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নগরীর ৩৮টি স্পটি ফুিওভার ব্রীজ 

ননর্ মাটের পনরকল্পনা গ্রহে করা হটেটে : মর্ের 

.  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে চট্টগ্রাম ড্রাইডক সল: জ্ঞযজ্ঞস্থা্ না ্সেচালক কমরডাে এম মাকিুদ আলম এনসডসি, 

স্ এিসি’ে মনতৃরে একটি সসতসনসধ দল আজ মোজ্ঞজ্ঞাে িকারল িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভজ্ঞরন তাাঁে দ)রে মিৌজনয িাক্ষাত কেরত আিরল মময়ে 

জ্ঞরলন, চট্টগ্রাম ড্রাইডক সল: উন্নত স ুক্তি জ্ঞযজ্ঞহারেে মাধযরম জাহাজ সনম পাণ সশরে অগ্রণী ভূসমকা ্ালন কেরে। সতসন সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে রূ্কে 

২০৪১িারল উন্নত জ্ঞাংলারদশ গঠরন জাহাজ সনম পাণ সশে অজ্ঞদান োখরজ্ঞ জ্ঞরল আশাজ্ঞাদ জ্ঞযি করেন। চট্টগ্রাম হরে মদরশে অে পননসতক উন্নয়রনে হাজ্ঞ। এই 

চট্টগ্রারমে উন্নয়রন জ্ঞতপমান িেকাে কণ পফুলী নদীে তলরদরশ িযারনল সনম পাণ, চট্টগ্রাম মেরক কক্সজ্ঞাজাে ্ পন্ত মেল লাইন সনম পাণ, মাতাোজ্ঞাসি সজ্ঞদুযৎ সকে, 

মরহশখাসল গভীে িমুদ্র জ্ঞন্দে, ফ্লাইওভাে সনম পাণ, আইটি ্াকপ স্থা্ নিহ সজ্ঞসভন্ন উন্নয়ন সকে জ্ঞাস্তজ্ঞায়ন কেরে  া ্ূরজ্ঞ প মকান িেকাে করেসন। তাই জৃ্ঞহত্তে 

চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে ্াশা্ াসশ চসিক নগেীে উন্নয়রন ্সেকেনা গ্রহণ করেরে। সতসন জ্ঞরলন, নগেীরত  ান চলাচল জৃ্ঞক্তিে কােরণ োস্তা ্ািা্ ারি 

নগেজ্ঞািীরক অরনক মভাগাসন্ত ম্াহারত হরে। এোিাও িিক দূঘিপনায় সনহত ও আহরতে িংখযা সদন সদন জৃ্ঞক্তি ্ারে। তাই নগেীরত ৩৮টি স্পি সচসিত 

করে চসিক ফুিওভাে ব্রীজ সনম পারণে সিিান্ত গ্রহণ করেরে। 

মময়রেে এই জ্ঞিরজ্ঞযে আরলারক কমরডাে এম মাকিুদ আলম জ্ঞরলন, চট্টগ্রাম ড্রাইডক চসিরকে উন্নয়ন কারজ অংশীদাে হরত আগ্রহী। সতসন চসিক গৃহীত 

৩৮টি ফুিওভাে ব্রীজ সনম পারণ ও আজ্ঞ পজনা িংেক্ষরণে জনয গযারজ্ঞ পজ করেইনাে ততেীে কো উরেখ করে জ্ঞরলন, জ্ঞতপমারন চট্টগ্রাম ড্রাইডক সিরলি সিটি 

কর্ পারেশনরক গযারজ্ঞ পজ করেইনাে িেজ্ঞোহ কেরে। তাই চসিক গৃহীত ফুিওভাে ব্রীজ সনম পাণ ও এে মিৌন্দ পযজ্ঞধ পরনে কারজ অংশীদাে হওয়াে এজ্ঞং সিরলি 

সিটি কর্ পারেশনরক িেজ্ঞোহকৃত গযারজ্ঞ পজ করেইনারেে অনুরূ্ করেইনাে চসিকরক িেজ্ঞোরহে ইো ম্াষণ করেন। মময়ে ড্রাইডক জ্ঞযজ্ঞস্থা্ করক এই 

