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সড়কে এলইডি বাডি প্রডিস্থাপন প্রেল্প বাস্তবায়ন হকল
আকলা জ¦লমল নগরীকি কোথাও
সামানয অন্ধোরও কেখা যাকব না
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী তাাঁে সনবাচনী
প
ইিরতহারে ম াসিত নগেীরক স্মািপ সিটিরত রূ্ান্তরেে আরলারক ¯^াায়ক্রিয়
এলইসি বাসত দ্বাো আরলাকায়রনে কম্সেকল্পনা
প
দ্রুত বাস্তবায়রনে কাজ চলমান েরয়রে। এই কম্সেকল্পনা
প
অনু ায়ী নগেীে আবাসিক ও বাসিক্রজিক
এলাকাে িড়কগুরলা িূ ারস্তে
প
্ে মেরক ্েবতী িূর াদয়
প
্ ন্ত
প িাবক্ষসিক
প
আরলাসকত োকরব। তখন আরলা জ¦লমল নগেীরত মকাোও অন্ধকারেে
িামনি সচহ্নমাত্রাও মদখা ারবনা।
আজ শসনবাে সবরকরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
্ুোতন নগে ভবনস্থ মক.সব.আবদুচ িত্তাে সমলনায়তরন িড়ক বাসতে িুিইচ অন-অফ কারজ
দাসয়ত্বসা) ইমাম, মুয়াজ্জিন ও ্ুরোসহতরদে বাৎিসেক িম্মানী ভাতা সদান অনুষ্ঠারন িভা্সতে বক্তরবি চসিক সবদুিৎ স্টিাক্রডং কসমটিে িভা্সত ও
শুলকবহে ওয়ািপ কাউক্রিলে মমা. মমােরশদ আলম একো বরলন।
এই অনুষ্ঠারন এলইসি আরলাকায়রনে অগ্রগসত ও কম্সেকল্পনা
প
উ্স্থা্ন করে আরো বক্তবি োরখন-্িারনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্রিন, কাউক্রিলে
অধিা্ক মমাহাম্মদ ইিমাইল, ওয়াসিম উক্রিন মচৌধুেী। ¯^াাগত বক্তবি োরখন তত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী (সবদুিৎ) ঝুলন কুমাে দাশ। চসিক সনবাহী
প সরকৌশলী
(সবদুিৎ) মেজাউল বােী ভূাঁ ইয়াে ্সেচালনায় অনুষ্ঠারন উ্সস্থত সেরলন সিসবএ’ে সিসনয়ে িহিভা্সত জাসহদুল আলম মচৌধুেী।
িভায় জানারন হয় এ ্ ন্ত
প নগেীে ২শত সকরলাসমিাে িড়রক এলইসি বাসত সসতস্থা্ন কো হরয়রে। অচীরেই আরো ৪শত সকরলাসমিাে িড়রক এলইসি
বাসত সসতস্থা্রনে জনি দে্ত্র আহŸাান সক্রিয়াধীন েরয়রে। আরো জানারনা হয় ম , নগেীে ৫৩টি মমারড় ¯^য়ংক্রিয় অতিাধুসনক ট্রাসফক সিগনিাল
ম্াস্ট স্থা্রনে কাজও দ্রুত িম্পন্ন কো হরে। বতপমারন নগেীরক স্মািপ সিটিরত রূ্ান্তরেে সধান অনুিঙ্গ এলইসি বাসত সসতস্থা্ন করে আরলাকায়ন
কেরত মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে সনরদপশনায় সবদুিৎ স্টিাক্রডং কসমটিে িভা্সত মমা. মমােরশদ আলরমে মনরতেৃরত্ব চসিক সবদুিৎ সবভাগরে
সরকৌশলী ও জনবল িাবক্ষসিকভারব
প
সনরয়াক্রজত আরেন। িভায় আরো জানারনা হয়, এলইসি আরলাকায়ন ম রহতু সবদুিৎ িাশ্রয়ী মি কােরি এই
কম্সেকল্পনারক
প
অগ্রাসধকাে সবরবচনায় গুরুত্ব মদয়া হরয়রে এবং ভসবিিরত সবদুিৎ সবল অরধরক
প মনরম আিরব।

জািীয় ক াে ডেবকস চডসকের েমসূ
ম ডচ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদিারগ আগামীকাল জাতীয় মশাক সদবি উ্লরক্ষ বিা্ক কমিূপ সচ গ্রহি করেরে। কমিূপ সচে মরধি েরয়রে িূর াদরয়ে
প
িারে
িারে চসিক সধান, আঞ্চসলক, ওয়ািপ কা িালয়
প
ও চসিক ্সেচাসলত সশক্ষা সসতষ্ঠান ও হাি্াতাল িমূরহ জাতীয় ্তাকা অধনসমত
প
কেি, কারলা বিাজ ধােি,
িকাল ৯.১ সমসনরি নগে ভবন সাঙ্গরি জাসতে স্তা বঙ্গবন্ধুে সসতকেৃসতরত মময়ে, কাউক্রিলে, কমকতপ
প া-কমচােীরদে
প
্রক্ষ ্ুষ্পা িপ অ্ি,
প ৯.১৫ সমসনরি
িাইগাে্াস্থ অস্থায়ী ভবরনে িরম্মলন করক্ষ খতরম মকােআন, সমলাদ মাহসফল ও সবরশি মুনাজাত, ৯.৩০ সমসনরি মমমন মজনারেল হাি্াতারল সদনবিা্ী
স্বাস্থিরিবা কা িরমে
প
উরদ্বাধন, ১০.৩০ সমসনরি সেরয়িাে ইক্রিটিউি হরল আরলাচনা িভা, ১১.৩০ সমসনরি সেরয়িাে ইনসস্টটিউ সাঙ্গরি বেৃ ক্ষ মো্ন কমিূপ সচ ও
বাদ ম াহে সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলত মিক্রজদ ও মফােকাসনয়া মাদ্রািা িমুরহ সমলাদ ও সবরশি মুনাজাত অনুটষ্ঠত হরব। উক্ত অনুষ্ঠানগুরলারত িংসিষ্ট
িকলরক উ্সস্থত োকাে জনি অনুরোধ জানারনা ারে।
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প
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