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িাংলারেশ সমউসনসি্যাল প্রেরেল্রমন্ট ফান্ড (সিএমসেএফ) এে অর্পায়রন ১৬৫ প্রকাটি টাকা
িযরয় ৪ টি িাসনসজযক েকল্প িাস্তিায়ন কেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। আয় ির্পক এ িকল
েকরল্পে সিষরয় এক িো ৬ আগষ্ট ২০১৭ সি. েসিিাে, েু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে
িরেলন করে অনুসিত হয়। িোয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
উ্সিত সেরলন। প্র চােটি েকল্প কর্পারেশন িাস্তিায়রনে উরেযাগ সনরয়রে প্রিগুরলা হরলা ১৭ গন্ডা
জায়গাে ও্ে িকসশেহারট ২৫ প্রকাটি টাকা িযরয় সকরচন মারকপ ট কাম ৬ তলা সিসশি িাসিসজযক
েিন সনমপাি, ৩৩ গন্ডা জায়গাে ও্ে ৩২ প্রকাটি টাকা িযরয় সফসেঙ্গীিাজারে ১০ তলা সিসশি
িাসিসজযক েিন সনমপাি, ৩০ গন্ডা জায়গাে ও্ে ৬৩ প্রকাটি টাকা িযরয় েসেি আগ্রািারে ১০
তলা সিসশি িহুতলা েিন সনমপাি, ৩২ গন্ডা জায়গাে ও্ে ৪৫ প্রকাটি টাকা িযরয় ফইলযাতলী
িাজারে সকরচন মারকপ ট কাম ১০ তলা েিন সনমপাি। োর্সমকোরি কর্পারেশন এ ৪ টি েকল্প
িাস্তিায়রন ১৬৫ প্রকাটি টাকা িযয় সনর্পােি করেরে। এে মরর্য ১৫০ প্রকাটি টাকা সেরি
সিএমসেএফ িাকী ১৫ প্রকাটি টাকা কর্পারেশরনে সনজস্ব তহসিল প্রর্রক িযয় কো হরি। এ েকরল্পে
মরর্য ৮০% িা ১৩০ প্রকাটি টাকা অনুোন সহরিরি ্াওয়া ারি। অিসশষ্ট ২০ প্রকাটি টাকা ৫%
িুরে সিএমসেএফ ঋি সহরিরি মঞ্জুে করেরে। ঋরিে এ ২০ প্রকাটি টাকা ১০ িেরে ্সেরশার্ কেরত
হরি কর্পারেশনরক। েকল্পগুরলাে িা্তয নকশািহ এ িংক্রান্ত ািতীয় কারজ ্োমশপক েসতিান

সহরিরি েিয়ন, সফরয়লকা, সিলোে সিকস্, প্রগ্র-প্রেলরক সনরয়াগ প্রেয়া হরয়রে । অনুিারন মাননীয়
প্রময়রেে কারে ৪ েসতিারনে ি্সত ও িংসিষ্ট কমপকতপ াগি ্াওয়াে ্রয়রন্টে মার্যরম েকল্প ৪টি
খিড়া নকশা ও সিসেন্ন সেক তু রল র্রেন। িোয় মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
সিএমসেএফ এে ্াশা্াসশ জাইকাে উন্নয়ন কারজে সিসেন্ন েকল্প িাস্তিায়রনে সিষয়গুরলা উরেখ
করে িরলন, আগ্রািাে এরেি প্রোে ও প্র্াটপ কারনকটিং প্রোরে িংোে ও উন্নয়রন জাইকা অর্পায়ন
কেরে। প্রময়ে িরলন, এ ৪টি েকল্প িাস্তিাসয়ত হরল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আসর্পকোরি
লােিান হরি এিং নগিািীে দেনসিন কাজকমপ আরো গসতলশীল হরি। মাননীয় প্রময়ে
েস্তাসিত েকল্প চূ ড়ান্ত কোে আরগ েকরল্পে সকেু জায়গা েসিষযরতে জনয খাসল োখা এিং নগেীে
জলিদ্ধতা িমিযা িায়ী িমার্ান না হওয়া ্ পন্ত এ িমস্ত েকল্পগুরলাে মরর্য েসেি আগ্রািারে
িহুতল েিন েকরল্প প্র্-্াসকপ ং োখাে ্োমশপ প্রেন।এরত কাউসিলে হািান মুোে সিপ্লি, এইচ
এম প্রিারহল, প্রমােরশে আকতাে প্রচৌর্ুেী, সগয়াি উসদ্দন, জহে লাল হাজােী, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন ের্ান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, ের্ান েরকৌশলী প্রল. করিপল মসহউসদ্দন
আহমে, গৃসহত ৪ টি েকরল্পে েরজক্ট সেরেক্টে (স্সে) তত্ত্বাির্ায়ক েরকৌশলী েসফকুল ইিলাম,
আিু িারলহ, ের্ান নগে ্সেকল্পনাসিে এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, সিএমসেএফ এে েরজক্ট
মযারনজরমন্ট ইউসনট (স্এমইউ) ি্সত মুন্তাসিে মাহমুে, সহিাি েেি কমপকতপ া হুমায়ুন কসিে
প্রচৌর্ুেী, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম ও িহকােী এরেট অসফিাে এখলািুে েহমান
িহ িংসিষ্ট েরকৌশলী ও কমপকতপ ািৃি উ্সিত সেরলন।
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