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ÔÔহাসপাতা পরাশডর ট বাজার পরাশডর নিমমাণকাশজর উশবাধিকাশ পময়র নজপ ুপ ৌধরুী 
সঠিক মাশি কাজ বুশে পিওয়ার িানয়ত্ব আপিাশিরওÕÕ 

 ুয়াডাঙ্গায় রাস্তার নিমমাণকাশজর উশবাধি করা হশয়শে। ইং ০৬/০৭/২০২০ পসামবার িপুুর ২টায় পপৌর 

এাকার হাসপাতা পরাশডর ট বাজাশর ইোহাক আীর পহাশট হশত ইসানম হাসপাতাশর সামশি নিশয় পপৌর ঈিগাহ 

পরাড পযমন্ত সড়কটিশত এ কাশজর উশবাধি কশরি পপৌর পময়র ওবাইিরু রহমাি প ৌধুনর নজপু। গুরুত্বপূণম িগর উন্নয়ি 

অবকাঠাশমা প্রকল্প-২ এর অথমায়শি  ুয়াডাঙ্গা পপৌরসভার আওতায় এ নিমমাণ কাজ হশে।  

নিমমাণ কাশজর উশবাধি কাশ পময়র ওবাইিরু রহমাি প ৌধুনর নজপু বশি, রাস্তাটিশত িীঘমনিশির সমসযা নেশা। এখি 

গুরুত্বপূণম িগর উন্নয়ি অবকাঠাশমার অথমায়শি এ কাজ হশব। পপৌর কতৃপক্ষ সঠিক মাশি কাজ অবলযই পিশখ নিশব। 

প্রশকৌলীরা পযমি যা াই বা াই কশর কাশজর মাি ভাশা কশর পিশখ পিশব। ঠিক পতমনি কাজটি বুশে পিওয়ার িানয়ত্ব 

আপিাশিরও। কারণ ভাশা মশের ফ আপিারাই পভাগ করশবি। এই রাস্তাশত এর আশগ পেশির কাজ হশয়শে, তখি 

এাকার স্থািীয় বানসো নহশসশব আপিারা অশিক সহশযাগীতা কশরশেি। নিশজশির কাজ নিশজরা ঠিকািাশরর কাে 

পথশক বুশে নিশয়শেি। যার ফ আপিারা পাশেি। এই পেিটি আপিাশির হাটুপানি জশম থাকা পথশক বা াশে। আলা 
কনর, এই রাস্তাটির কাজও আপিারা বুশে নিশবি। ইট পফা পথশক শুরু কশর ঢাাই পিওয়া পযন্তম প্রশতযকটা ধাশপর 
কাজ পিশখ-শুশি বুশে নিশবি। এশত উন্নত পসবা পাশবি আপিারা। কাশজ কু্রটি পপশ পগাপশি জািাশবি। আনম বযবস্থা 
নিশবা। 

পপৌর পময়র ওবাইিরু রহমাি প ৌধুনর নজপ ুআরও বশি, আপিারা সশ তি িাগনরক। আপিাশির িানয়ত্ব পপৌরসভার 

বানসো নহশসশব পপৌর কতৃপক্ষশক সহশযাগীতা করা। পপৌরসভা আপিাশির, তাই পপৌরসভার কাজগুশা বুশে পিওয়ার 

িানয়ত্বও আপিাশির। 
    এ সময় নতনি উপনস্থত সকশক কশরািা ভাইরাশসর সংক্রমণ পরাশধ স্বাস্থযনবনধ পমশি  ার পরামলম নিশয় আরও 

বশি, কশরািা ভাইরাশসর কারশণ আতনিত হওয়া যাশব িা। স্বাস্থযনবনধ পমশি  শত হশব। মাস্ক এবং হযান্ড গ্লাভস 

পরশত হশব। নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার পিওয়া নিশিমলিা পমশি  শত হশব। 

এ সময় আশরা উপনস্থত নেশি, পপৌরসভার সহকানর প্রশকৌলী হানফজরু রহমাি কাওসার, পজা োত্রীশগর সাধারণ 

সম্পািক পমা. জানিফ, ঠিকািার মুক্তার পহাশসি নবশ্বাস, স্থািীয় বানসো আব্দরু রনলি, মঈিু ইসাম, রনবউ ইসাম 

প্রমুখ। 

 


