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চলমান উন্নয়নকাজ নননদিষ্ট সময়য় 

শেষ হওয়া চাই : শময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী নগেীরে চলমান উন্নয়ন কাজ সনসদপষ্ট িময়িীমাে মরধে িম্পন্ন কেরে কর্ পারেশরনে 

সরকৌশলীরদে টিকাদােরদে োসগদ সদরে বরলরেন। টিকাদােরদে অবরেলাে কােরে অরনকরেরে কর্ পারেশনরক িমারলাচনাে মুরখামুসখ েরে েরে। 

নাগসেক মিবা কা পক্ররম দুর্পাগ িৃটষ্ট েরল মিরেরে টিকাদােরদে সবষরয় করিাে েওয়া োড়া উ্ায় থাকরব না বরল সেসন মন্তবে করেন। 

সেসন আজ বৃেস্পসেবাে সবরকরল নগেীে িাইগাে্ািস্থ কর্ পারেশরনে অস্থায়ী কা পালরয় সনজ দ)রে জাইকাে সিটি গ্পারনন্স সকরেে কম পকেপারদে িারথ 

নগেীরে চলমান উন্নয়ন সকরেে অগ্রগসে সনরয় আলা্ কারল এ কথা বরলন। এই িময় উ্সস্থে সেরলন সধান সনব পােী কম পকেপা মমাোম্মদ শেীদুল আলম, 

সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, েত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী আবু িারলে, কামরুল ইিলাম, মুসনরুল েুদা, ঝুলন কুমাে দাশ, সনব পােী সরকৌশলী 

িেোদুল আলম, আবু সিদ্দীক, আসশকুল ইিলাম, জাইকাে সকে ্সেচালক মমাস্তাসিজেু েেমান, সিসনয়ে সিল্ড ইঞ্জি. নাসিে মোরিন, জুসনয়ে সিল্ড ইঞ্জি. 

মমা. সিোজ সমুখ। 

মময়রেে িারথ জাইকাে কম পকেপারদে ম িব সকে সনরয় আরলাচনা েরয়রে মিগুরলা েরলা ্রেঙ্গা গাল পি োইসু্কল এন্ড করলরজে সকে, মমসেনাি প মোড 

সকে, বারেক সবঞ্জল্ডং েরে নীমেলা স্ট্োন্ড মোড সকে, গুলবাগ মোড, িইল্ল্ো ্াড়া মোড, বারেক সবঞ্জল্ডং মমাড় েরে েসশদ সবঞ্জল্ডং মমাড় ্ পন্ত মোড, আইি 

িোক্টেী মোড, স্ট্োন্ড মোড, কসব নজরুল ইিলাম মোড, এিআইসডসি মোড, ইস্পাোনী মগইি, দুলুসময়া মোড, সবজয় নগে মোড, িাগসেকা মোড, ম্ািপ  

কারনসক্টং মোরডে অলংকাে েরে কলকা সিএনঞ্জজ ্ পন্ত। 

আরলাচনায় ্রেঙ্গা গাল পি োইসু্করলে কারজে ধীে গসেে সবষরয় সবস্তাসেে আরলাচনা েয়। এই সু্করলে কা পারদশ 

সা) টিকাদােরদে অবরেলাে কােরে সু্কলটিে কাজ সনসদপষ্ট িমরয় মশষ কো  ারেনা বরল চসিরকে সরকৌশলীো মময়েরক অবসেে করেন। এই সু্করলে 

কা পারদশ সা) টিকাদারেে সনজ¯^ মকান অরথ পে ম াগান না থাকায় বোংরকে িাকায় ্রেঙ্গা সু্করলে কাজ িম্পন্ন কো লাগরে। কােে ওই সু্করলে উন্নয়ন 

কারজে কা পারদশ সা) টিকাদাে োাঁে কারজে সব্েীরে বোংক ঋে সনরয় োও ্সেরশাধ কেরেন না। িরল একসদরক কাজ মশষ কো  ারেনা অনেসদরক 

বোংরকে লসিকৃে িাকা আিরক আরে। এমেবস্থায় বোংক মধেস্থো করে আরো িাকা সবসনরয়াগ করে োরদে ঋরেে িাকা মিেে ম্রে টিকাদােরক 

িের াসগো কেরে চায়। েরব জাইকাে কম পকেপাো এ ধেরেে অিৎ টিকাদােরদে সবষরয় অসবষেরে সক কো  ায় ো ম্রব মদখরে বরলন। িমস্ত আরলাচনা 

শুরন মময়ে উন্নয়ন কারজে মেরে টিকাদােরদে নজেদাসেরে োখাে ্োমশ প মদন। সেসন বরলন, োরদে লা্-েসেে কােরে কর্ পারেশরনে দুন পাম আসম 

মমরন সনরবা না। 

 

 

চনসক ক্রীড়া একাদয়ের প্র্যাকটিস মযাচ উয়বাধনকায়ল শময়র 

শেলায় অংে ননয়য় জয়-পরজয়য়ক 

শময়ন শনয়ার মাননসকতা ততরী করয়ত হয়ে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রারমে মখলাধুলাে সাে েরে এম.এ আঞ্জজজ মস্ট্সডয়াম। ২০০১ িারলে ১৫ 

