চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৬ প্রম ২০১৮ সি.

৫ ক োটি ৬০ লক্ষ িো ো ব্যয়ে নিনমত
ি হয়ে ক োমখোনল কেতু
উয়বোধিী অিুষ্ঠোয়ি মন্ত্রী ও কমের
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ গণেজাতন্ত্রী িাংলার্শ িেকারেে মন্ত্রী ও
প্রময়রেে অিকাঠারমা সনমাণ
প েকরেে অধীরন োয় ৫ প্রকাটি ৬০ লক্ষ িাকা িযরয়
নগেীে ৪নং চান্দগাাঁও ওয়ার্পস্থ ্াশ্াড়ায় প্রর্ামখাসল প্রিতু সনসমতপ হরে। স্সি গার্পাে
সিজটি দ্র্যপ ৩০.৫০সমিাে, েরস্থ ৯ সমিাে। গত ৫ প্রম ২০১৮ সি. শসনিাে িন্ধ্যায়
েিািী কলযাণ ও দির্সশক কমিংস্থান
প
মন্ত্রী আলহাজ্ব নুরুল ইিলাম সিএিসি ও
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন প্র ৌথ ভারি ফলক
উরমাচন করে সনমাণ
প কারজে উরবাধন করেন। ্রে এক িুধী িমারিশ প্রিতু িংলগ্ন
্ারশে মারঠ অনুটিত হয়। এরত েধান অসতসথ সিরলন গণেজাতন্ত্রী িাংলার্শ
িেকারেে েিািী কলযাণ ও দির্সশক কমিংস্থান
প
মন্ত্রী নুরুল ইিলাম সিএিসি।
উরবাধক সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পা্ক আ জ ম নাসিে উদ্দীন। অনুিারন িভা্সতত্ব
করেন ৪নং চান্দগাাঁও ওয়ার্প কাউন্সিলে িাইফুন্সদ্দন খারল্ িাইফু। অনুিারন েধান
আরলাচক সিরলন দ্সনক িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পা্ক দিয়্ উমে ফারুক। সিরশষ
অসতসথ সিরলন সিসশষ্ট সশে্সত, সশক্ষানুোগী ও আওয়ামীলীগ প্রনতা মুন্সজিুে েহমান।
উরেখয চান্দগাাঁও ৪নং ওয়ারর্প মাননীয় মন্ত্রী নুরুল ইিলাম সিএিসি’ে িু্াসেরশ
প্র াগার াগ মন্ত্রণালরয়ে মাধযরম োয় ২১ প্রকাটি িাকাে েকে িাস্তিাসয়ত হরে। এ
িাড়াও িতপমান প্রময়রেে প্রময়ার্ে মরধয োয় ৪৫ প্রকাটি ৬৯ লক্ষ িাকাে উন্নয়ন কাজ
চলমান আরি। এ িাড়াও েস্তাসিত ১২শত প্রকাটি িাকাে েকরে চান্দগাাঁও ওয়ারর্পে
জনয ১০৪টি েকরেে অধীরন ৩৮ প্রকাটি িাকাে অিকাঠারমাগত উন্নয়ন হওয়াে
িম্ভািনা েরয়রি। িুধী িমারিরশ েধান অসতসথে িক্তরিয মন্ত্রী নুরুল ইিলাম সিএিসি
িরলন, অতীরত চান্দগাাঁও ওয়ারর্প এরতাগুরলা উন্নয়ন কাজ িম্পাস্ত হয়সন। িতপমান
প্রময়রেে প্রনতৃরত্ব উন্নয়রনে মহা জ্ঞ শুরু হরয়রি। এখন প্রথরক চান্দগাাঁও িািী আে
অিরহসলত থাকরি না। মন্ত্রী উরবাধন হওয়া প্রর্ামখাসল প্রিতু ে নাম ‘আনােউোহ
শাহজী’ প্রিতু নামকেণ করেন। িুসধ িমারিরশ মন্ত্রী নুরুল ইিলাম সিএিসি আরো
িরলন, াো মানুরষে কলযারণ এসগরয় আরি না তার্ে মরধয মমত্বরিাধ প্রনই। ার্ে
