
ঢাকা উত্তয সিটি কর পারযন 

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ববভাগ 

 

ববশেষ ড্রেন বিবনিং পবিকল্পনা 

 

তাবিখ  এলাকা  

২৫/৭/১৯  মাবনক বময়া এবভবনউ  

২৬/৭/১৯  ড্রর্জশনভা কযাম্প ৩২ নিং ওয়ার্ ্ 

২৭/৭/১৯  ২৭ নিং ওয়ার্ ্মবনপুবি পািা  

২৮/৭/১৯  মগ বার্জাি ৩৫ নিং ওয়ার্ ্ 

২৯/৭/১৯  বনানী ১৯ নিং ওয়ার্ ্ 

৩০/৭/১৯ বখলশখত ১৭ নিং ওয়ার্ ্

৩১/৭/১৯ ববহাবি পবি ৩২ নিং ওয়ার্ ্

 

অঞ্চর-১ (উত্তযা) 

ওয়াড প নং-১  তাবিখ  এলাকা  

২৫/৭/১৯  উত্তিা ড্রিার্ নিং ৬,৮,৯,১৫, ২০  

২৬/৭/১৯  উত্তিা ড্রিার্ নিং ৮,১০,১৬, ২২,২৩  

২৭/৭/১৯  উত্তিা ড্রিার্ নিং ৬,২০,২১, ২৭  

২৮/৭/১৯  উত্তিা ড্রিার্ নিং ২,৩,৪,৫,৬,৭  

২৯/৭/১৯  উত্তিা ড্রিার্ নিং ১,৪,৯  

৩০/৭/১৯ 

৩১/৭/১৯  

উত্তিা ড্রিার্ নিং ৩,১০ 

উত্তিা ড্রিার্ নিং ১০, ১৩  

ওয়াড প নং-১৭  ২৫/০৭/১৯ সনকুঞ্জ-১ এয ৯ এফং ১০  

 সনকুঞ্জ-১ এয ১০ 

২৭/০৭/১৯  জজায়ায িাহাযা  

 সিররেত  

২৮/০৭/১৯  ফসুন্ধযা জভইন জেইট  

 সিররেত ভধ্য াড়া  

২৯/০৭/১৯  জজায়ায িাহাযা সিং ফাড়ী জযাড  

 ভান্নান প্লাজা জথরক জফাযী াড়া  

৩০/০৭/১৯  কুড়াতরী সভঞাফাড়ী জযাড  

৩১/০৭/১৯  কুসভ পরটারা হািাতার জথরক ফনানী জযর জেইট  

 

  



অঞ্চর-২ (সভযপুয) 

 
ওয়াড প নং-২ 

 

২৫/২৭/১৯ ১সদন এভ সডসি স্কুররয িাভরনয জেন ও সফ ব্লরকয িকর জেন 

২৬/০৭/১৯ ১সদন সিযাসভক জযাড ও এিটিএি িংরগ্ম চতুযাশ্ব 

২৭/০৭/১৯ ১সদন কারস নতুন যাস্তা সফহাযী ফস্তীয জেন 

২৮/০৭/১৯ ১সদন সিযাসভক জযাড কারাাসনয ফস্তীয জেন 

২৯/০৭/১৯ ১সদন সফ ব্লক এভসডসি স্কুররয দসেণ ারশ্বয জেন 

৩০/০৭/১৯ ১সদন সফ ব্লক এভসডসি স্কুররয ারয িসচফ িারহরফয জেন 

৩১/০৭/১৯ ১সদন ধ ব্লরকয িড়ক জেন 

ওয়াড প নং-৩ 

 

২৫/২৭/১৯ ১সদন এ ব্লক জিকান-১০ জভইন জযাড এয জেন 

২৬/০৭/১৯ ১সদন প্যাসয জযাড জিকান-১০ এয িকর জেন 

২৭/০৭/১৯ ১সদন জিকান-১১, এসবসনউ-৫ জযাড ২৫ এয জেন 

২৮/০৭/১৯ ১সদন জিকান-১০, ব্লক-সি জযাড ২১ ও ২২ এয জেন 

২৯/০৭/১৯ ১সদন জিকান-১১, ব্লক-সি ভারঠয জেন 

৩০/০৭/১৯ ১সদন জিকান-১০, ব্লক-সড, জযাড ২৯, ৩১, ৩৩ এয পূফ প ারয 

জেন। 

৩১/০৭/১৯ ১সদন ১০নং জোর চত্ত্বয হরত সফআযটিএ ম পন্ত উত্তয ারয জেন 

ওয়াড প নং-৪ 

 

