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চসিকের ৬ষ্ঠ পসরষকের ১২তম িাধারণ িভায় মময়র 

বাসরে সবল্ডিং মেকে সবমানবন্দর পর্ যন্ত িড়কের নাম 

“জনকনত্রী মেখ হাসিনা িড়ে” নামেরকণর সিদ্ধান্ত 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, চট্টগ্রারমে উন্নয়রন সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা ম  আন্তসেকতা মেসখরয়রেন সজ্ঞরশষ 

করে মকানরূ্ মযাসচং ফান্ড জ্ঞযসতরেরক ২হাজাে ৪শত ৯১ মকাটি িাকাে ম  অনুরমােন সেরয়রেন তাে কৃতপ্ততা স্বরূ্ নগেীে অতযন্ত গুরুত্ব্ূর্ প িড়ক 

জ্ঞাসেক সজ্ঞল্ডং মেরক সজ্ঞমানজ্ঞন্দে ্ পন্ত িড়কটিে নাম “জনরনত্রী মশখ হাসিনা িড়ক” নামকের্ কোে সিদ্ধান্ত চসিরকে ৬ষ্ঠ ্সেষরেে ১২তম িাধাের্ 

িভায় িজ্ঞ পিম্মসতক্ররম গ্রহর্ কো হরয়রে। এোড়া জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধ মশখ মুল্জজু্ঞে েহমারনে ্রে স্বাধীনতাে ১ম ম াষর্াকােী জনরনতা এম.এ হান্নান’ে কজ্ঞেটিরত 

তাাঁে কীসতপগাাঁো িম্বসলত নামফলক স্থা্ন ও সজ্ঞসভন্ন মেরত্র চট্টগ্রারমে ম িজ্ঞ জ্ঞের্ীয় মহান জ্ঞযল্িো অজ্ঞোন মেরখরেন তারেে সৃ্মসতরক অম্লান োখাে জনয 

তারেে কৃসতরত্বে সজ্ঞজ্ঞের্ িম্বসলত সৃ্মসতফলক স্থা্রনে জনয সতসন ম াষর্া মেন। আজ িকারল আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোতন নগে ভজ্ঞরন মক.সজ্ঞ আজ্ঞেুচ িাত্তাে 

সমলনায়তরন চসিক ৬ষ্ঠ ্ সেষরেে ১২তম িাধাের্ িভায় িভা্সতে জ্ঞিরজ্ঞয সতসন একো জ্ঞরলন। 

চসিক সধান সনজ্ঞ পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম’ে িঞ্চালনায় ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উল্িন, আফরোজা কালাম, িসচজ্ঞ খারলে মাহমুে, সধান 

োজ¯  ̂কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, সধান সশো কম পকতপা লুৎফুন নাহাে, সধান ¯^াাস্থয কম পকতপা ডা. মিসলম আকতাে মচৌধুেী, সধান সরকৌশলী েসফকুল 

ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ মুহাম্মে আজু্ঞল হারশম, কাউল্িলে, িংেসেত কাউল্িলে ও সজ্ঞভাগীয় সধানগর্ িভায় জ্ঞিজ্ঞয োরখন। 

মময়ে নগেজ্ঞািীে উরিরশয জ্ঞরলন, গৃহকে সনরয় নানাধেরর্ে সজ্ঞভ্রাসন্তমূলক গুজজ্ঞ েড়ারনা হরে। এই ধেরর্ে সজ্ঞভ্রাসন্তরত কর্ প্ াত না করে আ্নাো আমাে 

উ্ে আস্থা োখাে জনয অনুরোধ জানাল্ে। সতসন এ সিরঙ্গ ্ুর্রুরল্লখ করে জ্ঞরলন, মকান কে জৃ্ঞল্দ্ধ কোে অজ্ঞকাশ মনই শুধুমাত্র করেে আওতা জৃ্ঞল্দ্ধ হরজ্ঞ। 

