চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৮ মাচপ ২০১৮ সি.

চসিক পসিচাসিত ম াবাইি মকার্ট অসিযান অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারে প্রেশাল মযাসিরেট (যুগ্ম প্রিলা িি) িাহানাো
প্রেের্ৌি ও সনিপাহী মযাসিরেট আসেয়া আখতাে এে প্রনতৃ রে ২৮ মাচপ ২০১৮
সি.মঙ্গলিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানেে এলাকায় প্রমািাইল প্রকাটপ ্সেচাসলত হয়।
অসিযানকারল প্রকারতায়ালী থানাধীন আন্দেসকল্লা িকসশেসিট এলাকায় প্র্াকারনে সিি
েু ট্ারতে উ্ে অবিধিারি প্রেরখ িন ্ূরিপ াে িৃসিে ্ারয় েু লকসল সমসিে প্র্াকানরক
৫ হািাে, নসিে আহম্ প্রচৌধুেী প্রোরে প্রেে লাইরিন্স না থাকায় হালনাো্ নিায়ন না
কোয় ইউসনিপ ারিল প্রেিরক ৫ হািাে, ্সেচয় সেন্টািপরক ৫ হািাে, িব্বাসেয়া সেন্টািপরক
৫ হািাে, ইউসনক সেন্টািপরক ৫ হািাে, নুে িাহান প্র্্াে হাউিরক ৫ হািাে, োইম
সেন্টািপরক ৫ হািাে, আল িাসি্ কসিউটােরক ২ হািাে, িুমন িুক িাইসডিংরক ২
হািাে টাকা িহ প্রমাট ৩৯,০০০/- (ঊনচসল্লশ হািাে) টাকা িসেমানা আ্ায় কো
হয়।
অসিযানকারল সিটি কর্পারেশরনে িিংসিি সিিারেে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম
মহানেে ্ুসলশ মযাসিরেটদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ২৮ মাচপ ২০১৮ সি.

দুরযট াগ বযবস্থাপনা মকন্দ্র, িাইরলান মিল্টাি ও পাবসিক িাইরেিী
সন ট াণ প্রকল্প পসিদর্ট রন ম য়ি আ জ নাসিি উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নেেীে লালস্ঘীে ্সিণ ্ারে সিটি েিারনপন্স েকরেে
আওতায় িাইকাে অথপায়রন ১২ প্রকাটি ৫৭ লি ৩০ হািাে টাকা িযরয় সনমপাণ কেরে
৮ তলা সিসশি ্ুরযপাে িযিস্থা্না প্রকন্দ, িাইরলান প্রিল্টাে ও ্ািসলক লাইরেেী। ২৮
মাচপ ২০১৮ সি. িুধিাে, ্ু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ ি ম নাসেে
উদ্দীন উরল্লসখত সনমপাণ কাি ্সে্শপন করেন। এ িময় সতসন কারিে অগ্রেসত ও মান
িিরকপ িিংসিি েরকৌশলী ও ঠিকা্ারেে সনকট অিসহত হন। প্রময়ে সনধপাসেত িমরয়ে
মরধয সনমপাণ কাি িমাি কোে তাো্া প্র্ন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
িােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. আিুল প্রহারিন,তত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী আরনায়া
প্রহািাইন, সনিপাহী েরকৌশলী ও েরিক্ট মযারনিাে েেহা্ুল আলম ও িনিংরযাে কমপকতপ া
প্রমা. আি্ুে েসহমিহ িিংসিিো উ্সস্থত সেরলন।
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চট্টগ্রাম- ২৮ মাচপ ২০১৮ সি.

চট্টগ্রা

সিটি করপটারির্রনি সনজ¯^ জায়গায় ওয়ার্াি এইড ও সক বাসিট ি
অর্ট ায়রন সনস ট ত আধুসনক দু’টি র্য়রির্ উরবাধন করিন
ম য়ি আ জ নাসিি উদ্দীন

িািমান নেেিািীে টয়রলট, প্রোিল ও িুর্য় ্াসন ্ানিহ নানা িুরযাে-িুসিধা সনসিত
কোে লরি নেেীে লালস্ঘীে ্সিণ ্ূিপ ্ারে এিিং প্রক সি প্র্ প্রোেস্থ টিএনটি’ে
প্র্য়ারলে িাসহরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনি¯^ িায়োয় ওয়াটাে এইে ও
সকমিাসলপে অথপায়রন োয় ৫৩ লি টাকা িযরয় সনসমপত আধুসনক ্ু’টি টয়রলট ২৮ মাচপ
২০১৮ সি. িুধিাে, ্ু্ুরে েলক উরমাচন করে উরদ্বাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ ি ম নাসেে উদ্দীন। টয়রলট ্ু’টিরত সনো্ত্তাে িনয সিসি
কযারমো ও লকাে রুম োোও ৫ টাকাে সিসনমরয় টয়রলট, ১০ টাকাে সিসনমরয়
প্রোিল, ৫ টাকাে সিসনমরয় লকাে রুম িযিহাে এিিং ১ টাকাে সিসনমরয় িুর্য় ্াসন
্ান কোে িুসিধা েরয়রে। এরত েসতিন্ধীর্ে হুইল প্রচয়ারে টয়রলট িযিহাে এিিং
মসহলার্ে িনয সনো্্ িযিস্থা েরয়রে। ওয়াটাে এইে ও সকমিাসলপে অথপায়রন আরো
একটি টয়রলট সনমপাণাধীন এিিং িায়ো োসি িার্রি আরো ৭ টি আধুসনক টয়রলট
সনমপাণ করে প্র্য়াে ্সেকেনা গ্রহন করেরে। আধুসনক এই ্ু’টি টয়রলট উরদ্বাধন
উ্লরি অনুসিত িুসধ িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ ি ম নাসেে
উদ্দীন িরলন, তাে প্রময়ার্ে মরধয নেেীে িিপত্র আধুসনক টয়রলট সনমপাণ কো হরি।
িািমান োয় ১৫ লি মানুরেে টয়রলট, প্রোিল ও িুর্য় ্াসন ্ান কোে িুরযাে িৃসি
কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। সতসন িরলন, েসতস্ন িকাল প্রথরক েিীে োত ্যপন্ত
নেেীরত োয় ১০ প্রথরক ১৫ লি মানুে তার্ে দ্নসন্দন কাযপক্রম িমাি করে সনি
সনি েন্তরিয চরল যায়। সিশাল এই িনরোিীে িুসিধারথপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
্ািসলক টয়রলট সনমপাণ কমপিূসচ গ্রহণ করেরে। এ িময় স্থানীয় কাউসন্সলে িহে লাল
হািােী, কাউসন্সলে প্রমা. সেয়াি উসদ্দন, দশিাল ্াশ িুমন, িারহ্ ইকিাল িািু, প্রতৌসেক
আহম্ম্ প্রচৌধুেী, সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিেম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িােোি েধান
সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. আিুল প্রহারিন, সিসেএ’ে চীে টাউন প্ল্যানাে শাসহনুল ইিলাম,
ওয়াটাে এইে এে কাসি সেরেক্টে খায়রুল ইিলাম, সেএিরক’ে যুগ্ম ্সেচালক আি্ুল
হাসকম ও িনিংরযাে কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহমিহ িিংসিিো উ্সস্থত সেরলন।
িংবাদদাতা
ম া. আবদুি িসহ
জনিংরযাগ ক ট কতটা
চট্টগ্রা সিটি করপটারির্ন
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