চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম

মশখ হাসিনাে মূলনীসত্
গ্রাম শহরেে উন্নসত্

মমাবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

প্ররসি সবপ্তস)

১৩ জুলাই’২০২১সি.

কেোরবোনীর বর্জ্য বযবস্থোপনোগত আন্তঃমন্ত্রণোলয় ভোর্চ ্য়োল ববঠকে কময়র র্সিকের
প্রস্তুসত, নর্জরদোরী ও িতে্তোর কেকে কেোন ঘোটসত কনই
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মোজউল কসেম মচৌধুেী কসিড-১৯ িংক্রমণ ও
মৃত্যুে হাে বৃদ্ধি জসনত্ ্সেসিসত্রত্ নগেীরত্ আিন্ন ঈদুল আ হা সনসবরে
প উদ া্ন ও
্ালরনে মেরে জনস্বািু সনো্ত্তা সবষয়টিরক গুরুত্ব সদরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িত্কপত্া মূলক ্দরে্ গ্রহণ ও বুবিা্না সস্তুসত্ িমূহ িানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও
িমবায় মন্ত্রী মমা. ত্াজুল ইিলাম এমস্ মরহাদয়রক আজ মঙ্গলবাে অবসহত্ করেন।
িাইগাে্ািি চসিরকে অিায়ী িবরন মময়রেে অসিি কে মেরক জুম ক্লউড সমটিং
অুার্ে মাধুরম ঈদুল আ হা উ্লরে সবসিন্ন মেরে িেকাসে সিিান্ত বাস্তবায়ন িংক্রান্ত
সিত্ীয় আন্তঃ মন্ত্রণালয় ববঠরক মময়ে এত্দ্িংক্রান্ত চসিক গৃহীত্ সবসিন্ন ্দরে্ ও
বুবিা্না িংক্রান্ত সস্তুসত্ অবসহত্ করেন। সত্সন বরলন, বজপু বুবিা্না ও ্সেসিসত্
সনয়ন্ত্ররন সস্তুসত্, নজেদােীে মেরে মকান ঘািসত্ মনই।
সত্সন জানান, চট্টগ্রাম নগেীরত্ সত্নটি িায়ী ্শুে বাজারেে ্াশা্াসশ চসিক আরো
সত্নটি মকােবানীে ্শু সবদ্ধক্রে হাি ইজাো সদরয়রে। এই েয়টি হারি মজলা সশািরনে
সনরদপ শনা ও স্বািুসবসধ ারত্ লসঙ্গত্ না হয় মি-জনু সরয়াজনীয় নজেদােী সনদ্ধিত্ কো
হরয়রে। ত্রব একজন মক্রত্াে িারে আরো একজন সনরয় বাজারে সগরয় মকােবানীে ্শু
মকনাে িেকাসে সনদপ শনা আরো্ কো হরয়রে, ত্া বাস্তব িম্মত্ নয়। কেণ একজরনে
্রে বাজাে মেরক মকনা ্শু সনজ গন্তরবু মনয়া অিম্ভব। ত্াই বাস্তবত্া অনু ায়ী বাজাে
মেরক ্শু সকনরত্ দুইজনরক িারে োকাে সবধান ুদ্ধিিঙ্গত্ হরব। সত্সন আরো বরলন,
্শুে বাজাে মলাক িমাগম সনয়সন্ত্রত্ মাোয় োখা, হুান্ড িুাসনিাইজাে সদরয় শেীে জীবানু
মুি কেণ, মাস্ক ্সেধান সনদ্ধিত্ কেরন চসিরকে িাবেসনক
প
ত্দােসক ও ্ রবেণ
প
চলমান োকরব। এোড়া নগেীরত্ সনধাসেত্
প
েয়টি বাজারেে বাইরে অনু মকান বাজাে বিরত্
মদয় হরব না।
মময়ে আরো বরলন, মকােবানীে ্শুে বজপু অ্িােণ ও ্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্নত্া বুবিা্নায়
চট্টগ্রাম নগেীরক ৪টি মজারন িাগ করে িানীয় কাউদ্ধিলে ও চসিরকে ্সেচ্ছন্ন, সরকৌশল
ও সবদুুৎ সবিারগে কমকত্প
প ারদে দাসয়ত্ব বন্টন কো হরয়রে। ঈরদে সদন মকােবানীে ্শু
জবাইরয়ে ্েবত্ী ১২ ঘন্টা বা োত্ ১০িাে মরধু িব ধেরণে বজপু অ্িােণ করে সনধাসেত্
প
দু’টি মেদ্ধিং গ্রাউরন্ড ডাম্পং কো হরব। বজপু ্সেবহরনে জনু চসিরকে সবসিন্ন ধেরনে
২০০টি ানবাহন সস্তুত্ োখা হরয়রে। সরয়াজরন িাড়ায় বাড়সত্ ্সেবহন ু ি কো হরব।
্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্নত্া ও বজপু অ্িােরণ সনরয়াদ্ধজত্ জনবরলে অসত্সেি মবত্ন-িাত্া,
্সেবহন ও খাওয়া বাবদ অসত্সেি বোদ্দও োখা হরয়রে। এোড়া ২টি মেদ্ধিং গ্রাউরন্ড
মকােবানীে ্শু বজপু ধােরণে িান িমান ও ান চলাচরলে ্েগুরলা ্সেবহন উ্র াগী
করে মত্ালা হরয়রে।