মরধয মমত্বরিাধ প্রনই তাো মানুরষে ্ ারয়
প
্রে না। আরলাসকত মানুষ গড়াে
একমাত্র অিলম্বন সশক্ষাে েসত সতসন গুরুত্বারো্ করেন। মন্ত্রী িরলন, জনরনত্রী
প্রশখ হাসিনা িেকাে সশক্ষািান্ধ্ি একটি িেকাে। সশক্ষাে গুনগত মান সনন্সিত কোে
জনয িেকাে সনেলিভারি কাজ করে ারে। সশক্ষা িাড়া উন্নত ও িমৃদ্ধ োরে
্সেনত কো িম্ভি নয়। এ েিরে মন্ত্রী িরলন, সতসন খন নােী সশক্ষা উন্নয়রন সশক্ষা
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েসতিান গরড় তু লসিরলন তখন অরনকই তারক গালমন্দ করেসিল। িকল িাধা
অসতক্রম করে গরড় প্রতালা সশক্ষা েসতিান প্রথরক েসতিিে সশক্ষাথীো র্াক্তাে ও
ইন্সিসনয়াে হওয়াে িুর াগ ্ারে। উরবাধক চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন িরলন, নগেীে ৪১টি ওয়ারর্পে মরধয চান্দগাাঁও ওয়ার্প অরনক িড়
ওয়ার্প।
এ ওয়ার্প প্রথরক অতীরত মন্ত্রী, প্রময়ে, এমস্ ও ওয়ার্প কাউন্সিলে সনিাসচত
প
হরলও
কাংন্সিক্ষত উন্নয়ন এই ওয়ারর্পে নাগসেকিৃন্দ প্র্রখসন। ফরল ্াসনে সনরচ অথিা
ভাোচুড়া োস্তায় ্থ চলরত হরতা। সতসন ্াসয়ত্ব গ্রহরনে ্ে প্রথরক এ ািত িমরয়
৪নং চান্দগাাঁও ওয়ারর্প ৪৫ প্রকাটি িাকাে উন্নয়ন কাজ করেরিন। প্রময়ে িরলন, চসিরক
১২শত প্রকাটি িাকা উন্নয়ন িোদ্দ শীগ্রই অনুরমাস্ত হরি। এটি অনুরমাস্ত হরল ৪নং
চান্দগাাঁও ওয়ারর্পে ১০৪টি েকরেে কাজ শুরু হরি। এরত োয় ৩৮ প্রকাটি িাকা িোদ্দ
থাকরি। দ্সনক িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পা্ক দিয়্ উমে ফারুক িরলন, ৪নং
ওয়ার্প একটি অনুন্নত ও অিরহসলত ওয়ার্প। এই ওয়ারর্পে মানুরষে প্রভারি অরনক
প্রময়ে ও কাউন্সিলে সনিাসচত
প
হরয়রিন। সকন্তু প্রকউ ভারিন সন ওয়ার্পটিে কথা।
২০১৩ িারল প্রর্ামখাসল সিজটি প্রভরে প্রগরল তা ্ুনোয় সনমারণ
প িাে িাে িাকা িোদ্দ
সনরয় আত্মিাত করেরিন একটি চক্র। ফরল সিজটি আে সনমাণ
প হয়সন। সতসন িরলন,
এখন প্রথরক চান্দগাাঁরয়ে উন্নয়রনে প্রনতৃত্ব প্র্রি মন্ত্রী ও প্রময়ে । তার্ে প্রনতৃরত্ব ও
কাউন্সিলে িাইফুে সনেলি শ্ররম চান্দগাাঁও একটি িমৃদ্ধ ও মরর্ল ওয়ারর্প ্সেণত
হরি। সতসন আরো িরলন, ্াঠাইন্না প্রগা্াে খারলে ্াশ সগরল খারে অবিধ
্খল্ােো। তার্ে দ্রুত উরের্ প্রময়রেে কারি ্াসি জানান। এিাড়া েশািরনে
উরদ্দরশয সতসন িরলন, এখারন িন্ত্রািীর্ে ্াাঁটি ও মা্ক িযিিায়ীর্ে আখড়ায়
