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ক োরবোনি পশুর বর্জ্য অপসোরি নবষয়ে প্রস্তুনি সভোে কেের  

ক োরবোনির সোি ঘন্টোর েয়যয পশুর বর্জ্য 

অপসোরণ  রয়ব চনস    

 

আিন্ন ককােজ্ঞাসনে ঈরেে জ্ঞজপয অ্িােরে িজ্ঞ ধেরেে সস্তুসি িম্পন্ন করেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন। চসিক সজ্ঞগি জ্ঞেে গুরলাে িাফরলযে 

ধাোজ্ঞাসিকিায় এজ্ঞারো ঈরেে সেন সজ্ঞরকল ৪িাে মরধয নগেীে ৪১টি ওয়ারডপে জ্ঞজপয অ্িােরেে ্সেকল্পনা সনরয়রে। আজ মঙ্গলজ্ঞাে সজ্ঞরকরল 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে কক সজ্ঞ আজ্ঞেুচ েত্তাে সমলনায়িরন জ্ঞজপয অ্িােরে ্সেচ্ছন্ন ও  াসিক সজ্ঞভারগে এক সস্তুসি িভায়  সধান অসিসিে 

জ্ঞক্তরজ্ঞয কময়ে এ কিা জানান।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনজ্ঞ পািী কম পকিপা কমািাম্মে শিীেুল আলরমে িভা্সিরে ভােসা) সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকিপা মুিাম্মে আজ্ঞুল 

িারশরমে িঞ্চালনায় এরি জ্ঞক্তজ্ঞয োরখন জ্ঞজপয স্ট্যান্ডং কসমটিে িভা্সি কাউন্িলে কমা. কমাজ্ঞােক আলী, িাজী নুরুল িক, আজ্ঞেুি িালাম 

মািুম, শারিে ইকজ্ঞাল জ্ঞাজ্ঞু , এিোরুল িক, িসচজ্ঞ খারলে মািমুে, অসি. সধান সরকৌশলী কামরুল ইিলাম, িত্ত্বাজ্ঞধায়ক সরকৌশলী ঝুলন কুমাে 

োশ, সনজ্ঞ পািী সরকৌশলী সমজপা ফজলুল কারেে ও ্সেচ্ছন্ন কম পকিপা সনজ্ঞ শম পা সমুখ।  

সজ্ঞসভন্ন ওয়ারডপে কাউন্িলেগে জ্ঞজপয অ্িােরে িারেে মিামি, কলাকজ্ঞল ও গাসিে চাসিো ও ্সেকল্পনাে কিা িভায় িুরল ধরেন। ৪১টি ওয়ারডপ 

োসয়েসা) ্সেচ্ছন্ন সজ্ঞভারগে িু্ােভাইজােো জ্ঞজপয অ্িােরে িারেে কারজে িুসজ্ঞধারি প সরয়াজনীয় ওয়াসকিসক, গাসি, িমিম গাসি, কজ্ঞলো, 

ঝাি–, িুইল জ্ঞযারো চাসিোে কিা উরেখ করে িা িেজ্ঞোরিে সরয়াজনীয় জ্ঞযজ্ঞস্থা কনয়াে অনুরোধ করেন। 

কময়ে আরো জানান, সিটি কর্ পারেশন ৬টি কজারন সজ্ঞভক্ত িরয় ককােজ্ঞাসনে ্শুে জ্ঞজপয অ্িােে কেরজ্ঞ। আে এ কারজে জনয কর্ পারেশন ৫ 

িাজাে শ্রসমক, ৩৪৫টি গাসি, ্শু জজ্ঞাইকৃি স্থারন সিসচং ্াওডাে সেিারনাে জ্ঞযজ্ঞস্থা করেরে। এজ্ঞং িরু োস্তা ও গসল কিরক জ্ঞজপয অ্িােরেে 

জনয িমিম, িুইল কভরু ও জ্ঞজপয অ্িােে কাজ িোেসকরি সনরয়ান্জি ্সেচ্ছন্ন সজ্ঞভারগে িু্ােভাইজােরেে জনয সিএনন্জ চাসলি িযান্িে 

জ্ঞযজ্ঞস্থা োখা িরয়রে। এ োিা ককােজ্ঞাসনে ্শুে জ্ঞজপয অ্িােরে নাগসেকরেে িির াসগিা কচরয় চট্টগ্রারমে স্থানীয় ্ন্িকাগুরলা সজ্ঞপ্তা্ন সচাে, 

