চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
৩ আগষ্ট ২০১৭ সি.

মাননীয় মময়রেে সারে চট্টগ্রাম সড়ক পরেবহন মারিক গ্রুরপে
মতরবরনময় সভায় গণ পরেবহরন শৃংখিা রিরেরয় আনাে উর্যাগ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, নাগসেকরেে েুর্প াগ োঘরি গণ
্সেিহন আরো িাড়ারে হরি। ানজট সনেিরন মাসেক ও শ্রসমকরেে আন্তসেক িহর াসগো েরয়াজন।
প্রময়ে িরেন, ্সেিহন প্রিক্টরে শংখো আনয়রন নীসে সনর্পােনী কমপিূসচ িাস্তিায়ন কেরে হরি। সেসন
ানজট সনেিরন নগেীরে ৫টি টাসমপনাে সনমপারণে েরযে ্সেকল্পনা গ্রহণ কোে কথা ি্ায় অিসহে
করেন। প্রময়ে িরেন িংসিষ্ট মন্ত্রণােরয়ে অনুরমােন এিং জায়গা োসি িার্রয িু-সনসদ্দপ ষ্ট ্সেিহরনে
জনে আোো আোো টাসমপনাে সনমপাণ কো হরি। ৩ আগষ্ট ২০১৭ সি. িহস্পসেিাে, সিরকরে
নগেি্রনে িরেেন করয অনুসিে চট্টগ্রাম িড়ক ্সেিহন মাসেক গ্রুর্ে মেসিসনময় ি্ায় প্রময়ে
এিি কথা িরেন। ি্ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ের্ান োজস্ব কমপকেপ া ড. মুহেে মুস্তাসিজুে
েহমান, এসডসি ট্রাসিক ওয়াসহেুে হক প্রচৌর্ুেী, সিআেটিএ’ে সডসড প্রমাহােে শসহেুল্লাহ, চট্টগ্রাম প্রজো
িড়ক ্সেিহন মাসেক গ্রুর্ে ি্া্সে মঞ্জুরুে আেম মঞ্জু, কা পকসে ি্া্সে হাজী জহুে আহমে,
মহািসচি আিুে কাোম আজাে, অসেসেক্ত মহািসচি প্রগাোম েিুে িািুে, িহ ি্া্সে মাহিুিে
ু হক
সময়া, চট্টগ্রাম প্রজো িড়ক ্সেিহন মাসেক গ্রু্ এে িার্ােন িম্পােক নুরুে ইিোম প্রচৌর্ুেী, েুিাই
্সেিহন সে. এে প্রচয়ােমোন িসেউে আেম মজুমোে, চট্টগ্রাম-কক্সিাজাে-প্রটকনাি মাসেক িসমসে
গ্রু্ এে িার্ােন িম্পােক প্রমািােক প্রহারিন, চট্টো ্সেিহরনে ি্া্সে প্রমা. ওিমান গসণ, মাসেক
গ্রুর্ে প্রনো অসহেুে নুে কারেেী, প্রমা. কসেম উল্লাহ, প্রমা. সিোজ উল্লাহ, প্রমা. ইউনুি খান, প্রমা. মসনে
উসদ্দন, প্রমা. জাহাঙ্গীে আেম প্রচৌর্ুেী, সেটন মহাজন, টিটু োেুকোে, প্রমা. আহিান উল্লাহ প্রচৌর্ুেী, এম
মুনিুে েহমান প্রচৌর্ুেী, প্রমাহােে হাসিিুে েহমান প্রচৌর্ুেী, প্রমা. এনারয়েু ে েহমান, প্রমা. মুিা, প্রোরিে
মহাজন, প্রমা. ইকিাে প্রহারিন িহ ্সেিহন মাসেক িসমসেে প্রনেিন্দ উ্সিে সিরেন। ি্ায় গন ও
্নে ্সেিহরন েশািরনে অসনয়ম েুে কো প্রোড ্াসমপট েোন,

ত্র েত্র ্াসকপ ং িন্ধ, প্রমাটে ান

প্র্সহরকে অর্োরেশ ২০১৭ েেোহাে, হকাে ও কাাঁচা িাজাে শংখোে মরর্ে সনরয় আিা, হাইররাসেক
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হণপ িেিহাে িন্ধ, চােকরেে োইরিন্স োসি িহজেে কেন, টাসমপনাে সনমপাণ, োস্তা প্রমোমে িহ ৯
েিা োসি সনরয় আরোচনা অনুসিে হয়।
৩ আগষ্ট ২০১৭ সি.

