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বর্্জয বযবস্থাপনায় পাইলট প্রকল্প উদ্বাধদ্ন মেয়র 

পরীক্ষােূলক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন হদ্ল 

বর্্জয বযবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আসদ্ব 

 

নগেীে বর্পমান মসক্ষা্ রি বজপয বযবস্থা্ নায় শৃঙ্খলা সিসেরয় আনাে লরক্ষয ্শ্চিম ম ালশহে ওয়ারিপে নবী নগরে ্াইলি সকরেে উরবাধন কেরর্ সগরয় 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নবী নগে এলাকায় ৮০টি বাসিরক সিরে চসিক ম  ্াইলি সকে হারর্ সনরয়রে র্া 

বজপয বযবস্থা্ নায় নরু্ন একটি মাত্রা ম াগ হরলা। এই সকরে সসর্টি বাসিরক একই েরে িাশ্চজরয় সসর্টি গসল ও বাসিে িামরন ময়লা মিলাে জনয সবন 

বিারনা হরয়রে। মিই িারে জনিরচর্নর্া ও ্সেস্কাে ্সেচ্ছন্নর্া সব রয় উদ্বুদ্ধকেরেে জনয মদয়ারল সচকা ও আল্না আকঁা হরয়রে। জনগে িরচর্ন 

হরল এই ্াইলি সকে িিল হরব। ্েীক্ষামূলকভারব গৃসহর্ এই ্াইলি সকে িিল হরল র্া অনুিেে করে নগেীে ৪১টি ওয়ারিপ কাউশ্চিলেরদে মাধযরম 

্েবর্ীরর্ বাস্তবায়ন কো হরব। 

সর্সন বরলন, সকেটি বাস্তবাসয়র্ হরল ম খারন মিখারন ময়লা মিলাে সবের্াও বন্ধ হরব। ্াশা্ াসশ বািা-বাসি মেরক িংগ্রহকৃর্ বজপযরে একটি অংশরক 

িাম্পং কোে আরগ উৎ্াদনশীল খার্ সহরিরব সচসির্ করে িাম্পং এে ্ে সেিাইরকসলং করে বাকী বজপযরক িপরদ ্সেের্ কো হরব। 

আজ বুধবাে িকারল নগেীে ্শ্চিম ম ালশহেস্থ নবীনগে এলাকায় ই্িা ও মিভ দয সচল্রেন উরদযারগ বজপয বযবস্থা্ না সব য়ক ্াইলি সকরেে 

উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসর্সেে বক্তরবয সর্সন একো বরলন। 

চসিক বজপয স্ট্যাশ্চডং কসমটিে মচয়ােমযান কাউশ্চিলে মমাবােক আলী’ে িভা্ সর্রে অনুটষ্ঠর্ িমারবরশ বক্তবয োরখন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উশ্চিন, 

কাউশ্চিলে আবদুি িালাম মািুম, নূে মমাস্তিা টিনু, িংেসক্ষর্ ওয়ািপ কাউশ্চিলে মজিসমন ্ােভীন মজসি, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, 

সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকর্পা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী, ই্িাে উ্-্সেচালক নাসেম বানু, মিভ দয সচরেন’ে 

মযারনজাে িাইমুন েহমান, নবী নগে উন্নয়ন কসমটিে িভা্ সর্ ইসলয়াে সময়া র্ালুকদাে, িাধােে িপাদক এি.এম মিসলম সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ্সলসেন িভযর্াে অসভশা্ । কে পিুলীরর্ ্সলসেন জমাি ও ভােী আবেরেে কােরে মেশ্চজং কো িম্ভব হরচ্ছ না। শহরেে নালা-নদপমা, 

খাল ও নদী ্সলসেরনে স্তুর্ে কােরে জলাবদ্ধর্া বি িমিযা হরয় দাসঁিরয়রে। সর্সন মশাে উ্দ্ররব নগেবািীে অসর্ষ্ঠর্া ও অিহনীয় দূদপশা িপরকপ 

দুুঃখসকাশ করে বরলন, মশা সজনরনে উৎি হরলা জমাি ্াসন ও ময়লা আবজপনাে ভাগাে। এই িব বাে বাে ্সেস্কাে কোে ্েও আবাে আবজপনাে 

ভাগাে তর্েী হয়। এই িরবে জনয অিরচর্ন নাগসেকোই দায়ী। র্াই নগেবািীরক িরচর্নর্াে িারে নগে ্সেস্কাে োখাে দাসয়ে মনয়াে আহŸাান জানান।  

 

 

চসসদ্কর ভ্রােযোণ আদালত পসরচাসলত 

অস্বাস্থযকর ও মনাোংরা পসরদ্বদ্শ মবকারীপণয উৎপাদন ও 

বার্জারর্জাত করায় পাহাড়তলী মবকারীদ্ক ৫০হার্জার টাকা র্জসরোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ বুধবাে মহানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলর্ হয়। সনব পাহী মযাশ্চজরেি মারুিা মবগম মনলীে মনরৃ্রে 

্সলসেন মুক্ত বাজাে ও ্সেরবশ বান্ধব নগেী গিাে লরক্ষয কে পিুলী মারকপি ও কাজীে মদউেী কাচঁা বাজারে ্সেচাসলর্ অসভ ারন কে পিুলী মারকপরিে নুে 

