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১১ নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক
ক্ষবর্ াধী সুক্ষধ সমার্বর্ে মময় আ জ ম নাক্ষি উদ্দীন

চট্টগ্রাম নগেীরক মাদক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাদ প্রেরক মুক্ত করে আদশপ
নগেীরে উসিে কো হরি।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মাদকরিসি,িন্ত্রািী ও
জঙ্গীরদে সচসিে করে োরদে িসি ও নাম ঠিকানা গণমাধ্যম িহ িিপত্র েকাশ ও েচাে
করে িামাসজকভারি োরদেরক েসেহে কোে ্সেকল্পনা িাস্তিায়ন কো হরি। । ০১
এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল ১১ নং দসিণ কাট্টলী
ওয়ার্পস্থ লাকী স্কয়ারে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আরয়াজরন
িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ ও মাদক সিরোধ্ী িমারিরশ
েধ্ান অসেসেে ভাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। স্থানীয় কাউসিলে প্রমােরশদ আকোে
প্রচৌধ্ুেীে িভা্সেরে এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে জনিংর াগ কমপকেপ া প্রমা. আিদুে
েসহম এে িঞ্চালনায় অনুসিে িমারিরশ সিরশষ অসেসেে িক্তিয োরখন কক্সিাজাে
প্রেরক সনিপাসচে িংিদ িদিয িাইমন িেওয়াে কমল, ২৭ নং ওয়ার্প কাউসিলে ও
আইন শংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সে এইচ এম প্রিারহল, আিুল হারশম,এি এম
এেশাদ উল্লাহ, চসিক এসক্সসকউটিভ মযাসজরেট আসিয়া আখোে, প্রেশাল মযাসজরেট ( ুগ্ম
প্রজলা জজ)জাহানাো প্রিেরদৌি, ্াহাড়েলী োনাে অসি েসিকুল ইিলাম,এেশাদুল
আসমন,ওয়াসহদুল আসমন,জয়নাল আিদীন প্রচৌধ্ুেী, আিুল িশে, শাহজাহান,িুমন
প্রদিনাে,কাজী সমনহাজ উসদ্দন, জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধ্ুেী,িুসজে দাশ,এমদাদুল ইিলাম,
মাওলনা খারলক সময়া,র্া. িুমন োলুকদাে, োধ্াোনী প্রদিী, আিগানী িািু, জারহদ
প্রহারিন, আিদুল খারলক ভু ইয়া, মাও. মুিসে ইিলাম, টিটু দাশ,মসনে উসদ্দন, মাওলানা প্রমা.
ইউিুি, মাওলানা উিমান, মাওলনা িারদকুে েহমান, মাওলনা নাসজম উসদ্দন, িসেদ উসদ্দন
প্রচৌধ্ুেী, ইকিাল, ইিলাম কন্ট্রা. আোিাে রুরিল, িািুল দাশ িহ স্থানীয় গণযমানয িযসক্ত
ও নানা প্রেনী প্র্শাে েসেসনসধ্ো োরদে মোমে উ্স্থা্ন করেন। েধ্ান অসেসেে
িক্তরিয প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন মাদক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাদ েসেরোরধ্
েসেটি ওয়ারর্প কাউসিলে ও িংেসিে কাউসিলেরদে প্রনেরে িকল দল ও প্র্শাে
েসেসনসধ্রদে সনরয় কসমটি গঠন কো হরি। গঠিে কসমটি ১৫ সদন অন্তে অন্তে বিঠক
করে িংসিষ্ট ওয়ারর্প িন্ত্রািী,জঙ্গী ও মাদক প্রিিী ও সিরেো িংোন্ত েেয উ্াদয িংগ্রহ
করে ্ুসলশ েশািরনে সনকট হস্তান্তে কেরি। এভারি েসেটি ওয়ারর্প ওয়ারর্প েসেরোধ্
গরড় েু রল চট্টগ্রাম নগেীরক মাদক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাদ প্রেরক মুক্ত করে আদশপ নগেীরে