্সেণত হরে। এ িযা্ারে ত্বসেত িযিস্থা প্রনয়াে আহিান জানান সতসন। কাউন্সিলে
িাইফুন্সদ্দন খারল্ িাইফু িরলন, অতীরত ৪নং ওয়ারর্পে কাউন্সিলেো এই ওয়ারর্পে
প্রমরু্ন্ড প্রভরে স্রয়রি। এখন এই ওয়ারর্পে ্াসয়ত্ব সনরয়রিন মন্ত্রী আলহাজ্ব নুরুল
ইিলাম সিএিসি ও প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। আরো ৬০ প্রকাটি িাকাে উন্নয়ন
িোদ্দ প্র্রল আগামী ২ িিরেে মরধয এই ওয়ার্পরক একটি িমৃদ্ধ ওয়ারর্প ্সেণত কো
িম্ভি িরল জানান সতসন। সিরশষ অসতসথ আওয়ামী লীগ প্রনতা মুন্সজিুে েহমান িরলন,
সিটি প্রময়রেে প্রনতৃরত্ব চান্দগাাঁওরয়ে িমস্ত োস্তা্াি ্াকাকেণ কেরত চাই। এই
সিজটি খন প্রভরে প্রগরি তখন তা প্র্রখ এই এলাকাে একজন অসধিািী সহরিরি
আমারক ্ারুণ কষ্ট স্রয়রি। অরনক প্রনতা সিজটি সনমারণে
প
আশ্বাি স্রলও আমো
নীেরি মন্ত্রণালয় প্রথরক িোদ্দ আ্ারয় কাজ করেসি। আজ তা িাস্তিায়ন হরে।
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চট্টগ্রাম- ০৬ প্রম ২০১৮ সি.

রমজোয়ি দ্রব্যমূলয নিেন্ত্রি মোয়ে িোময়ে চনে
েোইিয়ব্ো ি ব্োাংলোে কলখোর জিয ৬ মোে েমে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেমরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েমজারন িযিিায়ীর্ে
দ্রিযমূলয িহনীয় োখাে আহিান জাসনরয়রিন। সতসন িরলন, েসত িিে েমজান
আিরলই সনধাসেত
প
সকিু ্রণযে চাসহ্া প্রিরড় ায়। আে এ িুর াগরক কারজ লাসগরয়
এক প্রশ্রসণে অিাধু িযিিায়ী অসতসেক্ত অরহতু ক ্রণযে ্াম িৃন্সদ্ধ করে। া প্রকান
ভারিই কাময হরত ্ারে না। কর্ারেশরনে
প
প্রক সি আি্ুচ িত্তাে সমলনায়তরন প্রময়ে
৬ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল আিন্ন েমজান উ্লরক্ষ দ্রিযমূলয িহনীয় োখাে
লরক্ষ সনয়সমত িাজাে ্সে্শনপ ও মসনিসেং প্রের্ লাইরিি প্রনয়া ও নিায়ন, িযিিা
েসতিারনে িাইন প্রিার্প িাংলায় সলখা িংক্রান্ত সিষরয় িযিিায়ী েসতসনসধর্ে িারথ
এক মতসিসনময় িভায় একথা িরলন। িভায় কর্ারেশরনে
প
কাউন্সিলে হাজী নুরুল
হক, েধান োজস্ব কমকতপ
প া র্. মুহাম্ম্ মুস্তাসফজুে েহমান, সচিাগাং প্রচম্বাে অি
কমাি প এন্ড ইন্ডাটেরজে ্সেচালক অসহ্ সিোজ স্ব্ন, কনজুযমাি প এরিাসিরয়শন
অি িাংলার্শ (কযাি) এে িভা্সত এি এম নারজে প্রহািাইন, িংেসক্ষত ওয়ার্প
কাউন্সিলে আঞ্জুমান আো প্রিগম, আফরোজা কালাম, আসি্া আজা্, সিটি
কর্ারেশন
প
িহদ্দােহাি কাাঁচা িাজাে িযিিায়ী িসমসতে িভা্সত হাজী জারন আলম,