মেিাি প, কাজীে মদউেী বাজারে মমিাি প জীবন মগ্রািােী  ও িরলে মদাকারন ্সলসেন বযাগ ্াওয়ায় সর্ন মদাকানদারেে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ৮হাজাে 

িাকা জসেমানা কো হয় এবং ্সলসেন বযবহাে না কোে জনয বাজারেে বযবিায়ীরদেরক সনরদপশনা সদান কো হয়। অ্ে এক অসভ ারন ্াহাির্লী বাজাে 

এলাকায় অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী্ েয উৎ্াদন ও বাজােজার্ কোে অ্োরধ ্াহাির্লী মবকােীে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্ূব পক ৫০হাজাে 

িাকা জসেমানা কো হয়। 

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকর্পা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্ সলিন ্ুসলশ মযাশ্চজরেিরক িহায়র্া সদান করেন। 

 

েুক্তিযুদ্ের সবর্জয় মেলার পণয মেলার উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্ন মেয়র 

চট্টগ্রাে সবক্াদ্লর সবদ্্ক্ষদ্ে 

অগ্রণী ভূসেকা পালন কদ্রদ্ে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম িব পকারল িব পরক্ষরত্র অগ্রেী। বৃটিশ সবরোধী মখলাির্ ও অিহর াগ 

আরদালরন চট্টগ্রারমে সশংিনীয় ভূসমকা মদরখ মহাত্মা গাসন্ধ বরলসেরলন “সচিাগাং িু সদ মিাে” অে পাৎ চট্টগ্রাম িবাে আরগ। মাস্ট্াে দা িূ প মিরনে মনরৃ্রে 

চট্টগ্রাম সবরদ্রাহ, ¯ৈা^োচাে আইয়ুরবে িামসেক আইন অমারনযে নশ্চজে স্থা্ ন করেসেরলন চট্টগ্রারমে োত্র িমাজ। অনযসদরক বেবনু্ধ’ে েয় দিা সেম 

আনুষ্ঠাসনক মিা ো চট্টগ্রাম মেরক এমনসক মহান মুশ্চক্ত ুরদ্ধে সেম মিা ো বেবনু্ধে ্রক্ষ মেহুম এম এ হান্নান ¯^াাধীন বাংলা মবর্াে মকন্দ্র মেরক মিা ো 

করেসেরলন। শুধু র্াই নয় জনরনর্া আলহাজ¦ এ.সব.এম মসহউশ্চিন মচৌধুেীে মনরৃ্রে চট্টগ্রাম মেরক সেম সবজয় মমলাে িূচনা হয়। ্েবর্ীরর্ এ সবজয় 

মমলা মদরশে সরর্যক মজলা ও শহরে অনুটষ্ঠর্ হয়। আজ িাো বাংলারদরশ নরু্ন সজরেে কারে এই মমলা অনুরসেনা ও উৎিব হরয় উঠরে। সর্সন আজ 

বুধবাে সবরকরল চট্টগ্রাম আউিাে মস্ট্সিয়ারম মুশ্চক্ত ুরদ্ধে সবজয় মমলা ্সে রদে উরদযারগ ্েয মমলাে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসর্সেে বক্তরবয একো 

বরলন।  

সবজয় মমলা ্সে রদে মহািসচব মমাহাম্মদ ইউনুরেে িভা্ সর্রে ্েয মমলাে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সবরশ  অসর্সে সহরিরব বক্তবয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে 

মসহলা আওয়ামী লীগ িভা্ সর্ হাসিনা মসহউশ্চিন। বক্তবয োরখন-মুশ্চক্তর াদ্ধা আলহাজ¦ বসদউল আলম, অমল সমত্র, মসহউশ্চিন োরশদ, ্ান্িু লাল িাহা, 

এনামুল হক, আওয়ামী লীগ মনর্া এিরভারকি মশখ ইিরর্খাে িাইমুল মচৌধুেী,  চদন ধে, তিয়দ মাহমুদুল হক, চসিক িংেসক্ষর্ কাউশ্চিলে সনলু নাগ, 

আঞ্জুমান আো সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ¯^াাধীনর্াে ্ঞ্চাশ বেে বাংলারদরশে আে প-িামাশ্চজক উন্নয়রনে মক্ষরত্র সবস্ময়কে িািলয অজপন করেরে। বেবনু্ধ মশখ মুশ্চজবুে 

েহমারনে িুর াগয কনযা সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে সনষ্ঠা ও দূেদসশ পর্াে কােরে বাংলারদশ আজ আন্তজপাসর্ক ্সেমণ্ডরল উন্নয়রনে মোল মরিরল ্সেের্ 

হরয়রে। র্ােঁ মনরৃ্রেে কােরেই মহামাসে করোনা মমাকারবলা কেরর্ও আমো িক্ষম হরয়সে। সর্সন করোনাে নরু্ন ভাইোি ওসমক্রন িপরকপ ির্পক মেরক 

মশখ হাসিনাে মূলনীসর্ 

গ্রাম শহরেে উন্নসর্ 

 



  

 

  

িেকারেে সবসধসবধান অনুিেন করে িকরলে সসর্ মমলায় অংশ গ্রহে কোে আহŸন জানান। ্রে সর্সন মবলুন উসিরয় ্েয মমলাে  উরবাধন করেন ও স্ট্ল 

্সেদশ পন করেন। 

 

স্বাক্ষসরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকর্পা প্রঅসর্সেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