২৫/২৭/১৯ হরত 

২৮/০৭/১৯ 

৪সদন স্করাসিকা স্কুররয সছরনয জেন 

২৯/০৭/১৯ হরত 

৩১/০৭/১৯ 

৩সদন হযাযরভন জভইনায স্কুর এন্ড করররজয সছরনয জেন 

ওয়াড প নং-৫  ২৫/০৭/১৯ হরত 

২৭/০৭/১৯ 

৩সদন ২২ তরা োরভন্ট হরত এসবসনউ-৪ আদ প নেয ম পন্ত জেন। 

২৮/০৭/১৯ হরত 

২৭/০৭/১৯ 

২সদন জিকান-১১, ব্লক-সফ, ডুই প্লট, জিকান-১১ এয জেন 

৩০/০৭/১৯ হরত 

৩১/০৭/১৯ 

২সদন জিকান-১১, ব্লক-এ, জিকান-১১, নটিকা রাইরেযী হরত 

আলুসি ম পন্ত। 

ওয়াড প নং-৬  ২৫/০৭/১৯ হরত 

২৬/০৭/১৯ 

২সদন সভযপুয ১২ নং জচৌযঙ্গীয জভাড় হরত জরাহায জেট ম পন্ত 

২৭/০৭/১৯ হরত 

৩১/০৭/১৯ 

৫সদন জিতাযা সফসডং হরত জাি অসপি ম পন্ত জছরনয যাস্তায 

জেন। 

  



অঞ্চর-২ (সভযপুয) 

 

ওয়াড প নং-৭  ২৫/২৭/১৯ হরত 

২৬/০৭/১৯ 

২সদন রূনেয ৫নং জযারডয জিারা জেন  

২৭/০৭/১৯ হরত 

২৮/০৭/১৯ 

২সদন রূনেয ৬নং জযারডয জিারা জেন  

২৯/০৭/১৯ হরত 

৩১/০৭/১৯ 

৩সদন রূনেয ৭নং জযারডয জিারা জেন  

ওয়াড প নং-৮  ২৫/০৭/১৯ ১সদন এপ ব্লক ও সজ ব্লক এয িকর জেন  

২৬/০৭/১৯ ১সদন উত্তয সফসর ১৩নং িড়ক  

২৭/০৭/১৯ ১সদন উত্তয সফসর ১২নং িড়ক  

২৮/০৭/১৯ ১সদন উত্তয সফসর ১১নং িড়ক  

২৯/০৭/১৯ ১সদন উত্তয সফসর ৮নং িড়ক  

৩০/০৭/১৯ ১সদন উত্তয সফসর ৯নং িড়ক  

৩১/০৭/১৯ ১সদন যাইনরিারা িাইনপুকুয জযাড  

 

অঞ্চর-৩ (গুরান-ফনানী-ফাড্ডা) 

২৫/০৭/২০১৯ হরত ৩১/০৭৪/২০১৯ ম পন্ত। 

 

ওয়াড প নং-১৮ (ক) প্রেসত স্বযসণ জভজফান জহারটররয িাভরন (পূফ প ারশ্বপ) 

(ি) প্রেসত স্বযসণ তৃসি জহারটররয িাভরন (সিভ ারশ্বপ) 

ওয়াড প নং-১৯ (ক) জযাড নং-৯৬, গুরান-২ 

(ি) জযাড নং-৪, ফনানী  

ওয়াড প নং-২০ (ক)  সততুভীয করররজয িাভরনয জেন  

(ি)  ভহািারী ম পটন অসপরিয িাভরনয জেন  

ওয়াড প নং-২১ (ক)  প্রেসত স্বযসণ উত্তয ফাড্ডা ফাজায এয িাভরনয জেন (পূফ প ারশ্বপ) 

(ি)  প্রেসত স্বযসণ ভধ্য ফাড্ডা ফাজারযয িাভরনয জেন (পূফ প ারশ্বপ) 

