চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেি সিজ্ঞসি)
চট্টগ্রাম-১৩ জুন ২০১৮ইংরেজী ।

আগ্রাবাদ সংয াগ সড়ক ও প ার্ট কাযেকটর্ং সড়যক চলমাে ১৫০ পকাটর্
র্াকা উন্নয়ে প্রকযের কাজ ররদর্েট কযরে
পময়র আ জ ম োরির উদ্দীে
নগেীে িযস্ততম িড়ক সিরিরি খযাত আগ্রািাদ িংর াগ িড়ক ও প্র্ািপ কারনকটিং
িড়রক চলমান ১৫০ প্রকাটি িাকা উন্নয়ন েকরেে কাজ ্সেদশনপ কেরলন চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। আজ িুধিাে দু্ুরে সতসন এ েকে
িমূরিে কাজ ্সেদশনপ করেন। এই িময় সিটি প্রময়রেে িারে চসিক কাউন্সিলে
এইচ এম প্রিারিল, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসিউন্সদ্দন আিমদ, অসতসেক্ত েধান
েরকৌশলী েসিকুল ইিলাম,তত্ত¡াািধায়ক েরকৌশলী আিু িারলি, সনিািী েরকৌশলী
আিু িাদাত প্রমাোঃ ততয়ি, সিেি দাশ, িিকােী েরকৌশলী মন্সজিুল িায়দাে ও স্থানীয়
গনযমানয িযন্সক্তিগ পউ্সস্থত সিরলন। এই েকরেে আওতায় দুই ্ ারয়
প (৫০ +৫০)িা
১০০ প্রকাটি িাকা িযরয় সনমতলা প্র্ািপ কারনকটিং প্রেরক িড়্ুল,িড়্ুল প্রেরক
নয়ািাজাে ্ ন্ত
প এিং আগ্রািাদ িাদামতলী প্রেরক িড়্ুল নয়ািাজাে ্ ন্ত
প ৫০
প্রকাটি িাকা িযরয় এ উন্নয়ন কাজ িাস্তিাসয়ত িরে। একই েকরেে আওতায় োস্তাে
দুই্ারশ আে সিসি প্রেন ও িুি্াত সনমাণ,
প োস্তাে মাঝখারন ৮ িুি তদর্ঘযপ সিসশষ্ট
সমসিয়ান সনমাণ,
প এলইসি আরলাকায়ন িযিস্থা োকরি। িয় প্রলরন ১২০ িুি েশস্ত
সিসশষ্ট প্র্ািপ কারনকটিং প্রোরিে প্রমাি তদর্ঘযপ ২ সক.সম। অ্েসদরক একই েকরে
আগ্রািাদ এরেি প্রোিও ২ সক.সম ্ ন্ত
প উন্নয়ন িাস্তিায়ন কো িরি। জাইকাে
অোয়রন
প
এই উন্নয়ন েকরেে কাজ গত জানুয়ােী-২০১৮ ইংরেজী প্রেরক শুরু িয়
এিং ১৯প্রশ প্রম-২০১৯ িারল এই েকে িমূরিে কাজ প্রশষ িিাে সদনক্ষণ ধা পআরি।
্সেদশনকারল
প
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, আগামী ২ িিরেে মরধয
নগরেে িকল িড়কিমূরি শতভাগ কার্টিং
প িাস্তিায়ন কো িরি। চট্টগ্রাম িন্দরেে
্ণয ্সেিিরন সনমতলা প্র্ািপ কারনকটিং প্রোি এিং আগ্রািাদ এরেি প্রোি
গুরুত্ব্ূণ।প এই িড়ক সদরয়ই িন্দে প্রেরক ্ণয িা করেইনাে িািী ্সেিিন ঢাকািি
প্রদরশে নানাোরন্ত াতায়াত করে। দীর্ঘসদন
প
ধরে এই িড়রকে প্রিিাল অিস্থাে কােরণ
িন্দরেে ্ণয ্সেিিরনে প্রক্ষরে িংসিষ্টরদেরক দুরভপাগ এিং িয়োসন প্র্ািারত িরে।
িয় প্রলন সিসশষ্ট প্র্ািপ কারনকটিং প্রোি এিং আগ্রািাদ এরেি প্রোি উন্নয়ন কাজ
িাস্তিাসয়ত িরল িন্দরেে ্ণয ্সেিিরন গসতশীলতা সিরে আিরি। সতসন উন্নয়ন
কাজ চলাকালীন িমরয় িড়কগুরলারত অবিধ ্াসকপং এে কােরণ ানজি িৃটিে জনয
প্রক্ষাভ েকাশ করেন । এই েিংরগ সতসন ট্রাসিক েশািনরক ো ে দাসয়ত্ব ্ালরনে
আিিান জানান ।
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এে ্ূরি প প্রময়ে গত সতন সদরনে অসিোম িানা িষরণ
প চট্টগ্রাম িািাসল সিল সমঠা
্ািারড়ে সকিু অংশ ধরি ্রড় ্ািারড়ে ্াদরদরশ অিসস্থত চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
সিন্না র্ঘাি েদশনী
প প্লরিে সকিু অংশ ক্ষসতগ্রস্ত িরয়রি। সতসন এ
ক্ষসতগ্রস্ত েদশনী
প প্লি ্সেদশনপ করেন। প্রময়ে সিন্না র্ঘাি েদশনী
প প্লরি প্রো্ন কো
চাোগুরলাে িতপমান অিস্থা ্ রিক্ষণ
প
করেন।

