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জনদরু ভ্োগ লোঘরে দদেোরোত্রি কোজ করোর দনরদভশ দদরলন মেয়র 

 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী অববধ স্থা্ না উরেরেে বযা্ ারে চসিরকে কর াে অবস্থারনে কথা উরেখ করে বরলন, ম  

 ত সভাবশালী ম াক না মকন তারেে সতল ্সেমাণ ছাড় মেয়াে অবকাশ মনই। এখন বর্ পা মমৌিুম মশর্, নগেীে ম  োস্তাগুরলা অসতবৃটিে কােরণ িংস্কাে ও 

মমোমরতে কাজ বন্ধ োখা  রয়সছল তা এখন মথরক দু্রততাে িারথ িম্পন্ন কোে জনয িংসিি সরকৌশলী ও ট কাোেরেে সনরেপশ সেরলন। সতসন আজ নগেীে 

সবমানবন্দে িড়ক  রত সলংক মোড  রয়  াসলশ ে ্ পন্ত োস্তাে চলমান িংস্কাে ও মমোমত কাজ ্সেেশ পন কেরত সগরয় এ সনরেপশনা সোন করেন। সতসন 

আরো বরলন, চট্টগ্রাম বন্দরেে করেইনাে বা ্ণযবা ী  ানগুরলা চলাচল কোে কােরণ ম  িড়কগুরলা নি  রয়রছ তাে একটি তাসলকা সস্তুত কো 

সরয়াজন। সতসন এিব োস্তাগুরলা িংস্কারেে বযা্ ারে বন্দেি  অনযানয বযব ােকােীরেে িারথ এ বযা্ ারে আরলাচনাে সরয়াজন আরছ বরল মরন করেন। 

সতসন জানান, চট্টগ্রাম নগেরক সনরয় আমাে অরনক ্সেকল্পনা আরছ, এ ্সেকল্পনা বাস্তবায়রনে জনয  থা থ ্েরে্ মনয়া  রে তরব নগেীরত চসিরকে 

ম িব খাসল জায়গা আরছ অনযসেরক ম িব খাল ও নালা অববধ েখলোেরেে আয়রে¡ আরছ তা সি.এি, আে.এি খসতয়ারনে আরলারক উদ্ধারে কাজ এখন 

মথরক মজাোরলাভারব শুরু কো  রব। সতসন এ বযা্ ারে চট্টগ্রাম বন্দে কতৃপ্ ে, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ্ ে, বাংলারেশ মেলওরয়, ওয়ািা, ্াসন উন্নয়ন মবাডপ ি  

িকল মিবা িংস্থাে িারথ মতসবসনময় ও িমš^য় িভা অনুষ্ঠারনে উ্ে গুরুত্ব মেয়া  রে বরল জানান। সতসন নগেীে জলাবদ্ধতা সনেিরনে বযা্ ারে সকল্প 

বাস্তবায়নকােী িংস্থাে উরেরশয বরলন, এতসেন বর্ পা মমৌিুরমে কােরণ সকল্প বাস্তবায়রন নানা অিুসবধা থাকরলও বতপমারন বৃটিজসনত কােরণ িমিযা  বাে 

আে মকান িম্ভাবনা মনই। তাই জলাবদ্ধতা সনেিরন এ িময়িারক কারজ লাসগরয় আগামী বর্ পা মমৌিুরম ম ন নগেবািীরেে জলাবদ্ধতাে েুরভপাগ ম্া ারত না 

 য় মি বযা্ ারে আন্তসেক  বাে আ Ÿাান জানান।  

এিময় উ্সস্থত সছরলন চসিক সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, তে¡াাবধায়ক সরকৌশলী আরনায়াে ম ারিন, মসনরুল  ুো, আবু িারল , সনব পা ী 

সরকৌশলী সবপ্লব োশ, আসশকুল ইিলাম, উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকতপা মমা. মমােরশেুল আলম মচৌধুেী সমুখ। 

 

চদিরকর ভ্রোেযেোণ আদোলত 

অস্বোস্থ্যকর ও মনোোংরো পদররেরশ মেকোদর পণয উৎপোদন ও 

দেত্রির দোরয় হোইওরয় িুইটিরক ১ লক্ষ টোকো জদরেোনো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ বুধবাে নগেীে কালুেঘাি ভােী সশল্প এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলত  য়। অসভ ারন সনব পা ী মযাজজরেি 

মারুিা মবগম মনলী মনতৃরত্ব অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকাসে্ণয উৎ্ােন ও বাজােজাত কোে অ্োরধ  াইওরয় ি্ইুিরিে কােখানাে সবরুরদ্ধ 

মামলা রুজ ু্ূব পক ১ লে িাকা জসেমানা কো  য়।  

অসভ ানকারল মযাজজরেিগনরক ি ায়তা সোন করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 

 

স্বোক্ষদরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  
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মশখ  াসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শ রেে উন্নসত 

 