উসিে কো হরি।সেসন িরলন,মানুষ খন অ্োরধ্ জসড়রয় ভয়ঙ্কে রূ্ ধ্ােন করে,
েখন প্রি প্রি-্রোয়া হয়। এ ধ্েরনে িযসক্তো অ্োধ্ কেরে সিধ্ারিাধ্ করে না
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১১ ও ২৬ নং ওয়ার্ডে প্রায় ১২ মকাটি টাকা
উন্নয়ন কার্জ শুভ উর্বাধন ক র্লন মময়
চট্টগ্রামরক সিশ্বমারনে িাির্ার াগী নান্দসনক শহে গড়াে েেযয় িাস্তিায়ন কো হরি।
এসর্স্ে অেপায়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ১১ নং দসিণ কাট্টলী ওয়ারর্প ২ প্রকাটি
৫৬ লি ৭৫ হাজাে
টাকা িযরয় িমাি এ ব্লক ২ নং প্রোরর্ে উিয়ন এিং ৩
প্রকাটি ৫৪ লি ৭৫ হাজাে টাকা িযরয় িমাি আই ব্লক কালভাটপ সনমপাণ কাজ িলক
উরমাচন করে এিং ২৬ নং ওয়ারর্প ৪ প্রকাটি ৭৮ লি ৯৩ হাজাে ২ শে টাকা
িযরয় নেু ন ্াড়া,িুন্দেী ্াড়া, সিএিসর্ প্রগার্াউন হরে সিসজসি,্ূিপ িুন্দেী ্াড়া প্রচৌচালা
হরে প্রিসড়িাাঁধ্, এম এ আসজজ ্াড়া, প্রমাল্লা্াড়া,নয়া্াড়া,্াাঁচঘে ্াড়া-সি ব্লক িাই
প্রলইন ্ পন্ত প্রেইন সনমপাণ েকরল্পে কাজ িমুরহে িলক উরমাচন করে শুভ উরিাধ্ন
করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সেসন ০১ এসেল
২০১৮ সি. েসিিাে দু্ুরে এ িকল উিয়ন কারজে িমাসি এিং শুরুে িলক উরমাচন
প্রশরষ প্রমানাজাে করেন। উিয়ন কারজে ্েক ২টি িুসধ্ িমারিশ স্থানীয় কাউসিলে
প্রমােরশদ আকোে প্রচৌধ্ুেী ও আিুল হারশম িভা্সেে করেন। এিময় কাউসিলে এি
এম এেশাদ উল্লাহ, এইচ এম প্রিারহল, িংেসিে ওয়ার্প কাউসিলে প্রজিসমনা খানম,
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাহী েরকৌশলী সিপ্লি দাশ, জনিংর াগ কমপকেপ া প্রমা.
আিদুে েসহম, উ্ িহকােী েরকৌশলী প্রমা. শহীদ উল্লাহ, আলাউসদ্দন প্রমা. িাহাদ প্রচৌধ্ুেী
িহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ,আওয়ামীলী ুিলীগ,আওয়ামী ¯প্র ^চ্ছারিিকলীগ ও িাত্রলীরগে
সিসভি স্তরেে প্রনেিন্দ উ্সস্থে সিরলন। িুসধ্ িমারিরশ েধ্ান অসেসেে ভাষরন চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,োাঁে প্রময়ারদে মরধ্য নগেীে
অসলগসল োজ্ে িম্পুনপ ্াকা কো হরি এিং এলইসর্ লাইটিং এে মাধ্যরম নগেীরক
আরলাসকে কো হরি। সেসন িরলন, োে সভশন অনু ায়ী চট্টগ্রামরক নান্দসনক িারজ
িাজারনা হরচ্ছ। এ কা পেরমে আওোয় প্রিৌন্দ পিধ্পন কা পেম অিযাহে আরি। চট্টগ্রামরক
সিশ্বমারনে িাির্ার াগী নান্দসনক শহে গড়াে েেযয় িাস্তিায়ন কো হরি।
প্রময়ে
িরলন, প্রমগাসিটিে কনরিপ্ট প্রেরক নগে উিয়ন ্সেকল্পনা িাস্তিায়ন কো হরচ্ছ। সেসন
সনয়সমে প্র্ৌেকে সদরয় উিয়ন কা পেম গসেশীল োখরে নাগসেকরদে েসে আহ্বান
জানান।
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নগ ী ট্রাক্ষিক বযবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্ষবষর্য় চট্টগ্রাম ক্ষসটি কর্পোর্ েন ও
পুক্ষলে এ ট্রাক্ষিক ক্ষবভার্গ একান্ত ববঠক অনুক্ষিত
