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অেুসান্দি ভবে রেম মাি করুে : নময়ি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, আমারেে মেশ একটি ঘনবিসি্ূর্ প মেশ। এখারন মানুরেে ঘনত্ব অনুিারে জসমে 

িংকি েরয়রে। িাই েবন সনম পারর্ে মেরে আবািন বযবিায়ীরেেরক জসমে িীমাবদ্ধিা অনুিারে িাশ্রয়ীমূরলয মধযসবত্ত,সন¤œমধযসবত্ত মশ্রসর্ে চাসিো 

অনুিারে ঊর্ধ্ পমুসখ করে েবন সনম পার্ কেরি িরব। এরি করে কৃসে ও আবাসে জসম েো করে আবািন িংকি সনেিন কো িম্ভব িরব বরল আসম মরন কসে। 

সিসন আজ মঙ্গলবাে িকারল নগেীে িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী অসিরিে মময়ে ে)রে সেরয়ল এরেি িাউজজং এরিাসিরয়শন অব বাংলারেশ (সেিযাব) 

চট্টগ্রাম সেজজওনাল কসমটিে িো্সি আবেুল ককয়ূম মচৌধুেীে মনিৃরত্ব একটি সসিসনসধেল িাোি কেরি এরল একথা বরলন। এিময় ্যারনল মময়ে 

মমা.সগয়াি উজিন,মময়রেে একান্ত িসচব মুিাম্মে আবুল িারশম, সেিযারবে মকা-মচয়ােমযান মািবুব মিাবািান জালাল িানেীে, িেিয নাজজম উজিন, 

মমারশ পেুল িািান, আব্দুল গািিাে সনয়াজজ, সমজানুে েিমান, শাসেস্থ সবনরি নূে সমুখ উ্সস্থি সেরলন । 

মময়ে আরো বরলন,বাংলারেরশে অথ পনীসিে িমৃজদ্ধে গুরুত্বিা সবরবচনায় বিপমান িেকাে চট্টগ্রারমে উন্নয়রন বযা্ক ্েরে্ গ্রির্ করেরে।  াে মরধয 

কর্ পিুলীে িলরেরশ িযারনল সনম পার্, মীেিোইরয় সবরশে অথ পননসিক মজান, ঘুনধুম ্ পন্ত মেল লাইন ও িড়ক িম্প্রিাের্, মরিশখালীে মািােবাসড়রি গেীে 

িমুদ্র বন্দে সনম পার্ কাজ বাস্তবাসয়ি িরি  ারে। এরি করে চট্টগ্রাম নগেী ওয়ান সিটি িু িাউরন ্ সের্ি িরব। মি লেযরক িামরন মেরখ আবািরনে মেরে 

সেিযাবও আমারেেরক ্সেকল্পনাগুরলা গ্রির্ কেরি িরব। সিসন নগেীরি ম খারন চসিরকে খাসল জায়গা আরে মিখারন মখলাে মাঠ ও সশশু্াকপিি 

নগেবািীে জনয সক ধেরনে সবরনােনমূলক সকল্প মনয়া  ায় িা সেিযা মনিৃবৃন্দরক মেরব মেখরি বরলন।  

সেিযাব িো্সি আবেুল ককয়ূম মচৌধুেী মময়রেে কারে আরবেন জাসনরয় বরলন, বাসর্জয মন্ত্রর্ালরয়ে ্সে্ে অনু ায়ী আবািন বযবিাে মেরে সেিযারবে 

িেিয্ ে ও সিটি কর্ পারেশরনে মেড লাইরিন্স মনয়া বাধযিামূলক। সকন্তু অরনক বযবিায়ী এই সনয়মনীসি আইরনে আওিাে বাইরে মথরক বযবিা ্ সেচালনা 

কেরে। সিসন মময়রেে কারে কর্ পারেশন  ারি এই ধেরর্ে অনবধ সসিষ্ঠান ও বযবিায়ীরক নিুন করে মেড লাইরিন্স সোন ও নবায়ন না করে মি বযা্ারে 

অনুরোধ জানান। এোড়াও িাো সিটি কর্ পারেশরনে উন্নয়ন কসমটিরি একজন সেিযাব সসিসনসধ অন্তপেুজি, সেিযারবে িেিযরেে সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট 

