ্রীেসভউ আ/এ, করলজ মোর্, মিৌজোে ্ািা, েসক্ষে কাট্টলী িেকােী সাথসমক সবেযালয় মাি, উত্তে 

িোই্ািা কাউর্িলরেে বািীে িামরনে মাি, বহুরুস্ মাি এ-িক, শযামলী আ/এ, আবেুে ্ািা সু্কল মাি, ্ািান ্ািা সু্কল মাি। 

১২নং িোই্ািা ওয়ার্প -েসক্ষে ্াহািতলী েে পা্ািা মখলাে মাি, বাচা সময়া মোর্ ছারবে আহমে িওোগে মাি, ্দ্ম্ুকুে ্াি, 

শান্ত ্ুকুে ্াি, এবরতোয়ী মাদ্রািা। ১৩নং উত্তে ্াহািতলী ওয়ার্প -ময়না মাি, শাহজাহান মাি, িৃজেী মাি। ১৪নং লালখা াঁন 

বাজাে ওয়ার্প-চা াঁনমােী মোর্ কা াঁচা বাজাে, মশখ োরিল সাথসমক সবেযালয় মাি, শহীে নগে সিটি কর্ পারেশন বাসলকা উচ্চ সবেযালয় 

মাি, বাঘরঘানা ও চা াঁনমােী মোর্ িংর াগ স্থল চত্ত¡ে, সনউ িাইগাে ্াি িেকাসে সাথসমক সবেযালয় মাি। ১৫নং বাগমসনোম ওয়ার্প- 

মমরহেীবাগ সিসর্এ করলানীে মাি, মমরহেীবাগ িেকাসে করলানীে মাি, বাংলারেশ মসহলা িসমসত সু্কল মাি (সকডাে গারিপন সু্কল), 

জসময়াতুল িালাহ মির্জে িংলগ্ন মাি (্‚ব প ্ারশ), ্রলাগ্রাউড মেলওরয় করলানী িংলগ্ন মাি ্রলাগ্রাউড মোর্। ১৬নং চকবাজাে 

ওয়ার্প-নবাব আসল মবগ খা াঁ জারম মির্জে মমাি, চট্টগ্রাম করলরজে ্র্িম মহারস্ট্ল মগইি িংলগ্ন িিক, গসে মবকােীে মমাি, 

চন্দন্ুো বি মির্জে িংলগ্ন িিক, চকবাজাে ধ‚স্ে ম্াল এে ্র্িম ্াে প িংলগ্ন িিক, কাতালগঞ্জ িিকস্থ িার্জপরকা্ (১) 

হাি্াতাল িংলগ্ন িিক, ্া াঁচলাইশ আ/এ জাসতিংঘ ্ারকপে চতু্ারে প, কা্ািরগালা সিটি কর্ পারেশন উচ্চ সবেযালয় িংলগ্ন িিক, 

চরট্টেেী মোর্ গাজী শাহ মাজাে মির্জে িংলগ্ন িিক। ১৭নং ্র্িম বাকসলয়া ওয়ার্প- কমাসি পয়াল করলজ মাি, বাকসলয়া 

লযাবরেিেী সু্কল মাি, মসেনা মির্জে িংলগ্ন মাি, চা াঁন সময়া মুিী মলইন, আিগান মির্জে। ১৮নং ্‚ব প বাকসলয়া ওয়ার্প-আব্দলু বােী 

িেকাসে সথসমক সবেযালয় মাি, সময়াখা াঁন নগে মোর্, কালাসময়া বাজাে, কল্পরলাক আবাসিক এলাকা মাি, শাহ আমানত িংর াগ 

িিক, কামারল ইশরক মমাস্তিা (ি.) কমরপ্লক্স মাি, শাহ আমানত িংর াগ িিক, কালাসময়া বাজাে সবে মোর্ ্সেতযক্ত মাি, শাহ 

আমানত িংর াগ িিক, হাজী চা াঁন্দ গাজী জারম মির্জে মাি সময়াখা াঁন মোর্, োরুল আমান আবাসিক এলাকা সময়াখান মোর্, 

