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ক োরবোনির পশু জবোই ও জবোই ৃ ত পশুর িোনি-ভুঁ নি, উনিষ্োাংশ ও অিযোিয
বজ্যোনি স্বোস্থ্যসম্মত উপোয়ে দ্রুত অপসোরয়ের লয়যয কেের এর সাংবোি সয়ম্মলি
চট্টগ্রাম নগেীে ্সেরিশ িুষ্ঠ ও দুষণমুক্ত োখরে প্রকােিাসনে সদন সনসদপ ষ্টস্থারন জিাই ও জিাইকৃ ে
্শুে নাসি-ভুুঁ সি উসিষ্টাংশ ও অনযানয িজপযাসদ স্বাস্থযিম্মে উ্ারে দ্রুে অ্িােরণে লরযয
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ২৩ আগস্ট ২০১৭ সি. সিরকরল
নগেভিরনে প্রক সি আিদুচ িত্তাে সমলনােেরন িংিাদ িরম্মলরন নাগসেকরদে কেণীে ও
িজপণীে সকিু েথ্য উ্স্থা্ন করেন। সেসন িরলন, প্রকােিাসনে সদন প্রিলা ১১ টা প্রথ্রক িন্ধ্যা ৬
টাে মরযয প্রকােিাসনে ্শুে নাসি-ভুুঁ সি, উসিষ্টাংশ ও অনযানয িজপযাসদ অ্িােন কো হরি।
োিািাও োে ১০টা ্ পন্ত এ কারজ সিটি কর্পারেশরনে সনযপাসেে জনিল িািাও অসেসেক্ত ২
হাজাে প্রিিক সমরল োে িারি ৪ হাজাে প্রিিক সনরোসজে থ্াকরি। প্রকাথ্াও নাসি-ভুুঁ সি,
উসিষ্টাংরশে খিে প্র্রল িারথ্ িারথ্ িংগ্রহ করে ্সেরিশ িুেযা োখরি চসিক। একই ভারি ঈরদে
্রেে সদন িন্ধ্যা ৬টা ্ পন্ত নাসি-ভুুঁ সি, উসিষ্টাংশ িংগ্রহ কেরি। এ িািাও ্সেিন্ন সিভাগ এ
কারজ িািপযসণক সনরোসজে থ্াকরি। প্রমেে িরলন, প্রকােিাসনে সদন সিরকল ৩টা প্রথ্রক সেসন
সনরজই নাসি-ভুুঁ সি, উসিষ্টাংশ িংগ্রহ ও অ্িােন কা পক্রম েদােক কেরিন। প্রমেে নগেীে
সিসভন্ন িিক, অসলগসল ঘুরে ঘুরে প্রদখরিন। এ েিরে প্রমেে নগেিািীে কেণীে িম্পরকপ িরলন,
প্রকােিাসনে ্শু ওোরডপে সনযপাসেে স্থারন জিাই করুন, উন্মুক্ত স্থারন ্শু জিাই কো ারি না,
নগেিািী িািা-িাসিে আসিনাে ্শু জিাই কেরে ্ােরিন সকন্তু সনজ দাসেরে দ্রুেেম িমরে
িজপয অ্িােণ কেরে হরি, জিাইরশরষ প্রকােিাসনে ্শুে েক্ত মাটি চা্া সদরিন অথ্িা
ভালভারি যুরে প্রেলুন,প্রকােিাসনে িজপয সনকটস্থ সিটি কর্পারেশরনে করেইনাে িা কর্পারেশরনে

আিজপনা অ্িােরণে গাসি িহরজ িজপয িংগ্রহ কেরে ্ারে এমন িুসিযাজনক স্থারন প্রেলুন,
োস্তাে আরশ্ারশ ত্রেত্র প্রকােিাসন ্শু জিাই কো প্রথ্রক সিেে থ্াকুন। প্রকিলমাত্র ওোরডপে
সনযপাসেে স্থারনই জিাই করুন, প্রকােিাসন ্শুে জিাইকৃ ে স্থারন েক্ত জমা করে োখরিন না,
প্রকােিাসনে জিাইকৃ ে ্শুে নাসি-ভুুঁ সি ও অনযানয িজপয ত্রেত্র প্রেলরিন না, কােণ ্ুসেগন্ধ্মে
্সেরিশ মাোত্মক প্রোগ িিাে, ্সেস্কাে-্সেিন্নো ইমারনে অে। প্রকােিাসনরে আ্নাে
্সেরিশ

ারে দূসষে নাহে প্রিসদরক লয োখুন এিং এ কারজ সনরোসজে কর্পারেশরনে

্সেিন্নকমীরক িিপাত্মক িহােো করুন, সিটি কর্পারেশন এলাকাে প্রকাথ্াও প্রকােিাসনে
জিাইকৃ ে ্শুে িজপয প্রকােিাসনে সদন, োে ১০:০০ ঘটিকাে ্রে ্রি থ্াকরে প্রদখা প্রগরল দো
করে োৎযসণকভারি কররাল রুরম ০৩১-৬৩০৭৩৯, ৬৩৩৬৪৯ অথ্িা ০১৭১২-২৫২৬১৫,
০১৬৭৫-২১৮৪৮৫, ০১৭১৫- ৬৭৬৭৭০ নম্বরে িংিাদ সদন, জনগরণে চলাচরলে ্থ্ উন্মুক্ত
োখাে স্বারথ্প িিক, মহািিক ও প্রেল্রথ্ প্রকােিাসনে হাট িিারনা প্রথ্রক সিেে থ্াকুন।
িংিাদ িরম্মলরন প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, ্সেরিশ িুেযাে িেকারেে সনরদপ শনা
অনু ােী চসিরকে স্থােী ্শু জিাইখানা িািাও নগেীে ৩৬১টি স্থারন ্শু জিাই কোে জনয
স্থান সনযপােন করে সদরেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ িকল স্থারন ্শু জিাইরেে সিষরে িাসিপক
িহর াসগো প্রদরি চসিক। ওোডপ সভসত্তক ওোডপ কাউসিলে ও িংেসযে ওোডপ কাউসিলে ্শু
জিাইরেে সিষেগুরলা মসনটসেং কেরিন। ্শু জিাইরেে সনসদপ ষ্ট স্থানগুরলা উরেখ করেন প্রমেে।
্শু জিাইরেে স্থানগুরলা সনরে িসণপে হরলা।
নগেিািী িকলরক ্সেরিশ িুেযাে স্বারথ্প সনসদপ ষ্ট স্থারন ্শু জিাই কোে জনয আহিান জানান
প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ১নং ওোরডপ দসযণ ্াহািেলী িেকােী োথ্সমক সিদযালে মাঠ,
প্রেসিরডসিোল স্কু ল মাঠ, প্রজলা ্সেষদ মাঠ, েরেোিাদ করলজ মাঠ, িালুে টাল(েরেোিাদ
িাসলকা সিদযালরে উত্তে ্ারবপ), িালুে টাল(েরেোিাদ িাসলকা সিদযালরে উত্তে ্ারবপ), আসম্বো
কসমউসনটি োথ্সমক সিদযালে মাঠ, িন্দ্বী্ করলানী প্রখলাে মাঠ, ২নং ওোরডপ প্রশেশাহ্ করলানী
ঈদগাহ্ মাঠ, আলী প্রহারিন ইষ্টাাঃ একারডসম স্কু ল, িারেসজদ প্রিাস্তামী কাুঁচািাজাে ও প্রিনাসনিাি
িংর াগ প্রোড, িটেলী োথ্সমক স্কু ল মাঠ, িালুিিা োইমােী স্কু ল মাঠ, ৩নং ওোরডপ প্রভালাগঞ্জ
প্রটম্পু প্রষ্টশন প্রমাি,্াুঁচলাইশ প্রমইন প্রোরডে প্রশষ মাথ্া, প্রভালাগঞ্জ ইিমাইল ইোসিন েথ্সমক
সিদযালে মাঠ, ওোরজদীো উচ্চ সিদযালে স্কু ল মাঠ, ওোরজদীো সিসদ্দক খান িাসিে
মাঠ,িাহােউসদ্দন খান িিক, সমোখান নগে মিসজরদে িামরনে মাঠ,ওোরজদীো িিক,