জ্ঞযা্ ারে সসতরজ্ঞদন আকারে সস্তাজ্ঞ ্াঠারনাে ্োমশ প মদন। 

এিময় চট্টগ্রাম ড্রাইডক সল: কযারেন হাসমদ ও চসিক সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক উ্সস্থত সেরলন। 

 

  

চনিক ভ্রার্যর্াে আদালত পনরচানলত 

িরকানর ননটেধাজ্ঞা না মর্টন খাবার পনরটবশন করাে 

নগরীর নবনভন্ন মরষু্টটনন্ট ও ৬ বযক্তিটক ৩৫ হাজার িাকা জনরর্ানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মোজ্ঞজ্ঞাে মহানগে এলাকায় মমাজ্ঞাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। চিসক সনজ্ঞ পাহী মযাক্তজরেি মারুফা মজ্ঞগম মনলী’ে 

মনতৃরে এই মমাজ্ঞাইল মকপাি মকাসভড-১৯ করোনাভাইোি সনয়ন্ত্ররণে লরক্ষ িেকাে মঘাসষত সজ্ঞসধসনরষধ না মানায় ও গ্রাহকরদে টিকা িনদ না মদরখ 

মেি্িুরেরে খাজ্ঞাে ্সেরজ্ঞশন কোয় নাসেোজ্ঞাদস্থ িুলতান ডাইনরক ১০হাজাে, মতোরকািা মেি্িুরেেরক ৫হাজাে, মহায়াইি মেসজ্ঞিরক ৫হাজাে, মেজ্ঞরক 

৫হাজাে, লালসদঘীে ্াি এলাকাে সনউ মালঞ্চরক ২হাজাে ও ্িশী মেি্িুরেেরক ২হাজাে িাকািহ লালসদঘী ও আন্দেসকো এলাকায় ফুি্ারত জ্ঞযজ্ঞিা 

কো দারয় ৬ জ্ঞযক্তিিহ িজ্ঞ পরমাি ১২টি মামলা রুজু ্ূজ্ঞ পক ৩৫ হাজাে িাকা জসেমানা আদায় কো হয়।  

এই িময় গ্রাহকরদে টিকা িনদ ও মাস্ক ্োে সজ্ঞষয় সনক্তিত কোে জনয মেি্িুরেে মাসলকরদে সনদশ পনা সদান কো হয় এজ্ঞং জনিাধােণরক ¯^াাস্থয সজ্ঞসধ 

মমরন চলাে সজ্ঞষরয়ও িরচতন কো হয়। 

এিময় মযাক্তজরেিরক িহায়তা করেন সিটি কর্ পারেশরনে কম পকতপা-কম পচােী ও মমররা্ সলিন ্ুাুসলশ। 

 

 

নিক্তিক মরজওোনা ওটেলটফোর ফাউটেশন’র কম্বল নবতরে অনুষ্ঠাটন মর্ের 

আতমর্ানবতার মিবার মচটে উত্তর্ কাজ আর মনই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, আতপমানজ্ঞতাে মিজ্ঞাে মচরয় উত্তম কাজ আে মনই।  ারদে মরধয মানসজ্ঞক 

মূলযরজ্ঞাধ কাজ করে তাোই সকৃত মানুষ। সতসন জ্ঞরলন, হতদসেদ্র ও িীসমত আরয়ে মানুরষো এ শীরত করে সদন া্ ন কেরে। শীতাতপরদে শীতজ্ঞস্ত্র মদওয়াে 

মাধযরম অিেল মানুষরক মিজ্ঞা কোে এই উরদযাগ সনিঃিরন্দরহ সশংিনীয়। এই শীরত করোনাে নতুন ধেণ ওসমেরণে সাদুপভাজ্ঞ জৃ্ঞক্তি ্াওয়ায় সতসন 

নগেজ্ঞািীরক িেকাে সনরদপসশত স্বাস্থযসজ্ঞসধ মমরন চলরত ও দু্রত মকাসভড ভযাক্তক্সন সনরত আহ্বান জানান। আজ মোজ্ঞজ্ঞাে আগ্রাজ্ঞাদ ্ানওয়ালা ্ািায় জনরনতা 

