চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী বৈধ ও আইনগত কাযক্রম
য
সমূহ জনগন
কতত ক
য মমনন চলার জনয সসটি গভননন্স
য প্রকনের সহনযাসগতায় চসসনকর
আনয়াজনন জনসনচতনতা ৈতদ্ধির লনযয প্রচার কাযক্রম
য
উনবাধন কনরন
সসটি মময়র আ জ ম নাসির উদ্দীন
স্থানীয় িেকাে সিটি কর্ারেশন
প
আইন ২০০৯ প্রমাতারিক বিধ ও আইনগত কা ক্রম
প
িমূহ জনগণ কততক
প প্রমরন চলাে জনয সিটি গভরনন্স
প েকরেে িহর াসগতায় চসিরকে
আরয়াজরন জনিরচতনতা িতদ্ধিে লরে েচাে কা ক্রম
প
ে্যাসল প্রেষ্টুন উসিরয় উরবাধন
করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ৭
প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. িুধিাে, িকারল নগে ভিন প্রেরক শুরু হওয়া ে্যাসলটি নগেীে
সিসভন্ন োজ্দ েদসেন প্রশরে প্রেি ক্লাি চত্বে ঘুরে ্ুনোয় নগে ভিরন প্রশে হয়।
ে্যাসলরত ট্রাসেক আইন প্রমরন চলা, িময়মত প্র্ৌেকে এিং প্রট্রড লাইরিন্স সে
্সেরশাধ কো, িালয সিরয় িন্ধ কো, জঙ্গী দমরন িহায়তা েদান, িময়মত ওয়ািাে
সিল ্সেরশাধ, িযিিা ্সেচালনাে ্ূরি প প্রট্রড লাইরিন্স গ্রহন, সিদ্ধডং প্রকাড প্রমরন
িাসি সনমাণ,
প সনধাসেত
প
স্থারন ময়লা আিজপনা প্রেলা, প্রখালা জায়গায় মল-মূত্র তযাগ না
কো, োস্তাে উ্রে প্রকান ধেরনে েসতিন্ধকতা িতটষ্ট করে জনগরণে চলাচরল িাধা
েদান না কো, সনমাণ
প িামগ্রী োস্তাে উ্ে প্রেরখ জনিাধােরণে চলাচরল সিগ্ন িতটষ্ট না
কো, সশশুরদে সনয়সমত িীকা প্রদয়া, িতে প্রো্ন কো, সশশুরদে িময়মত স্কুরল
্াঠারনা, প্রখালা জায়গায় ধুম্ান না কো,সিদুযৎ ও গযাি িযিহারে িাশ্রয়ী হউন,
েুি্ারত প্রদাকান িিারিন না ইতযাসদ প্রলাগান িম্বসলত িযানাে, জনিরচতনতামূলক
প্রেষ্টুন, প্রে-কাডপ েদসশতপ হয়। এরত চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
কাউদ্ধন্সলে এইচ
এম প্রিারহল, েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমাহাম্মদ আিুল
প্রহারিন, েধান োজস্ব কমকতপ
প া ড. মুহাম্মদ মুস্তাসেজুে েহমান, েধান সশো
কমকতপ
প া নাদ্ধজয়া সশসেন, প্রেশাল মযাদ্ধজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো
প্রেেরদৌি, সনিাহী
প মযাদ্ধজরেি আসেয়া আকতাে, েধান স্বাস্থয কমকতপ
প া ডা. প্রিসলম
আকতাে প্রচৌধুেী, স্থ্সত এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা.
আিদুে েসহম, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সিভাগীয় ও শাখা েধানগণ এিং সিসভন্ন
প্রশ্রসণ ও প্র্শাে নাগসেক, িাত্র-িাত্রী ও ুিিম্প্রদায় এিং সিদ্ধজস্ এে প্রমা. চুন্নু
প্রহারিন, নাঈম প্রমাহাম্মদ, েসি মং মােমা, প্রমা. ওিায়দুে েহমান িহ িংসলষ্টো অংশ
প্রনন।
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