মাননীয় মময়রেে সারে হকােস সৃংগঠরনে মনতবরেে
মতরবরনমরয় িুটপারত হকাে বযবসাে সু-রনরদি ষ্ট পরেকল্পনা অনুরমার্ত
৩ আগষ্ট ২০১৭ সি. িহস্পসেিাে, সিরকরে নগেি্রনে িরেেন করয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম মহানগেী হকািপ িংগঠরনে প্রনেিরন্দে িারথ মেসিসনময় করে
হকােরেে শংখোে মরর্ে আনাে চূ ড়ান্ত ্সেকল্পনা গ্রহণ করেরি। গসহে ্সেকল্পনায় ১ প্রিরেম্বে
২০১৭ সি. প্রথরক িু ট্াে হকােো চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সনর্পসেে িারন েসেসেন সিরকে ৫ টা প্রথরক
োে িারড় েশ টা ্ পন্ত িেিিা ্সেচােনা কেরি। এিাড়াও িেকােী িু টি ও িরন্ধে সেন িকাে ১০ টা
প্রথরক োে িারড় েশ টা ্ পন্ত িেিিা ্সেচােনা কেরি। িিারহে েসে িহষ্পসেিারে সিরকে ২ টা
প্রথরক োে িারড় েশ টা ্ পন্ত িেিিা ্সেচােনাে িুর াগ ্ারি। হকােরেে চূ ড়ান্ত োসেকা অনু ায়ী
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িু ট্াে মাসকপ ং করে সনসদ্দপ ষ্ট হকাে িিাে িুর াগ করে প্রেরি। হকােরেে
োসেকানু ায়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচয় ্ত্র েোন কেরি। িেিিা ্সেচােনাে জনে প্রকান
র্েরনে িা্না গরড় প্রোো ারি না। প্রেসক্সন সিসিরয় িু ট্ারে সনসদ্দপ ষ্ট িারন িেিিা ্সেচােনা প্রশরে
অিসশি মাোমাে স্ব স্ব উরেোরগ িসেরয় সনরয় ারি এিং েসেসেন সনসদ্দপ স্ট িমরয় মাোমাে সনরয় এরি
িেিিা ্সেচােনা কেরি। প্রোে-িসষ্ট প্রথরক হকােরেে েযা কোে জনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
্সেচয়্ত্রর্ােী হকােরেে েসষ্টনন্দন িাো িেিোহ কেরি। মেসিসনময় ি্ায় জােীয় শ্রসমকেীরগে
ুগ্ম িার্ােন িম্পােক আেহাজ্ব িিে আেী, মহানগে শাখাে ি্া্সে িখরেয়াে উসদ্দন খান,
্াহাড়েেী থানাে ি্া্সে িসি িাঙাসে, ৩১ নং আেকেন ওয়ারডপে কাউসন্সেে োরেক প্রিাোইমান
প্রিসেম, ৩৩ নং সিসেঙ্গী িাজাে ওয়াডপ কাউসন্সেে হািান মুোে সিল্পি, ের্ান োজস্ব কমপকেপ া ড.
মুহেে মুস্তাসিজুে েহমান, প্রষ্পশাে মোসজরেট জাহানাো প্রিেরেৌি, হকািপেীগ প্রেসজিঃ নং-১৮৫২ এে
্রয ি্া্সে নুে আহমে প্রচৌর্ুেী, িার্ােন িম্পােক হারুনুে েসশে, ুগ্ম িার্ােন িম্পােক প্রমা.
ইয়াকুি, প্রমা. জসিম উসদ্দন, িহ িার্ােন িম্পােক প্রমা. শহীে, অথপ িম্পােক স্বরূ্ িড়–য়া,
িাংগঠসনক িম্পােক প্রমা. কামাে,চট্টগ্রাম িসেসেে হকািপ প্রিডারেশন প্রেসজিঃ নং-১৯ এে ি্া্সে
প্রমা. সমেন প্রহারিন সমেন, সিসনয়ে িহ ি্া্সে প্রমা. নুরুে আসমন সময়া, িার্ােন িম্পােক প্রমা.
জসিম সময়া, চট্টগ্রাম িু ট্াে হকািপ িসমসেে ি্া্সে নুরুে আেম প্রেেু, িার্ােন িম্পােক প্রমা.
িসিকুে েহমান িসি, সিসনয়ে িহ ি্া্সে প্রমা. প্রিোরয়ে প্রহারিন, সিটি হকািপেীরগে ্ােোি
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ি্া্সে প্রমা. হারুন, প্রমরট্টা্সেটন হকািপেীরগে িহ ি্া্সে প্রমা. নুে প্রমাহােে িহ অনোনে হকািপ
প্রনেিন্দ উ্সিে সিরেন। মেসিসনময় ি্ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন চট্টগ্রাম নগেীরক নান্দসনক িারিা্ ুসগ সিশ্বমারনে নগেী
গড়াে ্সেকল্পনা প্রথরক হকােরেে শংখোে মরর্ে আনাে উরেোগ গ্রহণ কো হরো। হকােরেে
িায়ী্ারি ্ুণিপািরনে েরযে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন হকাে মারকপ ট গরড় প্রোোে েকল্প গ্রহণ কেরে
ারে। হকােরেে িায়ী্ারি ্ুনিপািন কোে েরযে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িি িময় আন্তসেক।
প্রময়ে নান্দসনক নগেীে স্বারথপ হকােরেে সকিু টা েোগ স্বীকাে কোে জনে আহিান জানান।
৩ আগষ্ট ২০১৭ সি.

