চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৩ প্রম ২০১৮ সি.

চাক্তাই খালের ধুনির পুে নির্াণ
ম কাজ পনরদর্লি
ম
মর্য়র আ জ র্ িানির উদ্দীি
এসিস্ এে অর্ায়রন
প
৩ প্রকাটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজাে িাকা িযরয় প্রেইন এরোচ িহ ধুসনে
্ুল সনসমতপ হরে। ৩ প্রম ২০১৮সি. িৃহস্পসতিাে, সিরকরল, ধুসনে ্ুল সনমাণ
প কাজ
িরেজসমরন প্রেখরত ান চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। এিময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্দদ্দন
আহরমে, অসতসেক্ত েধান েরকৌশলী প্রমা. েসিকুল ইিলাম মাসনক, তত্বািধায়ক
েরকৌশলী আরনায়াে প্রহািাইন ও মসনরুল হুো, েকল্প ্সেচালক ও সনিাহী
প েরকৌশলী
িেহােুল আলম িহ িংসিষ্ট েরকৌশলীো উ্সিত সিরলন। প্রময়ে জনর াগাসি হ্রারি
সনধাসেত
প
িমরয়ে মরধয সিজ,এরোচ ও নালা সনমাণ
প কাজ িমাি কোে জনয িংসিষ্টরেে
সনরেপ শ প্রেন।
চট্টগ্রাম- ০৩ প্রম ২০১৮ সি.

নিটি মর্য়লরর িালে চায়িা’র রাষ্ট্রদূত এর মিৌজিয িাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারর্
িাংলারেরশ সন ুক্ত চায়না’ে োষ্ট্রেূত Mr. Zhang Zuo ৩ প্রম ২০১৮সি. িৃহস্পসতিাে,
েু্ুরে, নগে িরন িরেলন করক্ষ প্রিৌজনয িাক্ষাত করেন। চীরনে মানযিে োষ্ট্রেূত
নগে িরনে িরেলন করক্ষ উ্সিত হরল সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন তারক
িুরলল শুর োয় ¯^াাগত জানান এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মরনাগ্রাম খসচত
প্রেস্ট উ্হাে প্রেন। প্রিৌজনয বিঠরক সিটি প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িাংলারেরশে িারর্ চীরনে িন্ধুত্ব্ূণ প িুিম্পরকপে উ্ে গুরুত্বারো্ করে িরলন,
িাংলারেরশে উন্নয়রনে অংশীোে চীন। প্রময়ে কণি
প ু লী নেীে তলরেরশ িযারনল সনমারণ
প
চায়নাে িহর াসগতাে জনয োষ্ট্রেূরতে মাধযরম চীন িেকােরক ধনযিাে জানান। সিটি
প্রময়ে চায়না কুনসমং সিটি’ে িারর্ চট্টগ্রাম সিটিে িু ইন সিটিে িম্পরকপে সিষয়টি তু রল
ধরে িরলন, ইরতা্ূরি ক
প ু নসমং সিটিে প্রময়ে চট্টগ্রারম িিে করেসিরলন। এ িময় প্রময়ে
তাে োসয়ত্ব গ্রহন প্রর্রক এ িময় ্ ি
প গৃসহত উন্নয়ন কমকারেে
প
নানাসচত্র ও তর্য তু রল
ধরে িরলন, চট্টগ্রাম উ্কূলীয় এলাকা সহরিরি োকৃসতক েুর ারগে
প
আশংকা েরয়রি।
সতসন চট্টগ্রাম নগেীে নানামুসখ উন্নয়ন কা েম
প
সিরশষ করে সশক্ষা ও ¯^াািয খারত
প্রিিাে সেকগুরলা উ্িা্ন করে িরলন, এ চট্টগ্রাম সনো্ে শহে। চট্টগ্রাম িন্দরেে
মাধযরম ৯০% আমোনী-েিানী িম্পাসেত হয়। চট্টগ্রাম িন্দে অর্নীসতে
প
¯^ণদ্বাে।
প
ইরতামরধয চট্টগ্রাম িন্দে িম্প্রিােণ, নতু ন িাসমনাল
প
সনমাণ
প ও প্রি-িাসমনাল
প
সনমাণিহ
প
নানামুসখ উন্নয়ন কা েম
প
অিযাহত আরি। চট্টগ্রারম গারমন্টিিহ
প
নানা প্রক্ষরত্র
সিসনরয়াগ, িামা প প্রর্রক আগত প্রোসহঙ্গা িমিযা শাসি্ূণ প িমাধারনে প্রক্ষরত্র চীরনে
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িহর াসগতা, অিকাঠারমা উন্নয়ন, চট্টগ্রারম গরে উঠা অর্নীসতক
প
প্রজারন সিসনরয়াগ,
িাংস্কৃসতক প্র াগার াগ িৃদ্দিে উ্ে গুরুত্বারো্ করেন প্রময়ে। সতসন িরলন, িন্দেনগেী
চট্টগ্রামরক েৃটষ্ট নন্দন, সনো্ে, িিুজ ও ্সেেন্ন নগেী গোে েরচষ্টা চলরি।রময়ে
চট্টগ্রারমে িাসিক
প উন্নয়রন চীরনে িহর াসগতা চান।
চীনা োষ্ট্রেূত Mr. Zhang Zuo িরলন, চট্টগ্রারম এরি আসম অস ূ ত। নান্দসনক ও
োকৃসতক প্রিৌন্দর েপ চট্টগ্রারম POWER PLANT, েুর াগ
প িযিিা্না, গারমন্টি
প
িহ
নানান প্রক্ষরত্র চীন সিসনরয়ারগ আগ্রহী। সতসন সিসনরয়াগ িান্ধি চট্টগ্রারম চীরনে সিসিধ
খারত সিসনরয়ারগ সিটি প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা করেন। োষ্ট্রেূত িরলন, িাংলারেশ
সিরশষ করে চট্টগ্রারমে িারর্ চায়নাে িহুকাল প্রর্রক িম্পকপ িুসনসিে। সতসন চট্টগ্রারমে
িাসিক
প উন্নয়রন প্রময়রেে ূ সমকাে ূ য়িী েশংিা করেন। প্রিৌজনয বিঠরক উ য়
প্রেরশে ¯^াার্ প িংোি নানাসেক সনরয়ও আরলাচনা হয়। এ িময় সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, েধান সশক্ষা কমকতপ
প া সমরিি নাদ্দজয়া সশসেন,
েধান সহিাি েক্ষন কমকতপ
প া প্রমা. িাইিুদ্দদ্দন, েধান ্সেকল্পনাসিে ি্সত এ প্রক এম
প্রেজাউল কসেম, উ্ িসচি আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ু, জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা.
আিেুে েসহম, চায়না োষ্ট্রেূরতে িযদ্দক্তগত কমকতপ
প া Mr. Zhang Jian, চায়না েূতািারিে
কমকতপ
প া Mr. Xu Gaohang, সিআেআই এে িাংিাসেক Ms. Yu Guangyue িহ িংসিষ্টো
উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৩ প্রম ২০১৮ সি.

