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রেলওয়েে পতিি জতিয়ি 

র ৌন্দর্ য বর্ যয়ে রিেয়েে উয়্যোগ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বৃটিশ শািনামরল চট্টগ্রারমে গুরুত্ব সবরবচনায় বৃটিশ উ্সনরবসশক িেকাে 

এখারন আিাম-মবঙ্গল মেলওরয়ে মেড মকায়ািাি প স্থা্ ন করে।  তখন মেরক নগেীে ৩ োরগে ২ োগ িম্পসি মেলওরয়ে। তাো জনস্বারে প এিব জসম সবসেন্ন 

িমরয় অসধগ্রেণ করে। সতসন বরলন, তারেে স্বারে পই মেলওরয় নগেীরত অরনক উন্নয়ন কাজ িম্পােন করে। বতপমারন সকেু-সকেু জায়গা সবসেন্ন োরব অববধ 

েখলোেরেে কবরল চরল  ায়। আসম োসয়ত্ব গ্রেরণে ্ে মেরক নগেীে মিৌন্দ প বধ পরনে ্সেকল্পনা গ্রেণ কসে। এই ্সেকল্পনা বাস্তবয়রনে লরে নগেীে 

উম্মক্ত স্থানগুরলারত ্াকপ, উেযান, মাঠ ও সবরনােনমুলক স্থা্ না ততেীে ্সেকল্পনা গ্রেণ কো েয়। এই ্সেকল্পনা অনু ায়ী মেলওরয় কতৃপ্ ে চাইরল সিটি 

কর্ পারেশন মবলুয়াে সেঘী, মজাড় মডবািে নগেীে অ্ো্ ে ্সতত জায়গাে মিৌন্দ পয বৃদ্ধি করে নগেবািীে সবরনােন ও অবকাশ  া্ রনে জনয ্াকপ 

স্থা্ ন, বাগান ও িবুজায়রনে কেরব। সিটি কর্ পারেশন ও মেলওরয় েুই সসতষ্ঠাইন িেকাসে। তাই উেরয় চাইরল, নগেীরক নানদ্ধন্দক িারজ ও ্সেরবশ বান্ধব 

করে িাজারনা িম্ভব। বাংলারেশ মেলওরয়ে (্ূব পাঞ্চল) এে দ্ধজএম মমা. জাোঙ্গীে মোরিরনে মনতৃরত্ব একটি সসতসনসধ েল আজ বুধবাে েু্ুরে িাইগাে্ািস্থ 

কর্ পারেশরনে অস্থায়ী অসিরিে মময়ে ে)রে মিৌজনয িাোরত এরল সতসন একোগুরলা বরলন। 

এিময় চসিক ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধিন, কাউদ্ধিলে নাজমুল েক সডউক, িসচব খারলে মােমুে, সধান োজম্ব কম পকতপা মমাোম্মে নজরুল ইিলাম, 

মময়রেে একান্ত িসচব মুোম্মে আবুল োরশম, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, মেলওরয়ে সধান সরকৌশলী মমা. িুবক্তগীন, অসতসেক্ত সধান 

সরকৌশলী মমা. আেিান কসবে, সধান েূিম্পসি কম পকতপা িুজন মচৌধুেী উ্সস্থত সেরলন। 

মময়ে আরো বরলন, িারবক মময়ে এ.সব.এম মসেউদ্ধিন মচৌধুেীে িময়কারল মাোেবাসড় এলাকায় মেলওরয় জায়গা লীরজ জনয েে্ত্র আেŸাান কেরল, 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন ির্ পাচ েেোতা সেরিরব জসম লীজ ্াওয়াে ম াগয েয়। এেই ধাোবাসেকতায় সিটি কর্ পারেশন উন্নয়ন কাজ করে ১১৩টি প্লি 

সনম পাণ করে। এে মরধয ৪০টি প্লি গ্রােরকে সনকি েস্তান্তে কো েয়। সতসন বরলন, ্েবতীরত লীজ মনয়া ওই জসমে সবষরয় ্ােস্পাসেক সবরোধ িৃটি েরল এক 

্ পারয় তা মামলায় জসড়রয়  ্রড় উন্নয়ন কাজ স্থসগত েরয়  ায়। সবষয়টি উেরয়ে ¯^মে প সবরবচনায় চসিক মময়ে মেজাউল কসেম মচৌধুেী মেলওরয়লরক তা 