রভটারমন এ কযাপসুি খাওয়ারনা কমি সূরচ
আগামী ৫ আগষ্ট ২০১৭ রি.
স্টাসমন ‘এ’ এে অ্ািজসনে অন্ধত্ব েসেরোর্ এিং সশশু মেু েে ঝুাঁ সক কমারনাে েরযে জােীয়
স্টাসমন এ প্লাি কোরম্পইন কমপিসূ চ আগামী ৫ আগষ্ট ২০১৭ সি. শসনিাে, িকাে িারড় ৮ টায়
নগেীে সিটি প্রগইটি উত্তে কাট্টেী আেহাজ্ব প্রমাস্তিা-হাসকম মােিেন ও হাি্াোরে উরবার্ন কো
হরি। উরবার্ন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। উক্ত উরবার্নী
অনুিারন িংসিষ্ট িকেরক উ্সিে থাকাে জনে অনুরোর্ কো হরো।
৩ আগষ্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম রসটি করপি ারেশন রমডওয়াইিােী ইনরিটিউরটে ১৭ তম বযারচে
রব্ায় ১৮তম বযারচে বেণ অনুষ্ঠারন মময়ে আ জ ম নারিে উদীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, ২০১৮ িন প্রথরক সমডওয়াইিােীে
সশযাথীরেে ৩ িিে প্রময়ােী সডরপ্লামা প্রকািপ চােু কো হরি। সেসন সমডওয়াইিােী ইনসস্টটিউরটে
িাসিপক উন্নয়ন কা পক্রম আগামী ১ মারিে মরর্ে িমাি করে সশযাথীরেে থাকা-খাওয়া ও অনোনে
িুর াগ-িুসির্া সনসিে কোে প্রঘােনা প্রেন। প্রময়ে িরেন, সমডওয়াইিােীরেে আচাে-আচেণ ও
িেিহাে সেরয় প্রোগীরেে মন জয় কেরে হরি-