িুজাে মাে জারম মির্জে, মচয়ােমযান ঘািা, আশোসিয়া হাউর্জং মিািাইটি মাি মর্্ুটি মোর্, চুন্নু শাহ মাজাে মাি কসমশনাে 

্ািা, হাজী আব্দলু মান্নান িওাঃ িাঃ সাাঃ সবেযালয় মাি, মক.সব আমান আলী মোর্, ওয়াইজাে্ািা, র্জলানী িেকাসে সাথসমক 

সবেযালয় মাি, হাসমে উল্লাহ ্জারম মির্জে মাি, িারনায়াো উচ্চ সবেযালয় মাি আর্জম মোর্ বসলেহাি, বসলেহাি বাজাে মাি, খাজা 

মোর্, বসলেহাি। ১৯নং েসক্ষে বাকসলয়া ওয়ার্প-চে চাক্তাই সু্কল মাি, হাজী মনছুে আলী মোর্, সময়াখা াঁন নগে মমাজারহরুল উলুম 

মাদ্রািা মাি সময়াখা াঁন মোর্, বউ বাজাে োঃ ্াঃ বাকসলয়া সু্কল মাি কারজম আলী মোর্, নয়া মির্জে আসমে মিােকাসনয়া মাদ্রািা 

মাি, আবু জািে মোর্, মবলাখা াঁন মোর্স্থ েহমাসনয়া সু্কল মাি মবলাখা াঁন মোর্। ২০নং মেওয়ান বাজাে ওয়ার্প-সি এড সব করলানীে মাি 

সেোে মারকপি, ন‚ে মমাাঃ িওোগে এে মাি বলুয়াে সেঘীে ্াি, িমবায় করলানী মাি, নবাব সিোজরিৌলা মোর্, খসলিা্টট্ট মাি, 

কারজম আলী বাই মলইন, হাসবব মযানিরনে মাি, মকােবানীগঞ্জ। ২১নং জামালখা াঁন ওয়ার্প- শতেল ক্লাব সাঙ্ে মখালা মাি আিকাে 

সেঘীে ্াি, মলাকসশািন সঙ্ে মখালা মাি লাভ মলন, নযাশনাল সাথসমক সবেযালয় সাঙ্ে মখলাে মাি লাভ মলন, শাহ ্ওয়ালী 

উলস্নাহ ্ইনসস্ট্টিউি সাঙ্ে মখলাে মাি জামালখা াঁন মোর্, সশশুবাগ সু্কল সাঙ্ে মখলাে মাি েহমতগঞ্জ, সি.এড.সব করলানী সাঙ্ে 

মখলাে মাি, ্সুলশ সবি সাঙ্ে, ্সেতযক্ত জসম েহমতগঞ্জ। ২২নং এনারয়ত বাজাে ওয়ার্প-্াসখ িওাঃ বািী, ৭৭. বািালী মোর্ হরত 

মেলওরয় হাি্াতাল করলানী মোর্ োস্তাে র্ান ্াশ হরয় হামেেপ সভলাে উভয় ্াশ হরয় হসেধন মর্ন্দে বািী হরয় বািালী মোর্ সধান 

িিরকে র্ান ্াশ হরয় ্াসখ িওাঃ বািী ্ পন্ত, িসেো মাষ্টারেে বািী, বািালী মোর্ োস্তাে বাম ্াশ হরয় এনারয়ত বাজাে মির্জে 

হরয় জসুবলী মোর্ োস্তাে বাম ্াশ হরয় মগায়াল ্ািাে মুখ িারবক কাউর্িলে মারলক িারহরবে ্ুোতন বািী হরয় মগায়াল ্ািা 

োস্তাে বাম ্ারশ হরয় জালাল উসকরলে বািী হরয় ইিমাইল মনুে সবর্ডং হরয় বািালী এযা্ািপরমন্ট হরয় নুে মমাহাম্মে হারিরজে 