াকাযের অর্ সটিক
ট
ভাযব গরীব দুঃখীযদর রেকর্ প ৌযি
পদয়া হযল বাংলাযদর্ পর্যক দাররদ্রো রচর েযর দরহযয় াযব
জামালখাে ওয়াযডট ঈদ বস্ত্র রবেরণ অেষ্ঠাযে রসটর্ পময়র
চট্টগ্রাম-১৩ জুন ২০১৮সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, াকারতে অে প
িটঠকভারি গেীি দুোঃখীরদে সনকি প্র্ৌরি প্রদয়া িরল িাংলারদশ প্রেরক দাসেদ্রতা
সচেতরে দুে িরয় ারি। দুোঃরখে সিষয় প্র , ১টি লুঙ্গী আে শাড়ীে মরধয াকাত
অরনকিা িীমািদ্ধ োকায় দাসেদ্রতা সনেিন িরে না। তরি জনরনেী প্রশখ িাসিনাে
িেকাে প্রদশ প্রেরক ধীরে ধীরে দাসেদ্রতা দুে করে ারেন। িাংলারদশ সন¤œ মধয
আরয়ে প্রদরশ উসন্নত িরয়রি। আশা কো ারে ২০২১ িরন িাংলারদশ মধয আরয়ে
প্রদরশ উসন্নত িরি। প্রময়ে দসেদ্র ্সেিারেে িকলরক কম প কোে ্োমশ প প্রদন এিং
তারদে িন্তানরদে সশক্ষাে িুর াগ গ্রিণ কোেও আিিান জানান। সতসন িরলন,
েধানমন্ত্রী জনরনেী প্রশখ িাসিনা িেকােী োেসমক সিদযালয়গুরলারত ্ুটষ্টিীনতা
দুসেকেরণে লরক্ষ িাে-িােীরদে মারঝ ্ুটষ্টগুন িমৃদ্ধ খাদয িেিোরিে িযিস্থা
করেরি। প্রময়ে িন্তানরদে সনয়সমত স্কুরল ্াঠারনাে ্োমশ প প্রদন। প্রময়ে িরলন,
আজ াো গেীি আগামীরত তাো আে গেীি োকরি না। সতসন িক্ষম িকরলে
িাতরক কমীে িারত ্সেনত কোেও ্োমশ প প্রদন। কােণ িাত ্াতাে প্রচরয় কাজ
কোই উত্তম। প্রময়ে আগামী জাতীয় িংিদ সনিাচরন
প
প্রনৌকা েতীরক প্রভাি প্রদয়াে
জনয িকরলে েসত আিিান জানান। গত ১২ জুন ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, নগেীে সেয়া
কসমউসনটি প্রিোরে জামালখান ওয়ািপ কাউন্সিলে তশিাল দাশ িুমরনে উরদযারগ
আরয়ান্সজত দু’সদন িযাস্ ২ িাজাে প্রেে আরয়ে মানুরষে মারঝ ঈদ িস্ত্র সিতেণ
অনুিারন েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এ িি কো িরলন। কাউন্সিলে তশিাল দাশ
িুমরনে িভা্সতরত্ব ঈদ িস্ত্র সিতেণ অনুিারন চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীরগে
তেয ও গরিষনা িম্পাদক চন্দন ধে, দসক্ষন প্রজলা আওয়ামীলীরগে শ্রম সিষয়ক
িম্পাদক আলিাজ্ব খুেসশদ আলম প্রচৌধুেী, মিানগে আওয়ামীলীরগে কা সনি
প ািী
প
িদিয প্রিলাল আিম্মদ, প্রকারতায়ালী োনা আওয়ামীলীরগে িি িভা্সত িাজী
শািািুন্সদ্দন, িাংগটঠনক িম্পাদক সমেুন িড়–য়া, জামালখান ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে
িভা্সত আিুল িারিম িািুল, সিরকএমই এে ্সেচালক োন্সজি দাশ িুজয়, তসড়ৎ
কাসন্ত প্রদ, ুিলীগ প্রনতা জারিদুল আলম িুমন ,ওয়াসিদুল আলম সশমুল, ক্রীড়া
িংগঠক সকরশাে দত্ত মানু, িােলীগ প্রনতা তিকত দাশ, িান্সিে িারদক ও নােী প্রনেী
জািসেন িুলতানা ্ম্পীিি অনযো উ্সস্থত সিরলন। অনুিান প্রশরষ প্রময়ে দুোঃস্থরদে

Establishment-1
no-2

Page

মারঝ ঈদ িস্ত্র সিতেণ করেন। উরেখয প্র , আগামীকাল ১৪ জুন সেয়া কসমউসনটি
প্রিোরে এই ঈদ িস্ত্র সিতেণ কো িরি।
সংবাদদাো
ররিকল ইসলাম
জেসংয াগ কমকেট
ট
া
চট্টগ্রাম রসটর্ কয াযরর্ে
ট

Establishment-1
no-3

Page