এ.সজ্ঞ.এম মসহউক্তিন মচৌধুেীে ৪ে প মৃতুযজ্ঞাসষ পকী উ্লরক্ষ সিক্তিক মেজওয়ানা ওরয়লরফয়াে ফাউরেশন’ে উরদযারগ কম্বল সজ্ঞতেণ অনুষ্ঠারন সধান অসতসেে 

জ্ঞিরজ্ঞয সতসন একো জ্ঞরলন। 

ওরয়লরফয়ারেে মচয়ােমযান আলহাজ্ব  তিয়দ মাহামুদুল হরকে িভা্ সতরে ও োত্রলীগ মনতা িাজ্জাদ আলী জরুয়রলে িঞ্চালনায় এরত আরো জ্ঞিজ্ঞয োরখন 

কাউক্তিলে নাজমুল হক সডউক, িংে¶সাত ওয়াডপ কাউক্তিলে জারহদা মজ্ঞগম ্স্ , ওয়াডপ আওয়ামী লীগ মনতা মমা. সিোজলু ইিলাম, আকোম মহারিন 

িজু্ঞজ, আজ্ঞদুল মান্নান কাজল, আজ্ঞদুে েহমান সময়া, মুহাম্মদ শাহ আলম, জসহরুল ইিলাম, সদদারুল আলম, আকজ্ঞে আলী, ওিমান গসন আলমগীে, 

হারফজ মমা. িাহাজু্ঞিীন সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, মাননীয় সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা িেকারেে িমরয় শীত জ্ঞরস্ত্রে অভারজ্ঞ কাউরক কে মভাগ কেরত হরজ্ঞ না। তােই ্ে অনুিেণ করে 

সজ্ঞসভন্ন িামাক্তজক, োজননসতক, মানসজ্ঞক িংগঠন ও সজ্ঞত্তশালীো িাোরদরশ শীতজ্ঞস্ত্র সজ্ঞতেণ কেরে এজ্ঞং তা অজ্ঞযাহত োকরজ্ঞ। সতসন জ্ঞরলন, জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধে মিানাে 

জ্ঞাংলা জ্ঞাস্তজ্ঞায়ন তো উন্নত জ্ঞাংলারদশ গিরত মদরশে সরতযক মানুরষে ভাত, কা্ ি, মাোরগাাঁজাে ঠাাঁইিহ িকরলে জনয সশক্ষা ও সচসকৎিা মিজ্ঞা সনক্তিত 

কেরত সনেলিভারজ্ঞ কাজ করে  ারেন জ্ঞতপমান িেকাে। তাই সতসন ২০৩০িারলে মরধয মদশরক উন্নয়নশীল ও ২০৪১িারলে মরধয উন্নত মদরশ রূ্ান্তে 

কেরত সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে হাতরক শক্তিশালী কোে জনয িজ্ঞাইরক ঐকযজ্ঞিভারজ্ঞ এসগরয় আিাে আহ্বান জানান। 

সতসন নগেজ্ঞািীে উরিরশয জ্ঞরলন, নগেীে জলাজ্ঞিতা মেরক ্সেত্রারণে জনয মমগা সকরেে ্াশা্ াসশ চসিরকে সনজস্ব উরদযারগ খাল, নালা-নদপমা মেরক 

মাটি ও জ্ঞজপয উরত্তালন কাজ চলরে। সকন্তু দুিঃখজনক হরলা ্সেস্কাে কোে ্েও একটি অিরচতন মহল আজ্ঞাে ময়লা আজ্ঞজপনা মফরল আরগে অজ্ঞস্থায় 

সফসেরয় আনরে। এধেরণে ্সেসস্থসত অজ্ঞযাহত োকরল জলাজ্ঞিতা মেরক ্সেত্রাণ ্াওয়া মকানভারজ্ঞই িম্ভজ্ঞ নয় জ্ঞরল সতসন অসভমত জ্ঞযি করেন। 

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 
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প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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