ভক্ত্ুে মিসজরদে িামরনে মাঠ,শাহ হাসিিুোহ্ িিক, েসকোিাদ োথ্সমক স্কু ল মাঠ,শাহ্
হাসিিুোহ িিক, অসিরজন িেেু শ িালাম জারম মিসজদ মাঠ,কুোইশ িংর াগ িিক, ্াঠান
নগে িংলগ্ন মিসজদ মাঠ,মিসজদ িিক, শহীদ নগে শসে কসমশনাে িাসিে িামরনে মাঠ,
তেেসিো িিক, অসিরজন িানোইজ হাি্াোরলে িামরনে মাঠ,কুোইশ িংর াগ িিক, শহীদ
নগে মীে আহম্মদ োথ্সমক সিদযালরেে িামরনে মাঠ, েরেিে হুমােুন সকণ্ডাে গারটপন িংলগ্ন
মাঠ,আেিান হাউসজং প্রিািাইটি প্রোড, শহীদ নগে তিেসদো প্রোরডে আমেল, তিেসদো প্রোড,
্ূিপ শহীদ নগে েথ্সমক সিদযালে মাঠ, তেেসিো িিরকে উত্তে ্ারশ , আরশকারন আউসলো
সডগ্রী করলজ মাঠ,্াুঁচলাইশ প্রমইন প্রোড, শহীদ নগে প্রিলেল মেদান,্াুঁচলাইশ প্রমইন িিক,
হাসজ্ািা োথ্সমক সিদযালে মাঠ, হাসজ্ািা িিক, আরশকারন আউসলো মাদ্রািাে
মাঠ,হাসজ্ািা, হাসজ্ািা শাহাদ উোহ খান মিসজদ িংলগ্ন মাঠ, শাহাদ উোহ খান িিক,
আব্দুল প্রমানারেম উচ্চ সিদযালে মাঠ,হাটহাজােী প্রমইন প্রোড,িামাদ্ুে সেন োস্তাে প্রমাি
মাঠ,িামাদ্ুে িিক, িামাদ্ুে োথ্সমক সিদযালে মাঠ, িামাদ্ুে িিক, ্ূিপ জাহান্ুে সেন
োস্তাে প্রমাি,জাহান্ুে িিক,মীে্ুে সেন োস্তাে প্রমাি,শাহাদ উোহ খান িিক, কামোিাদ
প্রমাশােেে আলী প্রোরডে মুরখ ,প্রমাশােেে আলী িিক,নুে আহাম্মদ প্রকাম্পানীে িাসিে িংলগ্ন
মাঠ,িদন সদদােীে মাঠ,

িকিুনগে সেন োস্তাে প্রমাি, িাদামেল, কসিে করাকটে

িিক,সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদযালে মাঠ,কুোইশ িংর াগ িিক, প্রনজাম হামিা আিুল
প্রহারিন প্রচোেমযান িাসিে মাঠ, কুোইশ িংর াগ িিক, এোে আলী সমোে হাট,োথ্সমক
সিদযালরেে মাঠ, কুোইশ িংর াগ িিক,

ষাটঘে

ইমাম

প্রিাখােীে

জারম

মিসজদ

িন্মুরখ,ষাটঘে ্ািা, হাসমদ্ুে িুদাগাজী জারম মিসজদ িন্মুরখ,প্রেদাখান িিক, এিাদুোহ্
হাজীে জারম মিসজদ িন্মুরখ, প্রেদাখান িিক,প্রখান্দকাে্ািা নুে প্রহারিন িারহরিে িাসিে িংলগ্ন
মিসজদ মাঠ,িারলহ নগে িিক,হাজীে্ুল মাদ্রািাে িামরনে মাঠ,হাজীে্ুল িিক,হাজীে্ুল
ঈদগাুঁ মেদান,প্রিানা্ুে এনাম প্রচৌযুেীে িাসিে িামরনে মাঠ, প্রিানা্ুে িিক,

কসমশনাে

সলোকে আলীে িাসিে িামরনে মাঠ,নাসজোিাদ িিক, চাসলোেলী ্াুঁচলাইশ স্কু ল মাঠ,
চাসলোেলী িিক,জানালী নগে জান আলী করাক্টও িাসি,

ওোরজসদো

িাদশা

কনরভনশন প্রিোে মাঠ,কুোইশ িংর াগ প্রোড ্ারশ, ৪নং ওোরডপ দারুল মা আসেে মাদ্রািা
মাঠ,চাুঁনসমো প্রোড,চান্দগাুঁও আিাসিক এলাকা সি-ব্লক মাঠ,

প্রগালাম আলী নাসজে িাসি

মিসজদ মাঠ,্াঠানসো প্রগাদা প্রোড, এন.এম.সি স্কু ল মাঠ,খাজা প্রোড, আল আসমন িাসিো
মাদ্রািা

মাঠ,আেকান

প্রোড,্াঠানসো

প্রগাদা

কাুঁচা

িাজাে,

আোকান

প্রোড,িালুেটাল,সিএন্ডসি,আোোকান প্রোড,খাজা প্রোড এন.এম সি স্কু ল িংলগ্ন,খাজা প্রোড, ৫নং