নর্ম্বে সবরেে ৮২েম মিস্ট্ ম্নুে সেরিরব অস্রষক েরয়সেরলা এই মস্ট্সডয়াম। বাংলারদরশে মিস্ট্ ইসেোরিে সথম জয় ম্রয়সেরলা এখান মথরকই। এই 

মস্ট্সডয়াম মথরক অরনক মখরলায়াড় জােীয় দরল অংশ সনরয় কৃসেরেে অসধকােী েরয়রে। এই মস্ট্সডয়ারম মখলাে মদখাে অরনক সৃ্মসে আমাে আরে। 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে িারবক মময়ে আ.জ.ম নাসিে উঞ্জদ্দন চট্টগ্রাম মজলা ক্রীড়া িংস্থাে দাসয়ে ্াওয়াে ্ে এই মস্ট্সডয়ামরক একটি আধুসনক 

মস্ট্সডয়াম সেরিরব রূ্ান্তে করেরেন। চসিক মময়ে সেরিরব আসম োরক আন্তসেক ধনেবাদ জানাই। অনেসদরক েৎকালীন ম্ৌেি্াে মচয়ােমোন মেেুম 

িজল কসেম একজন কৃসেমান মখরলায়াড় সেরিরব চট্টগ্রারম মখরলায়াড় তেেীরে ম  অবদান মেরখরেন োও স্মেের াগে। সেসন বরলন, ম  মকান মখলায় অংশ 

সনরয় জয় ্েজয়রক মমরন মনয়াে মানসিকো তেেী কেরে েরব, এটিই ক্রীড়াসবদরদে জনে বড় অজপন। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন একাদশরক মিই 

মানসিকো সনরয় ক্রীড়া মেরে িািলে অজপরন িরচষ্ট েওয়াে আেŸাান জানান। 

সেসন আজ বৃেস্পসেবাে সবরকরল এম.এ আঞ্জজজ মস্ট্সডয়ারম সিরজরকএি সসসময়াে সডস্শন িুিবল লীগ-২০২১ অংশগ্রেরেে জনে সোকটিি মোচ 

উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসেসথে বক্তরবে এ কথা বরলন। 

এ িময় উ্সস্থে সেরলন চসিক ক্রীড়া স্ট্োঞ্জন্ডং কসমটিে মচয়ােমোন আোউল্ল্াে মচৌধুেী, ্োরনল মময়ে সগয়াি উঞ্জদ্দন, কাউঞ্জন্সলে ড. সনোে আেমদ 

মঞ্জু, োিান মুোদ সবপ্লব, িংেসেে কাউঞ্জন্সলে আঞ্জমুান আো, ক্রীড়া একাদরশে িাধােে িম্পাদক আলী আকবে, মমা. মাসনক, কৃষ্ণ কমল মিন, 

সে্ন সকরশাে োয়, শাসমম সবল্ল্াল, মুঞ্জজবুে েেমান, চসিরকে উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকেপা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী িে মখরলায়াড় বৃন্দ। 

সেসন আরো বরলন, গে করয়ক দশরক চট্টগ্রারম মখরলায়াড়রদে জনে মকান মাি তেসে েয়সন বেং আরগ  া সেল ো আরো িংকুসচে েরয় মগরে। োরুরেেে 

ক্রীড়াে সসে ্ারলাবািারক কারজ লাগারে েরল নগেীে সসেটি ওয়ারডপ মোি ্সেিরে েরলও মখলাে মাি তেসেে ্সেকেনা আরে বরল সেসন জানান। 

 

 

দনিণ কাট্টলী ওয়ায়ডি চলমান পযাচওয়াকি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বষ পা মমৌিুরমে অসেবৃটষ্টরে নগেীে ম  িব োস্তাগুরলা েসেগ্রস্থ েরয়রে ো বৃটষ্ট 

করম  াওয়াে এই িমরয় জরুেী স স্ত্তরে িংস্কােিে সরয়াজনীয় কাজগুরলা িম্পন্ন কেরে েরব। সেসন আজ বৃেস্পসেবাে ১১নং দসেে কাট্টলী ওয়ারডপে 

্োচওয়ারকপে কাজ ্সেদশ পরন সগরয় একথা বরলন। এই িময় উ্সস্থে সেরলন ১১নং দসেে কাট্টলী ওয়াডপ কাউঞ্জন্সলে মমা. ইিমাইল িে এলাকাে গেেমানে 

বেঞ্জক্তগে। কাউঞ্জন্সলে মমা. ইিমাইল িড়ক িমূরেে উ্ে ্োচওয়াকপ চলাকালীন িমরয় স্থানীয় জনগরেে দুর্পাগ েওয়াে জনে দুুঃখ সকাশ করেন এবং 

বৃেত্তে ¯^াারথ প িামসয়ক কষ্ট মমরন মনয়াে জনে অনুরোধ জানান। 

মশখ োসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শেরেে উন্নসে 

 



 

  

 

  

 

স্বািনরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


