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চট্টগ্রাম ৪র্ আর্ন্থ
থ
জাতিক য াগ তিবস পাতিি
৪র্ প আর্ন্পজাসিক প্র াগ সিিি উ্লরে নগেীে নন্দনকাননস্থ োইরেল ক্লাি
অসিরিাসেরম আজ িকারল এক িণািয অনুষ্ঠারনে আর াজন করে চট্টগ্রামস্থ
ভােিী িূিািাি । চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রম ে আ.জ.ম নাসিে উদ্দীন েধান
অসিসর্ এিং চট্টগ্রাম সিশ্বসিিযালর ে উ্াচা পঅধযা্ক ি.ইেরিখাে উদ্দদ্দন প্রচৌধুেী
ও িূিািারিে প্রিরকন্ড প্রিরেিােী শুভাসশষ সিনহা সিরশষ অসিসর্ সহরিরি উ্সস্থি
সিরলন । অনুষ্ঠারন ভােিী িুিািারিে িহকােী হাইকসমশনাে শ্রী অসনন্দয িযানাজীে
িভা্সিত্ব করেন। সিটি প্রম ে,ভােিী িহকােী হাই কসমশনােিহ ো ৫শিাসধক
নােী-্ুুুরুষ ইর াগারি অংশগ্রহন করেন।
েধান অসিসর্ে িক্তরিয সিটি প্রম ে িরলন, ইর াগা সিসভন্ন প্রোগ েসিরোধ ও েশমন
এিং স্বারস্থযে উন্ন রন কা কে
প
ভূ সমকা োরখ। িাই ইর াগাে সিকারশ সিসন িকলরক
এসগর আিাে আহিান জানান। এই অনুষ্ঠারন ভােরিে েধানমন্ত্রী নরেন্দ্র প্রমাসিে
সভসিও িািপা েচাে কো হ । সিটি প্রম ে িরলন, িিপমারন বিসশ্বকভারি আমো অসস্থে
িমর ে মরধয সিনাসি্াি কেসি। েসিসন ি আমারিেরক প্রিেঁরচ র্াকাে জনয িংগ্রাম
কেরি হরে। ে ুদ্দক্ত েচারেে কােরণ আমারিে ির্ন্ারনো প্রখলাধূলা ও শােীসেক
্সেশ্রম ্সেহাে করে িীর্ িম
প
ইন্টােরনি-এ িম কািারে। েরল আমো িিিম
িুদ্দির্ন্াে মধয আসি। ির্ন্ারনো সিসভন্ন শােীসেক ও মানসিক িমিযা ্সিি হরে।
এই অিস্থা প্রর্রক উরতােরণে জনয ইর াগাই গুরুত্ব্ূণ ভূ
প সমকাা ্ালন কেরি ্ােরি
িরল সিসন উরেখ করেন। এ েিরে সিসন আরো িরলন িিজনসিসিি
প
প্র ইর াাগা
মানুরষে প্রভিরেে শদ্দক্তরক িুষমভারি সিকাসশি করে িম্পূণ প আত্মউ্লদ্দিরক
উ্নীি হরি িাহা য করে। িাই প্রমসিরকল িাইন্স এে সিসভন্ন শাখাে সিরশষজ্ঞগরনে
সিশ্বাি প্র , সিসভন্ন প্রোরগে েসিরোধ ও েশমন এিং স্বাস্থয উন্ন রন ইর াগা অিযর্ন্
কা কে
প
ভূ সমকা োখরি। প্রম ে িরলন ভােরিে এক েস্তারি ২০১৪ িারলে ১১ই
সিরিম্বে ১৭৭টি প্রিরশে িমর্রন
প জাসিিংরর্ এই েস্তািটি গৃহীি হ । িােই ধাো
িাসহকিা েসিিৎিে ২১ জুন িাোসিরশ্ব ইর াগা সিিি সহরিরি েসি ্াসলি হরে।
প্রম ে অসিসর্,িংিাসিকিৃন্দ ও ইর াগা েসশেরণ প্র াগিানকােী িকলরক ধনযিাি
জানান। ্রে প্রম ে ইর াগা অনুশীলরন অংশগ্রহন করেন। ঢাকাস্থ ভােিী
িূিািাি প্রর্রক আগি ইর াগা সশসেকা মাম্পম্প প্রি অনুষ্ঠারন উ্সস্থি িকলরক ৪০
সমসনি ইর াগা অনুসশলন কোন ।
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১৫ জুিাই যর্কক বির শাহ পুকুর সংস্কার ও আধুতিকায়কির কাজ শুরু
