চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৮ জানুয়াসে ২০১৮সি.

জলাবদ্ধতা নিরসনি মনেষ খানলর মাটি ও আবজজিা
উনতালি কার্জ ক্রম উনবাধি কনরি মময়র
আিন্ন ির্পা প্রমৌিুরম চট্টগ্রাম নগেীে জলািদ্ধতা সনেিরনে লরযে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে সনজস্ব অর্পায়ন ও ন্ত্র্াসতে মাধ্েরম খারলে মাটি ও আিজপনা উরতালন
কা পক্রম চলরে। ৮ জানুয়াসে ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল িাগসেকা ্রয়ন্ট প্রর্রক
মরের্খারলে মাটি ও আিজপনা উরতালন কা পক্রম উরবাধ্ন করেরেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। সতসন প্রেরেটরেে মাধ্েরম মাটি তু রল
ট্রারক প্রেরল এিং মুনাজারতে মধ্ে সিরয় এ কা পক্ররমে শুে িূচনা করেন। ্রে সতসন
মরের্ খারলে ্াড় সিরয় ্ারয় প্রেরট খারলে িাস্তি অিস্থা েতেয করেন এিং ৩টি
্রয়রন্ট প্রেরেটরেে মাধ্েরম মাটি ও আিজপনা উরতালন কা পক্রম িরেজসমরন প্রিরখন।
মরের্খালটি চট্টগ্রাম নগেীে ১০, ১১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৬ ও ৩৭নং ওয়ারডপে োয়
১৩.৫ সক.সম. এলাকায় অিস্থান েরয়রে। ির্পা প্রমৌিুরম
অসত প্রজায়াে এিং ির্পাে
্াসনে কােরে উরেসখত ওয়াডপ িমূরেে িাসিন্দারিে িুরেপ াগ প্রিখা প্রিয়। নাগসেকরিে এই
িুরেপ াগ সনেিরন চট্টগ্রাম ওয়ািাে প্রেরনজ মাস্টােপ্ল্োন-২০১৬ অনু ায়ী নগেীে ৫৭টি
খালরক ৬টি প্রজারন সিেক্ত করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন মাটি ও আিজপনা উরতালন
কা পক্রম শুরু করেরে। এ কা পক্রম আগামী ির্পা শুরুে ্ূিপ মূেূতপ ্ পন্ত অিোেত
র্াকরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সনজস্ব অর্পায়রন এ িেে মাটি ও আিজপনা উরতালন
কা পক্রম ্সেচালনাে জনে িম্ভািে ১০ প্রকাটি টাকা িেয় ধ্া পে করেরে। মরের্খারলে
মাটি ও আিজপনা উরতালন কা পক্রম উরবাধ্ন ও খাল ্সেিশপনকারল স্থানীয় কাউসিলে
প্রমােরশি আকতাে প্রচৌধ্ুেী, শশিাল িাশ িুমন, েধ্ান েরকৌশলী প্রল. করেপল মসেউসদ্দন
আেরমি, অসতসেক্ত েধ্ান েরকৌশলী প্রমা. েসেকুল ইিলাম মাসনক িে িংসিষ্ট সনিপােী
েরকৌশলী, িেকােী েরকৌশলী ও উ্িেকােী েরকৌশলীিৃন্দ িে অনেো উ্সস্থত সেরলন।
্সেিশপরনে িময় উ্সস্থত স্থানীয় জনগরেে উরদ্দরশে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
িরলন, খাল িমূরেে উেয় তীরেে িাসিন্দাো খাল েোট, িখল এিং স্থা্না সনমপাে
কেরে। তারিে কােরে লাখ লাখ মানুর্ জলািদ্ধতাে সশকাে েরয় িুরেপ াগ প্র্াোরত েরে।
প্রি কােরে চসিক অবিধ্ িখল উরেি, খাল উদ্ধাে, খারলে নািেতা িৃসদ্ধে উরিোগ গ্রেন
করেরে। সতসন
জনিাধ্ােেরক খাল,নালা-নিপ মা িা ত্র ত্র ময়লা প্রেলা িন্ধ কোে
আেিান জাসনরয় িরলন, এ সির্রয় তারিে িরচতনতা িাড়ারত েরি। প্রময়ে িরচতনতা
িৃসদ্ধে লরযে গেমাধ্েম িে িিপস্তরেে জনগরনে িের াসগতা েতোশা করেন।
চট্টগ্রাম- ৮ জানুয়াসে ২০১৮সি.