নিটি মর্য়লরর িালে চট্টগ্রার্ মজো িড়ক পনরবহি র্ানেক গ্রæমপর
র্তনবনির্য়
৩ প্রম ২০১৮সি. িৃহস্পসতিাে, েু্ুরে, নগে িরন িরেলন করক্ষ চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারর্ চট্টগ্রাম প্রজলা িেক
্সেিহন মাসলক গ্রæপ্র্ে এক মতসিসনময় ি া অনুটিত হয়। ি ায় কণি
প ু লী সিজ
এলাকায় অিায়ী স সিরত িাসমনাল
প
সনমাণ
প িহ নগেীরত িাি, ট্রাক ও কা ািপ যান
িাসমনাল
প
সনমারণে
প
োিী জানান। মতসিসনমরয় প্রময়ে িরলন, িাসমনাল
প
সনমারণে
প
লরক্ষ
েকল্প অনুরমােরনে জনয িংসিষ্ট মন্ত্রণালরয় প্র্শ কো হরয়রি। মতসিসনমরয় েধান
েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্দদ্দন আহরমে, চট্টগ্রাম প্রজলা িেক ্সেিহন মাসলক
গ্রæপ্র্ে মহািসচি আিুল কালাম আজাে, কা কেী
প
ি া্সত জহুে আহমে, িাধােন
িম্পােক নুরুল ইিলাম প্রচৌধুেী, অসতসেক্ত মহািসচি প্রগালাম েিুল িািুল, িহ ি া্সত
মাহিুিুল হক সময়া, িাংগঠসনক িম্পােক প্রমা. এনারয়ত, অর্ প িম্পােক প্রমা. হাসিিুে
েহমান, লুিাই ্সেিহরনে িাধােন িম্পােক প্রমা. িসহেুল ইিলাম শানু, ুগ্ম িাধােন
িম্পােক প্রমা. সিোজরদ্দৌলা সল্ু, সলিন প্রমািেি প এে িযিিা্না ্সেচালক প্রমা.
ইকিাল প্রহারিন, ্সেিহন প্রনতা িারহে নাঈম িুমন, প্রমা. কসলম উল্লাহ িহ িংসিষ্ট
্সেিহন প্রনতৃিৃন্দ উ্সিত সিরলন।
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চট্টগ্রাম- ০৩ প্রম ২০১৮ সি.

জীব ববনচত্র ির্ীক্ষার প্রস্তাবিা মর্য়র বরাবলর উপস্থাপি

সেিাচপ গ্রæ্ অি িাংলারেশ সিআেদ্দজসি এে উরেযারগ চট্টগ্রাম নগেীে জীি বিসচত্র িমীক্ষাে
একটি েকল্প েস্তািনা
৩ প্রম ২০১৮সি. িৃহস্পসতিাে, সিরকরল, নগে িরন িরেলন করক্ষ চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িোিরে উ্িা্ন কো হয়।
েকল্প ্সেচালক অধযা্ক িেরুল আসমন ুঁু ইয়া েস্তািনাটি ্াওয়াে ্রয়রন্টে
মাধযরম উ্িা্ন করেন। এিময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া
প্রমা. িামিুরদ্দাহা,েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্দদ্দন আহরমে,সিআেদ্দজসি’ে
অধযা্ক প্রনামান আহরমে সিদ্দদ্দকী, ি. প্রশখ আিেুল মান্নান ও েরিিে ি.প্রমাহােে
এম মারুি প্রহারিন উ্সিত সিরলন।

িংবাদদাতা
মর্া. আবদুর রনহর্
জিিংল াগ কর্কতম
ম
া
চট্টগ্রার্ নিটি কলপালরর্ি
ম
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