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পয়ঃনিষ্কাষণ সক্রান্ত কর্শালায়
ম
মর্য়র
চট্টগ্রামর্র উন্নয়মি সংনিষ্ট মসবা সংস্থামক
বাস্তবর্ুখী পদমেপ নিমে হমব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মকানেকম অবকাঠারমাগত উন্নয়ন ও িংস্কাে সিরয় ্য়:সনষ্কাষণ িম্ভব নয়।
এরেরে মিবািাই গুরুত্ব্ূণ।প ্য়:সনষ্কাষণ বযবস্থা িম্পূণভারব
প
বাস্তবায়ন কেরত মগরল িকল মিবামূলক সসতষ্ঠানগুরলাে মরধয িম্মšস ^ত সচন্তা-মচতনাে
সসতফলন ঘিারত হরব। ২০৩০ িারলে মরধয ্য়:সনষ্কাষণ বযবস্থা্নাে ম ্সেকল্পনা হারত মনয়া হরয়রে তা বাস্তবায়রনে মেরে চসিরকে সক সক িহায়তা
সরয়াজন তা আরগ ভারগ ধােণা সিরত হরব।

WSUP (Water & Sanitation for the Urban Poor) কতৃক
প
আরয়াজজত “Sharing Citywide FSM Action Plan of Chattogram City Corporation and the Way forward” সবষয়ক
Workshop” - এ সধান অসতসি সহরিরব উ্সস্থত মিরক সতসন একিা বরলন। চসিক সধান সনবাহী
প কমকতপ
প া মমাহাম্মি শহীিুল আলরমে িভা্সতরত্ব
আজ বৃহস্পসতবাে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভবরনে িরম্মলন করে

অনুষ্ঠারন সবরশষ অসতসি সহরিরব বক্তবয োরখন আইটি এন বুরয়রিে অধযা্ক ড. তানভীে আহরমি, ড. মমা. আশোফ আলী, চসিক সধান সরকৌশলী
েসফকুল ইিলাম মাসনক, মমা. শহীিুল আলম সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, শুধুমাে কম-্সেকল্পনা
প
করে মকান সকেু বাস্তবায়ন িম্ভব হয় না। এরেরে িকরলে িহর াসগতা ও নাগসেক িরচতনতা সরয়াজনরক
গুরুত্ব সিরত হয়। নগেীে ম অবকাঠারমাগত অবস্থা আরে এবং মি অবস্থারক সবরবচনায় সনরয় ্সেকল্পনাগুরলারক িাজারত হরব। তা কেরত ্ােরল সকল্প
বাস্তবায়রন মভাগাসন্তে আশক্সখা িারক না। সতসন ্াহাড়, নিী, িাগেরবটিত সাকৃসতক মিৌন্দ যরক
প
িুেো করে চট্টগ্রারমে উন্নয়ন িম্পসকপত িংস্থাগুরলারক
বাস্তবমুখী কম্সেকল্পনা
প
সনয়রণে আহŸ ান জানান।
চনসমকর ভ্রার্যর্াণ আদালে
জিসাধারমণর চলাচমলর নবঘ্ন সৃষ্টষ্ট করায়
৫০ হাজার টাকা জনরর্ািা
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরিযারগ আজ বৃহস্পসতবাে নগেীে চাাঁিগাও িানাধীন কামাল বাজাে ও কাজীেহাি এলাকাে আেকান মোরড মমাবাইল মকািপ
্সেচাসলত হয়। অসভ ারন সনবাহী
প মযাজজরেি মারুফা মবগম মনলী মনতৃরত্ব িড়রকে ফুি্াত ও োস্তাে অংশ িখল করে বযবিা কোয় এবং জনিাধােরণে
চলাচরল সবঘœ িৃটিে িারয় ৭ বযজক্তে সবরুরে মামলা রুজু ্ূবক
প ২০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই সিরন অ্ে অসভ ারন মস্পশাল মযাজজরেি
জাহানাো মফেরিৌি’ে মনতৃরত্ব মমরহিীবাগ মোরড ফুি্াত ও োস্তাে উ্ে অববধভারব সনমাণ
প িামগ্রীে মেরখ জনিাধােরণে চলাচরল সসতবন্ধকতা িৃটিে
িারয় ৩ বযজক্তে সবরুরে মামলা রুজু ্ূবক
প ৩০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিি সবভারগে কমকতপ
প া, কমচােী
প
ও
চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাজজরেিগনরক িহায়তা সিান করেন।

স্বােনরে/প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকতপা
প
প্রঅসতসেক্ত িাসয়ত্ব
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প
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