বািী হরয় র্ায়ারবটিক হাি্াতাল ্ পন্ত, মগায়াল্ািাে মুখ হরয় জসুবলী মোর্ োস্তাে বাম ্াশ হরয় িাইচ চারচপে মখু হরয় 

মনৌবাসহনীে করলানী হরয় ফ্লাগ ষ্টাি হাউজ হরয় আউিাে মষ্টসর্য়ারমে সধান মগইি হরয় েসক্ষে মগইি হরয় সবেুযৎ অসিি হরয় ফ্লাগ 

ষ্টাি হাউজ, সি এন র্জ ম্ররাল ্াম্প হরত সি আে সব মোর্ োস্তাে র্ান ্াশ হরয় ্ুসলশ িা াঁসি হরয় িাত োস্তাে মুখ হরয় মেলওরয় 

হাি্াতাল করলানী োস্তাে উভয় ্াশ হরয় অসনন্দয ক্লাব হরয় বািালী মোরর্ে র্ান ্াশ হরয় সব.আে.টি.সি হরয় কেমতলী উ্রেে 

মমাি, মেলওরয় হাি্াতাল করলানী আলমগীে মোকান হরত র্ান ্াশ হরয় শহীে সমনাে হরয় িাত োস্তাে মমাি র্ান ্াশ হরয় 

উনু্মক্ত সবেসবেযালরয়েে ্াশ হরয় মস্ট্সর্য়ারমে েসক্ষে মগইি ্ পন্ত। র্ান ্ারশ োস্তাে উভয় সেক সেরয় তুলাতলী বর্স্ত হরয় 

মগায়াল্ািা বাজাে হরয় শুকতাো মুক্ত স্কাউি ক্লাব হরয় ভাডাে করলানীে মুরখে উভয় ্াশ হরয় শহীে সমনাে হরয় োস্তাে বাম ্াশ 

হরয় আলমগীরেে মোকান ্ পন্ত, সব.আে.টি.সি বি গাছ হরত বািালী মোর্ র্ান ্াশ হরয় এনারয়ত বাজাে মমাি, এনারয়ত বাজাে 

মমাি হরত সতন ম্ারল মাথা ্ পন্ত (্র্িম ্াশ), সতন ম্ারলে মাথা মথরক মেয়াজউিীন মোরর্ে র্ান ্াশ হরয় সব.আে.টি.সি বি 

গাছ ্ পন্ত, শিয়ে আহমে মচৌধুেী মলইন হরয় জবুলী মোর্ এনারয়ত বাজাে মমাি মচৌং মমসশনােী মারকপি হরয় োেীে সেঘীে চাে্াশ, 

এনারয়ত বাজাে মোরর্ে র্ান ্াশ, োেীে সেঘীে কে পাে িসেরেে বািী হইরত োস্তাে র্ান ্াশ হরয় মবৌদ্ধ মর্ন্দরেে র্ান ্াশ হরয় 

বাবে আলীে গসলে মুখ হরয় ্াহাসিকা সু্কল ্ পন্ত, নন্দনকানন ১নং গসলে োস্তাে উভয় ্াশ হরয় িসি মচয়ােমযারনে বািী ্ পন্ত, 

এনারয়ত বাজাে মোরর্ে র্ান ্ারশ আসমন করলানীে মুখ হরয় খারলক িারহরবে বািী, হারুে সবর্ডং, র্াাঃ মাহমুেুল হরকে বািী, 

বাকী িওাঃ বািী, ইউনুি খারনে বািী, আকোম উলযাে বািী, আলী আহম্মে িওাঃ বািী, র্াাঃ মোরকয়াে বািী, মশে মমাহাম্মরেে বািী 

হরয় েসিক খারনে বািী হরয় লাভ মলইরনে মমাি ্ পন্ত োস্তাে র্ান ্াশ িম্প‚ে প, লাভ মলইরনে র্ান ্ারশ গিুে মযানিন হইরত 

োস্তাে র্ান ্াশ হরয় শামিুল হরকে বািী, আনন্দ ক্লাব গসল, মেরোয়ান িাঈেীে বািী হরয় লাভ মলইরনে মমাি আ্নালয়, কলযানী 