ারে েিুসে মারয়ো আশ্বি হয়। সিটি কর্পারেশন

সমডওয়াইিােী প্রথরক সশযা গ্রহণ করে িাো প্রেরশ োসয়ত্ব ্ােনকারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িুনাম
ও িুখোসে িসড়রয় প্রেয়াে আহিান জানান। ৩ আগষ্ট ২০১৭ সি. িহস্পসেিাে, িকারে নগেীে
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সিসেঙ্গীিাজােি সিটি কর্পারেশন সমডওয়াইিােী ইনসস্টটিউট সমেনায়েরন অনুসিে সমডওয়াইিেীে
১৭ েম িোরচে সিোয় এিং ১৮েম িোরচে িেণ অনুিারন ের্ান অসেসথে ্ােরন প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন এ িি কথা িরেন। অনুিারন ি্া্সেত্ব করেন ৩৩নং সিসেঙ্গীিাজাে ওয়াডপ
কাউসন্সেে আেহাজ্ব হািান মুোে সিপ্লি। এরে সিরশে অসেসথ সিরেন ১৫নং ওয়াডপ কাউসন্সেে প্রমা.
সগয়াি উসদ্দন, ৩৪নং ওয়াডপ কাউসন্সেে ইিমাইে প্রহারিন িােী, ের্ান স্বািে কমপকেপ া ডা. প্রিসেম
আকোে প্রচৌর্ুেী, স্বািে কমপকেপ া ডা. প্রমাহােে আেী ও সিসনয়ে কনিােরটন্ট ডা. েীসে

িড়–য়া।

স্বাগে িক্তিে োরখন অত্র ইনসস্টটিউরটে ্সেচােক ডা. সেে আিরোজ খানম। অনুিান প্রশরে নেু ন
সশযাথীরেে িেণ করে োরেে হারে সশযা িামগ্রী এিং সিোয়ীরেে উ্হাে সেরয় সিোয় জানান ের্ান
অসেসথ মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
৩ আগষ্ট ২০১৭ সি.

