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চসিকের ররোড রেনকেইনযোন্স ট্রোে উকবোধনেোকে রেয়র 

আধুসনে প্রযুক্তি ব্যব্হোর েকর ব্র্ ষো রেৌিুকেও 

ররোড রেনকেইনযোন্স েোজ েরোর িক্ষেতো অজষন েকরকে চসিে 

 

নগেীে োস্তাঘাি িংস্কারেে কারজ গসিশীলিা আনায়রন চসিক িংগৃি নিুন মমনরিইনযান্স ট্রাক সিরয় োস্তা িংস্কাে কারজে উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি 

কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। উরবাধনকারল মময়ে বরলন, িড়ক িংস্কারে আধুসনক স ুক্তি িম্বসলি মোি মমনরিইনযান্স ট্রাক 

বযবহারেে ফরল িময় ও অর্ প িুটিই মোধ হরব। সবরেে উন্নি মিশগুরলারি আধুসনক স ুক্তি িম্পন্ন ট্রাকগুরলা অিযন্ত জনসসয়। সিসন বরলন, বাংলারিরশ 

চসিকই সর্ম মোি মমনরিইনযান্স ট্রাকগুরলা িংগ্রহ করেরে। োস্তায় গিপ বা ফািল মিখা সিরল এই ট্রারকে মাধযরম িাৎক্ষসিক মমোমরিে ফরল আরো বড় 

গিপ বা ফািল মর্রক োস্তারক েক্ষা কো  ারব। বর্ পা মমৌিুরমও োস্তা মমোমরি মকান ধেরিে অিুসবধা হরব না। মময়ে বরলন, এই ট্রাকগুরলা বযবহারেে ফরল 

আলািা এিফল্ট প্লারেে সরয়াজন হরব না। িাৎক্ষসিক সমক্সাে তিেী কো  ারব। িাই বৃটি বািল বা িুর পারগে কােরি মমোমি কাজ স্থসগি হরল সমক্সাে নি 

হরব না, ম খারন এিফল্ট প্লারে তিেী কো সমক্সাে নি হরয়  ায়। মোি মমনরিইনযান্স ট্রাকগুরলারি উন্নিমারনে ইমালশন বযবহারেে ফরল কারজে গুিগি 

মান বজায় র্াকরব এবং িীঘ পস্থায়ী হরব। সিসন সসশক্ষিসা) অ্ারেিে, চালক ও মমকাসনকরিে মোি মমনরিইনযান্স ট্রাকগুরলাে  র্া র্ বযবহারেে উ্ে 

গুরুত্বারো্  করেন। এই আধুসনক স ুক্তি বযবহাে করে বর্ পা মমৌিুরমও মোি মমনরিইনযান্স কাজ কোে িক্ষমিা অজপন করেরে চসিক। আজ মোববাে 

িকারল সি.আে.সব িাি োস্তাে মমারড় আধুসনক মমনরিইনযান্স ট্রাক সিরয় োস্তা িংস্কাে কারজে উরবাধনকারল সিসন একর্া বরলন। 

এিময় উ্সস্থি সেরলন চসিক সধান সনব পাহী কম পকিপা মমাহাম্মি শহীিুল আলম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসফকুল 

ইিলাম মাসনক, িত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী ( াসিক) িুিী্  বিাক, সনব পাহী সরকৌশলী সবপ্লব িাশ, সমজপা ফজলুল কারিে, জয়রিন বড়ুয়া, মিৌসহিুল আলম, 

্সেচ্ছন্ন ্সেিশ পক সিব শম পা, সিসবএ’ে িভা্ সি ফসেি আহমি, িহ-িভা্ সি জারহিুল আলম মচৌধুেী। 

মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে বজপয বযবস্থা্ নািহ জলজি মর্রক ্সেত্রারিে জনয আধুসনক স ুক্তিে উ্ে মজাে মিয়া হরচ্ছ। নগেীরি 

৫৭টি খাল ও ৬৫০সক.সম. নালা ্সেস্কাে কেরব চসিক। জানুয়ােীে সর্ম ি)াহ মর্রক ৫৯৮টি নালাে িাসলকা সনরয় মমগা সকরেে বাইরে র্াকা খাল ও বড় 

নালাে িাসলকা মচরয় সিসিএরক সচটি সিরচ্ছ চসিক। এই িাসলকা ্াওয়াে ্ে কারজে তবিিা িূে হরব। সিসন জানান, খাল নালাগুরলারি ম খারন মাটি জরম 

আরে মিই মাটিগুরলা অ্িােি করে ্াসন চলাচল স্বাভাসবক গসি সফসেরয় আনা হরব। সিসন মাটি উরত্তালন কাজ ্সেচালনা কোে জনয বযবস্থা সনরি 

িংসিি সবভাগরক সনরিপশনা সিান করেন। আগামী বর্ পাে আগ ্ পন্ত নগরেে নালা-নিপমাে মাটি উরত্তালরনে কাজ চলমান র্াকরব বরল সিসন অসভমি বযি 

করেন। 

  

 

চসিে রেয়রকে স্মোরেসেসি সিকেো 

সডকলোেো প্রকেৌশেীরো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারর্ আজ মোববাে িু্ুরে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভবরন িাাঁে ি)রে চসিক সিরপ্লামা 

ইক্তিসনয়াি প এরিাসিরয়শন মনিৃবৃন্দ িাক্ষাি করে িারিে সবসভন্ন িাসব-িাওয়া সনরয় স্মােকসলস্  ম্শ করেন। 

িারিে স্মােকসলস্ রি মময়রেে সনকি ৭িফা িাসবনামা ম্শ করেন। ৭িফাে মরধয উরেখর াগয হরলা সনরয়াগ ্রিান্নসি কসমটি িংরশাধরন সিরপ্লামা 

ইক্তিসনয়াি প এরিাসিরয়শরনে সসিসনসধ োখা, আইইসবে িিিয নাহরল িহকােী সরকৌশলী ্রি আরবিন কেরি ্ােরবনা এই শিপ চাকসেে সবসধমালা মর্রক 

বাসিল, ২০১৬িারল সনরয়াগ ্াওয়া অস্থায়ী উ্িহকােী সরকৌশলীরিে চাকসে স্থায়ী কো, চসিরক িব পজনগ্রাহয একটি সনরয়াগ সবসধ সিয়ন কো ইিযাসি। 

মময়ে িারিে িাসবনামাে সবর্রয় সিরপ্লামা সরকৌশলী এরিাসিরয়শন মনিৃবৃন্দরক সবসধ সবধান অনু ায়ী সক কো  ায় িা মভরব মিখাে আোি মিন 

এিময় সিরপ্লামা সরকৌশলীরিে ্রক্ষ স্মােকসলস্  সিানকারল উ্সস্থি সেরলন িংগিরনে িভা্ সি সরকৌশলী মমা. জসিম উক্তিন, িাধােি িম্পািক 

সরকৌশলী িুিী্  বিাক, মমা. মগাফোন, মসশউে েহমান ্ারভল সমুখ। 

 

স্বোক্ষসরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি িাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