হকে প্রককের বযয় ২ যকাটি ৬৪ িাখ িাকা
জন আরিিনমুসখ এিং ঐসিহাসিকভারি গুরুত্ব্ূণ প িিে শাহ ্ুকুেটি িংস্কাে ও
আধুসনকা রনে উরিযাগ সনরলন সিটি প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এজনয সিসন ২
প্রকাটি ৬৪ লাখ িাকাে িযর ে একটি েকল্প গ্রহণ করেরিন। আগামী ১৫ জুলাই প্রর্রক
এ ্ুকুরেে িংস্কাে ও আধুসনকা রনে কাজ শুরু হরি। আজ িু্ুরে শাহ িুসে হ েি
আমানি খান (ে.) এে মাজাে প্রমারিা াসেে িািভিরন সিটি প্রম রেে িারর্ এক
মিসিসনম িভা এ ির্য েকাশ করেন। বিঠরক িাংিি আরশক উোহ প্রচৌধুেী,
সিসশষ্ট োজনীসিসিি সন াজ প্রমারশিপ এসলি, মুদ্দক্তর ািা এনামুল হক,হ েি শাহ িুসে
আমানি খান (ে.) মাজাে প্রমারিা াসে এে সকউ খান,প্রিলার ি উোহ খান, শওকি
আলী খান, আন্দসেকো ও ািপ কাউদ্দন্সলে জহে লাল হাজােী, সিটি কর্ারেশরনে
প
সনিাহী
প েরকৌশলী প্রমা. েেহািুল আলম, প্রমাহাম্মি সিিারুল আলম, মসহউদ্দদ্দন শাহ,
জারন আলম, হাসিি উোহ, এজাজ সম া, িািরু সম া, িশে, িাদ্দাম েমূখ উ্সস্থি
সিরলন।এ েকরল্পে আওিা িিে ্ুকুে িংস্কাে,্ুকুরেে চাে্ারশ ও াকওর ,িিাে
স্থান, গাি-গািাসল প্রো্ন, ৪টি ্ুকুে র্াি, ্ুকুরেে মাঝখারন িুিৃশয প্রো াো সনমাণ,
প
চাসেসিরক প্রেরনজ িযিস্থা, িশনার্ীরিে
প
সনো্তা,প্রিালাে ্যারনল স্থা্ন, িিে শাহ
মাজাে িংলগ্ন স্থারন িাইলি েসিস্থা্ন,োস্তা ও ি রলি সনমাণ,
প আরলাকা ন এিং
িুর্ ্াসন িেিোহ িযিস্থা অর্ন্ভূ ক্ত
প কো হর রি। এিম উ্সস্থি স্থানী গনযমানয
িযদ্দক্তরিে িারর্ আলা্কারল সিটি প্রম ে িরলন,আমো প্রিািকাল প্রর্রকই িিে শাহ
্ুকুেটি প্রিরখ আিসি। িিপমারন নানা ধেরণে অিযিস্থা্না,অিরহলা আে জনগরণে
অিরচিন িযিহারেে কােরণ ্ুকুেটিে অিস্থা এরকিারে প্রশাচনী । অর্চ চট্টগ্রামিহ
অত্র অঞ্চরল এই ্ুকুেটিে ধমী গুরুত্ব ের রি। ্ুকুেটিরক িংস্কাে ও আধুসনকা ন
করে িম্পূণ পনিু ন আসেরক রূ্ প্রি া হরি। ধমী ভাি গাম্ভী মপ স্থান সহরিরি রূ্
প্রি াে ্াশা্াসশ এটি নগরেে একটি ্ িন
প প্রকন্দ্র সহরিরি নিু ন ্সেসচসি লাভ
কেরি িরল সিসন উরেখ করেন। আগামী আনুমাসনক চাে প্রর্রক ্ােঁচ মারিে মরধযই
কাজ প্রশষ হরি ্ারে িরল সিসন আশািাি িযক্ত করেন। সিসন িরলন চট্টগ্রামিহ অত্র
অঞ্চরল এই ্ুকুেটিে ধমী গুরুত্ব ের রি। ্ুকুেটিরক িংস্কাে ও আধুসনকা ন করে
িম্পূণ প নিু ন আসেরক িাজারনা হরল অিীরিে ধমী ভাি গাম্ভী মপ
স্থান এিং
নগরেে একটি ্ িন
প প্রকন্দ্র সহরিরি নিু ন ্সেসচসি লাভ কেরি।
সংবািিািা
রতিকুি ইসিাম
জিসংক াগ কমকিথ
থ
া
চট্টগ্রাম তসটি ককপাকরশি
থ
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