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আগামীকাল চসিককর দ’ুটি প্রকল্প উকবাধন করকেন 

স্থানীয় িরকার মন্ত্রী তাজুল ইিলাম 

 

আগামীকাল (২৭ নরেম্বে’২১) শসনবাে িকাল িারে ১০ িায় আমবাগান িেক উন্নয়ন সকল্প বাস্তবায়ন মশরে োরিল ্াকপ িংলগ্ন স্থারন িেকটিে উরবাধন 

এবং মবলা ১১ িায় ০৬নং ্ূব প মোলশহে ওয়ারডপ মাইজ্াোস্থ আলহাজ¦ তাজুল ইিলাম সু্কল সাঙ্গরে চট্টগ্রাম নগেীে জলাবদ্ধতা সনেিরন বােই্াো খাল 

খনন কা পক্ররমে আনুষ্ঠাসনক িূচনা কেরবন স্থানীয় িেকাে মন্ত্রী মমা. তাজুল ইিলাম এমস্। 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ শুক্রবাে িকারল ঐ দু’টি স্থান ্সেদশ পন করেন এবং উরবাধনী অনুষ্ঠান আরয়াজরনে 

সস্তুসত ্ব প িম্পন্ন হওয়ায় িরতাে সকাশ করেন। মময়ে বরলন, এই সকল্প দু’টি চট্টগ্রাম নগেবািীে আশা-আঙ্খাকাে অনযতম ্সে্ূেক উ্াদান। 

বাোই্াো খাল খনন সকল্প বাস্তবায়ন হরল জলাবদ্ধতা সনেিরন চলমান মমগা সকরল্পে জনয  রেষ্ট িহায়ক হরব। নগেীে খারলে মরধয ৩০টি’ে মবশী খাল 

মমগা সকরল্পে আওতায় অতেূপক্ত। অবসশষ্ট খালগুরলা ্ুনরুদ্ধাে ও খনন কো িম্ভব হরল নগেীে জলাবদ্ধতা সনেিরনে স্থায়ী িমাধান সনশ্চিত হরব।  

সতসন উরেখ করেন, অসত বৃটষ্ট জসনত কােরে ম  িকল িেক ক্ষসতগ্রস্থ হরয়রে মি-গুরলা িংস্কাে ও মমোমত কাজ চলমান েরয়রে। নগেীে মশক বৃশ্চদ্ধে 

সবেয়টি উ্লসি করে মশক সনধরনে জনয সরয়াজনীয় ্দরক্ষ্ গ্রহরেে জনয নগেীরক ৪ মজারন োগ করে সসতটিরত একজন মযাশ্চজরেিিহ উদ্ধতপন 

কম পকতপারক মশক সনধন কা পক্রম মজােদাে কোে সনরদপশনা মদয়া হরয়রে।  

এোো মময়ে আজ সবরকরল হ েত শাহ্ আমান (ে:) সবমান বন্দরে স্থানীয় িেকাে মন্ত্রী মমা. তাজুল ইিলাম এমস্ মক বেে করে মনন এবং ফুরলল শুরেচ্ছা 

জানান। এ িময় উ্সস্থত সেরলন-চসিক ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উশ্চিন, ওয়াডপ কাউশ্চিলে মমা. োরলহ আহমদ মচৌধুেী, এম. আশোফুল আলম, আবদুি 

িালাম মািুম, মময়রেে একাত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, তত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী মসনরুল হুদা, কামরুল 

ইিলাম, সনব পাহী সরকৌশলী আবু সিশ্চিক, ফেহাদুল আলম, অসত. সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী সমুখ। 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 
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