সত্সন আরো বরলন, সশািন কত্ৃক
প সনধাসেত্
প
িান োড়া ম খারন-মিখারন ্শু জবাই কো
ারব না। মকােবানীে ্ে্েই বজপু সনধাসেত্
প
ডাস্টসবরন মিলরত্ হরব এবং মকােবানীে
জায়গাটিরক িারে িারেই ধুরয় মুরে মিলরত্ হরব।
মময়ে উরল্লখ করেন ম , গত্ বেে মকােবানীে ্শু চামড়াে মবচা-মকনায় মন্দা োকায়
ম খারন-মিখারন চমড়া ্রড় োকরত্ মদখা মগরে এবং ্সেরবশও অস্বািুকে হরয় উরঠরে।
করোনাকারল এই ্সেসিসত্ ্ুন :বৃসত্তে আশংকা দূে কোে জনু িুানাসেজ কত্ৃ্
প ে সদ
চান মকােবানীে ্শুে চামড়া িংগ্ররহে জনু নগেীরত্ করয়কটি িারন চসিক স্পি সনধাসেত্
প
করে মদরব। মিখারন ত্াো ঝারমলা এসড়রয় িহরজ ারত্ চমড়া িংগ্রহ কেরত্ ্রে চসিক
মিই বুবিা সনদ্ধিত্ কেরব।

প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর সবতরণেোকল কময়র
েকরোনো েোকল একে অকনযর প্রসত িহোয়তোর হোত বোড়োকত হকব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনা
অসত্মােীে কােরন সনন্ম আরয়ে মানুষ সনদারুণ করে আরে। এই কে লাঘরব সধানমন্ত্রী
মশখ হাসিনাে ্ে মেরক নগদ অে প অিহায় ্সেবােগুরলাে মারঝ ম্ৌৌঁরে সদরয় জানান
সদরত্ চাই িেকাে জনবান্ধব। িাধােণ জনগরণে দুঃখ-কে লাঘরব িেকাে িব িময় ্ারশ
আরে। সত্সন বরলন, ম -মকান িারব িমসিত্ উরদুারগ িরচত্নত্া িৃটে করে আমারদেরক
্সেসিসত্ সনয়ন্ত্ররণ আনাে মচো অবুাহত্ োখরত্ হরব এবং বধ ুপ ও িাহরিে িারে এরক
অ্রেে সসত্ িহানুিূসত্শীল মেরক এ ্সেসিসত্ মমাকারবলা কেরত্ হরব। মময়ে গত্কাল
মঙ্গলবাে নগেীে উত্তে ্াঠানিযলী ওয়ারডপ দীন মমাহাম্মদ কনরিনশন হরল করোনায়
কমচপ য ুত্ অিহায় ্সেবারেে মারঝ সধানমন্ত্রী সদত্ত নগদ অে পসবত্েণকারল একো বরলন।
ওয়াডপ কাউদ্ধিলে মমাহাম্মদ জারবদ এে িিা্সত্রত্ব সধানমন্ত্রীে উ্হাে সবত্েণ অনুষ্ঠারন
সবরশষ অসত্সে সহরিরব উ্সিত্ সেরলন-চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে ত্েু ও গরবষণা
িপাদক চন্দন ধে, হাজী মদাস্ত মমাহাম্মদ, ইসিি কারজমী, মমা. ইব্রাসহম, হাজী আহরমদুে
েহমান।
মময়ে আরো বরলন, করোনা মোবরল ্ দস্ত
ুপ
বাংলারদশ সােসমক ধাক্কা কাটিরয় ঘুরে
দাাঁড়ারলও সিত্ীয় ধাক্কা আেও সব্ য়প মডরক আনরে। এরত্ আত্রেে সকেয মনই, িাহি না
হাসেরয় আবাে ঘুরে দাাঁড়াবাে শদ্ধি িঞ্চয় কেরত্ ্ােরলই আমো অবশুই সবজয়ী হরবা।
্রে সত্সন সত্নশত্ ্সেবারেে মারঝ নগদ অে িহায়ত্া
প
সদান করেন।

