চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
১৫ জুলাই ২০১৭ সি.
মহেশখাহের দুই বাাঁক স াজা করার কাজ মাপ্ত েহো উহবাধন করহেন
মাননীয় সময়র আ জ ম নাছির উদ্দীন
োম্ুে, আগ্রািাদ, কাট্টলী, হাসলশহে ও প্রগািাইলডাঙ্গা এলাকািহ োয় ৮টি ওয়ারডপে একটি িড়
অংরশে ্াসন (িৃসি ও প্রজায়ারেে) দ্রুত িরঙ্গা্িাগরে নামাে জনয- দসিণ কাট্টলী অংরশে প্রজরল
্াড়াে প্রেল লাইরনে সিরজে ্ে প্রেরক মরহশখারল প্র রত দুইটি িাাঁক প্রিাজা করে সদল চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন। ৩ জুলাই ২০১৭ সি. অনুসিত এক িংিাদ িরেলরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন এ িংক্রান্ত একটি নকশা িাংিাসদকরদে িামরন উ্স্থা্ন করেসিরলন।
ইসত্ূরিপ ২০১১ িরন মরহশখারলে িাাঁক প্রিাজা কোে লরিয ২৭.৯ শতাংশ জায়গা চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন অসিগ্রহণ করেসিল। অসিগ্রহণকৃ ত জায়গায় খাল প্রকরে িাাঁক প্রিাজা কোে কমপিূসচ
গত ৬ জুলাই চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েরকৌশলী সিভাগ এরেরভেে এে মািযরম মাটি কাোে
কাজ শুরু করে। ১৫ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে, সিরকরল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন মরহশখারলে িারে নতু ন িাাঁক কাো খারলে শুরু এিং প্রশষ অংরশে িংর াগ করে
িাাঁক প্রিাজা কোে িমাসি কারজে শুভ উরবািন করেন। এ িময় প্রমানাজাত ্সেচালনা করেন
মাওলানা হারুন-উে েসশদ। মরহশখারলে িাাঁক প্রিাজাকেণ কমপিূসচে উরবািন উ্লরি িমরিত
এলাকািািীে উরদ্দরশয প্রময়ে িরলন, মরহশখাল, নাসজেখাল ও গয়নাে িড়াে িােণ িমতা িৃসি
িহ নগেীরত সিদযমান িকল খারলে িােণ িমতা িাড়ারনা হরি। সতসন িরলন, মরহশখারলে িাাঁি
কাোে ্ে প্রেরক লাগাতােভারি এরেরভেে বাো খাল প্রেরক মাটি ও আিজপনা উরতালন অিযাহত
আরি। মরহশখারলে মুরখ আিুসনক ্াম্প হাউি িহ স্লুইচ প্রগইে সনমপারণে মািযরম মরহশখারলে
দু’্ারড়ে অসিিািীরদে জলদুরভপ াগ লাঘি কো হরি। এ িময় ১১নং ওয়াডপ কাউসিলে

প্রমােরশদ আকতাে প্রচৌিুেী, িংেসিত ওয়াডপ কাউসিলে আসিদা আজাদ, েিান েরকৌশলী প্রল.
করণপল মসহউসদ্দন আহরমদ, সনিপাহী েরকৌশলী অিীম িড়–য়া, সিপ্লি দাশ, সনিপাহী েরকৌশলী
( াসিক) িুদী্ িিাক, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম, প্রময়রেে িহকােী একান্ত িসচি
োয়হান ইউিুফ, আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রিলাল আহমদ, িুসজত দাশ িহ স্থানীয় প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত
সিরলন। ্রে প্রময়ে িাগসেকা গরুে িাজােস্থ মিসজদ ্সেদশপন করেন। মিসজদটিরক িংোে
করে িহুতল ভিন সনমপাণ এিং িাগসেকা গরুে িাজারেে মুরখ নালা িংোরেে জনয েিান
েরকৌশলীরক সনরদপ শনা প্রদন।
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