চট্টগ্রাম- ২৪ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

আসন্ন অষ্ট্রেলিয়া-বাাংিাষ্ট্রেশ টেস্ট ম্যাচ এবাং ঈে-উি-আযহা উপিষ্ট্রে
প্রষ্ট্র ৌশি ও পলিচ্ছন্ন লবভাষ্ট্রেি সম্ন্বয় সভা

আিন্ন অরেসিয়া-িাংিারেশ প্রেস্ট মযাচ এিং ঈে-উি-আ হা উ্িরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
েরকৌশি ও ্সেচ্ছন্ন সিভারগে িমন্বয় িভা ২৪ আগস্ট ২০১৭ সি. িৃহষ্পসিিাে, নগে ভিরনে প্রকসি
আিেুচ ছত্তাে সমিনায়িরন অনুসিি হয়। ভােোি েধান সনিপাহী কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন এে
িভা্সিরে অনুসিি এ িভায় ভােোি েধান েরকৌশিী প্রমাহাম্মে েসিকুি ইিিাম, িোিধায়ক
েরকৌশিী প্রমা. মাহিু জুি হক, আিু িারিহ, কামরুি ইিিাম, েধান ্সেচ্ছন্ন কমপকিপ া প্রশখ শসিকুি
মন্নান সছসিকী িহ িোিধায়ক েরকৌশিী, সনিপাহী েরকৌশিী, িহকােী েরকৌশিী, উ্ িহকােী
েরকৌশিীিৃন্দ উ্সিি সছরিন। িভায় আগামী ৩১ আগস্ট এে মরধয নগেীে এয়াের্ােপ প্রোড, এম এ
আসজজ প্রোড, প্র্ােপ কারনকটিং প্রোড, প্রশখ মুসজি প্রোড, ঢাকা ট্রাঙ্ক প্রোড, জাসকে প্রহারিন প্রোড,
নাসিোিাে এসভসনউ, হােহাজােী প্রোড, প্রমসেনািপ প্রোড, আোকান প্রোড িহ নগেীে েধান েধান
িড়ক িমূহ এযািিল্ট প্ল্যারেে মািামারিে মাধযরম িংস্কাে এিং ্সেষ্কাে ্সেচ্ছন্ন িংক্রান্ত ািিীয়
কা পক্রম প্রশষ করে সিরেশ প্রেরক আগি প্রখরিায়াড়রেে ািায়াি সনসিপঘœ কোে জনয সিদ্ধান্ত গৃসহি
হয়। িভায় আিন্ন ঈে-উি-আ হাে িরেে িময়ও িড়ক প্রমোমি কা পক্রম অিযাহি োখাে এিং
্শুে হারেে আিজপনাসে দ্রুি সনষ্কাশন িহ প্রকােিানীে ্শুে নাড়ী-ভু সে ও অনযানয ্শু িজপয দ্রুি
অ্িােরন িমসন্বি উরেযাগ গ্রহণ কো হয়।
চট্টগ্রাম- ২৪ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম্ লসটি ষ্ট্রপপাষ্ট্রিশষ্ট্রেি ১২টি ওয়ার্প এি
উন্নয়ে াষ্ট্রেি সম্ন্বয় সভা অেুলিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্যারনি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুে হািনী িরিরছন, নগেীে
১২,১৪,১৫,২১,২২,২৫,২৭,৩৭,৩৮,৩৯,৪০ ও ৪১ নং ওয়াডপ িহ ১২টি ওয়ারডপে কাউসিিে,
িংেসেি ওয়াডপ কাউসিিে এিং চসিক েরকৌশিীরেে েস্তািনা িমন্বয় করে ওয়াডপ সভসত্তক উন্নয়ন
কা পক্রম ্সেচাসিি হরি। িানীয় কাউসিিেরেে মিামি এিং িারেে উ্সিসি সনসিি করে সনসিপ ষ্ট
িমরয়ে মরধয ঠিকাোেরেে কাজ িমাি কেরি হরি। সিসন িরিন, ওয়ারডপে কাাঁচা োস্তা, সিক িসিন
োস্তা িমূহ োধানয ্ারি। কারজে গুনগি মান অেু ে প্রেরখ উন্নয়ন কাজ িোসন্বি কেরি হরি।
িানীয় কাউসিিেরেে অজ্ঞারি প্রকান ধেরনে উন্নয়ন কাজ কো ারি না। নাগসেক প্রিিাে স্বারেপ
কাউসিিে, ঠিকাোে ও োসয়েোি েরকৌশিীরেে মরধয িমন্বয় িাধন করে উন্নয়ন কাজ ্সেচািনা
কেরি হরি। ২৪ আগস্ট ২০১৭ সি. েু্ুরে নগেভিরনে িরম্মিন করে চট্টগ্রাম নগেীে ১২ টি ওয়াডপ
এে কাউসিিে, িংেসেি ওয়াডপ কাউসিিে এিং চসিক েরকৌশিীরেে িমন ¦য় িভায় ্যারনি প্রময়ে
এিি কো িরিন। িভায় কাউসিিে িারিহ আহমে প্রচৌধুেী, জয়নাি আিেীন, সজয়াউি হক িুমন,
িসিম উল্লাহ িাচ্চু , শসিউি আিম, প্রমা. এেশাে উল্লাহ, িংেসেি ওয়াডপ কাউসিিে আিরোজা
কািাম ভােোি েধান েরকৌশিী েসিকুি ইিিাম, িোিধায়ক েরকৌশিী আিু িারিহ, সনিপাহী
েরকৌশিীিৃন্দ িহ োসয়েশীি কমপকিপ ািৃন্দ উ্সিি সছরিন।
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