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সাগনরকায় স্থানিত িতু ি এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট এ্বং
নিমজ াণাধীি মেল িনরদর্জ ি কনরি মময়র
অিকাঠারমাগত উন্নয়রন গুনগত মান িঠিক োখাে লরযে আধ্ুসনক ে ুসক্ত সনেপ ে ও
ঘন্টায় ১ শত টন যমতা িম্পন্ন নতু ন এোিেল্ট প্ল্োন্ট স্থা্ন করেরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন। এসডস্’ে অর্পায়রন োয় ১২ প্রকাটি টাকা িেরয় সনসমপত এ েকল্পটি ৮
জানুয়াসে ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িু্ুরে িরেজসমরন ্সেিশপন করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন । সতসন অত্র প্ল্োরন্টে সিসেন্ন সিক খসতরয়
প্রিরখন। ্রে সতসন প্ল্োরন্টে ি’ুু ্ারশ োয় ৮০ লয টাকা িেরয় সনমপাোসধ্ন প্রেলও
্সেিশপন করেন। ্সেিশপনকারল প্রময়ে প্রেল সনমপােকারজ সনরয়াসজতরিে সনধ্পাসেত িমরয়
সনমপাে কাজ প্রশর্ কোে তাগািা প্রিন। এিময় কাউসিলে শশিাল িাশ িুমন, েধ্ান
েরকৌশলী প্রল. করেপল মসেউসদ্দন আেরমি, অসতসেক্ত েধ্ান েরকৌশলী প্রমা. েসেকুল ইিলাম
মাসনক িে িংসিষ্ট েরকৌশলীিৃন্দ উ্সস্থত সেরলন।
চট্টগ্রাম- ৮ জানুয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম মমনিনকল কনলজ োসিাতানল সানবক সাংসদ
মমাোম্মদ ইউসুফ মক মদখনত মগনলি মময়র
িাংলারিশ জাতীয় িংিি এে সনিপাচেী এলাকা চট্টগ্রাম-৭ োঙ্গুসনয়া প্রর্রক প্রনৌকা েতীক
এ ের্ম সনিপাসচত িাংিি গুরুতে অিুস্থ প্রমাোম্মি ইউিুে গেেজাতন্ত্রী িাংলারিশ
িেকারেে েধ্ানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ োসিনাে তত্বািধ্ারন চট্টগ্রাম প্রমসডরকল করলজ
োি্াতারল আইসিইউরত সচসকৎিাধ্ীন আরেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ
ম নাসেে উদ্দীন ৮ জানুয়াসে ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িু্ুরে চট্টগ্রাম প্রমসডরকল করলজ
োি্াতারল অিুস্থ
িারিক এ িাংিি প্রমাোম্মি ইউিুেরক প্রিখরত ান। সতসন তাে
শ ো্ারশ সকেু িময় অিস্থান করে সচসকৎিাে প্রখাজ খিে প্রনন। এিময় চট্টগ্রাম
প্রমসডরকল করলজ োি্াতারলে ্সেচালক, িংসিষ্ট ডাক্তাে, কাউসিলে, োজবনসতক প্রনতৃ িৃন্দ
িে অনেো উ্সস্থত সেরলন। প্রময়ে আোেে িেিারে প্রমাোম্মি ইউিুে এে আশু
আরোগে কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ৮ জানুয়াসে ২০১৮সি.

নসটি মময়র আ জ ম িানির উদ্দীনির সানে বাংলানদনর্ নির্ুক্ত কািানিয়াি
িনলটিনকল কাউনিলর মবরী নিস্টমযাি এ্র মসৌজিয সাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে িারর্ তাাঁে িিরে
িাংলারিরশ সন ুক্ত কানাসডয়ান ্সলটিরকল কাউসিলে প্রিেী সিস্টমোন ০৮ জানুয়াসে
২০১৮সি.রিামিাে, িু্ুরে প্রিৌজনে িাযাত করেন। সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
এে িিরে কানাসডয়ান ্সলটিরকল কাউসিলে প্রিেী সিস্টমোন উ্সস্থত েরল প্রময়ে
তাাঁরক েু রলল শুরেোয় স্বাগত জানান। প্রিৌজনে শিঠরক সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন িাংলারিরশে িারর্ কানাডাে িন্ধুত্ব্ূেপ িুিম্পরকপ ে উ্ে গুরুত্বারো্ করে িরলন,
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িাংলারিরশে উন্নয়রনে অংশীিাে কানাডা। সতসন চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে নানা সিক