এ্ািপরমন্ট হরয় সভতরেে গসল হরয় মসহলা করলজ হরয় িারল মাোনীে বািী হরয় োরশে আজগরেে বািী ্ পন্ত োস্তাে র্ান ্াশ 

িম্প‚ে প, মবৌদ্ধ মর্ন্দে মোর্স্থ নন্দন কানন ২নং গসলে উভয় ্াশ, মগালা্ সিং মলইন িম্প‚ে প হরয় মমমন গ্রামাে সু্করলে গসল িম্প‚ে প, 

মবৌদ্ধ মর্ন্দে মোর্স্থ নন্দনকানন ৩নং গসলে মুখ হরয় োস্তাে র্ান ্ারশ িটিকছসি মবাসর্ং হরয় েরথে ্ুকুে ্াি গসলে মুখ হরয় 

োস্তাে র্ান ্ারশ মজ.সি.গুহ মোর্ হরয় তসমজ মারকপি হরয় নন্দনকানন ৩নং গসলে মুখ হরয় মভতরেে উভয় ্াশ হরয় ্ুসলশ সবি 

্ পন্ত োস্তাে সনরচে উভয় ্াশ িম্প‚ে প এলাকা। ২৩নং উত্তে ্ািানিুলী ওয়ার্প- খা াঁনবািীে িামরনে মাি, ম্াস্তাে্াি মির্জরেে 

িামরন, মেওয়ানহাি বি বািীে মাি ও সেঘীে ্াি, মেল মগইি, ্র্িম িু্ ােী ওয়ালা ্ািাে মাি, নার্জে্ুল র্াাঃ একোমুল হরকে 

মাি। ২৪নং উত্তে আগ্রাবাে ওয়ার্প- মমৌলভী ্ািা, হাজী ্ািা, মব্ােী্ািা, চাসেয়া ্ািা, ্ানওয়ালা্ািা, োইয়া্ািা (আংসশক), 

আিকাোবাে, সমসি্ািা, চাসিয়া ্ািা, মমৌলভী ্ািা (আংসশক), মমৌলভী্ািা, হাজী ্ািা, োইয়া্ািা, মব্ােী্ািা, শাসন্তবাগ, 

হাসলশহে হাউর্জং মিািাইটি (মক ওএ ল িক) আনন্দী্েু (আংসশক) , আিকাোবাে, মনিেুাবাে, স্.সর্.সব করলানী (আংসশক), 

শাসন্তবাগ, আগ্রাবাে হাউর্জং শযামলী, েমনা, েসঙ্্ািা, মরু্ি্ািা। ২৫নং োম্ুে ওয়ার্প- ঈেগা াঁ বাসলকা সু্কল মাি সাঙ্ন, নছু িসকে 

মাজাে মাি িংলগ্ন মাি মধায়া ্ািা, কালা সময়া মুিী বািীে উিান ্‚ব প োম্ুে, ঈেগা াঁ বি্ুকুে এে েসক্ষে ্াি, কােবালাে মাি 

্‚ব প োম্ুে, শবশাখী মখলাে মাি মধযম োম্ুে, মধায়া ্ািা, চাে োস্তাে মমাি, ইিহাক মচয়ােমযারনে বািীে িামরন,  ুবকলযান 

িংরঘে িামরন মধযম োম্ুে, িবুজবারগে োস্তাে মমাি, ইউিিু িওোগরেে বািীে িামরন উিান িবুজবাগ, র্জ-িক মগাল চেে, 



  

 

  

এইচ িক মির্জরেে িামরন বিমাি। ২৬নং উত্তে হাসলশহে ওয়ার্প- সব-িক ঈেগা াঁহ মাি মোর্ িংলগ্ন, উত্তে হাসলশহে গলাসচ্া 

্ািা ছারবে হাজীে বািী, উত্তে হাসলশহে গেীবলু্লাহ খন্দকাে জারম মির্জে িংলগ্ন িিক, উত্তে হাসলশহে গলাসচ্া ্ািা িারবক 

