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চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকালীন িংকি মমাকারবলায় লকডাউরনে মরধেও আমো জনগুরুত্ব্ূর্ প 

জরুেী মিবা কাজ চলামান োখরলও অরনক মেরেই ্সেসিসিগি কােরর্ কাক্সিেি মিবা সদান কো িম্ভব হয়সন। এখন লকডাউন অবমুক্ত হওয়ায় 

সনধ পাসেি কম প্ সেকল্পনা বাস্তবায়রন িেমিা ও িামর্থ পে অনু ায়ী লেে ্ুেরর্ উদ্দমী হরয় এই নগেীরক িব পিাধােরনে বাির াগে করে গরে িুলরি দৃষ্েমান 

িমিোে আশু িমাধান এবং বিপমান ও ভসবষ্েরিে জনে মিকিই উন্নয়ন অসভ াোয় চসিরকে ৬ষ্ঠ সনব পাসচি ্সেষ্রদে িকলরক একর ারগ অস্ পি দাসয়ত্ব 

্ালরন সনরবসদি হরি হরব। সিসন আজ মোববাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ্ুোিন নগে ভবরনে মক.সব আবদুচ িাত্তাে সমলনায়িরন অনুটষ্ঠি 

চসিক ৬ষ্ঠ সনব পাসচি ্সেষ্রদে ৭ম িাধাের্ িভায় িভা্ সিে বক্তরবে একর্থা বরলন।  

সিসন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে কম প্ সেকল্পনা বাস্তবায়রন সনজ¯^ এখসিয়াে ভূক্ত আরয়ে উৎি োজ¯^ আদায় খািরক গুরুত্ব সদরয় বরলন, চসিক কখরনা 

িেকাসে মর্থাক বোরদ্দে উ্ে সনভপলশীল সেরলা না এবং এখরনা মনই। িাই োজ¯^ সবভাগরক আরো মবসশ গসিশীল হরি হরব। োজ¯^ আদারয়ে মেরে 

মকার্থায় মকার্থয় অিমাঞ্জিে বা কে সনধ পােনগি েæটি সবচুেসি ও ্সেিংখোনগি জসের্ে অভাব েরয়রে িা সচসিি করে হাল নাগাদ কেরি হরব। এবং এই 

মেরে ম ৌক্সক্তক আরয়ে ্সেসধ বাোরি হরব। মরন োখরি হরব। মরন োখরি হরব এ মেরে ম ন কেদািারদে সসি মকান অসবচাে অনোয় চা্ সরয়াগ না 

হয়।  

সিসন চসিরকে ্সেচ্ছন্ন সবভারগে কা পক্রম িম্পরকপ বরলন, এই সবভারগ দে ও ম াগে জনবল এবং সরয়াজনীয় িেঞ্জারমে অভাব েরয়রে। আবাে বােসি ও 

অসয়জনীয় জনবলও েরয়রে। এ োো অিোধুসনক ্সেচ্ছন্ন িেঞ্জাম এবং মশক সনধন িংক্রান্ত কা পকেী ওষু্রধেও অভাব েরয়রে। ম  ওষু্ধগুরলা সেিারনা 

হয় িাে কা পকাসেিা সনরয়ও সশ্ন র্থাকায় চট্টগ্রাম সবশ^সবদোলরয়ে কীিিত্ত¡ সবভাগরক ্ পরবের্ ও  াচাই-বাচাইরয়ে দাসয়ত্ব মদয়ে ্ে িাো ম  সসিরবদন 

ম্শ করেরেন মিই সভসত্তরিই চট্টগ্রাম নগেীরি মশক সনধন কা পক্রম চলামন র্থাকরব। নগেীে নালা-নদপমা-খাল িংস্কারেে জনে ২ হাজাে ৫শি মকাটি 

িাকাে একটি সকল্প একরনরক অনুরমাদরনে অর্োয় আরে। আশা কসে িা অনুরমাসদি হরব।  

সিসন এ সিরে আরো বরলন, ্সেচ্ছন্নিা িুেোয় আ্ািি নগেীে দু’একটি ওয়ারডপে আবাসিক এলাকায় আউি মিাসি পংরয়ে মাধেরম ্সেচ্ছন্নিা মিবা মদয়া 