ওোরডহাসমদচে মাদ্রািাে মাঠ,হাসমদচে োস্তা,চেোোুঁমাটিো িাঃ োাঃ সিাঃ মাঠ,সমজপা আহমদ
ইস্পাহানী জারম মিসজদ মাঠ, এ.এল খান উচ্চ সিদযালে মাঠ, এ.এল স্কু ল োস্তা মযযম
প্রমাহো,্সিম প্রমাহো িাঃ োাঃ সিাঃ মাঠ, ্সিম প্রমাহো োস্তা,সি. সড.এ িাসলকা সিদযালে ও
করলজ মাঠ,কািাই োস্তাে মাথ্া, প্রমাহো ওোিা েরজক্ট মাঠ, মযযম প্রমাহো ওোিা
প্রোড,োজমাসজে মসজদ মাঠ,উত্তে প্রমাহো িিক,্ূিপ প্রমাহো িাঃ োাঃ সিদযালে মাঠ, ্ূিপ প্রমাহো
িিক, ্াঠান্ািা িাঃ োাঃ সিাঃ মাঠ,্াঠান্ািা প্রোড, ৬নং ওোরড হািান োইমােী স্কু ল
মেদান,ওমে আলী মােব্বে প্রোড,শাহ আমানে িংর াগ িিক,কেম্ািা প্রমাি, শাহ আমানে
িংর াগ িিক,োহাত্তাে প্র্াল প্রমাি, খালাসশো ্ুকুে ্াি,খাজা প্রোড, প্রক.সি আমান আলী
প্রোড,িি কিেস্থান প্রমাি, ৭নং ওোরডপ প্রমাহম্মদ্ুে আেজাল মিসজদ িংলগ্ন মাঠ,নাসজে্ািা
িুসন্নো জারমো আহমসদো মাদ্রািা

মাঠ, হামজােিাগ শাহজাহান আ/এ েযান োস্তা,

প্রমাহম্মদনগে আ/এ প্রগালচত্তে,প্রেৌোিাদ করলানী মাজাে িংলগ্ন চত্তে,সহলসভউ স্কু ল মাঠ, িামপা
করলানী জহুে আহমদ প্রচৌযুেী সিটি,জাোল্ািা চত্তে,হামজা খাুঁ প্রলন িাসদো ভিন
চত্তে,সিসিেহাট ্সিম ্ািা িসলমুোহ শাহ মাজাে চত্তে,হামজাে করলানী জুলমান শাহ মিসজদ
চত্তে,হামজােিাগ উত্তেণ

ুি প্রগাষ্ঠী মাঠ, ৮নং ওোরডপ নাসিোিাদ িেকােী িালক উচ্চ

সিদযালে,নাসিোিাদ উচ্চ িাসলকা সিদযালে, িন গরিষণাগাে ইনসষ্টটিউট, ্সলরটকসনকযাল মাঠ,
মুকিুল িওদাগে োথ্সমক সিদযালে,ওমে গসণ এম.ই.এি করলজ মাঠ, নাসিোিাদ সি.এন্ড সি
করলানী,প্রষালশহে

টি.এন্ড.টি

মাঠ,প্রষালশহে

প্রষ্টশন

মাঠ,শুলকিহে

কারশম

উলুম

মাদ্রািা,নাসিোিাদ প্রিািাইটি মাঠ, ৯নং ওোরডপ প্রনাো্ািা, সিসডএ মারকপ ট, দুলালািাদ আাঃ
আলী নগে, েসকে োলুক,েরেজ প্রলক, প্রলকভযালী, প্রোজভযালী আ/এ,শহীদ প্রলইন, সনউ শহীদ
প্রলইন, আকিেশাহ আ/এ,্সিম সেরোজশাহ, প্রগাল ্াহাি, জনো করলানী, মাসল্ািা,্ূিপ
সেরোজশাহ ০১, ০২, ০৩, সিল, নাসিো প্রঘানা,সিব করলানী, সজো নগে, সিজে নগে,
হােিােলী, সিব করলানী সি ব্লক, জানােসখল,শা্লা আ/এ,ঈগলস্টাে, শাসন্ত নগে, িিাে ্াি,
ব্লক সজ/এইচ, ১০নং ওোরড সিবাি্ািা জারম মিসজদ মাঠ, েভােী স্কু ল মাঠ, কসমসউসনটি
প্রিোে প্রমাি/করনপল প্রজাি প্রোড, মুসি্ািা িেকাসে োথ্সমক সিদযালে মাঠ,করনপল প্রজাি
প্রোড িাই প্রলন, কুেু িিাসি জারম মিসজদ মাঠ োেণ, প্রমাস্তো হাসকম করলজ মাঠ োেণ, হজেে
মঈনুসদ্দন (ে.) এে মাজাে িংলগ্ন প্রোড, নেু ন মনিু োিাদ জারম মিসজদ িংলগ্ন স্কু ল
মাঠ/তকিলযযাম হরে িাই প্রলন, শারহে ্ািা এিাদে খানা প্রোড/করনপলহাট িাজাে, আমানে
উোহ্ শাহ ্ািা প্রোড িংলগ্ন প্রমাি/িুলোন প্রচোেমযারনে নেু ন িাসি প্রোড,উত্তে িোই্ািা
জারম মিসজদ-িাগসেকা প্রমাি, ১১নং ওোরডপ সি.সড.আে মাঠ,েইলযােলী িাজাে ওোডপ অসেি,

