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নগরীর ৩টটি মাররর্কেটিরর আধুটনরায়ন রররছ
চট্টগ্রাম টসিটটি রররর্কোররশন
নগরেীরে ৩সটি মারকর্পেটিরক আধুসনকায়রনরে রসরেকল্পনা সনরয়রছে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন । মারকর্পেটি
৩সটি হরলা নগরেীরে আগ্রাবিাদ পশখ মুসজবি পরোরডেরে বিাদামতলী পমারড়েরে সসিঙ্গারুরে বি্যাংকক
মারকর্পেটি, সরেয়াজউসদ্দিন বিাজারে আমতল পমারড়েরে শাহ আমনত সসিসটি কররর্পে াররেশন মারকর্পেটি ও ৫নং
পমাহরো ওয়ারডের্পে রে কাজীরেহাটি মারকর্পেটি। এই ৩সটি মারকর্পেরটিরে আধুসনকায়রনরে রসরেকল্পনা, বিারজটি,
নকশা, ইরন্টেসরেয়রে সডেজাইন ইত্যাসদ সবিষয় সনরয় ৫ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ . রেসবিবিারে সিকারল
নগরেভেবিরন সিরম্মেলন করক্ষে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেরকৌশলীগণ ও কনসিাসল্টিং ফামর্পে সত মাসতকা’রে কমর্পেকতর্পে ারে সিারথে এক ববিঠরক বিরসিন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
নাসছেরে উদ্দিীন। এ সিময় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান প্রেরকৌশলী পল. করণর্পে ল মসহউসদ্দিন
আহরমদ, তত¡াাবিধায়ক প্রেরকৌশলী আবিু ছোরলহ, কামরুল ইসিলাম, সনবির্পোহী প্রেরকৌশলী সিুদীর
বিসিাক, আবিু ছোরলহ পমা. বতয়বি, ফরেহাদুল আলম, সিুদীর বিড়ুয়া প্রেমুখ উরসস্থিত সছেরলন।
আধুসনকায়রনরে রসরেকল্পনারে মরধ্য সসিঙ্গারুরে বি্যাংকক মারকর্পেটিরক ৫ তলা পথেরক ১০ তলা , শাহ
আমানত সসিসটি কররর্পে াররেশন মারকর্পেটিরক ৪ তলা পথেরক ৭ তলা ও কাজীরেহাটি মারকর্পেটিরক সটিনরশডে
পথেরক রাঁ কা ভেবিরন উসন্নিত করো হরবি । এরে মরধ্য সসিঙ্গারুরে বি্যাংকক মারকর্পেটি ও শাহ আমানত
সসিসটি কররর্পে াররেশন মারকর্পেরটিরে পদাকানগুরলারক আররো সিুরসরেসিরে , আধুসনক করোরে রাশারাসশ
রাসকর্পেং পস্পেসি, ফুডেরকাটির্পে, সসিরনরপ্লেক, সকডেসি্ পজান ইত্যাসদ রোখারে রসরেকল্পনা করো হরয়রছে ।
কনসিাসল্টিং ফামর্পে সত -মাসতরকরে কমর্পেকতর্পে ারো ৩সটি মারকর্পেটি সিররেজসমরন রসরেদশর্পে ন রূবির্পেক
মারকর্পেটিগুরলারে জায়গা রসরেমার কররে নকশারে পল -আউটি, ইরন্টেসরেয়রে সডেজাইন পময়রেরক
রাওয়ারে ররয়রন্টেরে মাধ্যরম উরস্থিারন কররেন । সসিসটি পময়রে মারকর্পেটিগুরলারে নকশা , ইরন্টেসরেয়রে
সডেজাইন প্রেত্যক্ষে কররে এই কারজরে সিম্ভাবি্য বি্যয় ও কতসদরন কাজ সিমাপ করো যারবি তারে
বিারজটি ও সিময় আগামী ১ সিপারহরে মরধ্য সনধর্পোরেণ কররে কররর্পে াররেশরনরে প্রেরকৌশল সবিভোগরক
জানারনারে জন্য সত-মাসতরকরে কমর্পেকতর্পে ারদরে ররোমশর্পে পদন।
উরল্লেখ্য সসিঙ্গারুরে বি্যাংকক মারকর্পেরটিরে নকশা, ইরন্টেসরেয়রে সডেজাইন চূ ড়োন্ত হওয়ায় চলসত সিপারহ
পটিন্ডারে আহ্বান করোরে সসিদ্ধান্ত গ্রহন করো হরয়রছে।
চট্টগ্রাম- ৫ নরভেম্বরেরে ২০১৭সখ.

