চট্টগ্রাম-২৮ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

নগরীতে বাণিণযিক ভবন বৃণি পেতে অতনক বিবসায়ীর আয় পরাযগাতরর
েথ খুতে যাতব চকবাযার কাাঁচা বাযার ণনর্ম াি কায েণরদর্ম তন
পর্য়র আ য র্ নাণির উদ্দীন

আয় ির্পক েকরেে অর্ীরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীে ১৬ নং ওয়ারডপ অিসিত চকিাজাে কাাঁচা
িাজাে িম্প্রিােন ও আর্ুসনকায়ন কেরে। ্ুোতন কাাঁচা িাজাে প্রেরে নতু ন েিন সনমপাণ কাজ চরল
ে। ইরতামরর্ে েথম তলাে োদ স্লারেে কাজ চলমান। ৭ তলা ফাউরেশরনে এ কাাঁচা িাজারেে েথম
্ পারয় ৩ তলা ্ পন্ত সনমপাণ কাজ িম্পন্ন কো হরি। ্ পায়ক্ররম অনোনে তলাে কাজ িম্পন্ন হরি।
োথসমক ্ পারয় ৫ প্রকাটি ৩০ লক্ষ টাকা িেরয় চলমান সনমপাণকাজ চলরে। ২য় তলা ্ পন্ত ১৫২ টি
প্রদাকান এিং েসতটি প্রলারে ৭৬ টি প্রদাকান থাকরি। তন্মরর্ে ্ুোতন প্রদাকানদােরদে জনে ইরতামরর্ে
১০৭ টি প্রদাকান িোদ্দ প্রদয়া হরয়রে। িাকী ৪৫ টি প্রদাকান িোরদ্দে অর্ক্ষায় আরে। এ েিনটিরক
্সেকসেতোরি িাসণসজেক েিন সহরিরি গরে প্রতালা হরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন ২৮ জুলাই ২০১৭ সি. িকারল িরেজসমরন উক্ত েিন িম্প্রিােন ও আর্ুসনকায়রনে কাজ
্সেদশপন করেন। সতসন ঘুরে ঘুরে েিরনে সনমপাণ কাজ েতেক্ষ করেন। ্রে সতসন ্ারশে কাাঁচা িাজাে
ঘুরে প্রদরখন। এিময় সতসন িিপস্তরেে িেিিায়ীরদে িারথ মতসিসনময় করেন। প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন আয় ির্পক েকরেে মার্েরম স্বািলম্বী হওয়াে েয়াি চাসলরয় ারে। প্রি লরক্ষ
চকিাজাে কাাঁচা িাজাে িম্প্রিােন ও আর্ুসনকায়ন এে কাজ হারত সনরয়রে। এেিনটি ্ূণপাে সনসমপত
হরল আরয়ে ্থ িৃসি ্ারি। প্রময়ে িরলন, নতু ন েিন সনমপারণে ্ে ্ারশে জায়গায় আরেকটি নতু ন
েিন সনমপারণে উরদোগ গ্রহণ কো হরি। প্র খারন ্াসকপ ং িহ আর্ুসনক িুর াগ িুসির্া সনসিত কো
হরি। প্রময়ে ্ পায়ক্ররম খাসল জায়গা িমূরহ িাসণসজেক েিন সনমপাণ করে কর্পারেশরনে আরয়ে ্থরক
আরো িুগম কো হরি িরল অসেমত িেক্ত করেন। নগেীরত িাসণসজেক েিন িৃসি প্র্রল অরনক
িেিিায়ীে আয় প্রোজগারেে ্থ খুরল ারি। সতসন আশ করেন িাসণসজেক নগেী চট্টগ্রাম র্ীরে র্ীরে
্ূণপােতা ্ারি। অসচরেই সিশ্বমারনে নগেী সহরিরি গরে উঠরি চট্টগ্রাম। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
নগেিািীে িাসিপক িহর াসগতায় চট্টগ্রামরক একটি মরডল িাসণসজেক ও িন্দে নগেী সহরিরি গরে
প্রতালাে েতোশা িেক্ত করেন। এিময় ১৬ নং চক িাজাে ওয়াডপ কাউসিলে িাইরয়দ প্রগালাম হায়দাে
সমন্টু , ১৫ নং ওয়াডপ কাউসিলে প্রমা. সগয়াি উসদ্দন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ের্ান সনিপাহী কমপকতপ া
প্রমা. িামিুরদ্দাহা, ের্ান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহমদ, তত্বাির্ায়ক েরকৌশলী আরনায়াে
প্রহাোইন, সনিপাহী েরকৌশলী প্রমা. ফেহাদুল আলম, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম, িহকােী
এরেট অসফিাে এখলুে উসদ্দন আহমদ. িহ োজননসতক প্রনতৃ িৃন্দ, চসিক কমপকতপ ািৃন্দ ও এলাকাে
গণেমানে িেসক্ত উ্সিত সেরলন ।
চট্টগ্রাম-২৮ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রার্ ণসটি কতেম াতরর্তনর বাতযট ও ণনবম াণচে ের্ম তদর বর্ম েণূ েম
আগার্ী ৩০ ও ৩১ যুোই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ২০১৭-২০১৮ অথপ িেরেে িারজট আগামী ৩০ জুলাই ২০১৭ সি. েসিিাে
প্রিলা ১১.৩০ টায় চসিক নগেেিরনে ২য় তলাি প্রকসি আিদুচ েত্তাে সমলনায়তরন প্র্শ কো হরি।
িারজট প্র্শ কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচত ্সেষরদে ২য় িষপ ্ূসতপ উ্লরক্ষ আগামী ৩১ জুলাই ২০১৭
সি. প্রিামিাে, প্রিলা ১১ টায় নগেীে লালখান িাজােি ইসিসনয়ািপ ইনসিটিউরট িুসর্ িমারিশ
অনুসিত হরি। উক্ত অনুিান িমূরহ িংসিেরদে থা িমরয় উ্সিত থাকাে জনে অনুরোর্ কো হরলা।
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