চরসক স্বাস্থ্য রবভারগে সৃংবা্ সরেিরন- মাননীয় মময়ে
জাতীয় রভটারমন ‘এ’ প্লাস কযযরেইন (১ম োউন্ড)
আগামী ৫ আগষ্ট ২০১৭ শরনবাে পারিত হরব
গণেজােন্ত্রী িাংোরেশ িেকারেে স্বািে ও ্সেিাে কেোণ মন্ত্রণােরয়ে অর্ীরন ্সেচাসেে জনস্বািে
্ুসষ্ট েসেিান ও জােীয় ্ুসষ্ট প্রিিা অসর্েিে অ্ুসষ্টজসনে অন্ধত্ব েসেরোর্ এিং সশশু মেু েে ঝুাঁ সক
কমারনাে েরযে আগামী ৫ আগষ্ট ২০১৭ সি. শসনিাে, িকাে ৮ টা প্রথরক িাোরেশ িো্ী জােীয়
স্টাসমন ‘এ’ প্লাি কোরম্পইন (১ম োউন্ড) ্াসেে হরি। এ সিেরয় ৩ আগষ্ট ২০১৭ সি. েু্ুরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে স্বািে সি্ারগে উরেোরগ নগে্িরন প্রক সি আিেুচ িত্তাে সমেনায়েরন িংিাে
িরেেন অনুসিে হয়। িংিাে িরেেরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
অ্ুসষ্টজসনে অন্ধত্ব েসেরোর্ এিং সশশু মেু েে ঝুাঁ সক কমারনাে েরযে নগেিািীে ৬-১১ মাি িয়িী
েসেটি সশশুরক ১টি নীে েরঙে স্টাসমন ‘এ’ কো্িুে এিং ১২-৫৯ মাি িয়িী েসেটি সশশুরক ১টি
োে েরঙে স্টাসমন ‘এ’ কো্িুে খাওয়ারনাে আহিান জানান। সেসন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন এোকায় নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ ১২৮৮টি প্রকন্দ্র প্রথরক এ কমপিূসচ ্সেচাসেে হরি। িকাে
িারড় ৮ টায় নগেীে সিটি প্রগইটি কাট্টেী আেহাজ্ব প্রমাস্তিা-হাসকম মােিেন ও হাি্াোরে জােীয়
স্টাসমন ‘এ’ প্লাি কেেরম্পইন (১ম োউন্ড) উরবার্ন কো হরি। প্রময়ে িরেন, জােীয় এ কমপিূসচ
িাস্তিায়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাউসন্সেে, িংেসযে ওয়াডপ কাউসন্সেে, িেকােী-প্রিিেকােী
িংিা িাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৪ হাজাে প্রস্বোরিিক, প্রজানাে প্রমসডরকে অসিিাে,
প্রমসডরকে অসিিাে, ইস্আই প্রটকসনসশয়ান, িু্াে্াইজাে, স্বািেকমী, টিকাোনকােী িকরে
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সনরয়াসজে থাকরি। সেসন এ কারজ িকে িুসিজীিী, িাংিাসেক, সশযক, েরকৌশেী, মিসজরেে ইমামিহ
িকে প্রশ্রণী ও প্র্শাে িহর াসগো কামনা করেন। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন সনর্পাসেে োসয়রত্বে িাসহরে ্েুপ সক সেরয় চট্টগ্রাম নগেিািীরক স্বািে প্রিিা সেরয় ারে- া
িাংোরেরশ সিেে ঘটনা। মাত্র ১০ টাকাে সিসনমরয় সচসকৎিা প্রিিা নগেিািীে প্রোেরগাড়ায় প্র্েীঁরি
প্রেওয়া হরয়রি। সশশু স্বািে প্রথরক শুরু করে মা, েিূেী িহ িকে র্েরনে সচসকৎিা প্রিিা সেরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন। এ খারে প্রকান র্েরনে অসেসেক্ত কে র্া পে কো িাড়াই চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
মােিেন হাি্াোে, নগে স্বািেরকন্দ্র, োেিে সচসকৎিােয়, প্রহাসমও সচসকৎিােয়, সমডওয়াইিােী
ইনসস্টটিউট, প্রহেথ প্রটকরনােসজিহ নানামুখী স্বািেরিিা সেরয় ারে। সেসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রিিার্মী িকে কা পক্ররমে িহর াসগো কামনা করেন। িংিাে িরেেরন চসিরকে ের্ান স্বািে
কমপকেপ া ডা. প্রিসেম আকোে প্রচৌর্ুেী জােীয় স্টাসমন ‘এ’ প্লাি কেেরম্পইন (১ম োউন্ড) সিেরয়
সেসখে িক্তিে উ্িা্ন করেন। এ িময় স্বািে ও সশযা সিেয়ক িায়ী কসমটিে ি্া্সে নাজমুে হক
সডউক, ১৫নং ওয়াডপ কাউসন্সেে প্রমা. সগয়াি উসদ্দন, ৩৩নং ওয়াডপ কাউসন্সেে হািান মুোে সিপ্লি,
৩৫নং ওয়াডপ কাউসন্সেে হাজী নুরুে হক, ৩৬নং ওয়াডপ কাউসন্সেে হাসিিুে হক, ৩০নং ওয়াডপ
কাউসন্সেে প্রমাজারহরুে ইিোম, ১৮নং ওয়াডপ কাউসন্সেে হারুন উে েসশে, স্বািে কমপকেপ া ডা.
প্রমাহােে আেীিহ স্বািে সি্ারগে িকে ডাক্তাে ও কমপকেপ ািন্দ উ্সিে সিরেন।
সৃংবা্্াতা
মমা. আব্ুে েরহম
জনসৃংর াগ কমি কতিা
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