চট্টগ্রাম নগেীে ট্রাসিক িযিস্থা্না িংোন্ত সিষরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ও ্ুসলশ
এে ট্রাসিক সিভারগে একান্ত বিঠক ১ এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, সিরকরল চসিক
নগেভিরনে িরমলন করি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
এে িভা্সেরে অনুসিে হয়। বিঠরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধ্ান সনিপাহী
কমপকেপ া প্রমাহামদ আিুল প্রহারিন, ভােোি েধ্ান েরকৌশলী প্রমা. মাহিু জুল হক, েধ্ান
্সেকল্পনাসিদ স্থ্সে এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, েোিধ্ায়ক েরকৌশলী আরনায়াে
প্রহািাইন, মুসনরুল হুদা, আিু িারলহ, কামরুল ইিলাম, সনিপাহী েরকৌশলী অসিম
িড়য়া,সিএমস্ ট্রাসিক সিভারগে অসেসেক্ত ্ুসলশ কসমশনাে কুিুম প্রদওয়ান, উ্ ্ুসলশ
কসমশনাে (দসিণ) এি এম প্রমাস্তাইন প্রহারিন সিস্এম, এসর্সি (উত্তে) ওয়াসহদুল হক
প্রচৌধ্ুেী, এসর্সি প্র্াটপ প্রমা. আকোমুল প্রহারিন, এসি িন্দে প্রমা. প্রমাশােি প্রহারিন, এসি
দসিণ িুলোন প্রমাহামদ আলী খান, টিআই েশািন িন্দে সিভাগ আিুল কারশম প্রচৌধ্ুেী,
টিআই েশািন উত্তে িুভাষ চন্দ্র প্রদ উ্সস্থে সিরলন। বিঠরক ট্রাসিক িন্দে সিভারগে
ইস্রজর্ প্রমাড়-প্রগাল চেে প্রভরঙ্গ স্থায়ী সর্ভাইর্াে সনমপাণ করে প্রেসলং প্রদয়া, প্রেসলং
িম্প্রিােন,িু ট্ারে প্রেসলং প্রদয়া, নেু ন ২টি িু ট ওভােসিজ সনমপাণ, সিদযমান িু ট
ওভােিীজ িম্প্রিােন, প্র্াটপ কারনকটিং প্রোর্ দ্রুে িংস্কাে করে চলাচরলে উ্র াগী
কো, আগ্রািাদ এরক্সি প্রোর্ দ্রুে িংস্কাে করে চলাচরলে উ্র াগী কো, প্রদওয়ানহাট
প্রমাড় িু ট ওভাে িীজ সনমপাণ, িাদাম েলী প্রমাড় ওভাে িীজ সনমপাণ, প্রগািাইলর্াঙ্গা
ওভাে িীজ সনমপাণ, প্রচৌমুহনী হরে প্রি্ােী ্াড়া োস্তা েশস্তকেন িহ স্থায়ী সর্ভাইর্াে
সনমপাণ, প্রি্ােী্াড়া প্রমাড় হরে লাকী প্লাজা প্রমাড় ্ পন্ত স্থায়ী সর্ভাইর্াে সনমপাণ,
মুোদ্ুে হরে অসক্সরজন প্রমাড় প্রোর্ দ্রুে িংস্কাে, ্সলরটকসনকযাল প্রমাড় হরে খুলশী
প্রোর্ দ্রুে িংস্কাে, সজইসি প্রমাড় ওভাে িীজ সনমপাণ, প্রষালশহে ২ নং প্রগইট ওভাে িীজ
সনমপাণ, মুোদ্ুে ওভাে িীজ সনমপাণ, সনউমারকপ ট চােসদরক ওভাে িীজ সনমপাণ, কাজী
নজরুল ইিলাম প্রোর্ কর্পটিং কেন, ওআেসনজাম প্রোরর্ স্থায়ীভারি সর্ভাইর্াে সনমপাণ ,
চরট্টশ্বেী মসন্দে প্রমাড় হরে কাজীে প্রদউেী প্রমাড় ্ পন্ত স্থায়ী সর্ভাইর্াে সনমপাণ, ট্রাসিক
সিভাগ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে সচসিে
স্থারন ্াসকপ ং, অরটারমশন
ও সিসি
কযারমো স্থা্ন, কাজীে প্রদউড়ী প্রমারড় ্ুসলশ িক্স, প্রেসজরেশনসিহীন সেকশা ভযান ও
প্রঠলাগাড়ীে সিরুরে অসভ ান, হকাে উরচ্ছদ ও ৪ টি আচপওরয় প্রগইট িহ নানাসিধ্ সিষয়
সনরয় আরলাচনা অনুসিে হয়।
সংবাদদাতা
মমা. আবদু
ক্ষিম
জনসংর্ াগ কমে কতো
চট্টগ্রাম ক্ষসটি কর্পোর্ েন
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