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৬ষ্ঠ পরিষদেি ১০ম সভায় চরসক মময়ি 

উন্নয়ন কম মকান্ড মেন জনেদুভমাদে পরিণত না হয় 

মস জনয সকল মসবা সংস্থাি সমন্বয় অতযাবশ্যক 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেীরে িেকারেে ম  িকল উন্নয়ন কম পকান্ড চলরে মিগুরলা ম ন ঝুুঁ সক ও 

ঝারমলামুক্ত থারক, নাগসেক সনো্ ত্তা সবঘœ ও জনদুরেপারগে কােণ হরয় না দাুঁড়ায় এবং সনসবরঘœ কাজগুরলা িম্পাদন হরে ্ারে মিজনয িকল মিবা 

িংস্থাে িমš^য় অেযাবশযক। সেসন খুব শীঘ্রই নগেীে ফুি্ােগুরলারক অববধ দখলদােমুক্ত করে জন চলাচরল উ্ ুক্ত কো হরব বরলও মঘাষণা মদন। 

সেসন নগেীে বাজােগুরলারক ্সেরবশ হাসনকােক ্সলসথনমুক্ত কোে জনয আগামীকাল মথরক ম  কম পিূচী গ্রহণ কো হরয়রে ো িফল কেরে নগেবািীে 

িহর াসগো কামনা করেন। ্সলসথরন ্সেবরেপ ্ারিে বা কা্ রড়ে তেসেকৃে থরল বযবহারে উদ্বুদ্ধ কোে জনয কাউন্সিলেরদে সসে আহŸাান জানান। 

এোড়া নগেীরে মশাে উ্দ্রব ম হারে মবরড়রে ো মথরক ্সেত্রারণে জনয মশক সনধরনে কা পকে ওষুধ সেিারনা িহ নালা-নদপমা ও মঝা্ -ঝাড়িমূহ 

্সেকসিে ও িটিক েদােকীে মাধযরম ্সেচ্ছন্নোে অসে ান আগামীকাল মথরক শুরু কো হরব বরল িোরক অবসহে করেন। ম  িকল োস্তা গসল ও 

উ্গসল বৃটিজসনে কােরণ খানা-খন্দরকে িৃটি হরয়রে ো ্যাচওয়ারকপে মাধযরম িংস্কাে এবং ম খারনই খানা-খন্দক দৃশযমান হরব ো দু্রেোে িসহে 

িংস্কারেে জনয সরকৌশল সবোগরক সনরদপশনা সদান করেন। সেসন বষ পা মমৌিুরম বৃটিরে ম খারন খাল, নালা মাটি েোি হরয় জলজরিে কােণ হরয় 

দাসড়রয়সেল মি স্থানগুরলারক সচসিে করে এই শুষ্ক মমৌিুরম মাটি উরত্তালরনে জনয সরয়াজরন চসিরকে জনবরলে বাইরেও শ্রসমক সনরয়াগ করে এই কাজটি 

িম্পাদন কেরে ¯^ ¯^ ওয়ারডপে কাউন্সিলেরদে দাসয়ত্ব মনয়াে আহŸাান জানান।  

আজ মঙ্গলবাে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোেন নগে েবরন মক.সব আবদুচ িাত্তাে সমলনায়েরন অনুটিে চসিক ৬ি ্সেষরদে ১০ম 

িাধােণ িোয় িো্ সেে বক্তরবয সেসন একথা বরলন। 

মময়ে আরো বরলন, আসম ্সেচ্ছন্ন নগেী মদখরে চাই। ্সেচ্ছন্ন সবোরগ করয়ক হাজাে কম পকেপা-কম পচােী কাজ কোে ্রেও চট্টগ্রাম নগেী ্সে্ূণ পোরব 

্সেচ্ছন্ন নগেী হরয় উিরে ্ারেসন,  া মকান অবস্থায় গ্রহণর াগয নয়। সেসন ্সেচ্ছন্নো ও মশক সনধন কারজ  াো সনরয়ান্সজে আরে োরদে িটিকোরব 

দাসয়ত্ব ্ালন কোে জনয সনরদপশনা সদান করে বরলন, মকান ধেরণে গাসফলসে দৃশযমান হরল োরদে সবরুরদ্ধ করিাে বযবস্থা মনয়া হরব বরল হুসশয়াে উচ্চােণ 

করেন। 

সেসন বরলন, ফুি্ােগুরলারক  েবােই দখলমুক্ত কো হরয়রে ো েেবােই আবােও মবদখল হরয়  ায়। চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ সশািরনে িারথ 

এবযা্ ারে আলা্  হরয়রে। োো আমারদেরক িাসব পক িহর াসগো কোে আশ্বাি সদরয়রে। 

মময়ে সবজয়সদবরিে আগাম শুরেচ্ছা জাসনরয় বরলন, আগামীকাল মথরক সবজরয়ে মাি শুরু হরচ্ছ। এই সবজয় মািটিে োৎ্ প অনয সবজয় মারিে চাইরে 