কাউসিলেরক অিসেত করেন। এোড়াও প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রিিাে
সিকগুরলা তু রল ধ্রেন। সতসন িরলন, োজবনসতকোরি চট্টগ্রারম িকল োজবনসতক িরলে
িেঅিস্থান েরয়রে। এখারন জসঙ্গ তৎ্েতাে প্রকান লযে প্রনই। চট্টগ্রাম এে আইন
শৃংখলা সনয়ন্ত্ররন েরয়রে। আিন্ন জাতীয় িংিি সনিপাচে উ্লরয চট্টগ্রারম প্রতমন প্রকান
উতা্ ্সেলসযত েরে না। িসিসতে িন্ধন চট্টগ্রারম অটু ট আরে। প্রময়ে চট্টগ্রাম িন্দে
এিং িাসেসজেক োজধ্ানীে িুসিধ্া িমূে তু রল ধ্রে িরলন, চট্টগ্রাম শাসন্ত ও সিসনরয়াগ
িান্ধি নগেী। এ নগেী প্রিশী সিরিশী িকল মানুরর্ে সনো্ি স্থান। সতসন কানাডাে
্সলটিরকল কাউসিলে এে মাধ্েরম চট্টগ্রারম সিসনরয়ারগ অিিান োখাে জনে কানাডাে
েসত আেিান জানান। প্রিৌজনে শিঠরক কানাসডয়ান ্সলটিরকল কাউসিলে প্রিেী
সিস্টমোন প্রময়রেে সনকট চট্টগ্রারমে োজবনসতক , িামাসজক ও িেিিা িাসেজে সির্রয়
নানা সিক জানরত চান। প্রিৌজনে শিঠরক সিটি কর্পারেশরনে
েধ্ান সনিপােী কমপকতপ া
প্রমা. িামিুরদ্দাো, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাোম্মি মঞ্জুরুল ইিলাম, িাংলারিশস্থ কানাসডয়ান
িূতািারিে কমপকতপ ািৃন্দ উ্সস্থত সেরলন।
চট্টগ্রাম- ৮ জানুয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম নসটি কনিজানরর্ি এ্র ৪১ টি ওয়ানিজ
১৪ জািুয়ানর মেনক শুরু েনে খািাভাণ্ডার শুমানর
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৪১ ওয়ারডপ খানাোণ্ডাে শুমাসে শুরু েরে। আগামী ১৪
জানুয়াসে ২০১৮ সি. প্রর্রক এ খানাোণ্ডাে শুমাসে শুরু েরয় তা ২ প্রেব্রুয়াসে ২০১৮
সি. ্ পন্ত চলরি। ৪১ ওয়ারডপ ১৫২টি প্রজারন োগ েরয় ২৯৫৭ জন গননাকােী ও ৫৪১
জন িু্ােোইজারেে মাধ্েরম এ খানাোণ্ডাে শুমাসে কাজ িম্পন্ন কো েরি। ৪১ ওয়ারডপ
আগামীকাল ৯ জানুয়াসে প্রর্রক ১১ ই জানুয়াসে ্ পন্ত শুমাসেে কারজ সনরয়াসজত
িু্ােোইজাে, গেনাকােীরিে জনে এক েসশযে কমপশালাে আরয়াজন কো েরয়রে। এ
কারজ িংসিষ্ট ওয়ারডপে কাউসিলেরক িো্সত ও িংেসযত ওয়াডপ কাউসিলেগেরক
িিিে িসচি করে একটি কসমটি গঠন কো েরয়রে। তাো এ কারজে িাসিপক িাসয়ত্ব
তিােসক কেরিন। ০৮ জানুয়াসে ২০১৮সি.রিামিাে, সিরকরল খানা োণ্ডাে শুমাসে
উ্লরয নোশনাল োউজ প্রোল্ড ডাটা প্রিইজ (এনএইচসড) েকরল্পে আওতায় সিোগীয়
্সেিংখোন িুেরো আরয়াসজত চসিক শুমাসে কসমটিে িোয় এ তর্ে ্াওয়া ায়।
চসিক আিিুচ েতাে সমলনায়তরন অনুসিত িোয় িো্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। এরত ্োরনল প্রময়ে প্রচৌধ্ুেী োিান
মােমুি োিনী, প্রজািাইো নাসগপি খান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধ্ান সনিপােী কমপকতপ া
িামিুরদ্দাো, েধ্ান োজস্ব কমপকতপ া ড. মুোম্মি মুস্তাসেজুে েেমান ও সিোগীয়
্সেিংখোন িুেরোে ুগ্ম ্সেচালক প্রমা. েসেকুল ইিলাম িে েমুখ উ্সস্থত সেরলন।
িো্সতে িক্তরিে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
খানাোণ্ডাে শুমাসে কারজ স্ব স্ব ওয়াডপ কাউসিলে ও িংেসযত ওয়াডপ কাউসিলেরিে
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জনগুরুত্ব্ূেপ এ িেকাসে কারজ িাসিপক িের াসগতা ও িাসয়ত্বশীল েূ সমকা ্ালন কোে
জনে আেিান জানান। সতসন িরলন, কাউসিলেরিে িাসয়ত্বশীলতা ও তৎ্েতাে উ্ে
সনেপ ে কেরি এ কাজ িুিুোরি িম্পািন কো।
সংবাদদাতা
মমা. আবদুর রনেম
জিসংনর্াগ কমজ কতজা

Establishment-1
no-4

Page