টসিটটি মময়ররর সিারথে সিাক্ষাত ররর ডাস্টটবিন মুক্ত শহর গড়ার রারর্কেক্রমরর স্বাগত
জানাল বিারটলয়া বিহুমুটখি সিমাজ উন্নয়ন সিংগ্রাম রটমটটি

৫ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে দুরুররে নগরেভেবিরন পময়রে দপররে নগরেীরে ১৯ নং দসক্ষেণ বিাকসলয়া
ওয়াডের্পে বিহুমুসখ সিমাজ উন্নিয়ন সিংগ্রাম কসমসটি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
নাসছেরে উদ্দিীন এরে সিারথে সিাক্ষোত এবিং মতসবিসনময় কররেন। মতসবিসনময়কারল পময়রে আ জ ম
নাসছেরে উদ্দিীন বিরলন, রসরেরবিশবিান্ধবি স্বাস্থি্য সিম্মেত সবিশ্বমারনরে নগরেী গড়োরে লরক্ষে্য ডোষ্টসবিনমুক
শহরে গড়োরে কাযর্পেক্রম শুরু করো হরয়রছে। পসি লরক্ষে্য পডোরে টিু পডোরে বিজর্পে ্য সিংগ্রহ ও অরসিারেন
কাযর্পেক্রম চলমান আরছে। সতসন যততত , যখন তখন, নালা নদর্পে মায় ময়লা আবিজর্পে না পফলা
পথেরক সবিরেত থোকরত নগরেবিাসিীরে প্রেসত আহবিান জানান। পময়রে সবিরকল ৩ টিা পথেরক রোত ১১ টিা
রযর্পেন্ত সিুসনসদ্দির্পেষ্ট জায়গায় এবিং রসরেচ্ছন্নি কমর্মীরে সনকটি আবিজর্পে না হস্তান্তরে করোরে সিময় পবিরধ
পদয়া হরয়রছে। এসিমরয়রে মরধ্য ময়লা আবিজর্পে না বিজর্পে ্য সিংগ্রহকারেীরদরে পদয়ারে অনুররোধ জানান
নগরেবিাসিীরক। ডোস্টসবিনমুক নগরেী গড়োরে কমর্পেসিূসচরে অসধরন নগরেীরে ১৯ নং দসক্ষেণ বিাকসলয়া
ওয়াডের্পে এরে বিাদামতলী ডোষ্টসবিন তু রল পদয়া হরয়রছে। মতসবিসনমরয় নগরেীরে ১৯ নং দসক্ষেণ
বিাকসলয়া ওয়াডের্পে বিহুমুসখ সিমাজ উন্নিয়ন সিংগ্রাম কসমসটিরে আহবিায়ক জনাবি নুরুল আলম
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সময়া, সিদসি্য সিসচবি এম শওকত খান পময়ররেরে ডোস্টসবিনমুক রসরেরবিশবিান্ধবি , স্বাস্থি্যসিম্মেত,
সবিশ্বমারনরে নগরেী গড়োরে রসরেকল্পনারক স্বাগত জানান । তারো পময়ররেরে পসিবিাধমর্মী সিকল
কাযর্পেক্ররম সিহরযাসগতারে আশ্বাসি পদন। এসিময় অন্যরদরে মরধ্য বসিযদ আবিদুল কারদরে , পমা.