কসমশনাে র্াাঃ ইসদ্রি বািী িংলগ্ন িিক, িুল মচৌধুেী ্ািা আইয়ুব আলী মমম্বাে বািী হইরত মলাহাি ম্াল ্ পন্ত সধান িিক, 

আববাি ্ািা মাোনী মির্জে হইরত কালা চা াঁরন্দে বািী মমাি ্ পন্ত সধান িিক, মচৌধুেী ্ািা োজা সময়া বািী হইরত মচৌধুেী ্ািা 

বাজাে িংলগ্ন সধান িিক, মচৌধুেী ্ািা অসছ সময়া মচৌাঃ বািী ও মমাজারহরুল হক মচয়ােমযারনে বািী িংলগ্ন িিক, মমাল্লা ্ািা 

জারম মির্জে ও সনয়ারজে বািী ্ পন্ত সধান িিক িংলগ্ন, ্া াঁচঘে ্ািা সধান িিক, এম.এ. আর্জজ বািী িংলগ্ন হাসলশহে 

মোর্, নতুন ্ািা বজল ্ীে িারহরবে গসল ও বযাসেস্ট্াে সকল্প িংলগ্ন িিক, মইনযা্ািা জারম মির্জে হইরত শুক্কুে মমম্বাে এে 

বািী িংলগ্ন সধান িিক, িুন্দেী্ািা জারম মির্জে ও িারবক কাউর্িলে মমাাঃ মহারিন িারহরবে বািী এবং বি বািীে সধান 

িিক, ্‚ব প িনু্দেী ্ািা জারম মির্জে হইরত িমারজে িভা্সত নজরুল ইিলাম মাসনক এে বািী িংলগ্ন সধান িিক। ২৭নং 

েসক্ষে হাসলশহে ওয়ার্প- সিসর্এ আ/এ, ১নং মোর্স্থ বাসলে মাি, কে পিুলী সশশু ্াকপ িংলগ্ন জামু্বেী মাি, মব্ােী ্ািাস্থ তারলসবয়া 

সু্কল মাি, সি.র্জ.এি. করলানীস্থ মখলাে মাি, মছাি্ুল নজীে ভাডাে েেবাে শেীি মাি। ২৮নং ্ািানিুলী ওয়ার্প- েসশে সবর্ডং 

চত্ত¡ে, আমীে মহারিন মোভাষ িিক, িারবক সর্টি মলন, মাতববে জারম মির্জে কমাি প করলজ মোর্ মমাগলিুলী, মসতয়াে্ুল 

এয়াে আলী জারম মির্জে িংলগ্ন, কমাি প করলজ মোর্,মসতয়াে্লু, নর্জে ভাডাে মগি, োমুয়া ্ুকুে্াি জারম মির্জে, ছারলহ 

আহম্মে মচয়ােমযান মলন। ২৯নং ্র্িম মাোেবািী ওয়ার্প- ম্ািপ সিটি আবাসিক মাি  সর্.টি মোর্, োহাত মিন্টাে িমু্মরখে জায়গা  

সর্টি মোর্, মাোেবাসি মেল মগরিে িমু্মস্থ উত্তে ্ারশ কসথত ভ‚সম, োহাত মিন্টাে হরত মজনুইন মবকাসেে মমাি ্ পন্ত, সর্টি মলন 

্লাশীে মমাি হরত ্াসনে িাঙ্কী ্ পন্ত, ২ নং গসলে মুখ হরত  ুগীচা াঁে মির্জে ্ পন্ত, ১নং গসলে হরত বিই গাছতলা ও মলংিা িসকে 

্ পন্ত মলন, মসেচ ওয়ালা ্ািা হরত বােশা সময়াে বাসি ্ পন্ত। ৩০নং ্‚ব প মাোেবািী ওয়ার্প- চট্টগ্রাম করলর্জরয়ি সু্কল মখলাে মাি, 