শা্লা আ/এ,কাসজে সদঘীে ্াি, সিটার্ে িামরন, প্রহারিন প্রচৌযুেীে িািী, মুেগী োমপ, গ্রীণসভউ
আ/এ, করলজ প্রোড, প্রেৌজদাে ্ািা, দসযণ কাট্টলী িেকােী োথ্সমক সিদযালে মাঠ,উত্তে
িোই্ািা কাউসিলরেে িািীে িামরনে মাঠ, িহুরুস্ মাঠ এ ব্লক,শযামলী আ/এ,আিদুে ্ািা
স্কু ল মাঠ,্াঠান ্ািা স্কু ল মাঠ, ১২ নং ওোরডপ দসযণ ্াহািেলী িণপা্ািা প্রখলাে মাঠ, িাচা
সমো প্রোড িারিে আহমদ িওদাগে মাঠ, ্দ্ম্ুকুে ্াি, শান্তা ্ুকুে ্াি,এিরেদােী মাদ্রািা,
১৩নং ওোরডপ মেনা মাঠ, শাহজাহান মাঠ, িৃজণী মাঠ, ১৪নং ওোরডপ চাুঁনমােী প্রোড কাুঁচা
িাজাে, প্রশখ োরিল োথ্সমক সিদযালে মাঠ,শহীদ নগে সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদযালে
মাঠ, িাঘরঘানা ও চাুঁনমােী প্রোড িংর াগ স্থল চত্তে,সনউ টাইগাে ্াি িেকাসে োথ্সমক
সিদযালে মাঠ, ১৫নং ওোরডপ প্রমরহদীিাগ সিসডএ করলানীে মাঠ, প্রমরহদীিাগ িেকাসে করলানীে
মাঠ. িাংলারদশ মসহলা িসমসে স্কু ল মাঠ (সকন্ডাে গারটপন স্কু ল), জসমোেু ল োলাহ মিসজদ িংলগ্ন
মাঠ,্ূিপ ্ারশ, ্রলাগ্রাউন্ড প্রেলওরে করলানী িংলগ্ন মাঠ,্রলাগ্রাউন্ড প্রোড, ১৬নং ওোরডপ নিাি
আসল প্রিগ খাুঁ জারম মিসজদ প্রমাি, চট্টগ্রাম করলজ এে্সিম প্রহারস্টল প্রগইট িংলগ্ন িিক, গসণ
প্রিকােীে প্রমাি, চন্দন্ুো িি মিসজদ িংলগ্ন িিক,চকিাজাে যূস্ে প্র্াল এে ্সিম ্াবপ
িংলগ্ন িিক, কাোলগঞ্জ িিকস্থ িাসজপরকা্(১) হাি্াোল িংলগ্ন িিক, ্াুঁচলাইশ আ/এ
জাসেিংঘ ্ারকপ ে চেু ্ারবপ, কা্ািরগালা সিটি কর্পারেশন উচ্চ সিদযালে িংলগ্ন িিক, চরট্টবেী
প্রোড গাজী শাহ মাজাে মিসজদ িংলগ্ন িিক, ১৭নং ওোরডপ কমাসিপোল করলজ,িাকসলো
লযািরেটেী স্কু ল মাঠ,মসদনা মিসজদ িংলগ্ন মাঠ,চাুঁন সমো মুিী প্রলইন,আেগান মিসজদ, ১৮নং
ওোরডপ আব্দুল িােী িেকাসে েথ্সমক সিদযালে মাঠ, সমোখান নগে প্রোড, কালাসমো িাজাে,
কল্পরলাক আিাসিক এলাকা মাঠ, শাহ আমানে িংরোগ িিক,কামারল ইশরক প্রমাস্তো(ি.)
কমরেি মাঠ, শাহ আমানে িংর াগ িিক,কালাসমো িাজাে সিব প্রোড ্সেেযক্ত মাঠ,শাহ
আমানে িংর াগ িিক,হাজী চাুঁন্দ গাজী জারম মিসজদ মাঠ,সমোখান প্রোড,দারুল আমান
আিাসিক এলাকা,সমোখান প্রোড,িুজাে মাে জারম মিসজদ, সমোে খান প্রোড, প্রচোেমযান ঘাটা,
আশোসেো হাউসজং প্রিািাইটি মাঠ,প্রড্ুটি প্রোড,চু ন্নু শাহ মাজাে মাঠ, সমো খান
প্রোড,কসমশনাে ্ািা, হাজী আব্দুল মান্নান িওাঃ িাঃ োাঃ সিদযালে মাঠ, প্রক.সি আমান আলী
প্রোড, ওোইজাে্ািা, সজলানী িেকাসে োথ্সমক সিদযালে মাঠ, প্রক.সি আমান আলী প্রোড,
ওোইজাে্ািা,

হাসমদ

উোহ্

জারম

মিসজদ

মাঠ,

প্রক.সি

আমান

আলী

প্রোড,

ওোইজাে্ািা,হাজী খুইেযা সমো িাঃ োাঃ সিদযালে মাঠ, প্রক.সি আমান আলী প্রোড,
ওোইজাে্ািা, িাারনাোো উচ্চ সিদযালে মাঠ, আসজম প্রোড,িসলেহাট,িসলেহাট িাজাে
মাঠ,খাজা প্রোড, িসলেহাট, ১৯নং ওোরডপ চে চাক্তাই স্কু ল মাঠ,হাজী মনিু ে আলী