সসিটি ওয়ারডপে মিন্জেগুরলারি ইমাম িারিরজ্ঞে মাধযরম সচাে, িযাড সজ্ঞল ও সলফরলি সজ্ঞসল ও ককােজ্ঞাসনে ্শুে জ্ঞজপয নালা-নেপমািি  িিি 

না কফলাে জনয চসিক কিৃপক ককােজ্ঞাসন োিারেে ্সলজ্ঞযাগ িেজ্ঞোিরে জ্ঞযজ্ঞস্থা কো িরয়রে। কর্ পারেশরনে ্ক্ষ কিরক জ্ঞজপয অ্িােরে ককান 

ওয়ারডপ করিা টি্ গাসি কেওয়া সরয়াজন িাও কেয়া িরজ্ঞ জানান। এ জনয োম্ািাস্থ চসিক কা পালরয় ১টি কররালরুম কখালািি চসিরকে 

সরকৌশল সজ্ঞভারগে  াসিক শাখা ও ্সেজ্ঞিন ্ুলরক সস্তুি োখা িরয়রে।  

এ সেরক কময়ে ককােজ্ঞাসনে ঈরেে জ্ঞজপয অ্িােরে নগেজ্ঞািী, ওয়াডপ কাউন্িলে, কর্ পারেশরনে ্সেচ্ছন্ন, সরকৌশল সজ্ঞভারগে িংসিষ্ঠ কম পকিপা-

কম পচােীরেে িির াসগিা কামনা করেন। এোিা জ্ঞজপয অ্িােরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন িাফলয ধরে োখরি ্ােরল ্সেচ্ছন্ন সজ্ঞভারগে 

োসয়েেি শ্রসমক-কিজ্ঞকরেে জনয ্ুেস্কারেে জ্ঞযজ্ঞস্থা িাকরজ্ঞ জ্ঞরলও জানান এজ্ঞং কর্ পারেশরনে ্রক্ষ ঈরেে সেন েু্ুরে কম পেি ্সেচ্ছন্ন শ্রসমক-

কিজ্ঞকরেে খাজ্ঞারেে জ্ঞযজ্ঞস্থা কো িরয়রে। 

িভা্সিে জ্ঞক্তরজ্ঞয চসিক সধান সনজ্ঞ পািী কম পকিপা জ্ঞরলন, চসিক জ্ঞিপমান চাসিোনু ায়ী ইরিামরধয িজ্ঞ ধেরনে সস্তুসি িম্পন্ন করেরে। সিসন 

ককােজ্ঞাসনকৃি ্শুে চামিা িংেক্ষরনে জনয িকলরক সরয়াজনীয় লজ্ঞন িংগ্ররিে আহ্বান জানান।   

 

  

আযুনি  প্রযুক্তিয়ি নিক্তর্জটোল লোইটটিংয়ের েোযযয়ে  

ট্রোনি  বযবস্থোপিোর  োর্জ  রয়ে চনস   

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে কময়ে কমা. কেজাউল কসেম কচৌধুেী জ্ঞরলরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন নগেীে  ানজ্ঞািন চলাচরল শৃংিখলা আনরি 

সডন্জিাল িাসফক জ্ঞযজ্ঞস্থা্নাে মধযসেরয় মানোিাে আমরলে িারিে ইশাোয় িাসফক কররাল কিরক কজ্ঞসেরয় এরি  ুরগে িারি িালসমসলরয় 

সডন্জিাল ও আধুসনক স ুন্ক্তরি িাসফক জ্ঞযজ্ঞস্থা্না সনয়িরেে কাজ কেরে। সিসন জ্ঞরলন, সজ্ঞরেে উন্নয়নশীল কেরশ  ানজ্ঞািন চলাচরলে কক্ষরি 

সারয়াসগক ও ¯^য়ংন্িয় জ্ঞযজ্ঞস্থা্নাে সজ্ঞষয়টি খুজ্ঞই গুরুে্ূে প। আধুসনক িাসফক সিরেম জ্ঞাস্তজ্ঞায়রন এই ্াইলি সকল্পটি িমরয়া্ ুসগ ্েরক্ষ্। 

গিকাল কিামজ্ঞাে িন্ধ্যায় জ্ঞািাসল সিলস্থ নগে ভজ্ঞরনে সিটি কময়ে ে)রে িাসফক সিগনযাল লাইটিং ও  ানজ্ঞািন সনয়িরে কান্জে কেউসে এলাকায় 

্াইলি সকরল্পে সসিরজ্ঞেন উ্স্থা্নকারল সিসন এ কিা জ্ঞরলন। এিময় উ্সস্থি সেরলন কময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ মুিাম্মে আজ্ঞুল িারশম, 