নান্দসনক নগরী গড়ার প্রতযনয় স্থপসতনের সানে
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সসটি মময়র আ জ ম নাসির উদ্দীননর মতসৈসনময়
চট্টগ্রাম নগেীরক সিশ্বমারনে নান্দসনক ও িিুজ নগেী চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে ঐকাসিক েয়ারিে িাস্তিায়ন হরে।
নগেীে এয়াের্ািপ প্রোড, কাজীে প্রদউেী এলাকা িহ সমড আইলযান্ড, েুি্াত,
প্রগালচত্বে সিউটিসেরকশরনে আওতায় আিরি। এ কমিূপ সচে আওতায় জামাল খান
ওয়াডপ, উত্তে কাট্টলী ওয়াডপগুরলারক িাজারনা হরে নান্দসনক িারজ। সিটি প্রময়ে তাাঁে
সভশন িাস্তিায়রন সনরয়াদ্ধজত স্থ্সতরদে সনরয় গত ৬ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি.
মঙ্গলিাে, িন্ধযায় নগে ভিরন িরম্মলন করে এক মতসিসনময় করেন। এ িময়
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্ধদ্দন
আহরমদ, স্থ্সত প্রিারহল প্রমাহাম্মদ শাকুে, আসশক ইমোন, জাইকা েকরেে
সডস্সডএিএ এম মাহেুজুল প্রহারিন, অসেন্দ প্রদ, এ প্রক এম ইব্রাসহম প্রচৌধুেী, প্রিাহান
মািুদ, আিদুল আহাদ, প্রমা. িাজ্জাদ, ইদ্ধিসনয়াে আসমনুল ইিলাম, েসেদ উদ্ধদ্দন,
সিেি দাশ, ঝু লন কুমাে দাশ, আিদুল্লাহ আল ওমে, িাসমউল হািান রুমান ও জামাল
উদ্ধদ্দন িহ অনযো উ্সস্থত সিরলন। মতসিসনমরয় নগেীে প্রিৌন্দ িত
প দ্ধিে নানা প্রকৌশল
্াওয়াে ্রয়রে উ্স্থা্ন কো হয়। স্থ্সতগণ তারদে িুসচসিত মতামত প্রময়রেে
সনকি তু রল ধরেন। প্রময়ে স্থ্সতরদে সডজাইন ও নানামুসখ ্সেকেনা িমূহ
সিরিচনায় আরনন এিং প্রিৌন্দ িধ
প রনে
প
কাজ দ্রুত প্রশে কোে তাসগদ প্রদন।
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

ৈন্দর োনার ৩৭নং ওয়ানডযর মসনরনগর এলাকায় মিাল প্লাজা সংলগ্ন
রাস্তার পানবরয ৈদ্ধস্ত ঘনর পসততা ৈযৈসা ৈনের োৈীনত মময়র ৈরাৈনর
স্মারকসলসপ
৬ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িন্ধযায় নগে ভিরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে সনকি নগেীে িন্দে োনাধীন ৩৭নং
মুসনেনগে ওয়াডপ এে কাউদ্ধন্সলে ও স্থানীয় গনযমানয িযদ্ধিিগ প তারদে ওয়ারডপে
প্রিালোজা িংলগ্ন োস্তাে ্ারশ্ব প িদ্ধস্ত ঘরে গরি উঠা ্সততালয় িন্ধ ও উরেদ কোে
দািীরত স্মােকসলস্ েদান করেন। স্মােকসলস্রত তাো িরলন, জসেনা মেজল সিটি
কর্ারেশন
প
সডগ্রী করলরজে আশ্ারশ িদ্ধস্ত ঘরে সকিু দুস্কতসতকােীে আশ্রয়-েশ্ররয়
্সততা িযিিা, মদ, জুয়া-গাাঁজা, হাউদ্ধজ ও ইয়ািা িহ নানা ধেরনে মাদরকে িযিিা
্সেচালনাে কো তু রল ধরে েসতকাে চান। প্রময়ে স্মােকসলস্ গ্রহণ করে এ সিেরয়
কা কে
প
উরদযাগ গ্রহন কোে জনয চসিক মযাদ্ধজরেি এিং ্ুসলশ কতত্
প েরক
সনরদপ শনা প্রদন। স্মােকসলস্ েদানকারল স্থানীয় কাউদ্ধন্সলে শসেউল আলম, িমাজ
প্রিিক প্রমাহাম্মদ শাহজাহান, মানিাসধকাে প্রনত্রী সমরিি জাহানাো সিকদাে,
মাওলানা মসহউদ্ধদ্দন আল কারদেী, প্রমাহাম্মদ নওশাদ, িাদ্দাম প্রহারিন, িাজ্জাদ,
নুরুল আলম প্রমম্বাে, আসিদ আলী, প্রিারহল িহ অনযো উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