িাধােণ িম্পা্ক িস্উল আলম, কযাি এে িাধােণ ইকিাল িাহাে িারিেী,
িহদ্দােহাি হকাি িসমসতে
প
িাধােণ িম্পা্ক িরলামান িও্াগে, মহানগে কযাি এে
িভা্সত প্রজিসমন িুলতানা ্ারু, কাজীে প্র্উসড় কাাঁচা িাজাে িসমসতে িভা্সত
আি্ুে োজ্জাক, িাধােণ িম্পা্ক আি্ুল জসলল, িাগসেকা গরু িাজারেে
িযিিায়ী প্রমা. আিু িুসফয়ান, প্রমা. িসফকুে েহমান েমুখ উ্সস্থত সিরলন। অনুিারন
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, ্ুরো েমজান মাি জুরড় চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
্ু’জন মযান্সজরেি িকল িাজাে ্সে্শনপ কেরি। তাো
িাজারেে দ্রিযমূরলযে তাসলকা ্ৃশযমান স্থারন িাোরনা আরি কী না, প্রভজাল ্ণয
মজু্ িা সিন্সক্র কো হরে কী না, ওজরন কম প্র্য়া হরে কী না তা ্ রিক্ষন
প
কেরিন। এই প্রক্ষরত্র প্রকান অসনয়ম িা অিু্ু্ায় অিলম্বন কোে প্রচষ্টা কো হরল
মযান্সজরেিগণ ভ্রামযমান আ্ালত ্সেচালনাে মাধযরম আইনগত িযিস্থা প্রনরিন।
সতসন িাজাে ত্ােসকরত ইরলকেসনক সমসর্য়ািহ িকল গণমাধযরমে িহর াসগতা
কামনা করেন। এ িাড়াও প্রময়ে নগেিািীরক তার্ে মানসিকতাে ্সেিতপন করে
তার্ে িরকয়া কে ্সেরশাধ ও সনজ সনজ িযিিা েসতিারনে প্রের্ লাইরিি প্রনয়া ও
নিায়ন এিং িাইনরিার্প িাংলায় সলখাে আহিান জানান। সতসন িরলন, সিটি
কর্ারেশনরক
প
নাগসেক প্রিিা ে্ারনে প্রক্ষরত্র অরনকিা সনজস্ব আরয়ে ও্ে সনভপে
কেরত হয়। আে প্রি প্রক্ষরত্র নগেিািী স্ তার্ে িরকয়া প্র্ৌে কে ্সেরশাধ না
করেন, তাহরল নাগসেক প্রিিা ে্ারনে প্রক্ষরত্র িমিযাে িৃটষ্ট হয়। প্রময়ে িরলন, দিধ
িযিিাে েথম শতপ হরলা প্রের্ লাইরিি কো। লাখ িাকা ও প্রকাটি িাকাে িযিিা
কেরত ্ােরল প্রের্ লাইরিি ও কে প্র্য়াে প্রক্ষরত্র কা্নযতা
প
কাময হরত ্ারে না। এ
নগে আমাে আ্নাে িিাে। আজরক প্র্রশে প্র অগ্রগসত তা মানুরষে কে প্র্য়াে
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কােরণ। সতসন িরলন, সি্ুযৎ, ্াসন, গযারিে সিল িাড়রল তা স্ ে্ান করেন তাহরল
নাগসেক প্রিিা িৃন্সদ্ধে জনয কে ে্ারন ও প্রের্ লাইরিি সনরত নগেিািীে আ্সত্ত
থাকা উসচত নয় িরল মন্তিয করেন। প্রময়ে আগামী ৬ মারিে মরধয িকল িযিিা
েসতিারনে িাইনরিার্প িাংলায় প্রলখাে জনয িময়িীমা প্রিরধ প্র্ন। সতসন গণমাধযমরক
শুধুমাত্র প্রনসতিাচক িংিা্ ্সেরিশন না করে জনস্বারথ প কর্ারেশরনে
প
িমারলাচনা
কোে আহŸাান জানান ।
চট্টগ্রাম- ০৬ প্রম ২০১৮ সি.

