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সড়ক উন্নয়নে চসসক মেয়রর সেনদেশো 

আগােী সিনসম্বনর মেহাল সড়নকর 

ঝকঝনক রূপ মদখনে চাই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে সনরদপশনায় অসিবর্ পণ জসনি কােরণ নগেীে মবশ সকছু গুরুত্ব্ূণ প িড়রকে মবহাল অবস্থা 

সনেিন এবং  ান ও জন চলাচল উ্র াগী করে স্বাভাসবক ্ পারয় উন্নীি কেরণ মমোমি ও িংস্কাে কাজ দু্রি গসিরি এসগরয় চলরছ। সিসন আজ শসনবাে 

নগেবািীে উরেরশে বরলন, অসি বৃটি জসনি ও একাসধক মমগা সকল্প বাস্তবায়ন কা পক্রম চলাকালীন িমরয় অরনক গুরুত্ব্ূণ প িড়ক  ান ও জন 

চলাচরলে মেরে স্বাভাসবক উ্র াসগিা হাসেরয়রছ। এ িময় িড়রক আ্ািি: খানা-খন্দক ভোি করে সকছুিা  ান চেলাচল উ্র াগী কো হরলও বর্ পাে 

কােরণ স্থায়ী িমাধারন বাস্তব মকান ্দরে্ গ্রহণ কো িম্ভব হয়সন। আসম আগামী সিরিম্বরে নগেীে মবয়াল িড়রকে ঝকঝরক রূ্ মদখরি চাই।  

মময়ে নগেবািীরক আশ^স্থ করেন ম , এখন বর্ পা ও অসি বর্ পণ অসিক্রান্ত এবং শুষ্ক মমৌিুম সবদেমান। িাই িুর াগ এরিরছ বর্ পণিহ নানাসবধ কােরণ 

েসিগ্রস্থ ও মবহাল িড়কগুরলাে মিকিই উন্নয়ন সনশ্চিি কোে। িাই চসিরকে সরকৌশল সবভাগরক োি-সদন িাব পেসণকভারব এ কারজ সনরয়াশ্চজি ও 

িশ্চক্রয় োখা হরয়রছ। অ¯^ীীকাে কোে উ্ায় মনই, েসিগ্রস্থ ও মবহাল িড়রকে কােরণ  রেি নাগসেক দুরভপাগ বাসড়রয়রছ। মানুরর্ে মূলেবান িময় অ্চয় 

ও স্বাভাসবক নাগসেক জীবন- া্ ন বোহি হরয়রছ। ঐ ্সেসস্থসিরি আ্ািি:িামসয়ক বোক-আ্ মদয়া হরলও স্থায়ী িমাধান মদয়া িম্ভব সছল না ; এে বড় 

কােণ অসি বর্ পণ। িরব িমিোগুরলা সচসিি করে মবহাল িড়ক িংস্কাে, মমোমি ও স্বাভাসবক স্তরে উন্নীি কেরণ স্থায়ী কম প্ সেকল্পনা গ্রহরণে 

্দরে্িমূহ সচসিি কো হরয়রছ এবং মিই ভারবই িড়ক উন্নয়রনে কাজ শুরু হরয়রছ। এে িুফল আগামী সিরিম্বে মারিই ্াওয়া  ারব।  

সিসন জানান, নগেীে িড়ক ম াগার াগ বেবস্থা উন্নয়রন জাইকাে অে পায়রন এোি্ল্ট প্লারেে মাধেরম মাশ্চঝে ঘাি মোি, স্ট্রান্ড মোি, স্ সি মোরিে কাজ দু্রি 

গসিরি এগুরে। আইি ফোটেী মোরি নালাে সেরিসনং ওয়ারলে কােরণ কাজ শুরু কো না মগরলও এখন ঐ িমিো আে মনই। মিখারন এখন মোি 

কার্ পটিং কাজ চলরছ। এই কাজগুরলা সিরিম্বরে মশর্ হরব। এছাড়া মমরহদীবাগ মোি, হাসলশহে আনন্দ বাজাে মোি, আবদুল লসিফ মেি, মক.সব আমান 

আলী মোরিে িংস্কাে কাজ সায় মশরর্ে সদরক। এই বাইরে ্োাঁচ ওয়াকপ কাজ চলামান েরয়রছ। এ-িক কাজ িদােকী ও মান  াচাইরয় কাউশ্চিলেরদে 

সনরদপশনা মদয়া হরয়রছ।  

আজ শসনবাে সদনবো্ ী নগেীে িড়ক উন্নয়ন কা পক্রম ্ পরবেণ ও ্সেদশ পনকারল মময়রেে িারে সছরলন সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, 

সনব পাহী সরকৌশলী সবপ্লব দাশ, মিৌসহদুল ইিলাম, আসশকুল ইিলাম, আবু সিশ্চেক সমুখ। 
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