 ায়। িরব এজনে বােসি িোি আদারয়েও মকান িুর গ মনই। কাের্ নগেবািী এই খারি একবাে িোি সদরি অভেি। 

সিসন চট্টগ্রাম নগেীে সবদেমান জলাবদ্ধিা িংকি িম্পরকপ বরলন, এই িংকি সনেিরন িেকারেে সায় ১১ হাজাে মকাটি িাকাে দু’টি মমগা সকল্প চলমান 

েরয়রে। এগুরলা মূলি সিসডএ বাস্তবায়ন কেরে। বাে বাে সকরল্পে মময়াদ বাোরনা হরচ্ছ-এ সনরয় সচন্তায় আসে। মকননা চট্টগ্রাম নগেীরি ৫৭টি খরলে মরধে 

৩৩টি খাল সিটি কর্ পারেশরনে মমগা সকল্প বাস্তবায়রনে আওিাে বাইরে োখা হরয়রে। এই খালগুরলাে ্ুনরুদ্ধাে িংস্কাে োো জলাবদ্ধিা সনেিন 

কিিুরকা িফল হরি ্ারে িা বুঝরি ্ােসে না। এ সকল্প বাস্তবায়রন সবসভন্ন খারলে উ্ে ম  বাাঁধগুরলা মদয়া হরয়সেরলা এবং এখরনা আরে মিগুরলা 

অ্িােরনে কর্থা সদরয়ও িা কো হয়সন। এ কােরর্ এবাে বষ্ পা মমৌিুরম নগেীরি জলাবদ্ধিা সকি হরয়রে, ফরল নালা-নদপমাÑখারল ্রে সগরয় সার্হাসনে 

ঘিনাও ঘরিরে  া অিেন্ত দুুঃখজনক।  

 

 

সিসন উরেখ করেন ম , করোনা অসিিংক্রমর্ মমাকারবলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ পােশরনে ¯^াািে সবভাগ িেকারেে সনরদপশনা অনুয়া ী ম  কা পক্রমগুরলা 

্সেচালনা কেরে িা িাফরলেে িুচক অজপন করেরে। করোনাে টিকা সদারনে মেরে ¯^াািে অসধদ)ে নগেীরি লেে মাো অজপরন ম  িীমা মবরধ সদরয় 

সেল িা অক্সজপি হরয়রে। এখরনা চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে িত্ত¡াাবধারন নগেীে ১১টি মকরে টিকা সদান কা পক্রম চলমান েরয়রে। ্াশা্ সশ সবনা খেরচ 

৫০ শ ো সবসশষ্ট একটি আইরিারলশন মিন্টারে মকাসভড আক্রান্তরদে মিবা সদান করে  ারচ্ছ। সিসন আইরিারলশন মিন্টারে  াো কাজ কেরেন এবং 

মকাসভড িংক্রমর্ সসিরোরধ চসিরকে ম  িকল  

জনবল কাজ কেরে িারদেরক ৩০শিাংশ হারে অসিসেক্ত ভািা সদারনে সবষ্য়টি গুরুরত্বে িারর্থ সবরবচনা কো হরব।  

সিসন আরো বরলন, এবাে বষ্ পা মমৌিুরম দীঘ পাসয়ি ও অসিবষ্ পর্ হওয়ায় নগেীে অরনক গুরুত্ব্ূর্ প িেরক িংস্কাে কাজ কো িম্ভব হয়সন। ম্ািপ  কারনকটিং 

মোড ও মাক্সঝে ঘাি ষ্টোন্ড মোড দীঘ পসদন ধরে  ান ও জন-চলাচল উ্র াসগিা হাসেরয়রে। িংসিষ্ট টিকাদােো কাজ না করে িিরক ্োয় এই অবিাে িৃটষ্ট 

হরয়রে। িরব এিব কারজে জনে নিুন টিকাদাে সন ুক্ত কো হয়রে। এই িেক দুটিিহ নগেীে অচল িেকগুরলারক  ানবাহন চলাচল উ্র াগী করে গরে 

িুলরি সরকৌশল সবভাগরক সনরদপশ মদয়া হরয়রে। এসলরভরিড এিরসিওরয় সকল্প বাস্তবায়ন কেরি সগরয় ম  িকল োস্তা েয়-েসি হরয়রে মিগুরলা টিক 

