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

সড়ক বাতির সুইচ অন-অফ কাজে তনজ াজেি ১৫৫৬ েন ইমাম,
মমা াজ্জিন ও পুজরাতিিজের মাজে সম্মাতন ভািা ৩১ লক্ষ ১২ িাোর
টাকা িু জল তেজলন তসটট মম র আ ে ম নাতির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িড়ক িাসিে িুইচ অন-অফ কারজ সনর াজজি ১৫৫৬
জন ইমাম, প্রমা াজ্জিন ও ্ুরোসিিরেে মারে ৩১ লক্ষ ১২ িাজাে িাকা িম্মাসনভািা
সিিেণ কো ি । এ ভািাে অর্ প েরিেরকে িারি িু রল প্রেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এ উ্লরক্ষ ৫ জুন ২০১৮ সি. িকারল
নগেীে মুিসলম ইনসিটিউি িরল ইমাম, প্রমা াজ্জিন ও ্ুরোসিি িমারিরশ েধান
অসিসর্ে ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন,
মােক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাে সিষর িরচিনিা িৃটিে জনে ঈমাম,প্রমা াজ্জিন ও
্ুরোসিিরেে গুরুত্ব্ূণ ভূ
প সমকা ের রি। প্রম ে ইিলাম সিরোধী এিকল অ্কম িি
প
িকল অ্কম পও নাগসেক প্রিিাে সেকগুরলা িু রল ধোে জনে ঈমাম, প্রমা াজ্জিন ও
্ুরোসিিরেে আিিান জনান। সিসন িরলন, চট্টগ্রাম শিে আরলাসকি র্াকরল
অ্োধ েিণিা অরনকাংরশ করম ারি। িড়ক িাসিে িুইচ অন-অফ সন সমি িরল
অরনকাংরশ সিেুেৎ খেচ িাশ্র িরি। এে ফরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন,
প
প্রেশ ও
জাসি উ্কৃি িরি। এ েিরঙ্গ প্রম ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িড়ক িাসিে
জনে মারি ো ১ প্রকাটি িাকা সিেুেৎ সিল ্সেরশাধ করে র্ারক। নগেীে িড়ক িাসিে
িুইচ অন-অফও প্রিিাে একটি অংশ। সিেুেৎ অ্চ প্রোধ কোে লরক্ষ এ প্রিিা
সনর াজজি ইমাম ও প্রমা াজ্জিনরেে ভূ সমকা গুরুত্ব্ূণ।প প্রম ে ম লা আিজপনা সনসেপ ি
িমর এিং সনধাসেি
প
স্থারন প্রফলাে সিষর মুিল্লীরেে অনুোসনি কেরি ইমামরেে
আিিান জানান। িুইচ অন-অফ এে োস রত্ব সনর াজজিরেে মারে িম্মাসন ভািা
েোন উ্লরক্ষ অনুটিি অনুিারন িভা্সিত্ব করেন ২৩নং উত্তে ্াঠানিুলী ও ার্প
কাউজিলে ও সিেুেৎ সিষ ক স্থা ী কসমটিে িভা্সি প্রমািাম্মে জারিে। অনুিারন
অনেরেে মরধে ২৪নং ও ার্প কাউজিলে নাজমুল িক সর্উক, ৪১ নং ও ার্প
কাউজিলে িারলি আিমে প্রচৌধুেী, িংেসক্ষি ও ার্প কাউজিলে সমরিি আসিো
আজাে, চসিক িসচি প্রমািাম্মে আিুল প্রিারিন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ
মসিউজদ্দন আিমে, িত্ত¡াািধা ক েরকৌশলী প্রমা. মািফুজুল িক, জনিংর াগ
কমকিপ
প া প্রমা. আিেুে েসিম, সনিািী
প েরকৌশলী েু লন কুমাে োশ, িিকােী েরকৌশলী
প্রেজাউল িােী ভুঁু ই া, আিুল িারিম, আরনা ারুল িক প্রচৌধুেী িি সিেুেৎ সিভারগে
োস ত্বশীল কমকিপ
প াো উ্সস্থি সিরলন। েধান অসিসর্ে িক্তরিে সিটি প্রম ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, শাসি ও মানিিাে ধম প ্সিত্র ইিলাম। ্সিত্র ইিলাম এে
নারমে উ্ে কলংক প্রল্রনে লরক্ষ ইিলাম সিরেষীো জঙ্গী ও িন্ত্রািী কা ক্রম
প
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্সেচালনা কেরি। সে নিীজীে িমর ও ইিলাম সিরেষীো ্সিত্র ইিলারমে নারম
অ্েচারে সলি সিরলন। প্রম ে ্সিত্র ইিলারমে নারম াো অননিলাসমক কা ক্রম
প
্সেচালনা সলি িারেে িম্পরকপ ধমোণ
প
নাগসেকরেে অিসিি কেরি ইমামরেে
েসি আিিান জানান।
চট্টগ্রাম- ৫ জুন ২০১৮ সি.

চতসক এর ভ্রামযমাণ আোলজির অতভযান অবযািি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরেোরগ সনিািী
প মোজজরেি আসফ া আখিাে ও
প্রেশাল মোজজরেি( ুগ্ম প্রজলা জজ) জািানাো প্রফেরেৌি এে প্রনিৃরত্ব চট্টগ্রাম
মিানগে এলাকা ভ্রামেমাণ আোলি ্সেচাসলি ি । ৫ জুন ২০১৮ সি. েু্রু ে
অসভ ানকারল ্ািাড়িলী র্ানাধীন েসক্ষণ কাট্টলী ও ারর্প িেু প্রচৌধুেী প্রোরর্ অিেি
প্রনাংো ও অস্বাস্থেকে ্সেরিরশ েু ুঁ সক্ূণ প ভিরন ক্ষসিকে প্রকসমকোল সমসশর এিং
সিএিটিআই এে লাইরিি সিিীন অনিধ ভারি সচ্ি েি্িুি করে সিএিটিআই এে
গুনগি মানসচহ্ন িেিিাে করে উৎ্ােন, িংেক্ষন ও িাজােজাি কেরণে অ্োরধ
সিিসমল্লাি ফুর্ প্রোর্াক্টিরক সনো্ে খােে আইরন ২ লক্ষ িাকা এিং সিএিটিআই
আইরন ১৪ িাজাে িাকা িি প্রমাি ২ লক্ষ ১৪ িাজাে িাকা জসেমানা আো কো ি ।
এ িম ো ৩ লক্ষ িাকা মূরলেে সচ্ি ধ্বংি কো ি ।
অসভ ানকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িংেসক্ষি ও ার্প কাউজিলে সমরিি
আসিো আজাে, সিএিটিআই ও িংসিি সিভারগে কমকিপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মিানগে ্ুসলশ মোজজরেিে রক িিা িা করেন।
সংবােোিা
মমা. আবেুর রতিম
েনসংজযাগ কমকিম
ম
া
চট্টগ্রাম তসটট কজপাজরশন
ম
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