সবেয়গুরলা অনুরমােরনে মেরে ওয়ান ে্ িাসেি চালু, সকরল্পে সনম পার্াধীন মাটি ও বজপয অ্িােরর্ সিটি কর্ পারেশরনে ্ে মথরক সনসেষ্ট জায়গা 

সনধ পাের্ করে মেয়া, সেরনে মবলায় সকরল্পে মালামাল ম্ৌোরি অনুমসি সোরনে অনুরোধ জানান। মময়ে িারেে সস্তাবর্া শুরন বরলন, চসিরকে ্ ে মথরক 

 িিুকু িির াসগিা কো িম্ভব িা কো িরব বরল আশ্বাি সোন করেন। 

 

মশা রেধ্ন্দে আজ নেন্দক শুরু হ্ন্দ া 

মাসবযাপী রবন্দশষ অরভযাে 

 

চট্টগ্রাম নগেীরি মডঙু্গ, মযারলসেয়া ও সচকুনগুসনয়াে সােুেপাব মেখা মেয়ায় িা মোরধ আজ (২নরেম্বে) মঙ্গলবাে মথরক চিুথ প েিা সবরশে মশক সনধন 

কা পক্রম শুরু করেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন। মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে সনরেপরশ গি ৫ আগে মথরক মশক সনধরন ক্রযাশ মসাগ্রাম শুরু কো 

িয়,  া ধাোবাসিকোরব চলরে। 

এই সবরশে মশক সনধন অসে ান আজ ২ নরেম্বে মঙ্গলবাে মথরক শুরু িরয় ১২ নরেম্বে শুক্রবাে, ২২ নরেম্বে মিামবাে ৪নং চান্দগাাঁও, ৫নং মমািো, ৯নং 

উত্তে ্ািাড়িলী, ১০নং উত্তে কাট্টলী, ৮নং মোলকবিে ওয়ারডপ, ৩ নরেম্বে বুধবাে, ১৩ নরেম্বে শসনবাে ২৩ নরেম্বে মঙ্গলবাে ১৩নং ্ািাড়িলী, ১৬নং 

চকবাজাে, ১৭নং ্জিম বাকসলয়া, ১৯নং েসের্ বাকসলয়া, ৪নরেম্বে বৃিস্পসিবাে, ১৪নরেম্বে মোববাে, ২৪নরেম্বে বুধবাে ৩০নং ্ূব প মাোেবাসড়, ৩১নং 

আলকের্, ১১নং েসের্ কাট্টলী, ২৬নং উত্তে িাসলশিে, ৫নরেম্বে শুক্রবাে, ১৫নরেম্বে মিামবাে, ২৫ নরেম্বে বৃিস্পসিবাে ৬নং ্ূব প মোলশিে, ৭নং 

্জিম মোলশিে, ৩৯নং েসের্ িাসলশিে, ৩৭নং িাসলশিে মুসনে নগে, ৬ নরেম্বে শসনবাে, ১৬ নরেম্বে মঙ্গলবাে, ২৬ নরেম্বে শুক্রবাে ১৫নং 

বাগমসনোম, ৩২নং আন্দেসকল্লা, ২১নং জামালখান, ২২নং এনারয়ি বাজাে, ৭ নরেম্বে মোববাে, ১৭ নরেম্বে বুধবাে, ২৭নরেম্বে শসনবাে ২নং জালালাবাে, 

৩নং ্াাঁচলাইশ, ৩৩নং সিসেঙ্গীবাজাে, ৩৫নং বজিেিাি, ৮নরেম্বে মিামবাে, ১৮নরেম্বে বৃিস্পসিবাে, ২৮নরেম্বে মোববাে ১৮নং ্ূব প বাকসলয়া, ২০নং 

মেওয়ান বাজাে, ৩৪নং ্াথেঘািা, ১৪নং লালখান বাজাে, ৯নরেম্বে মঙ্গলবাে, ১৯নরেম্বে শুক্রবাে, ২৯নরেম্বে মিামবাে ৩৮নং ে. মধযম িাসলশিে, 