অে পাৎ আরগ ম  স্থা্নাগুরলা সেরলা তা জৃ্ঞল্দ্ধ কো হরল উি অংরশে কে ধা প কো হরজ্ঞ। অিংগসত েূে কোে জনয ২টি সেসভউ কসমটিে স্থরল আরো ২টি 

কসমটি গঠন কো হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন জানান। এই সেসভউ কসমটিে মাধযরম িকল আস্ল সজ্ঞরজ্ঞচনা করে িহনীয় ্ পারয় কে সনধ পাের্ কো হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন েৃঢ় 

অসভমত জ্ঞযি করেন। মময়ে িেকােী সজ্ঞসধ-সজ্ঞধান অনুিের্ করে ম  িমস্ত খাত মেরক চসিরকে কে আোয় হয় না তা সচসিত করে কে আোরয় জ্ঞযজ্ঞস্থা 

গ্রহরর্ে জনয োজ¯^ সজ্ঞভাগরক সনরেপশনা মেন। 

মময়ে নগেীে চেমেুরভপাগ জলাজ্ঞদ্ধতা সনেিরন মমগাসকরেে কারজে গসত জৃ্ঞল্দ্ধরত িরন্তাষ সকাশ করে জ্ঞরলন, এই শুষ্ক মমৌিুরম সসতটি ওয়ারডপে মোি-জ্ঞড় 

খাল, নালা-নেপমা মেরক ্সলসেন, আজ্ঞজপনা ও মাটি অ্িাের্ কেরত িংসিষ্ট সজ্ঞভাগরক সনরেপশ সোন করেন। সতসন আজ্ঞারো হুসশয়াসে উচ্চাের্ করে জ্ঞরলন, 

 াো অবজ্ঞধভারজ্ঞ খাল, নালা-নেপমা েখল্ূজ্ঞ পক স্থা্না সনম পার্ করে ্াসন সনষ্কাশরন ম  সসতজ্ঞন্ধকতা িৃটষ্ট করেরে তা তারেে স্ব স্ব উরেযারগ িসেরয় মফলরত 

হরজ্ঞ। অনযোয় চসিক মযাল্জরেরিে মাধযরম উরেে ও জসেমানা কো হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন জানান। 

মময়ে নগেীে আরলাকায়ন সিরঙ্গ জ্ঞরলন, অরনক িড়ক জ্ঞাসত োরত জ্বরল না জ্ঞরল অসভর াগ আরে। সজ্ঞেুযৎ সজ্ঞভারগে োসয়ত্বসা) িড়ক জ্ঞাসত ্সেেশ পরকে 

মাধযরম তোেকী করে ্রেে সেন দু্রত জ্ঞযজ্ঞস্থা সনরত হরজ্ঞ।  সে এে জ্ঞযসতক্রম হয় িংসিষ্ট োসয়ত্বসা)রেে সজ্ঞরুরদ্ধ জ্ঞযজ্ঞস্থা মনয়া হরজ্ঞ। সতসন কাউল্িলেরেে 

তারেে ওয়ারডপ সরয়াজনীয় মশড’ে চাসহো্ত্র সসতরজ্ঞেন আকারে জমা মেয়াে জনয আহŸাান জানান। এই শুষ্ক মমৌিুরম িড়কগুরলারত মলইন মাসকপং ও 

মজব্রাক্রসিং’ে কাজ িম্পন্ন কোে জনয িংসিষ্ট সজ্ঞভাগরক সনরেপশ সোন করেন। িভায় ওয়ািািহ িকল মিজ্ঞা িংস্থা কতৃপক কতপনকৃত োস্তা দু্রততাে িারে 

মমোমরতে জনয সরকৌশল সজ্ঞভাগরক সনরেপশনা সোন করেন। 

আগামী েমজান মািরক িামরন মেরখ জ্ঞাজাে মসনিসেং’ে উ্ে গুরুত্বারো্ করে জ্ঞরলন, দু্রত িমরয়ে মরধয চট্টগ্রাম মচম্বাে অজ্ঞ কমাি পিহ জ্ঞযজ্ঞিায়ী ও 

