চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম ৩১ মাচপ ২০১৮ সি.

১০নং উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডে কর্ণে ল জ ানস সড়র্ক ওয়াসার নতু ন পাইপ
লাইন স্থাপন কর্ে সচূ ি উর্বাধন করর্লন জর্য়র আ র্ নাচির উদ্দীন
চট্টগ্রারমে েসি েধানমন্ত্রীে িুদসৃ িে কােরে চট্টগ্রারম ওয়ািাে
্াসনে েকল্প দ্রুি গসিরি িাস্তিাসয়ি হরে
সিশ্বি্াাংরকে অর্পায়রন চট্টগ্রাম ্াসন িেিোহ উন্নয়ন ও ি্াসনরেশন েকরল্পে আওিায়
চট্টগ্রাম নগেীে উত্তে কাট্টলী করেপল প্র ানি িড়রক চট্টগ্রাম ওয়ািাে নিু ন ্াই্ লাইন
স্থা্ন কেরে। ৩১ মাচপ ২০১৮ সি. িকারল সিিা প্রকরে ্াই্ লাই্ স্থা্ন কমপিূসচে
শুভ উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
ম নাসেে উদ্দীন। এ
উ্লরে করেপল প্র ানি িড়রক অনুসিি এক িুসধ িমারিরশ িভা্সিত্ব করেন চট্টগ্রাম
ওয়ািাে উ্ ি্িস্থা্না ্সেচালক (েশািন) প্রগালাম প্রহারিন। িুসধ িমারিরশ েধান
অসিসর্ সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
ম নাসেে উদ্দীন। েধান িক্তা
সেরলন চট্টগ্রাম ওয়ািাে ি্িস্থা্না ্সেচালক েরকৌশলী এ প্রক এম ি লুল্লাহ। উরবাধক
সেরলন চট্টগ্রাম ওয়ািা প্রিারডপে িদি্ ও িাংেসেি ওয়াডপ কাউসিলে সমরিি আসিদা
আ াদ। অনুিারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্্ারনল প্রময়ে-৩ ও ১০ নাং ওয়াডপ
কাউসিলে সনোে উদ্দীন আহরমদ মঞ্জু, ৯ নাং ওয়াডপ কাউসিলে হুরুল আলম সিম,
ওয়ািাে িসচি শামীম প্রিারহল, ের ক্ট ডাইরেক্টে আিোে উসদ্দন, শ্রসমক প্রনিা িিে
আলী, ইকিাল প্রচৌধুেী, সগয়াি উসদ্দন রু য়ল, হাসিিুে েহমান, মসিউদরদৌল্লা প্রচৌধুেী, আলী
আ গে প্রচৌধুেী, সিরেন্দ্র লাল প্রদ, মুনমুন প্রিন, ্াহাড়িলী, আকিেশাহ র্ানা ও ১০নাং
ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে প্রনিৃ িৃন্দ িহ চট্টগ্রাম ওয়ািাে কমপিৃন্দ উ্সস্থি সেরলন। িুসধ
িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
ম নাসেে উদ্দীন িরলন, িুর্য় ও
সনো্দ ্াসন সনসিি কোে ন্ নরনত্রী প্রশখ হাসিনা িেকাে চট্টগ্রারম হা াে হা াে
প্রকাটি োকাে ের ক্ট িাস্তিায়ন কেরে। এে অধীরন চট্টগ্রাম মহানগেীে ৪১টি ওয়ারডপ
্াসন িেিোরহে ন্ নিু ন ্াই্ লাইন স্থা্ন কো হরে। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন,
প্রদরশ িিপ মারন শাসি ও সস্থসিশীলিা সিো কেরে। চট্টগ্রারমে েসি েধানমন্ত্রীে িুদসৃ িে
কােরে চট্টগ্রারম ওয়ািাে ্াসনে েকল্প দ্রুি গসিরি িাস্তিাসয়ি হরে। প্রময়ে প্রিিাধমী
িকল কার িহর াসগিা েি্াশা করে িরলন, নাগসেকরদে সনয়সমি প্র্ৌেকে ্সেরশাধ
এিাং প্রিিাে কার িহর াসগিা োড়া নাগসেক চাসহদা সনসিি কো িম্ভি নয়। প্রিই
লরে সিসন সনয়সমি প্র্ৌেকে ্সেরশাধ করে উন্নয়ন গসিশীল োখাে আহিান ানান।
চট্টগ্রাম ওয়ািাে ি্িস্থা্না ্সেচালক েরকৌশলী এ প্রক এম ি লুল্লাহ িরলন, চট্টগ্রাম
ওয়ািা নগেিািীে ্াসনে চাসহদা ্ুেরেে লরে াইকা ও সিশ্বি্াাংরকে িহর াসগিায়
প্রমগােকল্প িাস্তিায়ন করে ারে। ইরিামরধ্ োয় ৭০% ্াসনে চাসহদা ্ুেে কো িম্ভি
হরয়রে। আগামী আগি এে মরধ্ শিভাগ চাসহদা ্ুেে কো িম্ভি হরি। সিসন িরলন,
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চট্টগ্রাম ওয়ািা নাগসেক স্বারর্প প্রিায়ারে মািাে প্ল্্ান ও লািদ্ধিা সনেিরন মািাে
প্ল্্ান েেয়ন করেরে। মািাে প্ল্্ারনে আওিায়
লািদ্ধিা সনেিন োড়াও ওয়ািা
প্রিায়ারে
মািাে প্ল্্ান িাস্তিায়রনে উরদ্াগ গ্রহে করেরে। সিসন িেকারেে উন্নয়ন
কা পক্ররম িহর াসগিা েি্াশা করেন।
চট্টগ্রাম-৩১মাচপ ২০১৮ সি.