মসহলা সিটি সু্কল মখলাে মাি, িেেঘাি মোর্ (মমাি) বন্দে মাি, নর্জম উিীরনে মাি (মাদ্রািা িংলগ্ন), জািে কসমশনাে গসল, 

আইয়ুব খারনে মাি, হাছসন ওরয়ল সমল সাঙ্ন। ৩১নং আলকেে ওয়ার্প- বিতলী ্ুোতন মেল মস্ট্শন মাি/চেে, মশি ্ািা, মশি 

বািী মগাল চেে, মরনাহে খালী বন্দে করলানী।৩২নং আন্দেসকল্লা ওয়ার্প- কেম মমাবােক মির্জে মাি, এম.ই.এি সু্করলে মাি, 

লালসেঘীে মাি, আমানত শাহ মাজাে, বেে শাহ মাজাে, মিুসলম সু্কল মাি। ৩৩নং সিসেঙ্ী বাজাে ওয়ার্প-র্াাঃ জাসকে মহারিন 

মহামও্যাসথক করলজ মাি, সিসেঙ্ী বাজাে কিাইখানা (জলো), আব ুতারহে ্ুতুে মাি। ৩৪নং ্াথেঘািা ওয়ার্প-সিএডসব মাি, 

নজ ু সময়া মলইন মির্জরেে িামরন, ইকবাল মোর্, জসললগঞ্জ, মশখ্ািা, শুিসক ্টট্ট, আশোি আলী মোর্, ইিলাম করলানী, 

বারডল মোর্, বংশল মোর্, গুখ পা র্াাঃ মলইন। ৩৫নং বর্ক্সেহাি ওয়ার্প-নবন‚ে মির্জে িংলগ্ন খাসল জায়গা, োজাখালী অসছ সময়া 

মোরর্ মুিসলম মবকােীে িামরন খাসল জায়গা, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন বাকসলয়া মস্ট্সর্য়াম মনামান করলজ মোর্, আসমনুে েহমান 

মোর্, মনয়ামত জববাে ¯^াাস্থয মকন্দ্র মাি, োমজয় মহাজন মলইন, মছাবহান িওাঃ মোর্, বােশা সময়া জারম মির্জে,  সবেরোরর্ে 

্‚ব প ্ারে প খাসল জায়গা। ৩৬নং মগািাইলর্াঙ্া ওয়ার্প-মধযম মগািাইলর্াঙ্া বাসেক সময়া সু্কল মাি মমৌলভী আহম্মে মোর্, মধযম 

মগািাইলর্াঙ্া মমৌলভী আহম্মে উল্লাহ মোর্ চত্ত¡ে, মেওয়ান আলী িও: বািী মাি মধযম মগািাইলর্াঙ্া, বন্দে হাইসু্কল ও করলজ 

মাি, ম্ািপকারনসক্টং মোর্, ্র্িম সনমতলা মুকবসুলয়া সু্কল। ৩৭নং হাসলশহে মসুনেনগে ওয়ার্প-আনন্দবাজাে িেকাসে সাথসমক 

সবেযালয় মাি,হাসলশহে আনন্দবাজাে আকবে থানাোে মোর্, মরু্ি্ািা িেকাসে সাাঃ সবেযালয় মাি, মরু্ি্ািা আব্দলু লসতি 

িিক, িারতমা মবগম িেকাসে সাাঃ সবেযালয় মাি, জামালখান ্ািা আব্দলু লসতি িিক, ইষ্ট করলানী মমাহম্মেীয়া মাদ্রািা মাি, 

ম্ািপ করলানী মির্জে িংলগ্ন মাি। ৩৮নং েসক্ষে মধযম হাসলশহে ওয়ার্প-সিসিসি আহমে সময়া বাসলকা উচ্চসবেযালয় মাি, বায়তুল 

আমান জারম মির্জে িংলগ্ন ময়োন,খারলক িওোগে মোর্, মবগমজান উচ্চ সবেযালয় িংলগ্ন মাি, স্ট্যাড মোর্ বাইরলন, সনর্িন্তা 

