চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরেে
প
সশক্ষা, স্বাস্থ্য,্সেবাে ্সেকল্পো এবং স্বাস্থ্য
েক্ষা সবষয়ক স্থ্ায়ী কসমটিে িভায় ১৮ ফেব্রæয়াসে ফেরক ১০ সিে বযা্ী
বই ফমলা আরয়াজরেে সিদ্ধান্ত
৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. প্রিামিাে, দু্ুরে নগে ভিরনে িরেলন করে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
৫ম সনিাসচত
প
্সেষরদে সশো, স্বাস্থ্য,্সেিাে ্সেকল্পনা এিং স্বাস্থ্য
েো সিষয়ক স্থ্ায়ী কসমটিে িভা িংসিষ্ট কসমটিে িভা্সত কাউন্সিলে নাজমুল হক
সিউক এে িভা্সতরে অনুটিত হয়। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন, ্যারনল প্রময়ে প্রজািাইো নাসগিপ খান, কসমটিে িদিয হাজী প্রমা.
হারুন উে েসশদ, মাজহারুল ইিলাম প্রচৌধুেী, হািান মুোদ সিপ্লি, োেহানা জারিদ,
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমাহােদ আিুল প্রহারিন, িদিয
িসচি েধান সশো কমকতপ
প া সমরিি নান্সজয়া সশসেন, েধান স্বাস্থ্য কমকতপ
প া িা. প্রিসলম
আকতাে প্রচৌধুেী িহ িংসিষ্টো উ্সস্থ্ত সিরলন। িভায় সিগত িভাে কা সিিেণী
প
অনুরমাদন িহ আরলাচয িুসচে উ্ে আরলাচনা ও সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়। িভায়
আন্তজপাসতক মাতৃভাষা সদিি ও অমে একুরশ প্রেব্রæয়াসে শসহদ সদিি থার াগয
ম াদায়
প
্ালরনে ািতীয় কমিূপ সচ গৃসহত হয়। এ উ্লরে আগামী ১৮ প্রেব্রæয়াসে
প্রথরক ১০ সদন িযা্ী িই প্রমলা আরয়াজরনে সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়।
চট্টগ্রাম- ০৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

স্থ্ােীয় িেকাে প্ররকৌশল অসিিপ্তরেে অিীরে সিটি গভরেন্স
প প্রকরল্পে
আওতায় জাইকাে অোয়রে
প
ফিলাই প্রসশক্ষণ প্রিাে ফশরষ িেি ও
ফিলাই ফমসশে হস্তান্তে অেুষ্ঠারে ফময়ে
স্থ্ানীয় িেকাে েরকৌশল অসধদিরেে অধীরন সিটি গভরনি
প েকরল্পে আওতায়
জাইকাে অথায়রন
প
দাসেদ্র সিরমাচরনে লরেয চট্টগ্রাম নগেীে ৩৪ নং ওয়ারিপে শুিকী
্টট্ট িন্সিে ২৫ জন নােীরক প্রিলাই েসশেণ েদান প্রশরষ িনদ ও প্রিলাই প্রমসশন
হিান্তে উ্লরে ৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. প্রিামিাে, সিরকরল নগে ভিরনে প্রকসি
আিদুচ িত্তাে সমলনায়তরন অনুটিত এক অনুিারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, স্বািলম্বী হওয়াে জনয প্রিলাই প্রমসশন হিান্তে
কো হরে। েসশেরণে অসভজ্ঞতা কারজ লাসগরয় দাসেদ্র সিরমাচন কোই এ কমিূপ চীে
মূল লেয। এককভারি অথিা প্র ৌথভারি প্রিলাই কা ক্রম
প
্সেচালনা করে সনজ ্ারয়
দাসিরয় িন্তানরদে সশোে আরলারত আরলাসকত করে দাসেদ্র সচেতরে দুে কেরত
হরি। এ েিরে প্রময়ে িরলন, জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকাে দাসেদ্র সিরমাচরন
িকল কমিূপ সচ িািিায়ন করে চরলরিন। তাাঁে প্রনতৃরে িাংলারদশ উন্নয়নশীল প্রদরশ