প্রোড,সমোখান নগে প্রমাজারহরুল উলুম মাদ্রািা মাঠ, সমোখান প্রোড, িউিাজাে দাঃ ্াঃ
িাকসলো স্কু ল মাঠ,কারজম আলী প্রোড,নো মিসজদ আসমে প্রোেকাসনো মাদ্রািা মাঠ,আিু
জােে প্রোড, প্রিলাখাুঁন প্রোডস্থ েহমাসনো স্কু ল মাঠ, প্রিলাখাুঁন প্রোড, ২০নং ওোরডপ সি এন্ড সি
করলানীে মাঠ, সদদাে মারকপ ট,নূে প্রমাাঃ িওদাগে এে মাঠ, িলুোে সদঘীে ্াি,িমিাে করলানী
মাঠ, নিাি সিোজরদ্দৌো প্রোড,খসলো্সট্ট মাঠ, কারজম আলী িাই প্রলইন,হাসিি মযানিরনে মাঠ,
প্রকােিানীগঞ্জ, ২১ নং ওোরডপ শেদল ক্লাি োেণ প্রখালা মাঠ, আিকাে সদঘীে ্াি,প্রলাকেশািন
েেণ প্রখালা মাঠ,লাভ প্রলন, নযাশনাল োথ্সমক সিদযালে োেণ প্রখলাে মাঠ, লাভ প্রলন, শাহ্
ওোলী উোহ্ ইনসস্টটিউট োেণ প্রখলাে মাঠ,জামালখান প্রোড, সশশুিাগ স্কু ল োেণ প্রখলাে
মাঠ,েহমেগঞ্জ,সি এন্ড সি করলানী োেণ প্রখলাে মাঠ, ্ুসলশ সিট োেণ,্সেেযক্ত
জসম,েহমেগঞ্জ, ২২নং ওোরডপ ্াসখ িওাঃ িািী, ৭৭. িাটালী প্রোড হরে প্রেলওরে হাি্াোল
করলানী প্রোড োস্তাে ডান ্াশ হরে হামদদপ সভলাে উভে ্াশ হরে হসেযন মন্দে িািী হরে
িাটালী প্রোড েযান িিরকে ডান ্াশ হরে ্াসখ িওাঃ িািী ্ পন্ত েসেদা মাষ্টারেে িািী, িাটালী
প্রোড োস্তাে িাম ্াশ হরে এনারেে িাজাে মিসজদ হরে জুসিলী প্রোড োস্তাে িাম ্াশ হরে
প্রগাোল ্ািাে মুখ িারিক কাউসিলে মারলক িারহরিে ্ুোেন িািী হরে প্রগাোল ্ািা োস্তাে
িাম ্ারশ হরে জালাল উসকরলে িািী হরে ইিমাইল মনুে সিসডং হরে িাটালী এযা্াটপরমে হরে
নুে প্রমাহামম্দ হারেরজে িািী হরে ডাোরিটিক হাি্াোল ্ পন্ত প্রগাোল্ািাে মুখ হরে জুসিলী
প্রোড োস্তাে িাম ্াশ হরে ক্রাইচ চারচপে মুখ হরে প্রনৌিাসহনীে করলানী হরে ফ্লাগ ষ্টাে হাউজ হরে
আউটাে প্রষ্টসডোরমে েযান প্রগইট হরে দসযণ প্রগইট হরে সিদুযৎ অসেি হরে ফ্লাগ ষ্টাে হাউজ
প্রকদােনাথ্ প্রেওোেী করলানী ১০১/০২, িাটালী প্রোড িম্পূণপ সহন্দু এলাকা মহল লাল প্রঘারষে
িািী হরে োস্তাে িাম ্াশ হরে প্রগাোল্ািা িুরিায প্রঘারষে িািী ্ পন্ত সহন্দু এলাকা
প্রগাোল্ািা সশি নাোেন প্রঘারষে িািী হরে োস্তাে ডান ্াশ হরে সদলী্ প্রঘারষে িািী হরে
োস্তাে ডান ্াশ হরে অমৃে প্রঘারষে িািী হরে োস্তাে ডান ্াশ সদরে মাসনক প্রঘারষে িািী ্ পন্ত
সহন্দু এলাকা, সি এন সজ প্র্ররাল ্াম্প হরে সি আে সি প্রোড োস্তাে ডান ্াশ হরে ্ুসলশ োুঁসি
হরে িাে োস্তাে মুখ হরে প্রেলওরে হাি্াোল করলানী োস্তাে উভে ্াশ হরে অসনন্দয ক্লাি হরে
িাটালী প্রোরডে ডান ্াশ হরে সি.আে.টি.সি হরে কদমেলী উ্রেে প্রমাি, প্রেলওরে হাি্াোল
করলানী আলমগীে প্রদাকান হরে ডান ্াশ হরে শহীদ সমনাে হরে িাে োস্তাে প্রমাি ডান ্াশ হরে
উন্মুক্ত সিবসিদযালরেেে ্াশ হরে প্রস্টসডোরমে দসযণ প্রগইট ্ পন্ত। ডান ্ারশ োস্তাে উভে সদক
সদরে েু লােলী িসস্ত হরে প্রগাোল্ািা িাজাে হরে শুকোো মুক্ত স্কাউট ক্লাি হরে ভান্ডাে
করলানীে মুরখে উভে ্াশ হরে শহীদ সমনাে হরে োস্তাে িাম ্াশ হরে আলমগীরেে প্রদাকান

্ পন্ত,সি.আে.টি.সি িট গাি হরে িাটালী প্রোড ডান ্াশ হরে এনারেে িাজাে প্রমাি, এনারেে
িাজাে প্রমাি হরে সেন প্র্ারল মাথ্া ্ পন্ত(্সিম ্াশ),সেন প্র্ারলে মাথ্া প্রথ্রক প্রেোজউদ্দীন
প্রোরডে ডান ্াশ হরে সি.আে.টি.সি িট গাি ্ পন্ত,তিেদ আহমদ প্রচৌযুেী প্রলইন হরে জুিলী
প্রোড এনারেে িাজাে প্রমাি প্রচৌং প্রমসশনােী মারকপ ট হরে োণীে সদঘীে চাে্াশ,এনারেে িাজাে
প্রোরডে ডান ্াশ, োণীে সদঘীে কণপাে েসেরদে িািী হইরে োস্তাে ডান ্াশ হরে প্রিৌদ্ধ
মসন্দরেে ডান ্াশ হরে িািে আলীে গসলে মুখ হরে ্াহাসিকা স্কু ল ্ পন্ত। নন্দনকানন ১নং
গসলে োস্তাে উভে ্াশ হরে িসে প্রচোেমযারনে িািী ্ পন্ত,এনারেে িাজাে প্রোরডে ডান ্ারশ
আসমন করলানীে মুখ হরে খারলক িারহরিে িািী, হারুণ সিসডং, ডাাঃ মাহমুদল
ু হরকে িািী, িাকী
িওাঃ িািী, ইউনুি খারনে িািী, আকোম উলযাে িািী, আলী আহম্মদ িওাঃ িািী, ডাাঃ
প্রোরকোে িািী, প্রশে প্রমাহাম্মরদে িািী হরে েসেক খারনে িািী হরে লাভ প্রলইরনে প্রমাি ্ পন্ত
োস্তাে ডান ্াশ িম্পূণপ, লাভ প্রলইরনে ডান ্ারশ গেু ে মযানিন হইরে োস্তাে ডান ্াশ হরে
শামিুল হরকে িািী, আনন্দ ক্লাি গসল, প্রেরদাোন িাঈদীে িািী হরে লাভ প্রলইরনে প্রমাি
আ্নালে, কলযানী এ্াটপরমে হরে সভেরেে গসল হরে মসহলা করলজ হরে িারল মাদানীে িািী
হরে োরশদ আজগরেে িািী ্ পন্ত োস্তাে ডান ্াশ িম্পূণপ,প্রিৌদ্ধ মসন্দে প্রোডস্থ নন্দন কানন
২নং গসলে উভে ্াশ, প্রগালা্ সিং প্রলইন িম্পূণপ হরে প্রমমন গ্রামাে স্কু রলে গসল িম্পূণপ,প্রিৌদ্ধ
মসন্দে প্রোডস্থ নন্দনকানন ৩নং গসলে মুখ হরে োস্তাে ডান ্ারশ েটিকিসি প্রিাসডং হরে েরথ্ে
্ুকুে ্াি গসলে মুখ হরে োস্তাে ডান ্ারশ প্রজ.সি.গুহ প্রোড হরে েসমজ মারকপ ট হরে
নন্দনকানন ৩নং গসলে মুখ হরে প্রভেরেে উভে ্াশ হরে ্ুলশ সিট ্ পন্ত োস্তাে সনরচে উভে
্াশ িম্পূণপ এলাকা, ্াসখ িওাঃ িািী, ৭৭. িাটালী প্রোড হরে প্রেলওরে হাি্াোল করলানী প্রোড
োস্তাে ডান ্াশ হরে হামদদপ সভলাে উভে ্াশ হরে হসেযন মন্দে িািী হরে িাটালী প্রোড েযান
িিরকে ডান ্াশ হরে ্াসখ িওাঃ িািী ্ পন্ত, ২৩নং ওোরডপ খানিািীে িামরনে মাঠ,
প্র্াস্তাে্াি মিসজরদে িামরন,প্রদওোনহাট িি িািীে মাঠ ও সদঘীে ্াি, প্রেল প্রগইট,্সিম
িু্ােী ওোলা ্ািাে মাঠ,নাসজে্ুল ডাাঃ একোমুল হরকে মাঠ, ২৪নং ওোরডপ প্রমৌলভী ্ািা,
হাজী ্ািা, প্রি্ােী্ািা, চাসেো ্ািা, ্ানওোলা্ািা, দাইো্ািা(আংসশক), আিকাোিাদ,
সমসি্ািা, চাসিো ্ািা, প্রমৌলভী ্ািা(আংসশক),প্রমৌলভী্ািা, হাজী ্ািা, দাইো্ািা,
প্রি্ােী্ািা,

