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মহেশখালসে মমগা প্রকল্পগুহলা 

যথাসমহে বাস্তবােন করহে েহব - মমের 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা চট্টগ্রারমে উন্নয়রন অরনকগুরলা মমগা সকল্প বাস্তবায়ন 

কেরেন,  া চট্টগ্রামবািীে আকাক্সক্ষাে সসিফলন। সিসন চট্টগ্রাম নগেীরক ‘ওয়ান সিটি িু িাউন’ ধােণা মেরখ মব-িাসম পনাল, কণ পফুলী িলরেশ সেরয় িযারনল, 

গভীে িমুদ্র বন্দে, আন্তরেশীয় মহািড়ক ও মেল ম াগার ারগে সনম পাণ ্সেকল্পনা সনরয় ম  কাজ শুরু করেরেন িা িম্পন্ন হরয় মগরল চট্টগ্রাম নগেীে 

জািীয়, আঞ্চসলক ও ববসিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি ্ারব। িরব পা্ সে চট্টগ্রাম হরয় উঠরব েসক্ষণ ্ূব প এসশয়াে অর্ পননসিক হাব।  

সিসন আজ িকারল নগেীে উওে হাসলশহে ওয়ারডপে মরহশখাল িংলগ্ন োস্তা, ব্রীজ ও সসিরোধ মেওয়াল সনম পাণ কাজ ্সেেশ পন কেরি সগরয় এ কর্া বরলন। 

সায় ১৭ মকাটি িাকা বযরয় জাইকাে অর্ পায়রন মরহশখাল িংলগ্ন োস্তা, ব্রীজ ও সসিরোধ মেয়াল সনম পাণ কাজ জানুয়াসে ২০২২ এে মরধয িমা) হওয়াে 

লক্ষযমাত্রা সনধ পােণ কো হরয়রে। িরব আগামী ২১ অরটাবরেে মরধয সিসি ঢালাই বযসিরেরক োস্তাটিে অনযানয কাজগুরলা িম্পন্ন কোে মাধযরম সনসব পরেœ 

চলাচল উ্র াগী কোে জনয জাইকা’ে টঠকাোেী সসিষ্ঠান সন্া এন্টােসাইজরক সনরেপশ সোন করেন। সিসন মরহশখালিহ মমগাসকল্পগুরলাে কাজ 

 র্ািমরয় বাস্তবায়ন কেরি টঠকাোে সসিষ্ঠানরক সনরেপশনা মেন। 

এিময় উ্সিি সেরলন ওয়াডপ কাউদ্ধিলে মমা. ইসলয়াে, অধযা্ ক মমা. ইিমাইল, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, চসিক সধান সরকৌশলী 

েসফকুল ইিলাম মাসনক, িত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী আবু িারলহ, আরনায়াে মহারিন, সনব পাহী সরকৌশলী আসশকুল ইিলাম, জাইকাে সিসনয়ে সরকৌশলী নাসিে 

উদ্ধিন, সমোজ কসবোজ, োজনীসিক আলহাজ্ব নাদ্ধজমুল ইিলাম মজমুোে, আরবে মুনিুে মচৌধুেী, মখােরশেুল ইিলাম, আশফাকুল আলম আশফাক, 

আকিারুজ্জামান, শসহেুল আলম িুমন সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, এিসেন বর্ পা মমৌিুরমে অসিবৃটিে কােরণ অরনকগুরলা সকরল্পে কাজ বাধয হরয় বন্ধ োখরি হরয়সেল। এখন বর্ পা মমৌিুম সায় মশরর্ে 

সেরক িুিোং আে মকান ধেরণে অজহুাি মেখারনাে িুর াগ র্াকরে না। সিসন অসবলরে িবগুরলা উন্নয়ন কাজ দু্রিিাে িারর্ িম্পন্ন করে নাগসেক েুরভপাগ 

লােরবে জনয িংসিিরেে সসি আহŸাান জানান। 
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