ওয়াড প নং-২২ (ক)  সিভ হাসজাড়া ওয়ািা জযাড  

(ি)  সিভ যাভপুযা উরন সমুরফাে জযাড  

ওয়াড প নং-২৩ (ক)  জভৌরবীযরটক প্রধান িড়ক হরত ফউ ফাজায ম পন্ত  

(ি)  জচৌধুযীাড়া সযাজ জহারটর এয েসর  

ওয়াড প নং-২৪ (ক) রাব জযারডয জেন  

(ি) আসকজ ারে হরত ভাস্টায ফাড়ী ম পন্ত জেন  

ওয়াড প নং-২৫ (ক) হাসজ যণআরী জযারডয জেন  

(ি) সিভ নািারাড়া ৬নঙ জযারডয জেন  

ওয়াড প নং-৩৫ (ক)  সফার জিন্টারযয সছরনয জেন  

(ি)  ফাটায েসরয জেন  

ওয়াড প নং-৩৬ (ক)  নয়ারটারা এিটিএি জথরক পূফ পসদরক প্রধান িড়ক ম পন্ত  

(ি)  জিানারী ফারেয যাস্তায মুি জথরক উত্তয সদরক জিজুয োরজয েসর ম পন্ত।  

 

 

 



অঞ্চর-৪ (সভযপুয) 

২৫/০৭/২০১৯ 

ওয়াড প নং-৯ জকাট ফাড়ীয াই জডন  

ওয়াড প নং-১০ রারকুঠি ফড় ভিসজরদয িাভরন াই জেন  

ওয়াড প নং-১১ ম পা ফ-৪ অসপরিয েসরয জিারা জেন  

ওয়াড প নং-১২ িম্মানীত কাউসিরয ভরহাদয় এয ফািবফন হরত ধান জেরতয জভাড় ম পন্ত াই জেন।  

ওয়াড প নং-১৩ ১২৪১/১, পূফ প ভসনপুয াই জেন  

ওয়াড প নং-১৪ জফেভ জযারকয়া স্বযসণ শুধুভাত্র কাজীাড়া িড়রকয জেন  

 

 

অঞ্চর-৫ (কাওযান ফাজায) 

২৫/০৭/২০১৯ হরত ৩১/০৭/২০১৯সি. ম পন্ত 

 

ওয়াড প নং-২৬  ১ আন্ডাযাি হরত আনন্দ সিরনভা হর (যাস্তায সিভ া) ম পন্ত জেন।  

২ জতজোও ফাসরকা সফদ্যারয় জথরক আন্ডাযাি (যাস্তায পূফ প া) ম পন্ত জেন।  

ওয়াড প নং-২৭  ১ ভাসনক সভয়া এসবসনউ এয িাভরনয জেন  

২ যনদা পারভ পিীয িাভরনয যাস্তায জেন  

ওয়াড প নং-২৮  ১ ভাহবুফ জভার পদ জযারডয উত্তয ারশ্বয যাস্তায জেন  

২ সফজ্ঞান জাদুঘয এয িাভরনয জেন  

ওয়াড প নং-২৯  ১ জান্নাতফাে ারকপয িাভরনয জেন, সফজরী ভহল্লা।  

২ সফজরী ভহল্লায জারভ ভিসজরদয িাভরনয জেন।  

ওয়াড প নং-৩০  ১ ফায়তুর আভান হাউসজং জিািাইটি ১নং জযাড  

২ ফায়তুর আভান হাউসজং জিািাইটি ২নং জযারডয জেন িমূহ  

ওয়াড প নং-৩১  ১ যাসজয়া সুরতানা জযারডয জেন  

২ িসরমুল্লাহ জযারডয জেন  

ওয়াড প নং-৩২  ১ রারভাটিয়া সনউ কররানী এনএইচএ বফরনয অবযন্তযীণ জেন িমূহ  

২ নফনীড় হাউসজং (শ্যাভরী) এয জেন িমূহ  

ওয়াড প নং-৩৩  ১ ফাফাড়ী জযারডয জেন িমূহ  

২ কারদযাফাদ হাউসজং এয অবযন্তযীণ জযাড  

ওয়াড প নং-৩৪  ১ সডএনসিসি ভারকপরটয মুসড় সিয জেন  

২ যারয়য ফাজায ভিসজরদয উত্তয ারয জেন।  

 