নেটি কমের আ জ ম িোনের উদ্দীি ব্যক্তিগত েম্মোনি কেয়
১ লক্ষ ১৭ হোজোর িো ো গরীব্ দুুঃস্থয়দর মোয়ে নব্তরণ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি
কে্র্ারেশরন
প
্াসয়ত্ব গ্রহরণে ্ে প্রথরক সতসন তাাঁে িযন্সক্তগত িকল িম্মাসন গ্রহণ না
করে গেীি ্ুুঃস্থর্ে মারে সিতেণ করে ারেন। এ সিতেণ কমিূপ সচে আওতায় ৬ প্রম
২০১৮ সি. েসিিাে, ্ু্ুরে িুসম আকতাে, প্রগৌেী লসলত কলা একারর্মী, সিএিসর্
আি্ুল প্রমারমন ্ারিায়ােী, হারফজ প্রমা. ওমে ফারুক,িু্ীি প্র্াষ, কাজী আরনায়াে
প্রহািাইন, প্রেেণা অটিজম, হাফিা আকতাাে, সনষ্পা্ অটিজম, প্রমাশরেকা
আকতােরক ১ লক্ষ ১৭ হাজাে িাকা অনু্ান সহরিরি সিতেণ করেন। প্রময়ে সনরজ
এিকল অনু্ারনে প্রচক িংসিষ্টর্ে হারত তু রল প্র্ন। এিময় চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
উর্ধ্তন
প কমকতপ
প ািৃন্দ এিং কাউন্সিলেো উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৬ প্রম ২০১৮ সি.

মোধযনম ও উচ্চ মোধযনম নিক্ষোয়ব্ো ি চট্টগ্রোম প্র োনিত
এেএেনে পরীক্ষোর ফলোফল চট্টগ্রোম নেটি য়পোয়রিয়ির
ি
কমের এর
নি ি হস্তোন্তর
মাধযসমক ও উচ্চ মাধযসমক সশক্ষারিার্প চট্টগ্রারমে অধীরন অনুটিত ২০১৮ িরনে
এিএিসি ও িমমারনে ্েীক্ষাে ফলাফল ৬ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল
নগেভিরন প্রময়ে ্িরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীরনে সনকি হস্তান্তে করেন চট্টগ্রাম সশক্ষারিারর্পে উ্ সি্যালয় ্সে্শক
প
প্রমাহাম্ম্ আিুল মনিুে ভূাঁ ইয়া, উ্ িসচি প্রেজা প্রমা. এনামুল হক প্রচৌধুেী, উ্
করলজ ্সে্শক
প প্রমাহাম্ম্ হাসলম। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান
সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমাহাম্ম্ আিুল প্রহারিন, েধান সশক্ষা
কমকতপ
প া সমরিি নান্সজয়া সশসেন, কাউন্সিলে দশিাল ্াশ িমুন, জনিংর াগ কমকতপ
প া
প্রমা. আি্ুে েসহমিহ িংসিষ্টো উ্সস্থত সিরলন। ২০১৮ িরন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
্সেচাসলত ৪৭ টি মাধযসমক সি্যালয় হরত িিরমাি
প
৬০৪৮ জন সশক্ষাথী
এি.এি.সি ্েীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তমরধয িিরমাি
প
৫৪২২ জন কৃসতরত্বে িারথ
্েীক্ষায় উত্তীণ প হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলত স্কুল িমূরহে ্ারশে হাে
৮৯.৬৫%। ন্সজস্এ-৫ প্র্রয়রি ৫২২ জন।

Establishment-1
no-4

Page

চট্টগ্রাম- ০৬ প্রম ২০১৮ সি.

