
   

   
িসিট করেপােরশন হেc ফিরদপুর
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ফিরদপুরেক  সদর  দpর
কের  পdা  নােম  েদেশর
নবম  িবভাগ  হেc।  ei
িবভােগর  সীমানা  eবং
েকান  েকান  েজলা  eেত
anভুর্k  হেব,  েস  িবষেয়
কাজ   করেব
মিntপিরষদ  িবভাগ।
pধানমntী েশখ হািসনা ei
িবভােগর  কাযর্kম
dততার  সে   করার
জনয্  মিntপিরষদ  সিচবেক
িনেদর্শ িদেয়েছন। eকiসে
ফিরদপুরেক  িসিট
করেপােরশন  করার  কাজ

 করেতo িনেদর্শ েদন।
sানীয়  সরকার  িবভােগর

সিচব েহলালuিdন আহেমদ iেtফাকেক e তথয্ িনি ত কেরন।
pধানমntী েশখ হািসনার সভাপিতেt aনুি ত pশাসিনক পুনিবর্নয্াস সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিটর
(িনকার) সভায় নতুন িবভাগ গঠেনর িসdাn gহণ করা হেয়েছ। eছাড়া নতুন সাতিট থানা eবং eকিট
েপৗরসভা করার psাবo aনেুমাদন করা হয়।
গতকাল েসামবার oi সভা েশেষ মিntপিরষদ সিচব              েমাহাmদ শিফuল আলম বেলন, িবভাগ
হoয়ার  শতর্  িদেয়  ফিরদপুরেক  িসিট  করেপােরশন  করার  psােব  aনুেমাদন  িদেয়েছ  িনকার।  নীিতগত
িসdাn হেলা, িবভাগীয় সদর দpরi হেব িসিট করেপােরশন। ফিরদপুর eখেনা িবভাগীয় শহর হয়িন। যখন
িবভাগীয় শহর হেব তখন েথেকi ফিরদপুর িসিট করেপােরশন কাযর্কর হেব।
kিমlা, নারায়ণগ  o গাজীপুর িবভাগ েয িবভাগ না হoয়ার পরo িসিট করেপােরশেনর মযর্াদা েপেয়েছ,
েস  িবষেয়  দিৃ  আকষর্ণ  করেল  মিntপিরষদ  সিচব  বেলন,  ‘eটা  aতীেত  হেয়  েগেছ,  ভিবষয্েত  হেব  না।
গাiডলাiন  হেলা—িবভাগীয়  সদর  হেল  oখােন  িসিট  করেপােরশন  হেব।  eটা  ভিবষয্েতর  জনয্
aনুসরণীয়।’
িনকােরর  aনুেমাদন পাoয়া  নতুন  সাত  থানা  হেলা—চুয়াডা ার  দশর্না,  পdা  েসতুর  দiু  পাের  utর  o

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

দিkণ  থানা,  ঠাkরগাঁo  সদর  থানােক  িবভk  কের  ভুlী  নােম  eকিট  নতুন  থানা,  েনায়াখালী  েজলার
হািতয়ার ভাসানচের নতুন থানা, চ gােমর রা িুনয়ােক িবভk কের দিkণ রা িুনয়া নােম নতুন থানা,
কkবাজার সদর থানােক ভাগ কের ঈদগাঁ থানা।
মিntপিরষদ  সিচব  বেলন,  েগাপালগ  েপৗরসভা  eবং  বােগরহােটর  েমাংলা  বnর  েপৗরসভার  সীমানা
সmpসারণ,  নারায়ণগ  েজলার  েসানারগাঁo  েপৗরসভার  সীমানা  সে াচেনর  psাব  aনুেমাদন  করা  হয়
সভায়।
েসানারগাঁoেয়র সীমানা কমােনার িবষেয় িতিন বেলন, িকছু aংশ েবজার মেধয্ পেড় েগেছ। িনয়ম হেলা,
েপৗরসভায় েবজা থাকেত পারেব না। eজনয্ েপৗরসভা েথেক বাদ েদoয়া হেয়েছ। eছাড়া িসেলট েজলার
িব নােথ েপৗরসভা গঠন eবং গাজীপুর েজলার কািলয়াৈকর েপৗরসভার সীমানা সmpসারেণর aনুেমাদনo
েদoয়া হেয়েছ। 
kিমlা  েজলার  আদশর্  সদর  uপেজলার  সদর  দpর  ছtিখেল  িনেয়  যাoয়ার  psােব  িনকার  সায়  িদেয়েছ
জািনেয় মিntপিরষদ সিচব বেলন, আদশর্ সদর uপেজলার uপেজলা পিরষদ ভবনািদ িসিট করেপােরশেনর
মেধয্  পেড়  েগেছ।  eজনয্ eটােক  িসিট  করেপােরশন েথেক  েবর  কের  েদoয়া  হেয়েছ।  eছাড়া  বিরশােলর
েমেহnীগে র কাজীহাট থানার pশাসিনক সীমানা পুনিনর্ধর্ারণ করা হেয়েছ। eকটা পেকট িছল েসটােক
িমিলেয় েদoয়া হেয়েছ।
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