র্েবোর্জোর ওয়োকড্ প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর িমোসি সবতরণেোকল কময়র
সবপন্ন মোনবতোর পোকে দোাঁড়োকত হকব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িম্প্রসত্কারল
অসত্মাসেে মরত্া কটঠন িময়গুরলারত্ সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা কাউরক ারত্ অিূ ি
োকরত্ না হয় মি-জনু ম মানসবক সয়াি চাসলরয় ারচ্ছন ত্া আজ িাো সবরে সশংসিত্।
বত্পমান কটঠন দুঃিমরয়ে ত্য লনায় িাহার ুে ্সেমান অসত্য ল হরলও এই কা ক্রম
প
আন্তসেকত্াে বসহ :সকাশ। সত্সন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
কাউদ্ধিলে এবং িংগঠরনে
িকল স্তরেে মনত্াো নগেীে সব্ন্ন আত্মমানবাত্াে ্ারশ সনরজে িামেুপ অনু ায়ী কাজ
কেরে বরল জানান। মময়ে গত্কাল মিামবাে নগেীে চকবাজাে ওয়ারডপ কমচপ য ুত্ অসদবািী
্সেবারেে মারঝ সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে মদয়া উ্হাে ও োণ সবত্েণকারল সধান
অসত্সেে বিরবু একো বরলন।