নেটি কমের আ জ ম িোনের উদ্দীি এর েোয়ে
ব্োাংলোয়দি কদো োি মোনল েনমনতর মতনব্নিমে
৬ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, ্ু্ুরে চসিক প্রক সি আি্ুচ িত্তাে সমলনায়তরন িাংলার্শ
প্র্াকান মাসলক িসমসত চট্টগ্রাম এে প্রনতৃিৃন্দ িহ সিসভন্ন প্র্াকান মাসলক িসমসতে
িারথ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন মতসিসনময় করেন।
মতসিসনমরয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন প্র্াকান মাসলক িসমসতে জনয অসফি ্ে
িোদ্ধ,্সিত্র েমজারন িাজাে মসনিসেং, ানজি সনয়ন্ত্রণ,প্রমািাইল প্রকাি ্সেচালনা,
আইনশৃংখলা স্বাভাসিক োখা এিং দ্রিয মূলয িি িাধােরনে
প
ক্রয় ক্ষমতাে মরধয োখাে
সিষরয় তাাঁে সিদ্ধান্ত িযিিায়ীর্ে জানান। মতসিসনময় িভায় িাংলার্শ প্র্াকান
মাসলক িসমসত চট্টগ্রাম মহানগে এে িভা্সত আলহাজ্ব িালামত আলী িভা্সতত্ব
করেন। িভায় ৩১ আলকেণ ওয়ার্প কাউন্সিলে তারেক প্রিালাইমান প্রিসলম, ২৮ নং
ওয়ার্প কাউন্সিলে প্রমা. আি্ুল কার্ে, েধান োজস্ব কমকতপ
প া র্. মুহম্ম্ মুস্তাসফজুে
েহমান, প্র্াকান মাসলক িসমসতে ভােোি িাধােন িম্পা্ক প্রমা. ইউিুফ, অসতসেক্ত
িাধােন িম্পা্ক আি্ুে োজ্জাক, চাক্তাই সশে ও িযিিায়ী িসমসতে িভা্সত হাজী
এি এম হারুনুে েসশ্, িাংলার্শ প্র্াকান মাসলক িসমসতে িহ িভা্সত প্রমা.
হারুনুে েসশ্, ফলমুন্সন্ড ফল িযিিায়ী িসমসতে িাধােন িম্পা্ক প্রমা.
আলমগীে,দি্ুযসতক িেিাম িযিিায়ী গ্রæপ্র্ে িাধােন িম্পা্ক প্রগালাম আকিে
প্রচৌধুেী, ৩৬ নং ওয়ারর্পে আন্সজজুল হক, চাল র্াল িযিিযায়ী িসমসতে িাধাোন
িম্পা্ক মুসহম উন্সদ্দন মুসহম, িযিিায়ী চন্দন িেকাে, আসনিুে েসশ্, প্রমা. েসফক
সময়া, খারলক প্রচৌধুেী, প্রগালাম আকিে প্রচৌধুেী,িাইফুল ইিলাম প্রিারহল িহ িযিিায়ী
প্রনতৃিৃন্দ তার্ে মতামত তু রল ধরেন।
োংব্োদদোতো
কমো. আব্দুর রনহম
জিোংয় োগ ম ি তিো
চট্টগ্রোম নেটি য়পোয়রিি
ি
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