্ািা সু্কল (সাাঃ সবেযালয়), কলিী সেঘী মোরর্ে ্র্িরম ঈেগা মাি। ৩৯নং েসক্ষে হাসলশহে ওয়ার্প-মলবাে করলানী মাি, েসক্ষে 

হাসলশহে সাথসমক সবেযালয়, েসক্ষে হাসলশহে উচ্চ সবেযালয়, আহমসেয়া সু্কল মাি, বযাসেষ্টাে করলজ মাি, ইিমাইল িুকানী িেকােী 

সাথসমক সবেযালয়, কািাখালী িেকােী সাথসমক সবেযালয়, িসকে মমাহাম্মে িওোগরেে মাি, টিসিসব ভবন, হাি্াতাল মগইি হরত 

সিরমন্ট িসিং। ৪০নং উত্তে ্রতঙ্া ওয়ার্প-্রতঙ্া াঁ উচ্চ সবেযালয়, হাউর্জং করলানীে মাি, সেিাইনােীে িামরন, ্র্িম 

মিুসলমাবাে মবিী বা াঁধ। ৪১নং েসক্ষে ্রতঙ্া ওয়ার্প-১৪নং লালসেয়াে চে, চে বসিন্ত ও সবজয় নগে, সভ.আই.স্. মোর্ (নুেীয়া ্ািা, 

েসক্ষে ্ািা-্‚ব প, মধযম ্ািা, েসক্ষে ্ািা-্র্িম), সর্নাইন মোর্, িুলছসি ্াগা, সর্োইন মোর্ এলাকা ও নার্জে ্ািা, 

ছসিহালো, চে্ািা, মজইলরোর্, মাইজ্ািা (মচৌধুেী্ািা. মাইজ্ািা-্‚ব প, মাইজ্ািা-্র্িম)। 
 

চরসগকি ভ্রার্যর্ান আোলত পরিচারলত 

অবিধভাগি পশু রিক্তিি োয় ও ¯^াািযরিরধ অনুসিে না কিায় 

েরু িযিসায়ী ও ইর্জািোিগক ২৬ হার্জাি টাকা র্জরির্ানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ শসনবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাে আোলত ্সেচাসলত হয়। সিটি কর্ পারেশরনে 

সনব পাহী মযার্জরেি মারুিা মবগম মনলী ও মস্পশাল মযার্জরেি জাহানাো মিেরেৌরিে মনতৃরে নগেীে ্া াঁচলাইশ থানাে খসতরবে 

হাি, শুলকবহে এসশয়ান হাইওরয়, মমাহাম্মে্ুে ও আতুোে সর্্ ুএলাকায় অববধভারব মকােবানীে ্শু সবর্িে সবরুরদ্ধ অসভ ান 

্সেচাসলত হয়। এই িময় অববধভারব খাইন বাসনরয় ্শু সবর্িে োরয় খাইন মাসলরকে সবরুরদ্ধ ০৪টি মামলা রুজ ু্ূব পক ১৬ হাজাে 

িাকা জসেমানা আোয় কো হয় এবং দ্রতু িমরয়ে মরধয ্াে পবতী সনধ পাসেত মকােবানীে হারি ্শুগুসল সনরয়  াওয়াে জনয সনরেপশনা 

সোন কো হয়। একই অসভ ারন করোনাভাইোি সসতরোধকরল্প িেকাে মঘাসষত ¯^াাস্থযসবসধ  থা থভারব অনুিেন না কোয় ০২টি 

মামলা রুজ ু ্ূব পক সবসবেহাি গরুে বাজারেে ইজাোেরক ১০ হাজাে িাকািহ ২৬ হাজাে িাকা জসেমানা আোয় কো হয়। 

অসভ ানকারল মযর্জরস্ট্ি ্থচােীরেে মারে মাস্ক সবতেে করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরেপশনাও সোন করে। 

অসভ ারন মযার্জরেিগেরক িহায়তা করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সবভারগে কম পকতপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন 

্ুসলশ িেিয বনৃ্দ। 

 

সংিােোতা 

স্বাক্ষসেত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ে  



  

 

  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