সমমাংিাে আেŸাান জানান। মময়রেে আেŸাারন মেলওরয় কতৃপ্ ে ইসতবাচক িাড়া সেরয় েু’্রেে আলা্  আরলাচনায় তা িমাধান কেরবন বরল তাো 

মময়েরক আশ^স্ত করেন। 

সসতসনসধ েল মিৌন্দ প বধ পরনে সবষরয় মময়রেে আগ্ররেে মসসেরত মেল কতৃপ্ ে মবলুয়াে সেঘী, মজাড় মডবা তারেে মাসলকানা অেুন্ন মেরখ চসিকরক 

মিৌন্দ পয বসধ পত কেরত মকান আ্সি নাই বরল জানায়। শীঘ্রই এ সবষরয় সি-্াসেক িমর াতা চুদ্ধক্ত েরব বরলও আশা সকাশ করেন। 

 

প্রর্োেিন্ত্রী রেখ হোত েোে তবচক্ষণিোে 

কয়েোেো কোয়লও অর্ যেীতি তিতিেীল েয়েয়ে : রিেে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকারল সধানমন্ত্রী মশখ োসিনাে ম াগয মনতৃরত্বে কােরণ আমারেে মেশ 

অে পবনসতকোরব বড় মকান সব্ পরয়ে মুরখ ্রড়সন। িাধােণ, গেীব ও মখরি খাওয়া মানুরষে জনয বতপমান িেকাে খােযদ্রবযিে সবসেন্নোরব িাো য 

িের াসগতা করেরে। ম  কােরণ সব্ুল জনরগাষ্ঠীে এই মেরশ অন্তত খােযাোরব কারো মৃতুয েয়সন। অেচ সবরেে উন্নত অরনক মেশ করোনাে িংক্রমরণে 

অসেঘাত িামলারত সেমসশম মখরয় মগরে। মিই তুলনায় বাংলারেরশে ্সেসস্থসত অরনক অনুকূরল আরে। মবসশেোগ জনরগাষ্ঠী টিকাে আওতায় এরি মগরল 

করোনা মমাকারবলা করে উন্নয়ন ও িমৃদ্ধি মেরত্র মেশ আবােও ঘুরে োাঁড়ারব। 

সতসন আজ বুধবাে িকারল বেিােোি এক সকরলাসমিাে এলাকায় একটি কসমউসনটি মিন্টারে ইউসনয়ন বযাংক সল. এে উরেযারগ েসেদ্র অিোয়রেে আসে পক 

িোয়তা সোনকারল একো বরলন। অনুষ্ঠারন িো্ সতত্ব করেন ইউসনয়ন বযাংরকে োইি মচয়ােমযান মমা. সিোজলু কসবে। অনযানযরেে মরধয বক্তবয 

োরখন কাউদ্ধিলে এম. আশোিুল আলম, চউক ্সেচালনা ্সেষরেে িেিয িারবক োত্ররনতা এম.আে আদ্ধজম, আওয়ামী লীগ মনতা িামিুল আলম, 

মঞ্জুে মোরিন, বযাংকাে মমা. এেিান আলী, মােমুেুল কসেম, মেজাউল কসেম, এ.এি.এম নাসিে উদ্ধিন িাসেম, ইদ্ধি. মিসলম উল্লাে, আবুল কালাম 

সমুখ।  

সধান অসতসেে বক্তরবয মেজাউল কসেম মচৌধুেী আরো বরলন, এি আলম ্সেবাে িব িময় গেীব েুুঃস্থরেে ্ারশ োরক। তারেে এই কা পক্রম মেশবািীে 

সশংিা কুসড়রয়রে। মেশ ও জনেেেী এই ্সেবারেে েুই িেরিযে করোনায় মৃতুয মেরশে জনয অ্ূেণীয় েসত। সতসন মেরশে সবিশালীরেে এি আলম 

্সেবারেে ্ে অনুিেণ করে গেীব অিোয়রেে িাো য িোয়তায় এসগরয় আিাে আেŸাান জানান। 

িো্ সতে বক্তরবয ইউসনয়ন বযাংরকে োইি মচয়ােমযান মমা. সিোজলু কসবে বরলন, আমারেে বযাংক ও সসতষ্ঠান এি আলম গ্রæ্ িব িময় গেীব 

