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চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ শসনবাে িকারল নগেীে ৬নং ্ূব প ম ালশহে ওয়ার্পস্থ মমাহনা কাসমউসনটি মিন্টারে 

্ারশ বীজপা খারল সিসর্এ’ে অধীরন জলাবদ্ধতা সনেিরন বাস্তবায়নাধীন মমগা সকরেে ফরল জলাবদ্ধতায় িৃষ্ট নাগসেক দুর্পাগ ও ম া্গাসি িরেজসমরন 

সতযক্ষ করেন। এই িময় সতসন বরলন, ৬নং ্ূব প ম ালশহে, ১৭নং ্শ্চিম বকসলয়া ও ১৮নং ্ূব প বাকসলয়া ওয়ারর্পে বৃহত্তে বাকসলয়ায় বীজপা খারলে সবস্ ন্ন 

স্থারন বাাাাঁধ মদয়ায় অত্র এলাকায় দুস ত ্াসন এই শুকরনা মমৌিুরমও জমাি হরয় আরে। এমনসক বাসি-ঘে, মদাকানÑ্াঠ ও বযবিা সসতষ্ঠারনও দুস ত ্াসন 

ঢুরক ্িায় চেম নাগসেক দুর্পাগ ও ম্াগাসি িরহযে িীমা অসতক্রম করেরে। োস্তা-ঘাি ও অসলরত গসলরতও দুস ত ্াসন সস্থত হরয় থাকায় জনিাধােরেে 

চলা মফো অিম্ভব হরয় ্রিরে। ফরল জনস্বাস্থয সনো্ ত্তাে হুমসক হরয় দাাাঁসিরয়রে।  

মময়ে আরো বরলন, সিসর্এ জলাবদ্ধতা সনেিরন সকরেে অধীন ম  িকল খারল বাাাঁধ সদরয় ্াসন চলাচরল সসতবন্ধকতা ততেী করেরে তারদে বােবাে তাগাদা 

মদয়া িরত্ত¡ও মি িকল সসতবন্ধকতা অ্িােে করেসন।  াে ফরল জমািবদ্ধ দুস ত ্াসন জরম োস্তাÑঘাি ও এলাকাবািীে মদাকান-্াঠ ও ঘে-বাসিরত 

ঢুরক ্রিরে এবং বহুমাশ্চত্রক নাগসেক দুর্পাগ িৃটষ্ট হরে। সব য়টি সকে ্সেচালকরক অবসহত কো হরল সতসন তা অনুবাদ করেন। সতসন আরো বরলন, 

খারলে বাাাঁধ অ্িােে না হওয়ায় সবদযমান নাগসেক দুর্পাগ লাঘরব মকান িমন্বয় িাধরনে সরয়াজন ্রি না। সকে বাস্তবায়ন কতৃপ্ ক্ষই এবযা্ ারে  থা থ 

কা পকে ্রদরক্ষ্ সনরত ্ারেন।  

এিময় মময়রেে িারথ উ্সস্থত সেরলন মহানগে আওয়ামী লীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক মনামান আল মাহমুদ, ওয়ার্প কাউশ্চিলে এম. আশোফুল আলম, 

নুরুল আলম সময়া, ওয়ার্প আওয়ামী লীগ মনতা শামিুল আলম, সরকৌশলী মিসলম উল্লাহ, আবুল কালাম করেক্টে সমুখ। 

 

 

পূব জ ম ােশহর ওয়ালডজ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শীেবস্ত্র রবেরণকালে মেয়র 

উন্নয়লনর অগ্রযাত্রা মকান্ালব বযহে হলে মদয়া যালব না 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মদরশে উন্নয়ন অগ্র াত্রারক মকান্ারবই বযহত হরত মদয়া  ারব না। মদশ আল 

উন্নয়রনে মহািিক মবরয় দুব পাে গসতরত এসগরয়  ারে। এই অগ্র াত্রা অরনরকেই িহয হরে না। সমথযা-বারনায়াি ও কােসনক তথয সদরয় িামাশ্চজক 

ম াগার াগ মাধযরম জনগেরক সবভ্রাি কোে মচষ্টা কেরে স্বাধীনতা সবরোধী শশ্চি। এই অ্শশ্চিে সবরুরদ্ধ বাংলারদশ আওয়ামী লীগ ও িহর াগী িংগঠনরক 

রুরখ দাাাঁিারত হরব এবং জনগেরক িটঠক তথয জনারনা সরতযক মনতা-কমীে ঈমাসন দাসয়ত্ব হরয় দাাাঁসিরয়রে।সতসন আজ শসনবাে িকারল ্ূব প ম ালশহে 

ওয়ার্পস্থ একটি কসমউসনটি মিন্টারে শীতবস্ত্র ও স্বাস্থয িুেক্ষা িামগ্রী সবতেে অনুষ্ঠারন সধান অসতসথে বিরবয একথা বরলন। 

্ূব প ম ালশহে ওয়ার্প কাউশ্চিলে এম. আশোফুল আলরমে ি্া্ সতরত্ব অনুটষ্ঠত ি্ায় আরো বিবয োরখন মহানগে আওয়ামী লীরগে িাংগঠসনক 

িম্পাদক মনামান আল মাহমুদ, ওয়ার্প কাউশ্চিলে নুরুল আলম সময়া, ওয়ার্প আওয়ামী লীগ মনতা শামিুল আলম, সরকৌ. মিসলম উল্লাহ, মঞ্জেু মহারিন, 

করেক্টে আবুল কালাম, হুমায়ুন কসবে, আরনায়াে মহারিন বাবুল, মমা. মহারিন, মমা. ইসিি, কসফল উশ্চিন, কুতুব উশ্চিন, মমা. আলমগীে, হািান মুোদ জকু, 

নূে উশ্চিন সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রাম নগেীরক ওয়ান সিটি িু িাউন মরর্রল গরি মতালাে দীঘ প সদরনে স্বপ্ন বাস্তরবে দাে সারি এরি কিা নািরে। এই অঞ্চরলে 

মানুর ে দীঘ প সদরনে স্বরপ্নে বঙ্গবনু্ধ িারনল আগামী অরক্টাবরে উরবাধরনে কথা সধানমন্ত্রী ইরতামরধযই মঘা ো সদরয়রেন। তাই এই নগেীরক িুন্দে োখরত 

িকলরক সকৃত নাগসেক দাসয়ত্ব ্ালন কেরত হরব। সতসন অিহায় শীতাথ প মানুর ে ্ারশ দাাাঁিারত সবত্তবানরদে এসগরয় আশাে আহŸাান জানান। ি া্রশর  

সতসন শীতবস্ত্র ও স্বাস্থয িুেক্ষা িামগ্রী সবতেে করেন। 
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