সিাইফুল ইসিলাম, পমা. শসরেফ পহারসিন, পমা. রোরশদ, পমা. রেরসিল, পমা. রোরশদ পরেজা ও সিাইফুল
কারদরে রুসম সিহ বিহমুসখ সিমাজ উন্নিয়ন সিংগ্রাম কসমসটিরে পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থিত সছেরলন।
চট্টগ্রাম- ৫ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

টসিটটি মময়ররর সিারথে সিবিুজ মসিনা মসিাসিাইটটির সিাক্ষাত ও মতটবিটনময়
৫ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে, সবিরকরল নগরেভেবিরন পময়রে দপররে সিবিুজ পসিনা পসিাসিাইসটিরে
পনতৃ বিৃন্দ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন এরে সিারথে সিাক্ষোত এবিং
মতসবিসনময় কররেন। মতসবিসনময়কারল পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন বিরলন , রসরেরবিশবিান্ধবি
নগরেী গড়োরে লরক্ষে্য ছোদ বিাগান কমর্পেসিূসচ এবিং সিজুবি নগরেী গড়োরে কমর্পেসিূচী ধীররে ধীররে
বিাস্তবিায়ন করো হরচ্ছ। এ কমর্পেসিূচীরত সতসন সিবিুজ পসিনা পসিাসিাইসটিরে সিহরযাসগতা প্রেত্যাশা কররেন।
মতসবিসনমরয় সিবিুজ পসিনা পসিাসিাইসটিরে পনতৃ বিৃন্দ তারদরে ছোদ বিাগান কমর্পেসিূচীরে কাযর্পেক্রম তু রল
ধররে বিরলন, সবিগত সদরন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পকান পময়রে সিবিুজ নগরেী গড়োরে প্রেত্যয়
বি্যক কররেনসন। তরবি অরনরকই বিাগান ও বিৃক্ষে পরোরন কাযর্পেক্রম চালু কররেসছেরলন। তারো বিতর্পে মান
পময়ররেরে দৃশ্যমান কাযর্পেক্ররমরে প্রেশংসিা কররেন। এসিময় পসিাসিাইসটিরে প্রেধান এডেসমন ইসিরোত ঝুনা,
মডোররেটিরে মসল রেহমান, কায়সিারে মুসকত, লায়লা আরেজুমান, পমা. আবিুল পহারসিন সিবিুজ, কসল
নাহারে, রোরকমা জারবিদ সিহ অন্যরো উরসস্থিত সছেরলন।
চট্টগ্রাম- ৫ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

টঠিরাদাররদর সিারথে প্রররৌশল
টবিভারগর সিমন্বয় সিভায় মময়র
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন বিরলরছেন , উন্নিয়রনরে অংশীদারে
সঠকাদারেবিৃন্দ। তারদরে মাধ্যরম চট্টগ্রাম নগরেীরে যাবিতীয় উন্নিয়ন কমর্পেকান্ড রসরেচাসলত হয়। এ
সঠকাদারেরদরে অবিরহলা, কারজ অসনয়ম , দীরর্পেসিূসততা ও গুনগত মারনরে ত æ সটি সবিচু ্যসত
উন্নিয়নরক বিাধাগ্রস্থি কররে । চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে উন্নিয়ন কারজ সনরয়াসজত সিকল
সঠকাদারেরক কারজরে গুন ও মান অটিু টি পরেরখ সনধর্পোসরেত সিমরয় সিকল ধরেরনরে সনমর্পোণ ও উন্নিয়ন
কাজ সিমাপ করোরে জন্য আহবিান জানান। ০৫ নরভেম্বরে ২০১৭সখ , রেসবিবিারে, সিন্ধ্যায়
নগরেভেবিরনরে পকসবি আবিদুচ ছেতারে সমলনায়তরন অনুসষ্ঠিত সঠকাদারেরদরে সিারথে প্রেরকৌশল
সবিভোরগরে সিমন্বয় সিভোয় পময়রে এ আহবিান জানান। সিভোয় সিভোরসতত্ব কররেন প্রেধান প্রেরকৌশলী
পল. করণর্পে ল মসহউসদ্দিন আহরমদ। সিমন্বয় সিভোয় পময়রে সবিগত ১ বিছেররেরে পথোক বিরোরদ্ধ
সঠকাদারেরদরে কারজরে অগ্রগসত খসতরয় খসতরয় রযর্পোরলাচনা কররেন এবিং সতসন ভেবিন সনমর্পোরণরে
পক্ষেরত সশক্ষো প্রেসতষ্ঠিানরক অগ্রাসধকারে সদরয় সনসদ্দির্পেষ্ট সিমরয়রে মরধ্য সনমর্পোণকাজ সিমাপ কররে
