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বিদ্যু ৎ প্রবিমন্ত্রীর সাথে চবসক মময়থরর সাক্ষাি 

আগামী িছথরই নগরীথি 

ির্্জু মেথক বিদ্যুৎ উৎপাদ্ন শুরু হথে - নসরুল হাবমদ্ এম.বপ 

 

সবদ্যুৎ, জ্বালাসন ও খসনজ িম্পদ্ সসিমন্ত্রী নিরুল হাসমদ্ এম.স্ ’ে িারে নগেীে একটি মহারিরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম 

মচৌধযেী মিৌজনু িাক্ষারি সমসলি হন। িাক্ষািকারল মময়ে সসিমন্ত্রীরক চট্টগ্রাম িফরেে জনু অসেনন্দন ও ¯^াাগি জানান। চট্টগ্রারমে উন্নয়রন সসিমন্ত্রীে 

কারে িহর াসগিা চাইরল মন্ত্রী বরলন, চট্টগ্রাম বাংলারদ্রশে বাসিজ্জুক নগেী,  াে ্সেসধ এখন অরনক বড় হরে। চট্টগ্রারমে মীেিোইরি বাংলারদ্রশে 

িব পবৃহৎ অে পননসিক মজান, ১৬হাজাে মকাটি িাকা বুরয় ইস্টান প সেফাইনাসেরক অিুাধযসনক মিল মশাধানাগারে রূ্ান্তে, মব-িাসম পনাল, মরহশখাসলরি গেীে 

িমযদ্র বন্দে, মািােবাসড় সবদ্যুৎ মকন্দ্র, কি পফয লী িলরদ্রশ িুারনল সনম পাি হরল চট্টগ্রাম হরব বাংলারদ্রশে অে পননসিক হাব। িেকাে এইিব সবষয় মাোয় মেরখ 

চট্টগ্রারম সনেসবজ্েন্ন সবদ্যুৎ িেবোরহে লরক্ষু মাটিে সনচ সদ্রয় ববদ্যুসিক িাে িেবোরহে সকল্প হারি সনরয়রে। এোড়া আগামী বেরেে মরধু নগেীরি বজপু 

মেরক সবদ্যুৎ উৎ্াদ্ন শুরু কো হরব। বজপু  বুবস্থা্ না আধযসনকায়রনে ফরল ্সেেন্নিায় একটি নিুনমাত্রা ম াগ হরব। মময়ে মন্ত্রীে কাে মেরক এিব 

উন্নয়ন সকরল্পে সবষরয় অবগি হরয় বরলন, চট্টগ্রাম ্াহাড়, নদ্ী িাগে মবসস্টি এক অননু নগে। সবসেন্ন কােিবশি এখন আরগে মিই রূ্ মনই, এমনসক 

ঐসিহাসিক গুরুত্ব্ূি প স্থানগুরলা  া উন্মযক্ত সেল িাধােি জনগরিে জনু মিগুরলা এখন সবলীন হরয় মগরে। সবরশষ করে ৭১ এে ২৫মারচপে কারলা োরিে 

্ে চট্টগ্রাম িাসকপি হাউরজ সশশু নােীরদ্ে ম  হিুা প্ত চরলসেল এবং ১৬সিরিম্বে সবজয় অজপন কোে ্ে ম  স্থান মেরক সেম সবজয় ্িাকা উরতালন 

কো হরয়সেল মিই স্থানটিও আজ উন্মযক্ত মনই। মিখারন ইসিহাি সবকৃসিে অ্রচষ্টায় সশশু ্াকপ সনম পাি হরয়রে  া মযজ্ক্ত যরেে সৃ্মসি ধ্বংি কোেই নামান্তে। 

সিসন চট্টগ্রাম নগেীে ইসিহাি ঐসিহু েক্ষা ও েসবষুি সজরন্মে িযস্থ মানসিক সবকারশে জনু নানা সকল্প গ্রহি কো হরে বরল মন্ত্রীরক অবসহি করেন। 

এিব সকল্প বাস্তবাসয়ি হরল নগেী িাে সচেরচনা রূ্ আবাে সফরে ্ারব বরল সিসন আশাবাদ্ বুক্ত করেন। 

এিময় োউজান উ্রজলা ্সেষরদ্ে মচয়ােমুান এ.মক.এম এরহোনযল হায়দ্ে মচৌধযেী (বাবযল), সবজ্জএমই’ে ্সেচালক মহলাল উজ্িন মচৌধযেী িুফান, 

মময়রেে একান্ত িসচব মযহাম্মদ্ আবযল হারশম উ্সস্থি সেরলন । 

 

চবসক ভ্রামুমাণ আদ্ালি পবরচাবলি 

অস্বাস্থ্ুকর ও মনাোংরা পবরথিথে মিকাবর পণু উৎপাদ্ন 

ও িার্জারর্জাি করায় মহাম মমইড ফয ডথক ৩০হার্জার টাকা র্জবরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কের্ারেশরনে উরদ্ুারগ আজ বৃহস্পসিবাে ওয়ােরলি ঝাউিলা এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলি হয়। অসে ানকারল সনব পাহী মুাজ্জরেি 

মারুফা মবগম মনলীে মনিৃরত্ব অ¯^াাস্থুকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকাসে ্িু উৎ্াদ্ন ও বাজােজাি কোে অ্োরধ মহাম মমইি ফয ি এে সবরুরে মামলা 

রুজয ্ূব পক ৩০হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অ্ে এক অসে ারন মস্পশাল মুাজ্জরেি জাহানাো মফেরদ্ৌি’ে মনিৃরত্ব মস্টশন মোরি ফয ি্াি ও োস্তা 

দ্খল করে বুবিা ্সেচালনা কোয় িব পিাধােরিে চলাচরল সসিবন্ধকিা িৃটষ্টে দ্ারয় ৭বুাজ্ক্তে সবরুরে মামলা রুজয ্ূব পক ১৯হাজাে িাকা জসেমানা কো 

হয়।  

অসে ানকারল সিটি কের্ারেশরনে িংসিষ্ট সবোরগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন য্সলশ মুাজ্জরেিগনরক িহায়িা সদ্ান করেন। 

 

 

স্বাক্ষবরি/- 

প্রকালাম মচৌধযেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত দ্াসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