িত্ত¡াাজ্ঞধায়ক সরকৌশলী ঝুলন কুমাে োশ, চউরকে িারজ্ঞক চীফ িাউন প্লানাে স্থা্সি শািীনুল ইিলাম খান, সরকৌশলী িারেকুল আলম, মাি 

গ্রæক্ে ্সেচালক সরকৌশলী কেজাউল কসেম খান, সিরলাত্তমাে শারিলা আরজ্ঞেীন, িাংজ্ঞাসেক মািাজ্ঞুজু্ঞে েিমান, মাি গ্রæক্ে জ্ঞযজ্ঞস্থা্ক 

সমজানুে েিমানিি সমুখ। 

কময়ে জ্ঞরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে িত্ত¡াাজ্ঞধারন সি.এম.স্ ও মাি আে এডসড’ে িির াসগিায় সািসমক ্ পারয় নগেীে কান্জে কেউসে 

এলাকায় ্াইলি সকরল্পে জংশন ও িৎিংলগ্ন সডন্জিাল িাসফক জ্ঞযজ্ঞস্থা্নায় সিগনযাল উন্নয়ন, কলইন মাসকপং, কজব্রা িসিং, স্পি ড্রস্ং কজান, 

জ্ঞাি, কাে, সিএনন্জ ও সেিা ইিযাসে ের্জ নকশা সেয়ন ও জ্ঞাস্তজ্ঞায়ন কাজ ইরিামরধয িম্পন্ন িরয়রে। সিসন আরো জ্ঞরলন, সিিীয় ্ পারয় অরিা 

ও কমনুরয়রল সনয়িে কো  ায় এমন সিগনাল লইি স্থা্ন কো িরজ্ঞ  া এপ্স জ্ঞযজ্ঞিারেে মাধযরম সনয়িে কো  ারজ্ঞ খুজ্ঞ িিরজ। সিম ও সিিীয় 

্ পারয়ে কাজ িম্পন্ন িজ্ঞাে ্ে উচ্চ স ুন্ক্ত িম্পন্ন কৃন্িম জ্ঞুন্িমত্তা িম্বসলি ¯^য়ংন্িয় সডন্জিাল কযারমো স্থা্নাে মাধযরম িাসফক সনয়িন 

জ্ঞযজ্ঞস্থাে কাজ কো িরজ্ঞ। এই কযারমোে মাধযরম একিারি সায় ১৩ ধেরেে িসফক আইন অমানযকেে ধো  ারজ্ঞ। আধুসনক িাসফক জ্ঞযজ্ঞস্থা্নাে 

কেখ হোনসিোর েূলিীনি 

গ্রোে েহয়রর উন্ননি 
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আওিায় নগেী ফুি্াি গুরলা মযাস্ংরয়ে মরধয আনা িরজ্ঞ। কময়ে নগেীে কিৌন্দ প জ্ঞধ পরন িুষ্ঠু িাসফক জ্ঞযজ্ঞস্থা্নায় অ্সেিা পিা েরয়রে জ্ঞরল 

উরেখ করেন। এই জনয িকরলে িির াসগিা ও সরিযরক সনজ সনজ অজ্ঞস্থান কিরক িমšসা^িভারজ্ঞ িুন্দে নগেী সনম পারে এসগরয় আিরজ্ঞন জ্ঞরল 

আশা সকাশ করেন। 

 

   

নসয়লট ও সুিোেগয়ে বিযোদগূি্ এলো োর অসহোে েোিুয়ষর  

নচন ৎসো প্রদোয়ি চনস  কেনিয় ল টটয়ের যোত্রো 

 

সিরলি ও িুনামগরে ভয়াজ্ঞি জ্ঞনযায় ক্ষসিগ্রস্থ অিিায় মানুরষে ¯^াাস্থয কিজ্ঞা কেয়াে লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে একটি কমসডরকল টিম 

আজ মঙ্গলজ্ঞাে িকারল সিরলরিে উরেরশয  ািা করেন। কমসডরকল টিরমে   ািাকারল সিটি কময়ে কমা. কেজাউল কসেম কচৌধুেী জ্ঞরলন, এজ্ঞারেে 

জ্ঞনযা িজ্ঞ পকারলে কেকডপ োসিরয় কগরে। সিরলি ও িুনামগরেে জ্ঞনযায় অিিায় েুগ পি মানুষ ্সেজ্ঞাে সনরয় েুুঃিি জীজ্ঞন ্াে কেরে। ইরিামরধয 