করে মদয়াে দাসয়ত্ব সকল্প বাস্তবায়ন কিৃপ্ রেে। সকন্তু িাো িা করেনসন বরলই িংসিষ্ট এলাকায় জনদুরভপাগ িৃটষ্ট হরয়রে। সিসন জানান, বাকসলয়া সিটি 

কর্ পারেশন মস্টসডয়ামরক আধুসনকায়ন কো হরব এবং িমগ্র নগেীরক ্ পায়ক্ররম আরলাকায়রন এলইসড লাইরিে আওিায় আনা হরব। সিসন উরেখ করেন 

ম , ইরিামরধে িেকাসে সনরদপশনা অনু ায়ী িৃিীয় ও চিুর্থ প মেসর্ে কম পচােীরদে মবিন বৃক্সদ্ধ কো হরয়রে। এোো অনোনে কম পকিপা-কম পচােীরদে মবিন ভািা 

বৃক্সদ্ধে সবষ্য়টি িেকারেে সনরদপশনা অনু ায়ী সবরবচনা কো হরব। সিসন আরো জানান, নগোয়রনে মেরে ইসিহাি ও ঐসিহে িংেেরর্ে সবষ্য়টিরক গুরুত্ব 

মদয়া হরব এবং সসিটি ওয়ারডপ একটি করে সশশু ্াকপ িা্ ন কো হরব।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনে িসচব খারলদ মাহমুরদে িঞ্চালনায় চসিক সধান সনব পাহী কম পকিপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলম, ্োরনল মময়ে, ওয়াডপ কাউক্সিলে, 

িংেসেি কাউক্সিলে, সবভাগীয় ও শাখা সধানগর্ উ্সিি সেরলন।  

 

প্রদেিি ডা. এল  কাদেিীি 

মৃতয ুদত মময়দিি ম াক 

 

বাংলারদশ মিািাইটি অব সনউরো িাজপান অধো্ ক এবং চট্টগ্রাম মমসডরকল করলজ হাি্ািারলে সনউরো িাজপােী সবভারগে িারবক সবভাগীয় সধান 

সরফিে ডা. এল.এ কারদেীে মৃিুেরি মশাক সকাশ করেরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। আজ মোবাে সবরকরল এক 

মশাক বািপায় সিসন বরলন, সচসকৎিা প্তারন সরফিে ডা. এল.এ কারদেী ম  অবদান মেরখ মগরেন িা মদশবািী সচেকাল েদ্ধাভরে স্মের্ োখরব। িাাঁে মৃিুে 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 



 

  

 

  

মদরশে সচসকৎিা সবপ্তারন অ্ুেনীয় েসি হল। মময়ে মেহুরমে রূরহে মাগরফোি কামনা করেন এবং িাাঁে মশাক িন্ত) ্সেবাে ্সেজরনে সসি গভীে 

িমরবদনা জানান।  

  

 

চসিদকি ভ্রামুমাণ আোলত 

মিাোংিা পসিদর্দ  খােু উৎপােি কিায় 

২০ হাজাি োকা জসিমািা 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদোরগ আজ মোববাে মহানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলি হয়। অসভ ানকারল নগরেে চকবাজাে এলাকায় 

অস্বািেকে ও মনাংো ্সেরবরশ খাদে্র্ে উৎ্াদন কোয় সনব পাহী মোক্সজরেি মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসলি অসভ ারন ১টি সমটষ্ট কােখানা মাসলরকে 

সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ১০হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই সদরন মেশাল মোক্সজরেি জাহানাো মফেরদৌরিে মনিৃরত্ব ্সেচাসলি অসভ ারন 

এি.এি খারলদ মোরড ফুি্াি ও োস্তাে উ্ে সনম পার্ িামগ্রী মেরখ  ানবাহন ও ্র্থচােীে চলাচরল সবঘ্ন িৃটষ্ট কোয় জজসনক বেক্সক্তে সবরুরদ্ধ  মামলা রুজু 

্ূব পক ১০হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদোরগ এই অসভ ান অবোহি র্থাকরব। অসভ ানকারল মোক্সজরস্টিগর্রক িহায়িা 

করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ িদিেবৃন্দ। 
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