শাসন্তিাগ,

হাসলশহে

হাউসজং

প্রিািাইটি(প্রকওএল

ব্লক)আনন্দী্ুে(আংসশক),আিকাোিাদ, মনিুোিাদ, স্.সড.সি করলানী(আংসশক), শাসন্তিাগ,
আগ্রািাদ হাউসজং শযামলী,েমনা, েসে্ািা, মুসি্ািা, ২৫নং ওোরডপ ঈদগা িাসলকা স্কু ল মাঠ
োেন,নিু েসকে মাজাে মাঠ িংলগ্ন মাঠ, প্রযাো ্ািা,কালা সমো মুিী িািীে উঠান, ্ূিপ

োম্ুে,ঈদগা িি্ুকুে এে দসযণ ্াি,কােিালাে মাঠ, ্ূিপ োম্ুে,তিশাখী প্রখলাে মাঠ, মযযম
োম্ুে, প্রযাো ্ািা, চাে োস্তাে প্রমাি,ইিহাক প্রচোেমযারনে িািীে িামরন, ুিকলযান িংরঘে
িামরন, মযযম োম্ুে,িিুজিাগ এে োস্তাে প্রমাি,ইউিুে িওদাগরেে িািীে িামরন উঠান,
িিুজিাগ,

সজ-ব্লক প্রগাল চেে,

ঈদগাহ মাঠ প্রোড িংলগ্ন,

এইচ ব্লক মিসজরদে িামরন িিমাঠ, ২৬নং ওোরডপ সি-ব্লক

সি-ব্লক িােেু ন নূে জারম মিসজদ অন্ধ্ হারেরজে মাজাে

িংলগ্ন,সনউ-সি ব্লক প্র্াস্ট অসেি িংলগ্ন িিক,সি-ব্লক িােেু ল কসেম মাদ্রািা িংলগ্ন,উত্তে
হাসলশহে আকিে রুটিওোলা িািী িংলগ্ন,উত্তে হাসলশহে গলাসচ্া ্ািা িারিে হাজীে
িািী,উত্তে হাসলশহে গেীিুোহ খন্দকাে জারম মিসজদ িংলগ্ন িিক,প্রনাোসজশ খাুঁন প্রচৌযুেী
িািী মিসজদ িংলগ্ন িিক, উত্তে হাসলশহে গলাসচ্া ্ািা আেজল েসকে মাজাে ও হাজী িািী
িংলগ্ন িিক,উত্তে হাসলশহে গলাসচ্া ্ািা িারিক কসমশনাে ডাাঃ ইসদ্রি িািী িংলগ্ন িিক,
েু ল প্রচৌযুেী ্ািা জারম মিসজদ ও োথ্সমক সিদযালে মাঠ িংলগ্ন িিক,

েু ল

প্রচৌযুেী

্ািা

আইেুি আলী প্রমম্বাে িািী হইরে প্রলাহাি প্র্াল ্ পন্ত েযান িিক,আব্বাি ্ািা মাদানী মিসজদ
হইরে কালা চাুঁরন্দে িািী প্রমাি ্ পন্ত েযান িিক,আব্বাি ্ািা প্রিকান্দে প্রমম্বারেে িািী হইরে
আব্বাি ্ািা জারম মিসজদ প্রোড িংলগ্ন িিক, প্রচৌযুেী ্ািা োজা সমো িািী হইরে প্রচৌযুেী
্ািা িাজাে িংলগ্ন েযান িিক,প্রচৌযুেী ্ািা অসি সমো প্রচৌাঃ িািী ও প্রমাজারহরুল হক
প্রচোেমযারনে িািী িংলগ্ন িিক,

প্রমাো ্ািা জারম মিসজদ ও সনোরজে িািী ্ পন্ত েযান

িিক িংলগ্ন, ্াুঁচঘে ্ািা েযান িিক, এম.এ. আসজজ িািী িংলগ্ন হাসলশহে প্রোড,নেু ন
্ািা িজল ্ীে িারহরিে গসল ও িযাসেস্টাে েকল্প িংলগ্ন িিক, নেু ন ্ািা হাজী জারন আলম
িেদাে এে গসল ও আিুল প্রকাম্পানীে িািীে েযান িিক,মইনযা্ািা জারম মিসজদ হইরে
শুক্কুে প্রমম্বাে এে িািী িংলগ্ন েযান িিক,িুন্দেী্ািা জারম মিসজদ ও িারিক কাউসিলে প্রমাাঃ
প্রহারিন িারহরিে িািী এিং িি িািীে েযান িিক,নাথ্ ্ািা প্রমাহাম্মদীো হাউসজং প্রিািাইটি,
্ূিপ িুন্দেী ্ািা জারম মিসজদ হইরে িমারজে িভা্সে নজরুল ইিলাম মাসনক এে িািী িংলগ্ন
েযান িিক, ২৭নং ওোরডপ সিসডএ আ/এ, ১নং প্রোডস্থ িাসলে মাঠ, কণপেুলী সশশু ্াকপ িংলগ্ন
জাম্বুেী মাঠ, প্রি্ােী ্ািাস্থ োরলসিো স্কু ল মাঠ,

সি.সজ.এি.

