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চকবাজার কাঁ চা বাজার এর বহুতল ভবন ননরর্মাণকাজজর ২য় তলার ছাদ ঢালাই
কারর্মক্রর পনরদরর্ম ন কজরন মরয়র আ জ র নানছর উদ্দীন
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন এরে রোজস খাত পথেরক নগরেীরে ১৬ নং চকবিাজাররে ৯ তলা
ফাউরন্ডেশরন প্রোথেসমক রযর্পোরয়ে ৩তলা কাঁ চা বিাজারে সনমর্পোণ করেরছে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন ।
আয়েবিরর্পেক প্রেকরল্পেরে অরীরন প্রোয়ে ৫ পকাসটি টিাকা বি্যরয়ে সনসমর্পেত হরচ্ছে এ ভবিন। এ ভবিরনরে ১৫৩
সটি পদাকান সবিক্রী করো হরবি। তরন্মারর্য নতু ন পদাকান ৪৬ সটি রুরোতন পদাকান ১০৭ সটি। আশা
করো যারচ্ছে আগামী ২০১৮ সিারলরে প্রেথেম সদরক উক্ত কাঁ চা বিাজারে চালু করো সিম্ভবি হরবি। ২৬
অরক্টাবিরে ২০১৭ সখ. সিকারল কাঁ চা বিাজাররেরে ভবিন সনমর্পোণ কাযর্পেক্রম সিররেজসমরন রসরেদশর্পে ন
কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন। সতসন ২য়ে তলারে ছোদ ঢালাই
কাযর্পেক্রম প্রেত্যক্ষ কররেন। সতসন সনরর্পোসরেত সিমরয়েরে মরর্য সনমর্পোণ কাজ সিম্পন্ন কররে বিরোদ্ধপ্রোপ
মাসলকরদরে কারছে পদাকান বিুসঝিরয়ে পদয়োরে ররোমশর্পে পদন। এসিময়ে প্রেরান রোজস কমর্পেকতর্পে া ড.
মুহম্মদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, তত্বাবিরায়েক প্রেরকৌশলী আরনায়োরে পহাছোইন, জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া
পমা. আবিদুরে রেসহম, সনবির্পোহী প্রেরকৌশলী ফরেহাদুল আলম সিহ স্থানীয়ে রোজননসতক পনতৃ বিগর্পে ,
সঠিকাদারেী প্রেসতষ্ঠারনরে দাসয়েত্বশীল কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থত
চট্টগ্রাম- ২৬ অরক্টাবিরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রার নসিনটি কজপর্মাজররজনর কল মসিন্টার ও মরাবাইল অ্যাপ উজদ্বাধন করজলন তথ্য
ও মরাগাজরাগ প্ররুনক্তি প্রনতরন্ত্রী জুনাইদ আহজরদ পলক এরনপ।
সডসজটিাল বিাংলারদরশরে কনরসিপ্ট পথেরক চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন নাগসরেক পসিবিারে সিুসবিরারথের্পে
নগরেভবিরন কল পসিন্টারে ও পমাবিাইল অ্যার চালু কররেরছে। গণপ্রেজাতন্ত্রী বিাংলারদশ সিরেকাররেরে
তথে্য ও পযাগারযাগ প্রেযুসক্ত মন্ত্রণালরয়েরে প্রেসতমন্ত্রী জুনাইদ আহরমদ রলক এমসর ২৬ অরক্টাবিরে
২০১৭ সখ. বিৃহষ্পসতবিারে, দুরুররে, চসসিক এরে কল পসিন্টারে ও পমাবিাইল অ্যার কল কররে ও পকক
পকরটি শুভ উরদ্বারন কররেন। এ উরলরক্ষ অনুসষ্ঠত সিুসর সিমারবিরশ অনুষ্ঠারনরে প্রেরান অসতসথে
তথে্য ও পযাগারযাগ প্রেযুসক্ত মন্ত্রণালরয়েরে প্রেসতমন্ত্রী জুনাইদ আহরমদ রলক এমসর বিরলন ,
ইন্টারেরনরটিরে মার্যরম বিাংলারদশ সবিরশ্বেরে সিারথে সিংযুক্ত একসটি সডসজটিাল বিাংলারদশ । ২০০৮
সিরন ১২ সডরসিম্বরে গণপ্রেজাতন্ত্রী বিাংলারদশ সিরেকাররেরে বিতর্পে মান প্রেরানমন্ত্রী জনরনত্রী পশখ
হাসসিনা সডসজটিাল বিাংলারদরশরে কনরসিপ্ট জাসতরে সিামরন উরস্থারন কররেসছেরলন। বিাংলারদশ
দূণর্ণীসতমুক্ত এবিং হয়েরোসনমুক্ত পদশ সহরসিরবি আসবিভরর্পে ত হরত চরলরছে। রীররে রীররে আইসসিসটি রসলসসি
বিাস্তবিায়েন করেরছে বিাংলারদশ। কারনকসটিসভসটি ইন্টারেরনটি এরে মার্যরম পদরশ সহউম্যান সরেরসিাসির্পে
পডরভলররমন্ট সিহ ২ শত ররেরনরে পসিবিা সনসশ্চিত করো হরয়েরছে। পজলায়ে , উররজলায়ে ফাইবিারে
অরসটিক ক্যাবিল সিংরযাজন পদয়ো হরচ্ছে। ৮ পকাসটি মানুষ ইন্টারেরনটি বি্যবিহারে করেরছে। ই-পমইল
