
  

 

  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন  
জনিংর াগ শাখা 

চট্টগ্রাম 

মমাবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩  

 
 

                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ০৮ মিরেম্বে ২০২১সি. 
 

 

 

 

সিএমসি’র ট্রাসিক কর্তিৃক্ষের িাক্ষে িাোর্কাক্ষে মময়র 

যানজট সনরিক্ষন িমসির্ উক্ষ্যাগ িমক্ষয়র ্াবী 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী নগেীরে  ানজিরক িবরচরয় বড় িমিযা সিরিরব অসিসিে করে বরলরেন, এই িমিযাটি 

অিসিষু্ণ মাত্রায় ম্ৌৌঁরেরে এবং এে ফরল কম পবযস্ত নাগসেক িমারজে মূলযবান কম পঘন্টাে অ্চয় িরে। এে সবরূ্ সিাব জােীয় অর্ পনীসেরে ্ড়রে। 

োই এই িমিযাে িমাধারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন, বন্দে কেত প্ ক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কেত প্ ক্ষ ও ্ুসলশ সশািরনে ট্রাসফক সবিারগে িমসিে উর্যাগ গ্রিণ 

এখন িমরয়ে া্বী। সেসন আজ বুধবাে িকারল োাঁে অসফি করক্ষ এসিশনাল কসমশনাে (ট্রাসফক) শযামল কুমাে নারর্ে মনেত রে একটি সসেসনসধ্ল িাক্ষাৎ 

কেরে এরল একর্া বরলন।  

এ িময় শযামল কুমাে নার্ মময়েরক অসিসিে করেন ম , নগেীরে এখন িারড় ৩ লাখ  াসিক গাসড় ও সায় ৩ লাখ সেক্সা চলাচল করে এে মরধয মাত্র ৭০ 

িাজাে সেক্সা ববধ। এোড়া নগেীে অসধকাংশ ফুি্াে অববধ ্খল্ারেে িারে চরল  াওয়ািা ও নগেীে সরবশমূরখ করন্টইনাে সির্া স্থা্ নও  ানজরিে 

বড় কােণ। এে সেয যত্তরে মময়ে বরলন, ্ পায়ক্ররম অববধ সেক্সা অবশযই উরে্ কো িরব। এখন মর্রক সেক্সাে বােরকাি স্ান কেরব চসিক, সিএনজজ 

বােরকাি বযবস্থা কেরব সিএমস্  এবং ফুি্ারে িাইলি্ স্থা্ ন করে মফজসং মেসলংরয়ে মাধযরম িাজারনা িরব। এরে ফুি্ারেে উ্ে ম া্কান বিরল 

মক্রো িিরজ সবরক্রোে সনকি ম্ৌৌঁোরে না ্ারে। 

সেসন আরো বরলন, নগরেে ২০ মাইরলে মরধয মকান ইনলযান্ড মবিেকাসে করন্টইনাে সির্া র্াকাে কর্া নয়। সকন্তু নগরেে মিেে একাসধক মবিেকাসে 

করন্টইনাে সির্া র্াকায় নগেীে সরবশমুখগুরলারে  ানজি সকি আকাে ধােণ কেরে। এই সির্াগুরলা িোরনাে জনয বন্দেিি িংসিষ্টর্ে সনরয় 

িমš^য় করে োর্ে নগেীে বাইরে স্থা্ রনে বযবস্থা মনয়া িরব। সেসন আরো জানান ফ্লাইওিােগুরলারে অ্োধ সবণো ্মরন চসিক মলাজ িাসকপি 

কযামোে মাধযরম সবরশষ নজে া্েী কা পক্রম ্সেচালনা কেরব। এজনয আইন-শতক্সখলা েক্ষাকােী বাসিনীেও িিায়ো লাগরব। সেসন আরো জানান, নগেীরে 

গুরুে্ূণ প এলাকায় ম্-্াসকং বযবস্থা্ নাে সচলন কো িরব।  

এ িময় উ্সস্থে সেরলন চসিক িােসা) সনব পািী কম পকেপা ও িসচব খারল্ মািমু ,্ সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচব মুিাম্ম্ 

আবুল িারশম, সিসি ট্রাসফক োরেক আিরম্, মসিউদ্দীন খান সমুখ। 

 

 

চসিক্ষকর ভ্রামযমাণ আ্াের্ 

অস্বাস্থ্যকর ও মনাোংরা িসরক্ষবক্ষে খা্য উৎিা্ান ও সবক্রির ্াক্ষয় 

রাক্রি িুড মরাডাক্টিক্ষক ৪০ হাজর টাকা জসরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্যারগ আজ বুধবাে নগেীে িাসলশিে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলে িয়। চসিক সনব পািী মযাজজরেি মারুফা মবগম 

মনলী ও মেশাল মযাজজরেি  জািানাো মফের ৌ্রিে মনেত রে এই অসি ান ্সেচাসলে িয়। অসি ানকারল নগরেে িাসলশিে এলাকায় অ¯^াাস্থযকে ও 

মনাংো ্সেরবরশ খা্ য্ণয উৎ্া্ন ও সবক্ররয়ে ্ারয় সনব পািী মযাজজরেি মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসলে অসি ারন োজি ফুি মসািাক্টরিে সবরুরে ্ুইটি 

মামলা রুজ ু ্ূব পক ৪০ িাজাে িাকা জসেমানা কো িয়। একই স্রন মেশাল মযাজজরেি জািানাো মফের্ৌরিে মনেত রে িাসলশিে মোরি িড়ক ও 

ফুি্ারেে উ্ে অববধিারব ম া্কারনে মালামাল মেরখ জনিাধােরনে চলাচরল সবঘ্ন িতটষ্টে ্ারয় ৫ সসেষ্ঠান মাসলরকে সবরুরে মামলা রুজু্ ূব পক ৭ িাজাে 

জসেমানা কো িয়। অসি ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবিারগে কম পকেপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরট্রা্ সলিন ্ুসলশ মযাজজরেিগনরক িিায়ো 

স্ান করেন। 

  

 

চসিক্ষকর উক্ষে্ ও িসরেন্নর্া অসিযান অবযাহর্ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্যারগ আজ বুধবাে নগেীে ্জিম মষালশিে ওয় পািস্থ নাজজে ্াড়া িুসন্নয়া মাদ্রািা িংলগ্ন মেললাইরনে ্ারশে োস্তা, 

ফুি্াে ও নালাে উ্রে অববধ স্থা্ না ম া্কান্াি উরে্ করে ্খলমুক্ত কো িয় এবং ্সেস্কাে ্সেেন্নোে কা পক্রম ্সেচাসলে িয়। চসিক উ্-

সধান ্সেেন্ন কম পকেপা মমােরশ্ুল আলম মচৌধুেীিি কর্ পােশরনে কম পকেপা-কম পচােীগণ এিময় উ্সস্থে সেরলন।   

 

স্বােসরর্/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত ্াসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ িাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শিরেে উন্নসে 

 


