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জনদরু ভ্োগ সৃষ্টি হয় এমন ক োন 

অবৈধ স্থোপনো থো রে পোররৈ নো-কময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী সনরদপরশ আজ মিামবাে িকারল নগেীে ২নং জালালাবাদ ওয়ার্পস্থ কযান্টনরমন্ট হরে 

মশেশাহ মোর্ ্ পন্ত োস্তাে উেয় ্ারশ পে ফুি্াে ও নালাে উ্ে গরে উঠা অববধ স্থা্ না উরেদ করে জনিাধােণ ও ্াসন চলাচরলে ্থ উনু্মক্ত কো 

হয়। মময়ে বরলন, জনিাধােরণে চলাচরল জনদুরেপাগ িৃটিকােী ও নালায় ্াসন চলাচরলে ্থ রুদ্ধ করে মকান অববধ স্থা্ না তেেী কো  ারব না। অববধ 

দখলকােী  ে বে শক্তক্তশালী মহাক না মকন োরক সবন্দুমাত্র ছাে মদয়া হরব না। সেসন আরো বরলন, এ কা পক্রম চলমান থাকরব। মময়ে ্সেস্কাে ্সেেন্নো 

ও অববধ স্থা্ না উরেদ কা পক্ররম নগেবািীে িহর াসগো কামনা করেন। অ্ে এক অসে ারন ৪নং চান্দগাাঁও ও ৫নং মমাহো ওয়ারর্পে বাসহে সিগনযাল 

মমাে হরয়  মুনা গারম পন্টি মমাে ্ পন্ত োস্তাে উেয় ্ারশ ফুি্াে ও নালাে উ্রে স্থাস্ ে অববধ স্থা্ না উরেদ করে জনিাধােরণে চলাচরলে ্থ 

উনু্মক্ত কো হয়।  

 

 

অসুস্থ  োউন্সির ওয়োসসম 

ও ওয়োর্ভ আওয়োমী লীগ কনেোর  

কদখরে কগরলন কময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ মিামবাে িকারল নগেীে ্াহােেলী ওয়ার্প কাউক্তিলে মমা. ওয়াসিম উদ্দীন মচৌধুেী’ে 

অিুস্থোে িংবাদ শুরন মমসর্রকল মিন্টাে হাি্াোরল োাঁরক মদখরে  ান।  মময়ে কাউক্তিলরেে শ যা্ ারশ মবশসকছু িময় অবস্থান করেন ও োাঁে শাসেেীক 

অবস্থাে মখাাঁজ-খবে মনন এবং কেপবযেে সচসকৎিকরদে িারথ সচসকৎিাে সবষরয় আলা্  করেন। সেসন সেযাশা করেন, কাউক্তিলে ওয়াসিম দু্রে িুস্থ হরয় 

আবারো নাগসেক মিবা কা পক্ররম সফরে আিরবন। 

এছাোও আজ সবরকরল অিুস্থ উত্তে ্াহােেলী ওয়ার্প আওয়ামী লীরগে  ুগ্ন আহবায়ক এেশাদ মামুনরকও নগেীে ইম্পিসেয়াল হাি্াোরল মদখরে  ান। 

মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী এেশাদ মামুরনে সচসকৎিাে মখাাঁজ মনয়াে ্াশা্ াসশ োাঁে দু্রে আরোগয কামনা করেন। 

 

স্বোক্ষসরে/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


