চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেি সিজ্ঞসি)
নগরে বাস টার্মনাল
ি
র্নমাণ
ি ও সসবকরেে জনয
স্থায়ী র্নবারসে বযবস্থা কেরে চর্সক
চট্টগ্রাম- ২০ জুন ২০১৮
নগেীে ানজি সনেিন, নাগসেক প্র াগাসি প্রোধ ও ত্রতত্র ্াসকপং িরে কুলগাাঁও িাি
িাসমনাল
প
সনমাণ
প ও ্সেচ্ছন্নকমী সনিাি সনমাণ
প কেরত ারচ্ছ চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন।
প
িাসমনাল
প
সনমাণিহ
প
নগেীে কাাঁচা োস্তাে উন্নয়ন এিং ্সেচ্ছন্নকমীে
সনিাি সনমাণ
প ২টি েকল্প চূ ড়াি অনুরমাদরনে অর্ক্ষা েরয়রে। েকল্প ২টিে
োক্কসলত িযয় সনধােণ
প কো হরয়রে ১ হাজাে ৪’শ ৬৪ প্রকাটি ৪৭ লক্ষ িাকা। এে মরধয
িাি িাসমনাল
প
সনমারণ
প িযয় কো হরি ১২’শ ৩০ প্রকাটি ৭৩ লক্ষ এিং সনিাি সনমারণ
প
িযয় হরি ২’শ ৩৩ প্রকাটি ৭৪ লক্ষ িাকা। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন আজ িুধিাে িকারল প্রক সি আিদুচ েত্তাে সমলনায়তরন কর্ারেশরনে
প
সনিাসচত
প
৫ম ্সেষরদে ৩৫ তম িাধােণ ি ায় ি া্সতে িক্তরিয এ কথা িরলন।
িাি িাসমনালটি
প
সনসমতপ হরল নগরে চলাচলেত িাি, ট্রাকগুরলা একি স্থায়ী জায়গায়
োখা ও ্াসকপং এে িযিস্থা হরি। এরত করে ানজিও করম আিরি িরল আশা কো
ায়। অ্েসদরক দসেদ্র প্রিিকরদে জনয ্সেচ্ছন্নকমী সনিাি সনসমতপ হরল
কর্ারেশরনে
প
কমেত
প
্সেচ্ছন্নকমী ও প্রিিকরদে জীিনমারনে উন্নসত হরি। এ
োড়াও ি ায় সনিাসচত
প
্সেষরদে ওয়ার্প কাউন্সিলে ও িংেসক্ষত ওয়ারর্পে কাউন্সিলে,
অসিসিয়াল কাউন্সিলে, সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প ািহ সি াগীয়
েধানগণ উ্সস্থত সেরলন। ি া ্সেচালনা করেন চসিরকে িসচি প্রমাহাম্মদ আিুল
প্রহারিন। ি ায় স্ট্যান্সডং কসমটিে ি া্সতগন স্ব-স্ব স্ট্যান্সডং কসমটিে কা সিিেনী
প
উ্স্থা্ন করেন। সিটি প্রময়ে িরলন, োস্তায় ত্রতত্র সিিরনি সিহীন প্রিম্পু
চলাচরলে অনুরমাদন থাকায় ্সেরিরশে ক্ষসত হরচ্ছ। সতসন জনস্বারথ প এিকল
অনুরমাদনসিহীন গাসড় চলাচল িরে সিআেটিএ ও প্রমি্ ্্র্ো্সলিন ্ুসলশকরক
িযিস্থা সনরত িরলন । ি ায় প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
সনিাসচত
প
্সেষরদে ৩
িেে ্ুসতপ উ্লরক্ষ আগামী ২৫ জুলাই এে মরধয স্ব-স্ব ওয়ারর্পে কাউন্সিলেগনরক
কর্ারেশরনে
প
িাস্তিায়নকৃত ওয়ার্প স সত্তক উন্্্œয়ন কমকারেে
প
িসচত্র েসতরিদন
নাগসেক িমারিরশে মাধযরম জনিম্মুরখ তু রল ধোে আহিান জানান। সিটি প্রময়ে
আরলাকায়রনে লরক্ষ নগেীে িড়ক িমূরহ ৮০হাজাে এলইসর্ িড়কিাসত লাগারনা
হরয়রে িরল ি ায় উরেখ করেন। সতসন মন্ত্রণালরয়ে িাসিক
প িহর াসগতা আগামী ২
িেরেে মরধয চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িকল েকল্প িাস্তিায়ন কো হরি িরল
জানান । এোড়াও গ্রীণ ও ক্লীন সিটি িাস্তিায়রন ওয়ার্প অসিি, সশক্ষা েসতষ্ঠান ও
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অনযনয িরনে োরদ ‘োদ-িাগান’, েকল্প িাস্তিায়ন ,অন-লাইরন জম্ম সনিেন িনদ
োসি িহজীকেণ, িন্সস্ত উন্নয়ন েকরল্পে চলমান কা ক্ররমে
প
িারথ প্র িি প্রিিেকাসে
উন্নয়ন িংস্থা জসড়ত তারদে কমকাে
প
িম্পরকপ জানরত সশঘ্রই একটি অনুষ্ঠান
আরয়াজরনে সিদ্ধাি গৃহীত হয়। নগে উন্নয়রন সিস ন্ন সিষয়াসদ িম্পরক আরলাচনা
অনুটষ্ঠত হয়। শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রথরক প্রতরলায়াত কো হয়। ি ায় িদয েয়াত
নগেীে সিসশষ্ট িযন্সক্তরদে রুরহে মাগরিোত কামনা, প্রদশ-জাসত ও চট্টগ্রারমে িমৃন্সদ্ধ
কামনায় সিরশষ মুনাজাত কো হয়। মুনাজাত ্সেচালনা করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
মাদ্রািা ্সেদশক
প মাওলানা হারুন উে েসশদ।

বর্রণ
ি ক্ষর্িগ্রস্ত সড়ক সমোমরিে কাজ শুরু করেরে চর্সক
চট্টগ্রাম- ২০ জুন ২০১৮
িাম্প্রসতক অসতিষরণ
প নগেীে ক্ষসতগ্রস্ত োস্তাঘাি প্রমোমরতে কাজ শুরু করেরে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
আজ িুধিাে প্রথরক সিটি কর্ারেশরনে
প
সনজস্ব এযািিল্ট
প্ল্যান্ট িযিহারেে মাধযরম কর্ারেশরনে
প
৯টি সর্স শন এই কাজ কেরে। আগামী ৭
সদরনে মরধয নগেীে ক্ষসতগ্রস্ত োস্তা িমূহ চলাচরলে উ্র াগী কো ারি িরল আশা
কো ায়। এ কমকারে
প
িািক্ষসনক
প
ারি কর্ারেশরনে
প
সনজস্ব কমীিহ ২৫০ জন
শ্রসমক কাজ কেরে। সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন নাগসেক দুর াপ গ লাঘরি
গুণগত মান অক্ষুন্ন প্রেরখ চলমান িড়ক প্রমোমরতে কাজ ারত সনসদপ ষ্ট িময়িীমাে
মরধয িম্পন্ন কোে জনয িংসিষ্ট েরকৌশলীরদে তদােসকে সনরদপ শ প্রদন ।
সংবােোিা
ের্িকুল ইসলাম
জনসংর াগ কমকিি
ি
া
চট্টগ্রাম র্সটট কর্ারেশন
ি
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