৩৬নং মগািাইডাঙ্গা, ৪নং উত্তে ্রিঙ্গা, ৪১নং েসের্ ্রিঙ্গা, ১৩নরেম্বে, ২০ নরেম্বে শসনবাে, ৩০ নরেম্বে মঙ্গলবাে ১নং েসের্ ্ািাড়িলী, ২৮নং 

্াঠানিুলী, ২৭নং েসের্ আগ্রাবাে, ২৪নং উত্তে আগ্রাবাে, ১১ নরেম্বে বৃিস্পসিবাে, ২১নরেম্বে মোববাে, ১সডরিম্বে ২০২১ মিামবাে ২৯নং ্জিম 

মাোেবাসড়, ২৫নং োম্ুে, ১২নং িোই্াড়া ও ২৩নং উত্তে ্ াঠানিুলী ওয়ারডপ চলরব। সসি ওয়ারডপ ২৫জন করে মে মযান এই সবরশে মশক সনধন কারজ 

সনরয়াজজি থাকরব। কর্ পারেশরনে ্ সেেন্ন কম পকিপাগর্ ওয়াডপ ্ পারয়ে োসয়ত্বেি ্ সেেন্ন িু্ােোইজােো এই কারজে িোেসক কেরবন। 

 

 

চরসন্দকি ভ্রামযমাি আদা ত পরিচার ত 

অস্বাস্থ্যকি ও নোোংিা পরিন্দবন্দশ পিয উৎপাদে কিায় 

মধু্বে সুইটসন্দক এক  ক্ষ টাকা জরিমাো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ গিকাল মিামবাে মিানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলি িয়। সনব পািী মযাজজরেি মারুিা মবগম মনলী 

্সেচাসলি অসে ারন নগেীে বারয়জজে মবাস্তামী সশল্প এলাকায় অস্বাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী ্র্য উৎ্ােন এবং বাজােজাি কোে োরয় মধুবন 

িুইিি ইন্ডাটষ্টরিে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক এক লে িাকা ও একই সেন অ্ে অসে ারন মস্পশাল মযাজজরেি জািানাো মিেরেৌরি’ে মনিৃরত্ব 

্সেচাসলি অসে ারন নন্দনকাননস্থ মবৌদ্ধ মজন্দে িড়রক িানমাে আবািন সকরল্পে সনম পানাধীন েবরনে সনম পান িামগ্রী োস্তায় মেরখ ও মেশন মোরডে 

িরলে আড়রিে িামরন সবসেন্ন িলমূল োস্তাে উ্ে মেরখ জনিাধােরনে চলাচরল সসিবন্ধকিা িৃসেে োরয় নয়টি সসিষ্ঠারনে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক 

২৪ িাজাে িাকা জসেমানা আোয় কো িয়।  

মশখ িাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শিরেে উন্নসি 

 



  

 

  

এোড়াও আজ মঙ্গলবাে ভ্রামযমার্ আোলরিে অসে ানকারল নগরেে জামালখান ও গসন মবকােী মমাড় এলাকায় ¯^াাস্থযসবসধ অনুিের্ না করে মবকােী 

্র্য ও মেি্িুরেরেে খাবাে কিেী ও সবজক্রে োরয় সনব পািী মযাজজরেি মারুিা মবগম মনলী ্সেচাসলি অসে ারন মমজ্জান িাইরল আইয়ুন মেি্িুরেরেে 

সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ১০ িাজাে িাকা এবং মডার্ প গসর্ মবকােীে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ১০ িাজাে িাকা ও অ্ে অসে ারন মস্পশাল মযাজজরেি 

জািানাো মিেরেৌরি’ে মনিৃরত্ব ্সেচাসলি অসে ারন আশকােসেঘীে ্ারড় সবসেন্ন মোকারনে িাসর্ পচাে িুি্ারি মেরখ জনগরর্ে চলাচরল সসিবন্ধকিা 

িৃসেে োরয় চাে মোকান মাসলরকে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ৬ িাজাে িাকা  জসেমানা কো িয়। অসে ানকারল মযাজজরেিদ্বয়রক সিটি কর্ পারেশরনে 

িংসিষ্ট সবোরগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্সলিন ্ুসলশ  িিায়িা সোন করেন। 

 

 

স্বাক্ষরিত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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