জ্ঞাজাে কসমটিে সসতসনসধরেে সনরয় মতসজ্ঞসনময় িভা কো হরজ্ঞ। এোড়া অবজ্ঞধ জ্ঞাজাে উরেরেে জ্ঞযা্ারে চলমান অসভ ান মজােোে কো হরজ্ঞ জ্ঞরল উরল্লখ 

করেন। 

আধুসনকায়নকৃত মমমন মাতৃিেন হাি্াতালটি ্ সেচালনাে জনয একটি সশািসনক কসমটি গঠন কো হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন িভারক অজ্ঞসহত করেন। 

্সেরজ্ঞরশে অসভশা্ ¯^রূ্ ্সলসেন জ্ঞযজ্ঞহাে জ্ঞরন্ধে কো উরল্লখ করে জ্ঞরলন, নগেীে ৫০টিে অসধক কাাঁচাজ্ঞাজাে আরে ম খারন এখরনা ্সলসেন জ্ঞযজ্ঞহাে 

কো হরে। এই জ্ঞযা্ারে চসিক কাাঁচাজ্ঞাজােগুরলা মেরক ্সলসেন জ্ঞযজ্ঞহাে জ্ঞরন্ধ ম  উরেযাগ গ্রহর্ করেরে তারত িকল জ্ঞযজ্ঞিায়ীিহ নগেজ্ঞািীে িহর াসগতা 

কামনা করেন। আগামী ১৫মফব্রæয়ােী মেরক চসিক মযাল্জরেরিে মাধযরম সসতটি জ্ঞাজারে অসভ ান ্ সেচাসলত হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন ্ ুর্রুরল্লখ করেন। 

িভায় সজ্ঞগত িভাে কা পসজ্ঞজ্ঞের্ী ও স্থায়ী কসমটিে িভাে কা পসজ্ঞজ্ঞেনী িজ্ঞ প িম্মসতক্ররম অনুরমােন সোন কো হয়। িভাে শুরুরত মকাোন মতলাওয়াত ও 

মুনাজাত কো হয়। িভায় সজ্ঞগত িভাে ্ ে চট্টগ্রামিহ মেরশে জ্ঞরের্য জ্ঞযল্িরেে মৃতুযরত মশাক সকাশ ও তারেে রূরহে মাগরফোত কামনা কো হয়। 

 

চসিে ভ্রামযমাণ আোলত পসরচাসলত 

অস্বাস্থ্যের ও মনািংরা পসরকবকে মবোরীপণয উৎপােন  ও সবল্ি 

েরায় আপন মবোরীকে ৫০হাজার টাো জসরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ েসজ্ঞজ্ঞাে নগেীরত মমাজ্ঞাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনজ্ঞ পাহী মযাল্জরেি মারুফা মজ্ঞগম মনলীে মনতৃরত্ব ইস্রজড 

োনাধীন জ্ঞন্দেটিলা এলাকায় অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো ্সেরজ্ঞরশ মজ্ঞকােী্র্য উৎ্ােন ও সজ্ঞক্রয় কোে োরয় আ্ন মজ্ঞকােীরক ৫০হাজাে িাকা জসেমানা 

কো হয়। একই অসভ ারন সিলসমল জ্ঞাজারে োস্তা ও ফুি্াত েখল্ূজ্ঞ পক জ্ঞযজ্ঞিা ্সেচালনা কোে োরয় ২ মোকান মাসলরকে সজ্ঞরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূজ্ঞ পক 

৪হাজাে িাকা জসেমানা আোয় কো হয়।  

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সজ্ঞভারগে কম পকতপা-কম পচােী, চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাল্জরেিগর্রক িহায়তা সোন করে। 

 

স্বাক্ষসরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাজ্ঞাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