অিোয়রেে িাো য িের াসগতা করে োরক। েসেদ্র মানুষরেে িোয়তাে জনয আমারেে সসতষ্ঠান সবরশষ তেসবলও গঠন করেরে। তাোড়া আমো মেশ ও 

জাতীয় সরয়াজরন আসে পকিে সবসেন্নোরব িাো য িোয়তা কসে। েসবষযরতও আমারেে কা পক্রম অবযােত োকরব। অনুষ্ঠারন ৭০০টি ্সেবােরক খােয 

িোয়তা সোন কো েয়। 

 

 

চত য়কে ভ্রোিযিোণ আ্োলি পতেচোতলি 

অস্বোিযকে ও রেোোংেো পতেয়বয়ে খো্য উৎপো্ে ও বোত  খোবোে  োংেক্ষণ কেোে 

লোহোি ্ কোবোবয়ক এক লক্ষ টোকো জতেিোেো 

. 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ বুধবাে নগেীে োম্াড়া এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত েয়। চসিক সনব পােী মযাদ্ধজরেি মারুিা মবগম 

মনলী ্সেচাসলত অসে ারন োম্াড়াস্থ এম.এম.আলী মোরড লাোমি্ কাবাব মক অ¯^াাস্থযকে, মনাংো ্সেরবরশ খােযদ্রবয ততেী ও সবদ্ধক্রে এবং বাসি খাবাে 

িংেেণ কোে অ্োরধ মামলা রুজ ু্ূব পক এক লে িাকা জসেমানা কো েয়। অসে ানকারল মযাদ্ধজরেিরক িোয়তা করে সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি 

সবোরগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 

মশখ োসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শেরেে উন্নসত 

 



  

 

  

 

রিতিকযোল ওেোষ্ট ইন্সিয়েেোটে 

েগেীে বজযয বযবিোপেোে েিুে িোত্রো রর্োগ কেয়ব-রিেে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেীে মমসডকযাল বজপয বযবস্থা্ নায় আধুনীকায়রনে জনয ¯^ল্প িমরয়ে মরধয 

জাইকাে িের াসগতায় মমসডকযাল ওরয়ি ইদ্ধিরনেি স্থা্ ন কো েরব। জা্ ান িেকারেে অনুোরন সা) মমসডরকল বজপয ইদ্ধিরনেিে আমোনী ও েসবষযৎ 

মমসডকরকল বজপ বযবস্থা্ নায় উন্নয়নমূলক কম পকান্ড সবষরয় আজ বুধবে সবরকরল িাইগাে্াস্থ সিটি কর্ পারেশরনে অস্থায়ী েবরন মময়রেে করে জাইকা 

সসতসনসধ েরলে িারে মতসবসনময়কারল সতসন একো বরলন। এ িময় জাইকা সসতসনসধ েরলে িীম সলডাে মািাসেরো িাইরতা, সমি তানাকা মই, সমি 

ইয়ামানাক সচকারগা, নযাশনাল িীম সলডাে মোকনুজ্জামান, মড্ুটি সলডাে মগালাম িেওয়াে, আেোে োিান, আবোে এম সেিাত, মমা. ইবরন িারেক ও 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পােী কম পকতপা মমাোম্মে শেীেুল আলম, িসচব খারলে মােমুে, সধান োজস্ব কম পকতপা মমাোম্মে নজরুল ইিলাম, 

তি¡াাবধায়ক সরকৌশলী িুেী্  বিাক, মময়রেে একান্ত িসচব মুোম্মে আবুল োরশম, উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমােরশেুল আলম উ্সস্থত সেরলন।  

সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আরো বরলন, জাইকাে মমসডকযাল বজপয বযবস্থা্ না চালু েরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে বজপয বযবস্থা্ নায় এক 

নতুন মাত্রা ম াগ েরব এবং নগেীরক ্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্ন ও েুষণমুক্ত কোে ম  ্সেকল্পনা সেল তা বাস্তব রূ্ মনরব বরল আশ কসে। সতসন সসতসনসধ েরলে 

সস্তারবে মসসেরত আমেনীকৃত মমসডকযাল ওয়ান্ট ইদ্ধিরনেিে িটঠকোরব ্সেচালনা ও বযবস্থা্ নাে জনয একটি কসমটি গঠন কোে সনরেপশনা সোন 

করেন।   

 

স্বোক্ষতেি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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