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চসিক মার্কেট উপ-আইন সিষয়ক িভায় মময়র 

উপ-আইন িাস্তিায়ন হর্ে ম াকান িরাদ্দ প্রক্রিয়া িুশৃক্সখে হর্ি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, কর্ পারেশরনে মারকপিিমূরেে ম াকান বোরেে জনয  ুরগা্ র াগী ম  নীসিমালা 

সণীি েরে িা অনুিেরণে মাধযরম নগেীরক চসিরকে মারকপিগুরলাে ম াকান বোরেে সক্রিয়া িুশৃক্সখল েরব। সিসন আজ মিামবাে  ু্ুরে িাইগাে্ািস্থ 

নগে েবরন িাাঁে  )রে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মারকপি উ্-আইন খিড়া ্ পারলাচনা ্ূব পক মিামি গ্রেরনে সনসমরে আরয়াক্রজি িোয় সিসন একথা 

বরলন। 

সিসন বরলন, ম াকান বোরেে সণীি নীসিমালা বাস্তবায়রনে মাধযরম সনসম পি মারকপরি ক্ষসিগ্রস্থর ে অগ্রাসধকাে ্াওয়াে সবষয়টি সনক্রিি কেরি েরব।  

মুক্রির াদ্ধা, নােী উর যািা, সসিষ্ঠারন কম পেি কম পকিপা-কম পচােী, সসিবন্ধীর ে একটি সনস পষ্ট অংশ বোে ম য়াে ম  সবধান েরয়রে িা  া  থা থ সসি্ালন 

কো েরব বরল সিসন উরেখ করেন। ইসি্ূরব প করয়কটি সিটি কর্ পারেশরন মন্ত্রাণালরয়ে অনুরমা ন সেসেরি মারকপি উ্-আইন সণীি েরয়রে  া সরয়াগ 

কো েরে। অথচ চসিক বাে বাে নীসিমালা সণয়রন  ীর্ পিূত্রীিাে আবরিপ ্রড় আরে।  ীর্ পস ন ্রে েরলও চসিরকে এই নীসিমালা সণয়রন মারকপি বোে 

ও বযবস্থা্ নায় শৃক্সখলা সিরে আিরব বরল মময়ে আশাবা  বযি করেন।  

নীসিমালাে বযাখযায় মময়ে উ্সস্থসিরক অবগি করেন নীসিমালাটি স্থানীয় িেকাে (সিটি কর্ পারেশন) আইন ২০০৯ িারলে ধাো ১২২-এ স ে ক্ষমিাবরল 

িেকারেে সনর পশিরম চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন ২৯টি অনুরে  িম্বসলি উ্-আইন আকারে সণয়ন কো েরয়রে। মারকপরি ম াকান বোরেে জনয সধান 

সনব পােী কম পকিপাে মনিৃরে একটি ম াকান বোে কসমটি থাকরব। কসমটি ম াকান বোরেে িু্াসেশ সণয়ন ও অনুরমা রনে জনয মময়রেে সনকি উ্স্থা্ ন 

কেরব। উ্সবসধ-৬ ধাোয় ম াকান বোরেে অনু্ারিে মক্ষরত্র মারকপি বা েবন সনম পারণ ক্ষসিগ্রস্থ বযক্রিরক অগ্রাসধকাে সেসে ম াকান বোে স ারনে সবধান 

েরয়রে। মারকপরিে অবসশষ্ট ম াকানগুরলাে ৭০োগ িাধােণ সাথীর ে ম ওয়া েরব  াে মরধয ১০% নােী উর যািা ্ারবন। বাসক ৩০% মময়ে বা সশািক 

বোে ম রবন িন্মরধয ৫োগ ম াকান িন সা) মুক্রির াদ্ধা বা িাে ্সেবারেে ি িয বা জািীয় ্ পারয় অব ান মেরখরেন এরূ্ মকান বযক্রি বা িাে 

্সেবারেে ি িয ৩% কর্ পারেশন বা স্থানীয় িেকাে সবোরগ কম পেি কম পকিপা ও কম পচােীর ে জনয এবং ২% ম াকান সসিবন্ধীর ে জনয বোরেে সস্তাব 

কো েরয়রে। 

এিময় উ্সস্থি সেরলন চসিক সধান সনব পােী কম পকিপা মমাোম্ম  শেী ুল আলম, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, সধান োজস্ব কম পকিপা মমা. 