জ্ঞনযাে ্াসন নামাে িারি িারি নানান কোরগে সােুভপাজ্ঞ কেখা সেরয়রে। এই অিিায় ও েগূ পি মানুরষে সচসকৎিা িিায়িায় চট্টগ্রাম সিটি 

কর্ পারেশন মানসজ্ঞক সজ্ঞরজ্ঞচনায় সরয়াজনীয় ঔষুধিি ১টি কমসডরকল টিম কসেন করেরে। সিটি কর্ পারেশরনে সচসকৎিকো িারেে অসভপ্তিারক 

কারজ লাসগরয় েুগ পি মানুরষে সচসকৎিা সোন কেরজ্ঞ। এিময় উ্সস্থি সেরলন চট্টগ্রাম কমসডরকল করলজ িাি্ািারলে ্সেচালক সব্ররগসডয়াে 

কজনারেল শামীম আিিান, চসিক সধান স্বাস্থয কম পকিপা ডা. কিসলম আকিাে কচৌধুেী, চরমক িাি্ািারলে িিকােী ্সেচালক োজীজ্ঞ ্াসলি, 

ডা. ইমাম কিারিন োনা সমুখ।  

  

 

চনস  ভ্রোেযেোণ আদোলি 

অববয পশুরহোয়ট ৪০ হোর্জোর টো ো র্জনরেোিো ও  

নবগি বেয়রর  দইুটট বোর্জোয়রর ২ ক োটট ৯৬ লক্ষ ৬৬ হোর্জোর টো ো বয় েো আদোে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ মঙ্গলজ্ঞাে নগেীরি কমাজ্ঞাইল ককািপ ্সেচাসলি িয়। চসিক সনজ্ঞ পািী মযান্জরেি মারুফা কজ্ঞগম কনলী 

্সেচাসলি অসভ ারন িাসলশিে েসক্ষে কাট্টলী ডাুঃ জ্ঞসেউল আমীন জ্ঞািী িংলগ্ন অবজ্ঞধ ্শুেিাি, গসলসচ্া ্ািা ও িাগে্াি কোরড 

অবজ্ঞধভারজ্ঞ ককােজ্ঞানীে ্শুেিাি জ্ঞিারনাে অ্োরধ ৪ জ্ঞযান্ক্তে সজ্ঞরুরি মামলা রুজ ু্ূজ্ঞ পক ৪০ িাজাে িাকা জসেমানা আোয় কো িয় এজ্ঞং 

আজরকে  মরধয ্াশ প¦জ্ঞিী িারি ককােজ্ঞানীে ্শু সনরয়  াওয়াে জনয সনরেপশনা সোন কো িয়। অসভ ারন িাগসেকা ্শু জ্ঞাজােও িোেসক কো 

িয়।  

অ্ে এক অসভ ারন কস্পশাল মযান্জরেি মনীষা মিাজন ্সেচাসলি অসভ ারন িাগসেকা ্শুেিারিে সজ্ঞগি জ্ঞেরেে জ্ঞরকয়া জ্ঞাজ্ঞে ইজাোোরেে 

কাে কিরক কচক মােফি ২ ককাটি ৪৬ লক্ষ ৬৬ িাজাে ১শি ১০ িাকা ও ধসনয়ালা্ািা ্শুেিারিে জ্ঞরকয়া জ্ঞাজ্ঞে ইজাোোরেে কাে কিরক কচক 

মােফি ৫০ লক্ষ িাকা  আোয় কো িয়।  

এই িময় ্শু কিিা-সজ্ঞরিিা উভয়রক মাস্ক ্সেধান কো, িামান্জক েেূে জ্ঞজায় োখা ও ইজাোোে কিৃ পক িাজ্ঞ পক্ষসনকভারজ্ঞ কিিা-

সজ্ঞরিিারেে জনয িাি কধায়াে জ্ঞযজ্ঞস্থা কোিি জীজ্ঞানু নাশক কে জ্ঞযজ্ঞিাে সনন্িি কো এজ্ঞং ্ পা) ্সেমারন মাস্ক,গ্লাভি,িযাসনিাইজাে োখাে 

সনরেপশনা সোন কো িয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিে সজ্ঞভারগে কম পকিপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম কমরিা্সলিন ্ুসলশ 

মযান্জরেিগেরক িিায়িা সোন করেন। 

 

স্বোক্ষনরি/- 

প্রকালাম কচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত োসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

কমাজ্ঞাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

 