চকবাজাে ওয়াডপ আওয়ামী লীরগে িিা্সত্ আসমনুল হক েঞ্জুে িিা্সত্রত্ব োণ
সবেত্ণ অনুষ্ঠারন সবরশষ অসত্সেে বিবু োখরন-্ুারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধদ্দন।
অনুারনুে মরধু ওয়াডপ আওয়ামী লীরগে িাধােণ িপাদক মমাজারহরুল ইিলাম,
এডরিারকি মনামান মচৌধুেী, হাজী মিসলম, মমাহাম্মদ জসিম উদ্ধদ্দন, ত্ারেক িুলত্ান,
মুদ্ধজবুে েহমান বাবুল সমুখ।
র্সিকের ভ্রোমযমোন আদোলত পসরর্োসলত অববধভোকব খোইন বসিকয় কেোরবোনীর পশু
সবক্রির দোকয় ৪১ হোর্জোর টোেো র্জসরমোনো আদোয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদুারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে সবসিন্ন এলাকায় ভ্রামুমাণ
আদালত্ ্সেচাসলত্ হয়। সিটি কর্ারেশরনে
প
সনবাহী
প মুাদ্ধজরেি মারুিা মবগম মনলী ও
মস্পশাল মুাদ্ধজরেি জাহানাো মিেরদৌরিে মনত্ৃরত্ব নগেীে বহদ্দােহাি িংলগ্ন এসশয়ান
হাইওরয়ে ্ারে প দ্ইটু ি খাইরন অববধিারব মকােবানীে ্শু সবদ্ধক্রে সবরুরি অসি ান
্সেচাসলত্ হয়। এই িময় অববধিারব খাইন বাসনরয় ্শু সবদ্ধক্রে দারয় দুইটি খাইন
মাসলকরক ৪১ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয় এবং িুত্ িমরয়ে মরধু ্ােবত্ী
প
সনধাসেত্
প
মকােবানীে হারি ্শুগুসল সনরয় াওয়াে জনু সনরদপ শনা সদান কো হয়। অসি ারন
মুদ্ধজরস্টি ্েচােীরদে মারঝ মাস্ক সবত্েণ করেন এবং নগেবািীরক স্বািুসবসধ মমরন চলাে
সনরদপ শনা সদান করে। করোনা িাইোি সসত্রোধ করে ও নগেবািীরক স্বািুসবসধ িপরকপ
িরচত্ন কোে লরে চসিরকে ভ্রামুমান আদালত্ অবুাহত্ োকরব। অসি ারন
মুাদ্ধজরেিগণরক িহায়ত্া করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিে সবিারগে কমকত্প
প া -কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মমরো্সলিন ্ুসলশ িদিু বৃন্দ।
র্সিে যোসন্ত্রে েোখোর িোকে িভোয় কময়র
আয়বর্দ্্ে প্রেল্প পুনরুজ্জীসবত েরো হকব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী ম -িকল আয়বিপক
সকে আসেক
প িেমত্াে সিসত্ত সহরিরব দাাঁসড়রয় াবাে ্েও বুবিা্না ত্্রুটিে কােরণ বন্ধ
বা অচল হরয় আরে মিগুরলা ্ুনরুজ্জীসবত্ কেরত্ সরয়াজনীয় ্দরে্ গ্রহণ কোে
অঙ্গীকাে বুি করে বরলন, এই সকেগুরলা সক কােরণ মকন বন্ধ হরলা ত্া অনুিন্ধান করে
্ুনোয় চালু করে চসিরকে িেমত্া সিসেরয় আনা হরব। সত্সন আজ মঙ্গলবাে সবরকরল
চসিরকে িাইগাে্ািি অিায়ী িবরনে িরম্মলন করে সরকৌশল সবিারগে াসন্ত্রক শাখাে
িারে অনুটষ্ঠত্ এক িিায় িিা্সত্ে বিরবু একো বরলন।
সত্সন আরো বরলন, এক িময় চট্টগ্রারম সেম ও িবরচরয় বড় সিএনদ্ধজ সিসলং মস্টশনটি
সসত্ষ্ঠা করেসেরলা চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
এবং এিাই সেল আয় ও আসেক
প িেমত্া
বৃদ্ধিে সধান উৎি। সরয়াজনীয় জনবল ও ন্ত্র্াসত্ োকা িরত্ত¡ও শুধুমাে গুাি সবারহে
চা্ হ্রারিে অজুহাত্ মদসখরয় নামকাওয়ারস্ত চালু োখািা সবস্ময়কে! এে ্ুেরনা ঐসত্হু
সিরে আনাে ্দরে্ মনয়া হয়সন মকন? এই দায় ারদে ত্াোও চয্-চা্ সেরলা। ত্াই
এখন এ সবষরয় িাবরত্ হরব এবং িটঠক সিিান্ত মনবাে িময় এখনই। গুারিে চা্ সদ না
োরক চা্ বৃদ্ধিে উ্ায় সনদ্ধিত্ করে আয়বিপক সিএনদ্ধজ সিসলং মস্টশনটি ্ুনেজ্জীসবত্
কেরত্ হরব।
সত্সন মোি সকাশ করে বরলন, চসিরকে ৩টি এুাস্ফল্ট প্ল্ুান্ট আরে। এখারন সবিযসমন
সমক্সড কোে বুবিা ও জনবল আরে এবং উত্) সমক্সড সবিযসমন ্সেবহরনে আলাদা
গাসড়ও আরে। অেচ এই সত্নটি প্ল্ুান্টরক অকা কে
প
অবিায় মেরখ বাইরে মেরক সবিযসমন
সমক্সড কো হয় এবং সমক্সড সবিযসমন ্সেবহরন িাড়া গাসড় বুবহাে কো হয়। দীঘ সদন
প
ধরে
এুাস্ফল্ট প্ল্ুান্ট অকা কে
প
োকাে কােণ সক-ত্া খসত্রয় মদরখ িুত্ এগুরলা কা কে
প
কেরত্