ইউসটিসলসটি সিাসভর্পে সি পদয়ো হরচ্ছে । চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে ১৭ সটি স্কুল ও করলরজ পশখ
রোরসিল স্কুল ল্যাবি চালু হরয়েরছে। এ পজলায়ে ৮০ সটি পশখ রোরসিল সডসজটিাল ল্যাবি প্রেসতসষ্ঠত করো
হরয়েরছে। পদরশ ৫২৭২ সটি সডসজটিাল পসিন্টারে প্রেসতষ্ঠা করো হরয়েরছে। সতসন বিরলন , ২০২১ সিরনরে
মরর্য ঘররে বিরসি হারতরে মুরঠিায়ে পসিবিা পরৌরছে পদয়ো হরবি । চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিকল
পসিবিামূলক সিাসভর্পে সি আইসসিসটি সডসভশন পথেরক সিহরযাসগতা পদয়ো হরবি। ২০২১ সিরনরে মরর্য ক্যাশ
পলনরদন থোকরবি না। সিকল পলনরদন অনলাইরন সিম্পন্ন হরবি। পররারেরলসি হরবি অসফসসিয়ে্যাল
কাযর্পেক্রম। মন্ত্রী রলক বিরলন, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশনরক সডসজটিাল স্মাটির্পে সসিসটিরত উন্নয়েরন
তথে্য ও প্রেযুসক্ত মন্ত্রণালয়ে পটিকসনক্যাল সিাররাটির্পে পদরবি । প্রেসিঙ্গক্ররম মন্ত্রী বিরলন, পদরশরে ২৮ সটি
হাইরটিক রাকর্পে সনসমর্পেত হরবি। সডসজটিাল সবিজরনসি ইরকানসমরকল হাবি হরবি চট্টগ্রারম। এছোড়াও
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বিন্দরেনগরেী চট্টগ্রামরক সসিসলকন ভ্যালী সসিসিটিারে সসিসটিরত উসন্নত করো হরবি। চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন হরবি পদরশরে পরোলমরডল। এ লরক্ষ্য উন্নয়েন কাযর্পেক্রম অবি্যাহত আরছে। মন্ত্রী রলক
বিরলন, চট্টগ্রারমরে পময়েরে যা চাইরবিন তাই আইসসিসটি মন্ত্রণালয়ে সিহরযাসগতা পদরবি । সিভায়ে
সিভারসতত্ব কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন । সিভারসতরে
বিক্তরবি্য পময়েরে তাঁ রে সনবির্পোচনী ইশরতহাররেরে সবিসভন্নসদক তু রল রররে বিরলন , নাগসরেক পসিবিা পডারে টিু
পডারে পরৌরছে পদয়োরে লরক্ষ সডসজটিাল পসিবিা সনসশ্চিত করো হরবি । চট্টগ্রামরক অথের্পে নীসতরে হাবি
সহরসিরবি গরড় তু রল আররো সিামরনরে সদরক এসগরয়ে পনয়ো হরবি। সতসন পদশরক সিামরনরে সদরক
এসগরয়ে সনরত নাগসরেকরদরে দাসয়েত্বশীল হওয়োরে ররোমশর্পে সদরয়ে বিরলন , জনগরনরে সিসক্রয়ে
অংশগ্রহণছোড়া কাংসখত উন্নয়েন সিম্ভবি নয়ে। সতসন তারে আগামী ২ অথের্পে বিছেররেরে পসিবিারে রসরেসর ও
রসরেকল্পেনা তু রল রররে বিরলন , নগরেীরে কাঁ চা রোস্তা রাকা হরবি, বিাসণসজ্যক রোজরানীরে আদরল
রসরেরবিশ বিান্ধবি সাস্থ্য সিম্মত নগরে গরড় পতালা হরবি । পসিবিারমী প্রেসতষ্ঠান গুরলারক বিাসণসজ্যক
রোজরানীরে আদরল গরড় পতালারে প্রেরচষ্টা অবি্যাহত আরছে। রুররো নগরেীরত এলইসডরে আরলারত
আরলাসকত করো হরবি। আরয়েরে উৎসি সিমূহরক গসতশীল করো হরবি। রোজসখাত সিহ সিকল
পসিবিারমর্ণী খাতরক অরটিারমশরনরে আওতায়ে আনা হরবি। সিরবির্পোরসরে জনরনত্রী পশখ হাসসিনারে
সভশন অনুযায়েী চট্টগ্রামরক গরড় পতালা হরবি। এ লরক্ষ্য সতসন নগরেবিাসিীরে সিহরযাসগতা প্রেত্যাশা
কররেন। কল পসিন্টারে ও পমাবিাইল আ্যার উরদ্বারন অনুষ্ঠারন প্রেরান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা .
সিামসিুরদ্দাহা, প্রেরান রোজস কমর্পেকতর্পে া ড.মুহম্মদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, প্রেরান প্রেরকৌশলী পল.
করণর্পে ল মসহউসদ্দন আহরমদ, প্রেরান সাস্থ্য কমর্পেকতর্পে া ডা. পসিসলম আকতারে পচৌরুরেী সিহ চসসিক এরে
কাউসন্সিলরে,কমর্পেকতর্পে া এবিং আইসসিসটি মন্ত্রণালরয়েরে অরীনস্ত সবিসভন্ন স্তররেরে কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থত
সছেরলন।
সিংবাদদাতা
মরা. আবদুর রনহর
জনসিংজরাগ করর্মকতর্ম া
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