সশক্ষোথের্মীরদরে রাঠদারনরে সিুরযাগ সিৃসষ্ট করেরে লরক্ষে্য সিরবির্পোচ্চ গুরুত্ব পদয়ারে ররোমশর্পে পদন। সিভোয়
তত্বাবিধায়ক প্রেরকৌশলী আরনায়ারে পহাছোইন, আবিু সিারলহ, কামরুল ইসিলাম সিহ তত্বাবিধায়ক
প্রেরকৌশলী, সনবির্পোহী প্রেরকৌশলী, সঠকাদারে এরসিাসসিরয়শরনরে সিভোরসত এসি এম শসফউল আজম,
সিাধারেন সিম্পাদক এসি এম আলমগীরে, সিহ সিভোরসত পমা. সফররোজ সিহ সঠকাদারেবিৃন্দ তারদরে
মতামত তু রল ধররেন। সিমন্বয় সিভোয় প্রোয় শতাসধক সঠকাদারে উরসস্থিত সছেরলন।
চট্টগ্রাম- ৫ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম টসিটটি রররর্কে াররশরনর রঞ্চবিাটরর্কেরী রর রুনঃমূল্যায়ন টবিররয়
আটরলরারীরদর
টরটভউ মবিারডর্কে র শুনানীর ৬ষ্ঠ টদরন ২৩৮ জন মহাল্ডাররর আরটত্তি টনষ্পটত্তি
মহাটল্ডং টি্যাক্স রমল ৭০.৯৯%

০৫ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল-২ এরে আসরলকারেীরদরে আসরল সনষ্পসতরে জন্য সিকাল ১১ টিা
পথেরক সরেসভেউ পবিাডের্পে এরে কাযর্পেক্রম শুরু হয়। আজ ২৩৮ সটি আরসত সনষ্পসত করো হয়। শুনানীরে
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৬ষ্ঠি সদরন আসরল সরেসভেউ পবিারডের্পে উরসস্থিত হওয়ারে জন্য ২৬৩ জন পহাল্ডারে এরে সনকটি রত
পপ্রেরেণ করো হরল তরন্মারধ্য ২৩৮ জন পহাল্ডারে আরীল সরেসভেউ পবিারডের্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থিত
হন। আরীল সরেসভেউ পবিাডের্পে পহাল্ডারেরদরে আরসত আমরল সনরয় সনধর্পোসরেত পভেলু্য পথেরক গরড়ে
৭০.৯৯% ছোড়ে সদরয়রছে। এছোড়োও ১ জন সবিধবিা সিহ ৭ জন গরেীবি পহাল্ডারেরক বিছেররে নামমাত
৫১ টিাকা পহাসল্ডং টি্যাক সনধর্পোরেন কররেরছে। আসরল সরেসভেউ পবিাডের্পে ২৩৮ জন পহাল্ডাররেরে
অ্যারসিসিরমন্টে পভেলু্য ৪ পকাসটি ৫২ লক্ষে ৩২ হাজারে ২ শত টিাকা পথেরক কসমরয় ১ পকাসটি ৩১ লক্ষে
২২ হাজারে ৬ শত টিাকা পভেলু্য ধাযর্পে্য কররেরছে। ফরল এ্যারসিরমন্টে ভে্যালু পথেরক ৩ পকাসটি ২১ লক্ষে ৯
হাজারে ৬ শত টিাকা করে কমল। আসরল সরেসভেউ পবিাডের্পে দু ’ভোরগ সবিভেক হরয় শুনানীরত অংশ
পনন। পময়রে দপররে অনুসষ্ঠিত শুনানীরত সিভোরসতত্ব কররেন পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন। এবিং
প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে ারে দপররে সরেসভেউ পবিারডের্পে রে শুনানীরত পময়ররেরে ররক্ষে সিভোরসতত্ব কররেন
কাউসন্সিরেরে হাসবিবিুল হক। আসরল সরেসভেউ পবিাডের্পে সিদসি্য প্রেরকৌশলী এম .আবিদুরে রেসশদ,
এডেরভোরকটি চন্দন সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া ডে. মুহম্মেদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, টি্যারকশন
অসফসিারেসিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছেরলন । আগামী ১১ নরভেম্বরে এরে মরধ্য সিম্মোনীত
টি্যাক পহাল্ডারেরদরে করে রুনঃমূল্যায়ন সবিষরয় আসরল করোরে জন্য সিময় সনধর্পোসরেত আরছে।
পহাল্ডারেগণ চাইরল এসিমরয়রে মরধ্য আসরল কররে শুনানীরত অংশগ্রহণ করেরত রারেরবিন।
সিংবিাদদাতা
মমা. আবিদুর রটহম
জনসিংররাগ রমর্কেরতর্কে া
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