সেন্ন। এই বেরে মুন্সজব শেবষ প ও ¯^াাধীনোে িুবণ পজয়ন্তী একিারথ ্াসলে হরব। চট্টগ্রাম িবিময়ই িবসকেুরে অগ্রনী েূসমকা ্ালন করে এবােও মি 

দৃিান্ত চসিক স্থা্ ন কেরব। সসেটি ওয়াডপ কা পালয়, চসিক ্সেচাসলে সশক্ষা সসেিান, ¯^াাস্থযরকন্দ্র ও স্থা্ নাগুরলারক নান্দসনক আরলাক িজ্জায় 

িজ্জজ্জেকেণ, মুন্সক্ত ুদ্ধকালীন িমরয় কমান্ডাে, মড্ুটি কমান্ডাে ও মখোব সা) ১৫০জন মুন্সক্তর াদ্ধারক িংবধ পনা সদান, ¯^াাধীনো ও মুন্সক্ত ুরদ্ধে ইসেহাি 

িম্বসলে ডকুরমন্টাসে সদশ পন কো হরব বরল মময়ে িোরক এসবষরয় অবসহে করেন। 

িোয় সিটি কর্ পারেশরনে মারকপি ও মদাকানিমূরহ সস-ম্ইড সমিাে স্থা্ ন, আবাসিক এলাকায় অনুমসেসবহীন মগইি ও ¯রাøে অ্িােণ, মিৌন্দ পযবদ্ধপরন 

নীসেমালা সণয়ন, বাি-রাক িাসম পনাল সনম পাণ, নগেীে িবুজায়ন উদ্ধােকেণ িহ িােটি োস্তা িম্প্রিােণ, চসিক উন্নয়ন কাজ চলাকারল সনধ পাসেে স্থারন 

িাইনরবাডপ স্থা্ ন,  াসিক সবোরগে গাসড়গুরলা মমোমরেে জনয মাদােবাসড়রে মশড তেসে কোিহ গুরুত্ব্ূণ প সিদ্ধান্ত গ্রহণ কো হয়।  

চসিক সধান সনব পাহী কম পকেপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলরমে িঞ্চালনায় িোয় আরো বক্তবয োরখন ্যারনল মময়ে আবদুি িবুে সলিন, মমা. সগয়াি উন্সিন, 

আফরোজা কালাম, িসচব খারলদ মাহমুদ, সধান োজস্ব কম পকেপা মমা. নজরুল ইিলাম, সধান সশক্ষা কম পকেপা লুৎফুন নাহাে, সধান সরকৌশলী েসফকুল 

ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম সমুখ। 

অনুিারনে শুরুরে গে িাধােণ িোে ্ে মথরক এ ্ পন্ত  াো মৃেুযবেণ করেরেন োরদে আত্মাে মাগরফোে কামনা ও উ্সস্থে িকরলে িুস্বাস্থয কামনা 

িহ মদশমােৃকাে মঙ্গল কামনা করে মমানাজাে কো হয়। মমানাজাে ্সেচালনা করেন চসিক মাদ্রািা ্সেদশ পক মাওলানা হারুনুে েশীদ মচৌধুেী। 

 

 

পূবালী বযাংদকি ২৭১তম এটিএমবুথ উদবাধন কিদলন চরসক মময়ি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সেিাইক্লাে এটিএমএে মাধযরম ২৪ঘন্টা িুসবধা মোগ কেরব নগেবািী। এই 

কা পক্রম সধানমিী মশখ হাসিনাে সডন্সজিাল বাংলারদরশে িুফল। 

আজ মঙ্গলবাে িকারল বহিােহাি মমারড় অনুটিে ্‚বালী বযাংক সলসমরিড বহিােহাি শাখাে ২৭১েম এটিএম বুরথে উরবাধনী অনুিারন সধান অসেসথে 

বক্তরবয সেসন একথা বরলন। শাখা বযবস্থা্ ক নয়ন কাসন্ত শীরলে িো্ সেরত্ব অনুিারন সবরশষ অসেসথ সহিারব উ্সস্থে সেরলন ৬নং ওয়াডপ কাউন্সিলে লায়ন 

এম আশোফুল আলম, উ্-বযবস্থা্ না ্সেচালক মমাহাম্মদ ইো। এরে আরো উ্সস্থে সেরলন চট্টগ্রাম মকন্দ্রীয় ও দ¶সাণ অঞ্চরলে অঞ্চল সধান ও 

মহাবযবস্থা্ ক আব্দেু েসহম, চট্টগ্রাম উত্তে অঞ্চরলে অঞ্চল সধান জারবদ জাফে। এোড়াও িম্মাসনে গ্রাহক, বযবিায়ী বৃন্দ ও শাখাে কম পকেপা-কম পচােীিহ 

সমুখ উ্সস্থে সেরলন। 
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প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত দাসয়ত্ব  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


