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পতেঙ্গা ল িংক র াড পল দর্ শন রর্তে মেলিলনময়কাত  রময়  

চলিক ও চউক িমলিে উতদযাতে কাজ কত  যাতি 

 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সধানমন্ত্রী মশখ হািসনাে সমশন-সিশন অনু ায়ী চট্টগ্রামরক গড়রে জনমুখী 

সেযয় ও অঙ্গীকাে ্ূেরে িমসিে উর্যারগ কাজ কেরে হরব। এই লক্ষ্য ্ূেরে চসিক এবং চউক একিারে কাজ করে  ারব। সেসন আজ মোববাে সবরকরল 

্রেঙ্গা সলংক মোড ্সে্শ পনকারল একো বরলন। এ িময় চউক মচয়ােমযান এম.জসহরুল আলম ম্ািাষ বরলন, নগেীে জলাবদ্ধো সনেিরন মমগা সকল্প 

বাস্তবায়রন ম -িব িমিযাগুরলা সব্যমান সেরলা ো িমাধারন চসিক ও চউক এে সরকৌশলী ্ পারয় একটি িমšস ^ে কসমটি গঠন কো হরয়রে। এই কসমটিে 

সসেরব্রনে সিসিরে ্রেঙ্গা সলংক মোডিহ অনযানয অবকাঠারমা স্থা্ ন ও বাস্তবায়ন কো হরব।  

 

 

মুক্তিতযাদ্ধা প্রিীণ আওয়ামী  ীে রনো কমান্ডা  জামাত   

মৃেয যতে রময়ত   রর্াক 

 

বীে মুক্তির াদ্ধা ও সবীে আওয়ামী লীগ মনো কমান্ডাে জামাল আহমর্ে মৃেয যরে মশাক সকাশ করেরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল 

কসমে মচৌধুেী। সেসন আজ মোববাে িকারল এক মশাক বােপায় বরলন, কমান্ডাে জামাল আহম্ সেরলন একজন ম্শ মসসমক োজননসেক। স্বাধীনো ও ৭৫ 

্েবেী ্ুুঃিমরয় ম্রশে গেোসন্ত্রক আরদালন িংগ্রারম সেসন িব িময় িক্তিয় িূসমকা ্ালন করেন। োাঁে মরো োজননসেক কমীে শুনযো িহরজ ্ূেে 

হবাে নয়। মময়ে মেহয রমে রূরহে মাগরেোে কামনা কেন এবং োাঁে মশাক িন্তÍ) ্সেবাে ্সেবরনে সসে গিীে িমরব্না জানান।  

 

 

চলিতক  ভ্রামযমান আদা ে 

ফুটপাে হতে অবিধ রদাকন উতেদ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্যারগ আজ েসববাে খুলশী ও আকবাে শাহ এলাকায় ভ্রামযমান আ্ালে ্সেচাসলে হয়। অসি ানকারল েরয়জ মলক 

িড়রকে োস্তা ও েুি্ারেে উ্ে অনবধিারব স্থাস্ ে ক্তিশটি অনবধ ম্াকান উরে্ কো হয়। উরে্ অসি ারন ্খলমুি েুি্াে মলাহাে এরঙ্গল স্থা্ ন 

করে জনিাধােরনে চলাচরলে জনয উমু্মি করে ম্ওয়া হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্যারগ োস্তা ও েুি্ারেে অনবধ ্খল উরের্ অসি ান 

অবযাহে োকরব। চসিক সনব পাহী মযাক্তজরেি মারুো মবগম মনলী ও মেশাল মযাক্তজরেি জাহানাো মেের ৌ্রিে মনেৃরে এই অসি ান ্সেচাসলে হয়। 

অসি ানকারল মযাক্তজরেিগনরক িহায়ো স্ান করেন কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবিারগে কম পকেপা-কম পচােী, চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ, খুলশী োনা 

্ুসলশ ও ৩০ আনিাে বযািাসলয়ান ি্িয। 

 

 

স্বাক্ষল ে/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেি ্াসয়ে  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