করলানীস্থ

প্রখলাে

মাঠ,

প্রিাট্ুল নজীে ভান্ডাে দেিাে শেীে মাঠ, ২৮নং ওোরডপ েসশদ সিসডং চত্ত¡ও,আমীে প্রহারিন
প্রদাভাষ িিক, িারিক সডটি প্রলন,মােব্বে জারম মিসজদ,কমািপ করলজ প্রোড, প্রমাগলটু লী,
মসেোে্ুল এোে আলী জারম মিসজদ িংলগ্ন, কমািপ করলজ প্রোড,মসেোে্ুল, নসজে ভাণ্ডাে
প্রগট, দামুো ্ুকুে্াি জারম মিসজদ,িারলহ আহম্মদ প্রচোেমযান প্রলন, ২৯নং ওোরডপ প্র্াটপ
সিটি আিাসিক মাঠ, সড.টি প্রোড, োহাে প্রিোে িম্মুরখে জােগা, সড,টি প্রোড, মাদােিাসি প্রেল

প্রগরটে িম্মুস্থ উত্তে ্ারশ কসথ্ে ভূ সম, োহাে প্রিোে হরে প্রজনুইন প্রিকাসেে প্রমাি ্ পন্ত,সড.টি
প্রলন ্লাশীে প্রমাি হরে ্াসনে টাঙ্কী ্ পন্ত,২ নং গসলে মুখ হরে ুগীচাুঁদ মিসজদ ্ পন্ত,১নং
গসলে হরে িিই গািেলা ও প্রলংটা েসকে ্ পন্ত প্রলন, মসেচ ওোলা ্ািা হরে িাদশা সমোে
িাসি ্ পন্ত, ৩০নং ওোরডপ চট্টগ্রাম করলসজরেট স্কু ল প্রখলাে মাঠ, মসহলা সিটি স্কু ল প্রখলাে
মাঠ,িদেঘাট প্রোড (প্রমাি) িন্দে মাঠ, নসজম উদ্দীরনে মাঠ(মাদ্রািা িংলগ্ন),জােে কসমশনাে
গসল, আইেুি খারনে মাঠ, হািসন ওরেল সমল োেন, ৩১নং ওোরডপ িটেলী ্ুোেন প্রেল প্রস্টশন
মাঠ/চেে, প্রশঠ ্ািা, প্রশঠ িািী প্রগাল চেে,

মরনাহে খালী িন্দে করলানী, ৩২নং ওোরডপ

কদম প্রমািােক মিসজদ মাঠ,এম.ই.এি স্কু রলে মাঠ, লালসদঘীে মাঠ,আমানে শাহ মাজাে, িদে
শাহ মাজাে, প্রিে োসিড স্কু ল মাঠ, মুিসলম স্কু ল মাঠ, ৩৩নং ওোরডপ ডাাঃ জাসকে প্রহারিন
প্রহামও্যাসথ্ক করলজ মাঠ, সেসেেী িাজাে কিাইখানা(জলদা), প্রজ.এম.প্রিন স্কু ল মাঠ, এোকুি
নগে মাঠ,আিু োরহে ্ুেুে মাঠ, ৩৪নং ওোরডপ সি এন্ড সি মাঠ, নজু সমো প্রলইন, মিসজরদে
িামরন ইকিাল প্রোড, জসললগঞ্জ, প্রশখ্ািা, শুটসক ্সট্ট, আশোে আলী প্রোড,ইিলাম করলানী,
িারন্ডল প্রোড, িংশল প্রোড, গুখপা ডাাঃ প্রলইন, ৩৫নং ওোরডপ নিনূে মিসজদ িংলগ্ন খাসল জােগা,
োজাখালী অসি সমো প্রোড-এ মুিসলম প্রিকােীে িামরন খাসল জােগা,

চট্টগ্রাম

সিটি

কর্পারেশন িাকসলো প্রস্টসডোম, প্রনামান করলজ প্রোড,আসমনুে েহমান প্রোড, প্রনোমে জব্বাে
স্বাস্থয প্রকন্দ্র মাঠ,োমজে মহাজন প্রলইন,প্রিািহান িওাঃ প্রোড, িাদশা সমো জারম
,মিসজদ,সিবরোরডে ্ূিপ ্ারবপ খাসল জােগা, ৩৬নং ওোরডপ মযযম প্রগািাইলডাো িাসেক সমো
স্কু ল মাঠ, প্রমৌলভী আহম্মদ প্রোড, মযযম প্রগািাইলডাো প্রমৌলভী আহম্মদ উো প্রোড চত্তে,
প্রজ.আে.প্রক স্কু ল মাঠ, প্রশখ মুসজি প্রোড,িন্দে হাইস্কু ল ও করলজ মাঠ, প্র্াটপকারনসক্টং প্রোড,
্সিম সনমেলা মুকিুসলো স্কু ল, ৩৭নং ওোরডপ আনন্দিাজাে িেকাসে োথ্সমক সিদযালে
মাঠ,হাসলশহে আনন্দিাজাে আকিে থ্ানাদাে প্রোড,মুসি্ািা িেকাসে োাঃ সিদযালে
মাঠ,মুসি্ািা আব্দুল লসেে িিক,োরেমা প্রিগম িেকাসে োাঃ সিদযালে মাঠ,জামালখান ্ািা
আব্দুল লসেে িিক, ইষ্ট করলানী প্রমাহম্মদীো মাদ্রািা মাঠ,প্র্াটপ করলানী মিসজদ িংলগ্ন মাঠ,
৩৮নং ওোরডপ সিসিসি আহমদ সমো িাসলকা উচ্চসিদযালে মাঠ,
িংলগ্ন মেদান,খারলক িওদাগে প্রোড,

িােেু ল আমান জারম মিসজদ

প্রিগমজান উচ্চ সিদযালে িংলগ্ন মাঠ, স্টযান্ড প্রোড

িাইরলন, সনসিন্তা ্ািা স্কু ল(োাঃ সিদযালে), কলিী সদঘী প্রোরডে ্সিরম ঈদগা মাঠ, ৩৯নং
ওোরডপ প্রলিাে করলানী মাঠ, দসযণ হাসলশহে োথ্সমক সিদযালে, দসযণ হাসলশহে উচ্চ
সিদযালে, প্রমাহাম্মদীো োথ্সমক সিদযালে, আহমসদো স্কু ল মাঠ, িযাসেষ্টাে করলজ মাঠ, ইিমাইল
িুকানী িেকােী োথ্সমক সিদযালে,কাঠাখালী িেকােী োথ্সমক সিদযালে,িীমযাি প্রহারস্টল

মাঠ,েসকে প্রমাহাম্মদ িওদাগরেে মাঠ, টিসিসি ভিন, হাি্াোল প্রগইট হরে সিরমে ক্রসিং, সিটি
কর্পারেশরনে জােগা, ৪০নং ওোরডপ ্রেো উচ্চ সিদযালে, হাউসজং করলানীে মাঠ,সেোইনােীে
িামরন,্সিম মুিসলমািাদ প্রিিী িায এিং ৪১নং ওোরডপ ১৪নং লালসদোে চে, চে িসস্ত ও
সিজে নগে, সভ.আই.স্. প্রোড(নুেীো ্ািা, দসযণ ্ািা-্ূিপ, মযযম ্ািা, দসযণ ্ািা্সিম),সডনাইন প্রোড, েু লিসি ্াগা, সডোইন প্রোড এলাকা ও নাসজে ্ািা,িসিহালদা,
চে্ািা, প্রজইলরোড ও মাইজ্ািা(প্রচৌযুেী্ািা. মাইজ্ািা-্ূিপ, মাইজ্ািা-্সিম)।
২৩ আগস্ট ২০১৭ সি.
চট্টগ্রোে নসটি