Establishment-1
no-1

Page

উসন্নত হরে। ২০২১ িরন মধয আরয়ে প্রদরশ ্সেণত হরি। প্রময়ে িরলন, ২০০৫ িরন
এরদরশ গেীরিে িংখযা সিল ৪২ শতাংশ িতপমারন দসেরদ্রে িংখযা ২২ শতাংরশে সনরচ।
২০৩০ িরনে মরধয িাংলারদশ দাসেদ্র মুক্ত হরি। সতসন েসশেণোি িকলরক তাাঁে
েসতরিসশরদে দাসেদ্র সিরমাচরনে জনয েসশেণলব্ধ অসভজ্ঞতা িসিরয় প্রদয়াে
আহিান জানান। ২১ সদরনে েসশেণ প্রশরষ িনদ ও প্রিলাই প্রমসশন সিতেণ অনুিারন
িভা্সতে করেন িন্সি উন্নয়ন ও দাসেদ্র সিরমাচন স্থ্ায়ী কসমটিে িভা্সত কাউন্সিলে
জহুরুল আলম জসিম। অনুিারন সিরশষ অসতসথ সিরলন প্রি্ুটি েরজক্ট িাইরেক্টে
এি এ এম মাহেুজুল প্রহারিন, চসিক স্থ্্সত এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম। জাইকাে
কমকতপ
প া মরনােঞ্জন ধে,সিসনয়ে িন্সি উন্নয়ন কমকতপ
প া িসি্ কুমাে দাশ, িন্সি
উন্নয়ণ কমকতপ
প া মঈনুল প্রহারিন আলী প্রচৌধুেী িহ অনযো উ্সস্থ্ত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

হারজো তজু স্কুল এন্ড করলজ এবং সচিাগাং সকন্ডােগারিপ ে এে বাসষক
প
ক্রীড়া ও িাংস্কৃসকতক প্রসতর াসগতায় সবজয়ীরিে ্ুেষ্কাে সবতেণী
অেুষ্ঠারে ফময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, সশোনুোগী
িমাজ প্রিিক ও সশল্প্সত মন্ত্রী নুরুল ইিলাম সিএিসি আরলাসকত মানুষ গিাে
লরেয সশো েসতিান গরি তু রলরিন। তাাঁে ভসিষযৎ কণধাে
প
গরি প্রতালাে মহৎ এ
েয়াি অসভনন্দন প্র াগয। িমৃদ্ধ, আরলাসকত ও মূলযরিাধ িম্পন্ন মানুষ গিাে এে
প্রচরয় সিকল্প প্রকান ্থ প্রখালা প্রনই। প্রময়ে িরলন, আমারদে মরধয আত্মরকন্দ্রীকতা,
স্বাথ্েতা
প
প্রিসশ প্রিসশ কাজ করে সিধায় প্রদরশে েসত জন গরণে েসত ও েসতরিসশে
েসত দায়িদ্ধতা থারক না। সশো আসভধাসনক অরথ পঅসধকাে হরলও িুর াগ না প্র্রল
মানুষ সশো গ্রহণ কেরত ্ারে না। াো সনরজরদে িম্পদ সিসলরয় সদরয় সশোে
অসধকাে িািিায়রনে েয়াি প্রনন তাোই েকৃত অরথ প মহৎোন িযন্সক্ত। এ েিরে
প্রময়ে িরলন, োসতিাসনক সশোে ্াশা্াসশ িহ সশো ও ননসতক সশো অ্সেহা ।প
াো প্রদশ ও জাসতে কণধাে
প হরয় উন্নত িমৃদ্ধ েুধা দাসেদ্র মুক্ত িাংলারদশ সিসনমারণ
প
অিদান োখরি তারদে অিশযই মূলযরিাধ িম্পন্ন নাগসেক সহরিরি গরি উঠরত হরি।
সতসন িরলন, দাসেদ্র দুে কোে একমাত্র অিলম্বন িুসশো। সশসেত জনরগাটষ্ট দসেদ্র
থাকরত ্ারে না। ৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল হারজো তজু স্কুল এন্ড
করলজ এিং সচিাগাং সকন্ডােগারিপ ন এে িাসষক
প ক্রীিা ও িাংস্কৃসতক েসতর াসগতায়
সিজয়ীরদে ্ুেষ্কাে সিতেণী অনুিারন েধান অসতসথে ভাষরন প্রময়ে এিি কথা
িরলন। চান্দগাাঁওস্থ্ অত্র সশো েসতিারনে মারঠ অনুটিত অনুিারন িভা্সতে করেন
অত্র সশোেসতিানদ্বরয়ে েসতিাতা সশল্প্সত প্রমা. মুন্সজিুে েহমান। অনুিারন সিরশষ
অসতসথ সিরলন সশোসিদ ও িারিক সিমান িাসহনীে কমকতপ
প া মাতব্বে আিদুল
প্রমারমন, স্থ্ানীয় কাউন্সিলে িাইেুন্সদ্দন িাইেু, সশল্প্সত িাইেুল ইিলাম, োহসমদা
আরনায়াে, িািসেনা কসেম। স্বাগত িক্তিয োরখন করলরজে অধযে প্রমা. দসিে উন্সদ্দন
খান, েধান সশেক িজল কুমাে দত্ত। ্রে প্রময়ে সিজয়ীরদে মারে ্ুেষ্কাে তু রল
প্রদন। িভাে শুরুরত জাতীয় িেীরতে িারথ িারথ জাতীয়, অসলম্পম্পক ও সশো
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েসতিারনে ্তাকা উরত্তালন অসলম্পম্পক মশাল েজ্জ¦লন, সশোথীরদে কুচকাওয়াজ
ও সিিরপ্ল অনুটিত হয়।
চট্টগ্রাম- ০৫ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

