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পাহাড় ধ্বস কবলিত এিাকা পলিদর্ শনকালি মেয়ি 

লিটালনিং ওয়াি ছাড়া পাহালড়ি পাদলদলর্ 

মকান বসত ও স্থাপনা থাকলব না 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ববধ বা অববধ ম াক ্া ারেে গারয় বা ্াদরদরশ ঝুুঁ সক্ূর্ প আবািন বিসি থাকরি 

মদয়া  রব না। জন¯^াারথ প জানমাল েক্ষায় এিকল বিসি ও স্থা্ না উরেদ কো  রব। সিসন আজ শুক্রবাে সবরকরল লালখান বাজােস্থ শা  ্গেীব উল্লা ্ 

 াউজজং ও কুিুমবাগ  াউজজং মিািাইটিরি ভােী বর্ পরর্ ্া াে ধ্বি কবসলি এলাকা ্সেদশ পর্কারল এ কথা বরলন। সিসন বরলন, এখারন ্া াে ধ্বরিে 

ঘিনা ঘিরলও বে ধেরর্ে ক্ষয়-ক্ষসি বা সার্ াসন ঘরিসন। িরব ম  মকান িমরয় বে ধেরর্ে সব্ পয় ঘিবাে আশংকা েরয়রে। সনকি অিীরি ভােী বর্ায় প 

িাইগাে্ারি বে ধেরর্ে ্া াে ধ্বংরিে ঘিনায় অগসনি সার্ াসন ঘরিরে। িাে্েও জনিরচিনিা  আরিসন, মৃিয ুভয়রক ্রোয়া না করে  াো ্া ারেে 

গারয় বা ্াদরদরশ বিসি গরেরেন িারদে ¯^াারথ পই এিব গুসেরয় মদয়া  রব।  

সিসন উরল্লখ করেন ম , চট্টগ্রাম নগেীে ্া ােগুরলা বাসলয়ােী। ্া ারেে গাে-্ালা সনধন এবং লাগাম ীন ্া ারেে ভূসম কিপরনে ফরল এগুরলা অেসক্ষি 

ও নেবরে সায়। ভােী বর্ পায় অবুা ি ঢরল সসিসনয়ি মভরে্রে। কােন ্া াে সকৃসিেই িম্পদ। িারক লালন-্ালন-ধাের্ কেরি ্াসেসন বরলই বােবাে 

একই ট্র্ুারজসিে ্ুনোবৃসি ঘিরে। সিসন ্া াে ধ্বি মোরধ নগেীে িকল ্া ারেে গারয় ্সেকসিি সেিাসনং মদয়াল সনম পারর্ে সস্তাবনা ম্শ করে বরলন, 

এরি ্া ারেে িুেক্ষা  রব এবং অসিবৃটিরি ্া াে মথরক মাটি মনরম খাল-নালা-নদম পা ভোি  ওয়া বন্ধ  রব। সিসন এ সিরে বরলন, সশািনি  নগে 

উন্নয়রনে িারথ িংসিি িকল িংস্থারক ্সেরবশ ও ্ াে িুেক্ষায় িব ধেরর্ে মকৌশলগি ্দরক্ষ্ গ্র রর্ে আ Ÿাান জানান। সবরশর্ করে সেিাসনং ওয়াল 

োো মকান ্া ারেে গারয় বা ্াদরদরশ আবািন ও স্থা্ না সনম পারর্ে নক্সা অনুরমাদন না কোে জনু সিসিএ’ে সসি অনুরোধ জানান।  

এ িময় উ্সস্থি সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পা ী কম পকিপা মমা াম্মদ শ ীদুল আলম, ্ুারনল মময়ে মমা. সগয়াি উজিন, চট্টগ্রাম মসি 

ক্লারবে িাধাের্ িম্পাদক মচৌধুেী ফসেদ, কাউজিলে আবুল  ািনাি মমা. মবলাল, চসিক িসচব খারলদ মা মুদ, মময়রেে একান্ত িসচব মু াম্মদ আবুল  ারশম, 

অসিসেক্ত সধান ্সেেন্ন কম পকিপা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী সমুখ। 

নগেীে উিে ্া ােিলী ওয়রিপ ঝুুঁ সক্ুর্ প ্া ারেে ্াদরদরশ বিবািকােী ৮৫ টি ্সেবারেে ২৫০ জন িদিুরক সফরোজ শা  ্করলানী িেকাসে সাথসমক 

সবদুালরয় আশ্রয় সদান কো  য়। এ আশ্রয় মকরে স্থানীয় ওয়ািপ কাউজিলে মমা. জ য রুল আলম জসিম গি চােসদন  াবৎ খাবাে সবিের্ করে আিরে। এই 

কা পক্ররমে আওয়ািায় নাসিোবাদ িেকাসে মরিল সু্করল আসশ্রি ৩০ টি ্সেবােরক খাদু ি ায়িা মদয়া  রে। এ িময় আশ্রয় মকে ্সেদশ পর্কারল মময়ে 

বরলন, অসি বৃটি জসনি ্া াে ধ্বরিে আশংক্সখা  িসদন থাকরব িিসদন ্ পন্ত আসশ্রসিরদে খাদু ি ায়িা সদারনে জনু স্থানীয় কাউজিলেরদে সনরদপশনা 

মদন।  

 

চলসলকি ভ্রােযোন আদািত পলিচালিত 

স্বাস্থযলবলি অোনয কিায় 

৭ পথচািীলক জলিোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদুারগ আজ শুক্রবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামুমার্ আদালি ্সেচাসলি  য়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পা ী মুাজজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মুাজজরেি জা ানাো মফেরদৌরিে মনিৃরে নগেীে লালখান বাজাে ওয়ািপস্থ বায়িযল আমান  াউজজং এলাকায় ভােী বৃটি 

জসনি কােরর্ ্া াে ধ্বরিে স্থান ্সেদশ পর্ করেন। এিময় ্া ারেে ্াদরদরশ বিবািেি জনিাধাের্রক সনো্ দ স্থারন িরে  াওয়াে জনু মাইসকং কো 

 য় এবং মলাকজনরক িসেরয় মনয়াে জনু চসিরকে ্সেেন্ন কমীরদে সনরয়াজজি কো  য়।  

একই অসভ ারন লাভরলইন, মবৌদ্ধ মজিে িেক, নিনকানন, সিরনমা ্ুারলি মমাে, জামালখান, মকসিরদ মোি, লালদীসঘ, আিেসকল্লা, সিোজরুিৌলা 

মোি, গসর্ মবকােী মমাে,কাজজে মদউেী, মমর দীবাগ, মগাল্া াে মমাে, জজইসি মমাে এলাকায় করোনা ভাইোি জসনি মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে 

স্বাস্থুসবসধ অমানু কোয় ৭ বুজক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্ূব পক ১  াজাে  িাকা জসেমানা কো  য়। অসভ ানকারল মুজজরেি ্থচােীরদে মারঝ মাস্ক সবিের্ 

করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থুসবসধ মমরন চলাে সনরদপশনা সদান করে। অসভ ারন মুাজজরেিগর্রক ি ায়িা করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ি 

সবভারগে কম পকিপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরট্র্া্ সলিন ্ুসলশ িদিু বৃি। 

 

সিংবাদদাতা 

স্বাক্ষসেি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ  াসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শ রেে উন্নসি 

 