য়প্োয়রশি পনরচোনলত পশুর হোট উয়বোধি

রয়লি

েোিিীে কেের আ জ ে িোনির উদ্দীি
আিন্ন ঈদুল আ হাে ্শু প্রকােিানীে লরযয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীরে ২টি স্থােী ্শুে
হাট ও ৬টি অস্থােী ্শুে হাট ইজাো সদরেরি। ২৩ আগস্ট ২০১৭ সি. দু্রু ে নুে নগে হাউসজং
এরস্টরট কণপেুলী ্শুে হাট চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সেো
প্রকরট ও প্রমানাজারেে মাযযরম উরবাযন করেন। এ উ্লরযয অনুসষ্ঠে িুসয িমারিরশ িভা্সেে
করেন হারটে ইজাোদাে আলহাজ্ব আিদুল প্রমানাে। এরে েযান অসেসথ্ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সিরশষ অসেসথ্ সিরলন িমাজ প্রিিক ও সশল্প্সে
আলহাজ্ব িামিুল আলম, চট্টগ্রাম মহানগে আওোমীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল
মাহমুদ, কাউসিলে আলহাজ্ব হারুন উে েসশদ, এম আশোেু ল আলম, িাইেু সদ্দন খারলদ,
মহানগে আওোমীলীরগে িদিয আিদুল লসেে টি্ু, শ্রসমক প্রনো িখসেোে উসদ্দন খান,
ইজাোদােরদে মরযয প্রমা. প্রিালােমান। অনুষ্ঠান ্সেচালনাে সিরলন প্রমা. শাহজাহান। উ্সস্থে
সিরলন িাজাে ্সেচালনা কসমটিে হাজী প্রমা. আিদুল নুে, আলহাজ্ব প্রমা. ইিহাক, প্রমা. প্রিসলম,
প্রখােরশদ আলম, িাইেু ল, িাত্ররনো েেিাল িাপ্পী, িািুল, িামিুল আলম, আসমনুল হক, প্রমা.
েসেক িওদাগে, জাহােীে িওদাগে িহ অনযো। িভাে েযান অসেসথ্ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকাে ্শুে
হাটরক প্রকন্দ্র করে প্রকান যেরনে অসনেম, সিশৃংখলা িা চাুঁদািাজী কোে েোি চালারি না। এ

প্রযরত্র প্রকান যেরনে িাি প্রকউ ্ারি না। েশািন িািপযসনক ভারি শাসন্ত ও শৃংখলা েযািহ
চাুঁদািাজী সনেন্ত্ররণ করঠাে অিস্থারন থ্াকরি। সেসন িরলন, িকল িযিিােীো স্বাযীনভারি প্র রকান
্শুে হারট িযিিা কোে িুর াগ ্ারিন। িযিিােীরদে সনো্ত্তা এিং স্বাযীনভারি চলারেোে
প্রযরত্র েশািরনে নজেদােী অিযাহে থ্াকরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে এ েোরি প্রমেে
িকরলে িহর াসগো কামনা করেন।
২৩ আগস্ট ২০১৭ সি.
জোতীে কশো

নিবস উপলয়য চট্টগ্রোে ওেোসো নসনবএ আয়েোনজত

আয়লোচিো সভোে কেের আ জ ে িোনির উদ্দীি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা’ে
িেকাে গেীিিান্ধ্ি ও শ্রসমকিান্ধ্ি িেকাে। সেসন শ্রসমক কমপচােীরদে স্বাথ্প িুেযাে িকল
যেরনে িুর াগ-িুসিযা সনসিে করেরিন। প্রমেে িরলন, জাসেে স্ো িেিন্ধ্ু প্রশখ মুসজিুে
েহমারনে যু যা, দাসেদ্রমুক্ত প্রিানাে িাংলা সিসনমপারনে লরযয িেকাে সনেলি েোি চাসলরে
ারি। প্রি লরযয কমপিংস্থান এিং িেকাসে কমপরযরত্র সনরোগ েদান, ইরকানসমরকল প্রজান গরি
প্রোলািহ কমপিংস্থান করে

ারি। প্রমেে ওোিাে কমপচােীরদে নযাে িেে িকল দািী

িাস্তিােরনে সিষরে িংসিষ্ট কেৃপ ্যরক উদােোে িারথ্ সিরিচনাে আহিান জানান। জােীে
প্রশাক সদিি ও জাসেে স্ো িেিন্ধ্ু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে ৪২েম শাহাদাে িাসষপকী উ্লরয
চট্টগ্রাম ওোিা শ্রসমক কমপচােী ইউসনেন প্রেসজ: নং-১০০৮ সিসিএ’ে উরদযারগ ২৩ আগস্ট
২০১৭ সি. দু্ুরে, ওোিা ভিন চেরে অনুসষ্ঠে আরলাচনা িভাে েযান অসেসথ্ে ভাষরন প্রমেে এ
আহিান জানান। আরলাচনা িভাে িভা্সেে করেন িংগঠরনে িভা্সে িালাউসদ্দন প্রচৌযুেী।
এরে সিরশষ অসেসথ্ সিরলন জােীে শ্রসমক লীগ প্রকন্দ্রীে কসমটিে ুগ্ম িাযােণ িম্পাদক িেে
আলী, চট্টগ্রাম মহানগে জােীে শ্রসমকলীরগে িভা্সে িখসেোে উসদ্দন খান, মহানগে
আওোমীলীরগে িদিয আিদুল লসেে টি্ু, ১৫নং ওোডপ কাউসিলে প্রমাহাম্মদ সগোি উসদ্দন,
১৪নং ওোডপ কাউসিলে এ এে কসিে আহমদ মাসনক, িংেসযে ওোডপ কাউসিলে আসিদা
আজাদ, ওোিা সিসিএ’ে িাযােণ িম্পাদক োজুল ইিলাম, ওোিাে প্রিাডপ প্রমম্বাে সদদারুল

আলম মািুম, শ্রসমক প্রনো এনারেে উোহ, মীে প্রলাকমান প্রহারিন, িাত্ররনো প্রখােরশদ আলম।
অনুষ্ঠান ্সেচালনাে সিরলন শ্রসমক প্রনো প্রমাহাম্মদ শাহজাহান।
িংিাদদাো
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকেপ া