২৭েং ওয়ারডপ সিসডএ আবাসিক এলাকায় ৮ ফকাটি ৩২ লক্ষ ৫৫ হাজাে
িাকাে উন্নয়ে কাজ ্সেিশরে
প ফময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব প্রথরক ২ প্রকাটি ৪৪ লে ৮৭ হাজাে িাকা িযরয়
সিসিএ আিাসিক এলাকাে ৬টি িিক এিং এসিস্ অথায়রন
প
৩ প্রকাটি ৪১ লে ৮০
হাজাে িাকা িযরয় সিসিএ আিাসিক এলাকাে ১৭, ২৫/১, ২৫, ২২, ২৩/২, ২৭ নং
প্রোরিে উন্নয়ন কাজ এিং ২ প্রকাটি ৪৬ লে ১৫ হাজাে িাকা িযরয় সিসিএ আিাসিক
এলাকাে ১নং প্রোরিে ্ারশ নাসিে খারল সেিাসনংপ ওয়াল সনমাণ
প কাজ ৫ প্রেব্রæয়াসে
২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল িরেজসমরন ্সেদশনপ করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সতসন এ িকল সনমাণ
প কারজে মরধয
াঁ ু কেণ ও িংস্কাে কাজ ্ারয় প্রহাঁ রি প্রদরখন। ২০১৭-২০১৮ অথ প
নালা সনমাণ,
প োিা উচ
িিরেে আওতায় এ িকল উন্নয়ন কাজ সনসদপ ষ্ট িমরয়ে মরধয িমাি কোে জনয
প্রময়ে িংসিষ্ট েরকৌশলী ও টঠকাদােরদে সনরদপ শ প্রদন। ্রে প্রময়ে মরহষখাল
্সেদশনপ করেন। এ িময় ২৭নং ওয়ািপ কাউন্সিলে এইচ এম প্রিারহল, েধান
েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউন্সদ্দন আহরমদ, অসতসেক্ত েধান েরকৌশলী েসেকুল
ইিলাম, তত্ত¡াািধায়ক েরকৌশলী আিু িারলহ িহ িংসিষ্ট েরকৌশলী ও টঠকাদােিৃন্দ
এিং স্থ্ানীয় োজননসতক, িামান্সজক ও প্র্শাজীিী প্রনতৃিৃন্দ উ্সস্থ্ত সিরলন।
িংবািিাতা
ফমা. আবিুে েসহম
জেিংর াগ কমকতপ
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