নজরুল ইিলাম, সধান স্বাস্থয কম পকিপা ডা. মিসলম আকিাে মচৌধুেী,  মেশাল মযাক্রজরেি জাোনাো মিের ৌি, আইন কম পকিপা জসিম উক্রেন,  মময়রেে 

একান্ত িসচব মুোম্ম  আবুল োরশম, সনব পােী মযাক্রজরেি মারুিা মবগম মনলী, , োজস্ব কম পকিপা শারে া খািুন, নগে ্সেকল্পনাসব  আব্দেুাে আল ওমে 

সমুখ। 

সিএনসিসি’র শীতিস্ত্র সিতরণকার্ে মময়র 

অিহায়র্ র পার্শ  াাঁড়ার্নাই প্রকৃত মানিতা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন,  াো িংকরি ও সব্র  অিোয় মানুরষে ্ারশ  াাঁড়ায় িাোই সকৃি মানব  ে ী। 

করোনাকারল এিব মানসবক মানুরষো সেল বরল আমার ে মরিা র্নবিসি্ূণ প ম রশ করোনাে থাবা মমাকারবলা কেরি িক্ষম েরয়সে। সিসন সবএনসিসি’ে ্থ 

অনুিেণ করে সবেবানর েরকও অিোয় মানুরষে ্ারশ  াাঁড়ারনাে আেŸাান জানান। আজ মিামবাে সবরকরল খুলশী আবাসিক এলাকায় ¯রা^োরিবী 

িেকােী িংগঠন সবএনসিসি, ি ে  )ে কণ পিুলী মেক্রজরমন্ট কিৃপক আরয়াক্রজি  ুুঃস্থ অিোয় ও শীিািপ মানুরষে মারে শীিবস্ত্র (কম্বল) সবিেণ অনুষ্ঠারন 

সধান অসিসথে বিরবয সিসন এ কথা বরলন।  

এ িময় উ্সস্থি সেরলন চসিক ওয়াডপ কাউক্রিলে মমা. মমােরশ  আলম, মমা. এিোরুল েক, সবএনসিসি অসধ )রেে সেিাবেক্ষণ কম পকিপা মমজে মমা. 

িসিকুে েেমান, কণ পিুলী মেক্রজরমন্ট সবএনসিসি, চট্টগ্রারমে োেসা) মেক্রজরমন্ট কমান্ডাে মমজে মমা. শেীিুজ্জামান, মেক্রজরমন্ট এযাডজরুিন্ট 

মলিরননযান্ট সবএন মমা. মগালাম মমাোইরমন সসিুল, চট্টগ্রাম মকায়াড্রন, সবএনসিসিে অসধনায়ক ফ্লাইি মলিরিনযান্ট নাসে ুল ইিলামিে গণমানয বযক্রিবগ প।  

মময়ে আরো বরলন, সবএনসিসি শুধু মানসবক কম পকান্ড ্সেচালনা করেনা, িাো িুস্থ শেীে গঠরন সকরশাে-সকরশােীর ে নানাধেরণে শােীসেক সসশক্ষণও 

স রয় থারক। িার ে এই সসশক্ষণ কম পিূচীে মাধযরম ম রশে  ূর পাগ মমাকারবলাে কা পকে েূসমকা োখরি িক্ষমিা অজপন করে। সিসন সবএনসিসিে িারথ 

িংসিষ্ট িকলরক  অসেনন্দন জাসনরয় খুলশী এলাকাে একশিজন  ুুঃস্থ, অিোয় ও শীিািপর ে মারে শীিবস্ত্র সবিেণ করেন। 

অনুষ্ঠারনে শুরুরি সবএনসিসিে কযারডিো গাডপ অব অনারেে মাধযরম মময়েরক অসেবা ন জানান। 

 

চসির্কর ভ্রামযমাণ আ ােত পসরচাসেত 

সিসিএ িাজার্র মাাংি সিহীন স ির্ি মাাংি সিক্রি ও 

মূেয তাসেকা না রাখায় ৩ ম াকান মাসের্ক ৬ হাজার টাকা জসরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর যারগ আজ মিামবাে নগেীে কাজীে ম উেী এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলি েয়। চসিক সনব পােী মযাক্রজরেি মারুিা 

মবগম মনলী ্সেচাসলি অসে ারন কাজীে ম উেী সিসডএ বাজারে মাংি সবেীন স বরি মাংি সবিরয়ে  ারয় এবং মূলয িাসলকা না িাঙ্গারনায় সিন 

ম াকান ারেে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্‚ব পক ৬ োজাে িাকা জসেমানা কো েয়। অসে ানকারল মযাক্রজরেিগণরক িোয়িা করে সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট 

সবোরগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 

 

স্বাক্ষসরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি  াসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ োসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শেরেে উন্নসি 

 