হরব। এই দায় াসন্ত্রক সবিারগে। এখন মেরক মকান টঠকাদাে সদ এুাস্ফল্ট প্ল্ুান্ট বুবহাে
না করেন এবং বাইরে মেরক িাড়াে মাধুরম কাজ করেন ত্াহরল ত্ারদে সবল ্সেরশাধ কো
হরব না। এোড়া ইস্টাণ প সেিাইনােী মেরক উত্) সবিযসমন ্সেবহরনে জনু আলাদা
সবরশয়াসয়ত্ ্েবহন েরয়রে ত্া বুবহাে না করে িাড়া কো ্সেবহন বুবহাে করে অে প
অ্চয় করে ত্া মকান িারব মমরন মনয়া হরব না।
মময়ে জানরত্ চান, বজপু মেরক গােরিজ ও বজব িাে উৎ্াদরনে সকে বন্ধ হরলা মকন?
এই সকে আয়বিপক হওয়া িরেও ্ুনোয় চালু কো ারচ্ছ না মকন? এে কােণগুরলা
খুরাঁ জ মবে করে আবাে এই সকে চালু কেরত্ হরব। প্ল্াসস্টকও ্সলসেন বজপু সেিাইসক্লং
করে রূ্ান্তসেত্ সনত্ু বুবহা প ্ণু উৎ্াদরনেও উরদুাগ বাস্তবায়ন হরব। সত্সন আরো
বরলন, চসিরকে ৬শত্টিে মবসশ ্সেবহরণে অরনকগুরলা অচল হরয় ্রড় আরে। এগুরলা
মমোমরত্ে নারম অে-অ্চয়
প
হরচ্ছ। ত্াই ম -গুরলা অরকরজা মিগুরলারক সনলারম ত্য রল
সবদ্ধক্র করে নত্য ন ্সেবহণ সকনরত্ হরব। সত্সন াসন্ত্রক সবিাগরক িচল ও অসধকত্ে
কা কে
প
কোে উ্ে গুরুত্বারো্ করে বরলন, াসন্ত্রক শাখারক িচল কোে জনু মেরল
িাজারত্ হরব।
িিায় বিবু োরখন চসিক সধান সনবাহী
প কমকত্প
প া মমাহাম্মদ শহীদুল আলম, ্ুারনল
মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধদ্দন, াসন্ত্রক িায়ী কসমটিে িিা্সত্ ওয়াডপ কাউদ্ধিলে আবদুল
বারেক, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল
হারশম, ত্ত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী িুদী্ বিাক, সনবাহী
প সরকৌশলী জয়রিন বড়ুয়া, সমজপা
িজলুল কারদে সমুখ।

কখোরকেদুল আমীকনর মৃতচযকত
র্সিে কময়করর কেোে
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে িহিিা্সত্, িারবক মন্ত্রী ও সােসমক ও গণসশো
মন্ত্রণালয় সবষয়ক িায়ী কসমটিে িিা্সত্ ডাঃ আিোরুল আসমন এমস্’ে মোি িাই
িমাজ মিবক মমা. মখােরশদুল আমীরনে মৃত্যুরত্ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা.
মেজাউল কসেম মচৌধুেী গিীে মশাক সকাশ করেরেন। এক মশাক বাত্পায় মময়ে বরলন,
মেহযম মখােরশদুল আমীরনে িামাদ্ধজক ও মানসবক কারজে সবসিন্ন সদক সচেস্মেণীয় হরয়
োকরব। সত্সন মেহযরমে সবরদহী আত্মাে মাগরিোত্ কামনা করেন এবং মশাক ি))
্সেবােবরগেপ সসত্ িমরবদনা জানান।

িংবোদদোতো
স্বােসেত্/প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকত্প
প া প্রঅসত্সেি দাসয়ত্ব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩

