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৪৬ তম সগধগরণ সভগ

চটগগম- ২৭ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর ৪৬ তম সগধগরণ সভগয় সভগরসতর বকরবব চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  আসন বররগ পমমসজরম নগরররক জলগবদতগর অসভশগর পথরক মজক করগর লরক নগলগ-
নদর মগ, খগল-সবল পথরক মগসট ও আবজর নগ অরসগরণ কগযরকম অববগহত থগকরব। সতসন বরলন, জলগবদতগ সনরসরন চটগগম
সসসট করররগররশন গগসহত কমরকগরনর সবশদ সববরণ সগসবগসদক সরমলরনর মগধবরম নগরবগসরর সগমরন তজ রল ধরগ হরব। এ
সবররয় জলগবদতগ সনরসন ও যগসনক সবগসনস কসমসটরক দগসয়ত পদয়গ হরয়রছ। পময়র আবজর নগ অরসগরণ কগযরকম মসনটসরস
করগর জনব চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন দপরর পকনরয় মসনটসরস পসল এবস পসতসট ওয়গররর  ওয়গরর  মসনটসরস পসল ১
পম পথরক চগলজকরগর পঘগরনগ পদন। এছগড়গও আবজর নগ অরসগরণ ও জলগবদতগ সনরসন সসকগন একসট সভসজরলন সটম
নগররর পসতসট ওয়গররর  তদগরকরর দগসয়ত রগলন কররব।  সতসন বরলন,  ৩০ এসপরলর মরধব নগররর ৪১ সট ওয়গররর র সকল
নগলগ-নদর মগর উরর সনসমরত পদগকগনরগট ও অববধ সগরনগ অরসগরণ কররত হরব। অনবথগয় ১ পম পথরক সসসট মবগসজরষরটর
পনতগ রত সগনরয় কগউসনলর ও শগসনসপয় নগগসরকরদর সহরযগসগতগয় উরচদ অসভযগন রসরচগসলত হরব। পময়র অববধ দখলদগর
পথরক নগলগ-নদর মগ ও খগল সমজহরক মজক কররত জনগরনর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। সতসন রগজস আদগয় গসতশরল করগর
উরর গরতগররগর করর বরলন, নগরবগসরর পটরকর টগকগয় নগগসরক পসবগ পদগন করগ হয়। সতসন সমগসনত পটক পহগলগররদর
সনয়সমত পহগসলস পটক রসররশগরধর অনজররগধ জগনগন। সগধগরন সভগর সসদগরনর আরলগরক পময়র বরলন,  নগররর ১,  ৮,  ২১,
৩১,  ৩২,  ৩৩,  ৩৫,  ৩৬,  ৩৮ ও ৪১ নস ওয়গররর  সবসধ পমগতগরবক পজনগররল এরসসরমন শর করগ হরব। সতসন আররগ
বরলন,  চটগগম সসসট করররগররশরনর অনবগনব সবভগগ ও শগখগর নবগয় যগসনক শগখগরক জবগবসদসহতগর আওতগয় আনয়রনর
লরক গগসড় শমগসর রসরচগসলত হরব। এ লরক আগগমর ৩ পম নগররর ররলগগগউরন গগসড় শমগসর করগ হরব। এ সবররয় যগসনক
শগখগর যগবতরয় গগসড় ও ইকজ ইররমন যথগসমরয় ররলগগগউরন পরপরছ পদয়গরও সনরদর শ পদগন করগ হরয়রছ। ২৭ এসপল ২০১৪
পরগববগর পবলগ ১১ টগয় পক সব আবদজচ ছতগর সমলনগয়তরন অনজসষত ৪৬ তম সগধগরণ সভগর শররত রসবত পকগরআন পথরক
পতরলগয়গত ও সবগত এক মগরস নগরররত মগতজ ববরণকগরররদর আতগর মগগরফরগত কগমনগ সহ পদশ ও জগসতর অগগসত ও
সমগসদর জনব পমগনগজগত করগ হয়। সভগয় সকছজ  সসরশগধনর সহ ৪৫ তম সগধগরণ সভগর কগযরসববরণর অনজরমগসদত হয়। ররর
সবসভন সবগসনস কসমসটর কগযরসববরণর সভগয় উতগরন করগ হয়। 
অথর ও সসসগরন সবগসনস কসমসটর কগযরসববরণর,  বজর ব বববসগরনগ সবগসনস কসমসটর কগযরসববরণর,  সশকগ সবগসনস কসমসটর
কগযরসববরণর, সগসব, রসরবগর রসরকলনগ এবস সগসব রকগ সবগসনস কসমসটর কগযরসববরণর, নগর অবকগঠগরমগ সনমরগন ও সসরকণ
সবগসনস কসমসটর কগযরসববরণর,  এরসট সসকগন সবগসনস কসমসটর কগযরসববরণর,  পরকমশল যগসনক সবরয়ক সবগসনস কসমসটর
কগযরসববরণর উতগরন কররন স-স কসমসটর সভগরসতগন। ৪৫তম সগধগরণ সভগর সসদগন পমগতগরবক সবসধসবধগন মরত সগসব
সবভগরগ অসগয়রভগরব সনরয়গগকগ ত কনসগলরটনরদর মগসসক পবতন ২৫,০০০(রপসচশ হগজগর) টগকগ সনধরগসরত হয়। এ ছগড়গও
খগসল ররদ রগকগর সনরয়গগ,  রসরচন পসবক সনরয়গগ,  সনরগরতগ পহরর সনরয়গগ,
পসত সতন মগস অনর পহগসলস সসকগন রযরগরলগচনগ, ভরগট হরয় যগওয়গ নগলগ-নদর মগর মগসট উরতগলরন পসরভটর ভগড়গ করগ,
নগররর রপবর বগকসলয়গ সসসট করররগররশন বগসলকগ উচ সবদবগলয়,  পরলওরয় হগসরগতগল করলগনর সসসট করররগররশন উচ
সবদবগলয় ও পহগরসন আহমদ পচমধজরর সসসট করররগররশন উচ সবদবগলরয় ২০১৪-২০১৫ সশকগবরর হরত একগদশ পশণর চগলজকরণ,
পদওয়গন হগট সসসট করররগররশরনর সগরনগয় করররগররশরনর অথরগয়রন পটকসনকবগল করলজ সগরন,  চলমগন উনয়ন কগযরকম
সনধরগসরত সমরয় পশর করগ, নগররর ৪০নস ওয়গররর র কমল মহগজন হগরট পগয় ৩৯ গনগ জসমর চগররগরশ সরমগনগ পদওয়গল
সনমরগণ,  চকবগজগর মগছজয়গ মগরকর রটর তগসলকগভপ ক রজরগতন বববসগয়ররদর অগগসধকগর সভসতরত পদগকগন বরগদ পদগন করগর
সসদগন গগসহত হয়। সভগয় পরকমশল,  সগসব,  সশকগ,  রগজস,  সহসগব,  রসরচন সবভগগ সহ সকল সবভগগ ও শগখগ পধগনগন
সবগত ১ মগরসর কগযরকরমর সববরণ উতগরন কররন। সভগয় নগররর ৪১সট ওয়গররর  ২০১৩-২০১৪ অথর বছরর চলমগন উনয়ন,
অবকগঠগরমগগত উনয়ন, সগরনগ সনমরগরণর সববরণ উরসগরন করগ হয়। পরকমশল সবভগরগর সরসভশন ওয়গসর খসতয়গরন জগনগ
যগয়, পথগক ও এসরসর’র আওতগয় ১ নস সরসভশরন ৩৫ পকগসট ৮৮ লক টগকগ, ২ নস সরসভশরন ৪৯ পকগসট ৭ লক টগকগ, ৩
নস সরসভশরন (এয়গর পরগটর  পরগর ছগড়গ) ৩০ পকগসট ৪৮ লক ৮৫ হগজগর টগকগ,  ৪ নস সরসভশরন ৫৪ পকগসট ৭১ লক ৪৯
হগজগর টগকগ এবস ৫ নস সরসভশরন ৪৬ পকগসট ৭৩ লক ৪৩ হগজগর টগকগর উনয়ন কগযরকম চলমগন ররয়রছ। এছগড়গ রগসগর
পমরগমত রবগচওয়রগক ও জররর কগরজ পগয় ৭ পকগসট টগকগর রগথর, বগসল ও সবটজ সমন খরচ হরয়রছ। 
৪৬ তম সগধগরণ সভগ রসরচগলনগ কররন চটগগম সসসট করররগরশরনর সসচব রসশদ আহমদ। সভগয় রবগরনল পময়র,
কগউসনলর, সসরসকত মসহলগ কগউসনলর, পধগন সনবরগহর কমরকতর গ, সবসভন সসসগর পসতসনসধ, সসসট করররগররশরনর সবভগগরয়
ও শগখগ পধগন গন উরসসত সছরলন।  
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