২৩ নং উত্তর পাঠানটু চল ওয়ার্ডে সন্ত্রাস, ঙ্গীবাদ ও র্াদক
চবর্রাধী সুচধ সর্ার্বর্ে জর্য়র আ র্ নাচির উদ্দীন
ভয়ঙ্কে প্রকান ি্সক্ত ্সেিারে র্াকরল প্রি ্সেিাে, িমা ও প্রদশ েসিগ্রস্থ হয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
ম নাসেে উদ্দীন িরলরেন, মানুষ
খন
অ্োরধ
সড়রয় ভয়ঙ্কে রূ্ ধােন করে, িখন প্রি প্রি-্রোয়া হয়। এ ধেরনে
ি্সক্তো অ্োধ কেরি সবধারিাধ করে না। ভয়ঙ্কে প্রকান ি্সক্ত ্সেিারে র্াকরল প্রি
্সেিাে, িমা ও প্রদশ েসিগ্রস্থ হয়। প্রময়ে িরলন, অন্ায়কা
ও অ্োরধ সড়িরদে
উৎিাসহি না করে অ্োধী সহরিরি িারক িামাস কভারি রুখরি হরি। প্রি ন্ ্াড়ায়
মহল্লায় িামাস ক আরন্দালন গরড় িু লরি হরি। গি ২৯ মাচপ ২০১৮ সি. িৃহষ্পসিিাে,
সিরকরল ২৩ নাং উত্তে ্াঠানেু লী ওয়াডপস্থ দীন প্রমাহাম্মদ কনরভনশন হরল চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে আরয়া রন
িন্ত্রাি, ঙ্গীিাদ ও মাদক সিরোধী িমারিরশ েধান অসিসর্ে
ভাষরন প্রময়ে এিি কর্া িরলন। স্থানীয় কাউসিলে প্রমাহাম্মদ ারিদ এে িভা্সিরত্ব
এিাং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে নিাংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিদুে েসহম এে িঞ্চালনায়
অনুসিি িমারিরশ সিরশষ অসিসর্ে িক্তি্ োরখন ২৭ নাং ওয়াডপ কাউসিলে ও আইন
শৃাংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সি এইচ এম প্রিারহল, চসিক এসিসকউটিভ ম্াস রেে
আসিয়া আখিাে, প্রেশাল ম্াস রেে ( ুগ্ম প্র লা
) াহানাো প্রিেরদৌি, িায়াে
িাসভপ ি ও সিসভল সডরভি এে এসিিরেন্ট ডাইরেক্টে প্রমা. কামাল উসদ্দন ভুুঁ ইয়া,
আওয়ামীলীগ প্রনিা প্রদাস্ত প্রমাহাম্মদ, মসনে আহমদ, মহল্লা িদপ াে আলহাজ্ব মীে প্রিকান্দে
সময়া, িামিুসদ্দন আহমদ, ইসিি কার মী, মাহিু ে
ু েহমান, হা ী আিদুে শুক্কুে, আলহাজ্ব
শওকি আলী, হা ী প্রমা. ইব্রাহীম, খসিি এ সি এম মসহিুল্লাহ, িদপ াে প্রমা. হািান, কা ী
আরনায়াে মাস্টাে, মসনে আহমদ, মাওলানা প্রমাহাম্মদ আলী, িামিুল হক,ওয়াসহদুে েহমান,
প্রমাহরিন, প্রমা. ারহদ, প্রগালাম প্রমাহাম্মদ,সশেক সলস্ ম ম
ু দাে, লাভলী ম ম
ু দাে, সনয়া
আহমদ খান, মমিা প্রিগম রুস ,লায়ন প্রমাহাম্মদ ইব্রাসহম িহ অন্ো। মরঞ্চ স্থানীয়
গে্মান্ ি্সক্ত ও নানা প্রশ্রনী প্র্শাে েসিসনসধো িারদে মিামি উ্স্থা্ন করেন।
সংবাদদাতা
জর্া. আবদুর রচির্
নসংর্ াগ কর্ে কতো
িট্টগ্রার্ চসটি কর্পোর্রেন
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