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চসিক এলাকার মেসিককল বর্্জয 

বযবস্থাপনা কসেটির িভা অনুটিত 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনে সধান সনব পাহী কম পকর্পা ও মমসিরকল বজপয বযবস্থা্ না কসমটিে িো্ সর্ মমাহাম্মদ শহীদুল আলম বরলরেন, চট্টগ্রারম মমসিরকল 

বজপয বযবস্থা্ না অর্যন্ত দুব পল। িেকাসে-মবিেকাসে ্ পারে ্সেরবশ িম্মর্ উ্ারে মমসিরকল বজপয বযবস্থা্ নাে মকান সসর্ষ্ঠান এখারন গরে উরেসন। সর্সন 

বরলন, মকাসেি-১৯ মহামাসেে কােরে িংক্রমেজসনর্ বজপযরে ্সেমাে বৃদ্ধি নগেবািীে উরেরগে কােে হরে দাাঁসেরেরে। র্াই নগেবািীে ¯^াাস্থয িুেক্ষাে 

চসিক ও জাইকাে অর্ পােরন বজপয ইরেরনরেিে বিারনাে উরদযাগ গ্রহে কো হরেরে। সকন্তু ইরেরনরেিে বযবস্থা্ নাে কা পক্রম বাস্তবােরন িকরলে 

িমšসা^র্ সোি সরোজন। মমসিরকল বজপয িংগ্রহ, ্সেবহন, ্ৃর্সককেে ও িংক্রসমর্ বজপয েসিেূর্কেরেে মাধযরম বজপয বযবস্থা্ না কা পক্রম 

বাস্তবােরন িংসিষ্ট সসর্ষ্ঠানগুরলারক এই সদ্ধক্রোে িাসমল হরে ্সেরবশ িুেক্ষাে এসগরে আিাে আহŸাান জানান। 

আজ মঙ্গলবাে দু্ুরে িাইগাে্ািস্থ নগে েবরন িরম্মলন করক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন এলাকাে মমসিরকল বজপয বযবস্থা্ না কসমটিে িোে িো্ সর্ে 

বক্তরবয সর্সন একর্া বরলন। জাইকাে মি্ুটি টিম লীিাে সরকৌশলী মমা. মগালাম িারোোে’ে িঞ্চালনাে এরর্ আরো বক্তবয োরখন জাইকাে এিিসিউএম 

সরজরেে টিম সলিাে মািসহরো িাইরর্া, চট্টগ্রাম মমসিরকল করলরজে িহকাসে ্সেচালক মমা. িাজ্জাদ মহারিন মচৌধুেী, ্সেরবশ অসধদ)ে চট্টগ্রাম 

মহানগরেে উ্-্সেচালক সমো মাহমুদুল হক, ্সেবাে ্সেকল্পনা অসধদ)রেে উ্-্সেচালক িুব্রর্ কুমাে মচৌধুেী   বাস্থয অসধদ)রেে িহকাসে 

্সেচালক িা. কামরুল আজাদ, এসিসি ট্রাসিক(দসক্ষে) মমা. েইি উদ্ধিন, সিসেল িাজপন অসিরিে সসর্সনসধ িা. মমা. ওোরজদ মচৌধুেী, সিএিরক’ে সকল্প 

বযবস্থা্ ক আরেিারু্ল জান্নার্, মবিেকাসে হাি্ার্াল ও িােগরনটষ্টক িসমসর্ে িমš^েকােী অসির্ মদ, চট্টগ্রাম মিবা িংস্থাে মযারনজাে মমা. ইিমাইল, 

চসিক র্ত্ত¡াাবধােক সরকৌশলী( াসিক) িুদী্  বিাক, নগে ্সেকল্পনাসবদ আব্দলু্লাহ আল ওমে, উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকর্পা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী 

সমুখ। 

সর্সন আরো বরলন, নগেীে হাসলশহে টিদ্ধজরর্ আগামী সিরিম্বরেে মরধয ্সেরবশ বান্ধব ও মধাাঁোসবহীন ইরেরনরেিে বিারনা হরব। চসিক ও ্সেরবশ 

অসধদ)রেে মসনিসেং কসমটি সনেসমর্ এে র্দােকী কেরব। 

জাইকাে টিম লীিাে মাশাসহরো িাইরর্া বরলন, নগেীে বজপয বযবস্থা্ না উন্নেরন জাইকা চসিরকে িারর্ ২০১৭িাল মর্রক কাজ করে  ারচ্ছ। আধুসনক সবরে 

সি আে বা সে-িাইরকল, সে-সিউি ও সে-ইউি এ সর্ন ্িসর্রর্ বজপয বযবস্থা্না কা পক্রম ্সেচালনা কো হে। মমসিরকল বজপয বযবস্থা্ নাে উন্নেরন 

ইরেরনরেিে স্থা্ রনে মাধযরম চট্টগ্রারম ্াইলটিং মসাগ্রাম গ্রহে কো হরেরে। এই মসাগ্রাম িিল হরল িাোরদরশ কর্ পারেশনগুরলারর্ এই কম পিূচী গ্রহে ও 

বাস্তবােরনে উরদযাগ গ্রহে কোে ্সেকল্পনা আরে বরল সর্সন জানান। 

 

চসিককর ভ্রােযোণ আদালত 

অস্বাস্থযকর ও মনাোংরা পসরকবকে মভার্জযকতল উৎপাদন ও বার্জারর্জাত করায় 

চারু ওকয়ল সেলকক ৫০ হার্জার িাকা র্জসরোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযাদ্ধজরেি মারুিা মবগম মনলী ও মেশাল মযাদ্ধজরেি জাহানাো মিেরদৌরিে মনরৃ্রর্ আজ মঙ্গলবাে নগেীে সবসেন্ন 

এলাকাে মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলর্ হে। অসে ানকারল নগেীে ্াহের্লী র্ানাধীন সিটি মোরি অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মোজযরর্ল উৎ্াদন ও 

বাজােজার্ কোে অ্োরধ সনব পাহী মযাদ্ধজরেি ্সেচাসলর্ অসে ারন মমিাি প চারু ওরেল সমল এে সবরুরি মামলা রুজ ু্ূব পক ্ঞ্চাশ হাজাে িাকা এবং 

বহিােহাি কাাঁচাবাজাে ও ধসনোলা্ াো এলাকাে মেশাল মযাদ্ধজরেি জাহানাো মিেরদৌরিে অসে ারন োস্তা দখল করে বযবিা ্সেচালনাে দারে িার্ 

বযদ্ধক্তে সবরুরি মামলা রুজ ু্ূব পক ্াঁসচশ হাজাে িাকা জসেমানা আদাে কো হে। একই সদন বন্দে র্ানাধীন িসকেহাি এলাকাে নালাে জােগা দখল করে 

েবন সনম পারেে কােরে এলাকাবািীে অসের ারগে সেসত্তরর্  মমেে মরহাদরেে সনরদপশনা অনু ােী িরেজসমরন ্সেদশ পে্ূব পক উক্ত েবন সনম পাে কাজ 

র্াৎক্ষসেকোরব বন্ধ করে মদওো হে। অসে ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবোরগে কম পকর্পা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরট্রা্ সলিন ্ুসলশ  

মযাদ্ধজরেিগনরক িহাের্া সদান করেন। 
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