Establishment-1
no-2

Page

২০১৭-২০১৮ অে ৈিনর
য
৪১নং ওয়ানডয এসডসপ ও মোক সমনল ৮১ মকাটি
৩২ লয ৫০ হাজার িাকার উন্নয়ন কাজ উনবাধন করনলন মময়র আ জ
ম নাসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
৪১নং দসেণ ্রতঙ্গা ওয়ারডপ ২০১৭-২০১৮ অে প িিরে
এসডস্ভুি ৭৬ প্রকাটি ৫১ লে ৮৫ হাজাে এিং োজস্ব খারত ৪ প্রকাটি ৮০ লে ৬৬
হাজাে িহ প্রমাি ৮১ প্রকাটি ৩২ লে ৫০ হাজাে িাকাে উন্নয়ন কারজে ২৩ টি
েকরেে েলক উরম্মাচন করেন ০৭ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. িুধিাে, দু্ুরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন। েলক উরমাচরনে
িময় প্রমানাজাত ্সেচালনা করেন মাওলানা েসিউল আলম আল কারদেী। ্রে
িািােফ্লাই চত্বরে ৪১ নং ওয়ারডপ অনুটিত িুধী িমারিরশ েধান অসতসে সিরলন প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এরত িভা্সতত্ব করেন ৪১নং দসেণ ্রতঙ্গা ওয়াডপ
কাউদ্ধন্সলে িারলহ আহমদ প্রচৌধুেী। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
জনিংর াগ
কমকতপ
প া প্রমা. আিদুে েসহম এে উ্স্থা্নায় অনুটিত িুসধ িমারিরশ িিিয োরখন
১৪ নং িংেসেত ওয়াডপ কাউদ্ধন্সলে সমরিি শাহনুে প্রিগম, েধান োজস্ব কমকতপ
প া ড.
মুহম্মদ মুস্তাসেজুে েহমান, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্ধদ্দন আহরমদ,
তত্বািধায়ক েরকৌশলী আিু িারলহ, সনিাহী
প েরকৌশলী অসিম িি–য়া, ইোদ আলী,
স্থানীয় ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক নুরুল আলম, িারিক িভা্সত
নুরুল আলম প্রিন্ডল, িযিিায়ী প্রনতা ওয়াসহদুল আলম, টঠকাদাে িুদ্ধজত দাশ, জারিদ
িহ অনযো। অনুিারন অনযরদে মরধয উ্সস্থত সিরলন আওয়ামীলীগ প্রনতা জাহাঙ্গীে
আলম, আিুল প্রহারিন, প্রমা. প্রিসলম, প্রজানাি আলী, আিদুল কারদে, প্রমা. ইিলাম,
আিদুল গেুে, ইয়ািসমন আকতাে, আিুল কারশম ভাঁু ইয়া, আিুল িশে, আিু িারলহ,
আিদুল হাসলম,প্রমাস্তো কামাল, ওয়াসহদুল আলম প্রচৌধুেী,আসমমুল আহিান িুমন,
আিদুল্লাহ আল মামুন, প্রলাকমান হাসকম, মুিা আলম, শসেে, কামরুল ইিলাম
োরিল, জারিদুল ইিলাম সশ্ন, আকতাে হাসমদ, সভরু িহ অনযো। েধান অসতসেে
িিরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
তাাঁে প্রময়ারদে মরধয নগেীে অসলগসল োজ্ে িম্পুন প ্াকা কো হরি এিং এলইসড
লাইটিং এে মাধযরম নগেীরক আরলাসকত কো হরি। সতসন িরলন, তাে সভশন অনু ায়ী
চট্টগ্রামরক নান্দসনক িারজ িাজারনা হরে। এ কা ক্ররমে
প
আওতায় ৪১নং ওয়ারডপে
এয়াের্ািপ প্রোড িহ গুরুত্ব্ূণ প িিকগুরলারক অ্রূ্ িারজ িাজারনা হরে।
প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রামরক সিশ্বমারনে িাির্ার াগী নান্দসনক শহে গিাে েতযয়
িাস্তিায়ন কো হরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, কণে
প ু লীে নদীে তলরদরশ িারনল
সনমাণ
প কা ক্রম
প
শুরু হরয়রি। এ কাজ িম্পূণ প হরল দসেণ চট্টগ্রাম, কক্সিাজাে িহ
্ািতয
প প্রজলাে িারে চট্টগ্রাম নগেীে প্র াগার াগ িতদ্ধি ্ারি। এে েরল নগেীে
জনিংখযা িতদ্ধি প্র্রয় প্রমগাসিটিরত ্সেণত হরি এিং িযিিা িাসণরজযে উন্নয়ন হরি।
সতসন িরলন, আিন্ন প্রমগাসিটিে কনরিপ্ট প্রেরক নগে উন্নয়ন ্সেকেনা িাস্তিায়ন
কো হরে। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সনয়সমত প্র্ৌেকে সদরয় উন্নয়ন কা ক্রম
প
গসতশীল োখরত নাগসেকরদে েসত আহ্বান জানান।
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