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

পাশ্চাত্য সংস্কৃতত্ কুপমণ্ডুক ধ্যান ধ্ারনার কারণণ সন্ত্রাস
জঙ্গীবাণের উত্থান : মঈন উদ্দিন খান বােল এমতপ
নগেীে ৩ নং ্াাঁচলাইশ ওয়ারডপ ৭ প্রম ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ ও মাদক
সিরোধী িমারিশ স্থানীয় একটি কসমউসনটি প্রিন্টারে অনুটিত হয়। িমারিরশ েধান
অসতসি সিরলন িংিদ িদিয মঈন উদ্দিন খান িাদল। স্থানীয় কাউদ্দিলে কসিল
উদ্দিন খারনে িভা্সতরে এরত অনযরদে মরধয িক্তিয োরখন
আইন শংখলা
সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ও কাউদ্দিলে এইচ এম প্রিারহল, এদ্দিসকউটিভ
মযাদ্দজরেি আসিয়া আখতাে, প্রেশাল মযাদ্দজরেি ( গ্ম
ু
প্রজলা জজ)জাহানাো
প্রিেরদৌি, অসতসেক্ত ্ুসলশ কসমশনাে সমজানুে েহমান, মাদকদ্রিয সনয়ন্ত্রণ
অসধদিরেে কমকতপ
প া রুহুল আসমন, িমাজরিিক মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, এি
এম মঞ্জুরুল ইিলাম, নজরুল ইিলাম, আিদুল কারদে ্মুখ। িভায় িংিদ িদিয
মঈন উদ্দিন খান িাদল িরলন, িন্ত্রাি,জঙ্গীিাদ ও মাদক প্রদরশে উন্নয়রনে গসতরক
স্থসিে করে সদরত চারে। স্বাধীনতাে এত িিে ্েও িন্ত্রাি,জঙ্গীিারদে সিরুরে
আমারদে লড়রত হরে, া দুুঃখ জনক। এমস্ ্াশ্চাতয িংস্কসতে আগ্রািন,
কু্মণ্ডুক ধযান ধােনাে কােরণই প্রদরশ িস্ত্রাি,জঙ্গীিাদ ও মাদরকে সিস্তাে হরে
িরল উরেখ করেন। সতসন অসভভািকরদে তারদে সকরশাে- ুিা িন্তানো ারত এ
ধেরনে অ্োধ কমকারে
প
জসড়রয় না ্রড় প্রি িযা্ারে িজাগ িাকাে ্োমশ প্রদন।
প
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রম ২০১৮ সি.

মত্তবতনময় সভায় মময়র
নাগতরক মসবার স্বাণথ বণকয়া
ে
ম াদ্দডং ট্যাক্স পতরণ াধ্ করুন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন নগেীে প্র িকল
অসধিািী এখরনা তারদে িরকয়া প্রহাদ্দডং িযাি ্সেরশাধ করেনসন তা অসতিেে
্সেরশাধ কোে আহিান জাসনরয়রিন। সতসন িরলন, নাগসেক প্রিিা সনদ্দশ্চত কেরত
কর্ারেশনরক
প
তাে সনজস্ব আরয়ে উ্ে সনভপে কেরত হয়। প্রিকােরন প্রময়ে
নগেিািীে নাগসেক দাসয়েরিাধ প্রিরক তারদে ্ূরিেপ িরকয়া প্রহাদ্দডং িযাি ্সেরশাধ
কোে আহিান জানান। প্রময়ে প্রহাদ্দডং এে মাসলকগণরক সনরজরদে িামরিেপ মধয
প্রিরক করয়ক সকদ্দস্তরত িরকয়া কে ্সেরশাধ কোে িুর াগ সদরত েি্তুত আরিন।
৭ প্রম ২০১৮ সি. দু্ুরে কর্ারেশরনে
প
প্রকসি আিদুচ িত্তাে সমলনায়তরন িরকয়া
গহকে ও প্রেইি আদায় িম্পসকপত মতসিসনময় িভায় েধান অসতসিে িক্তরিয এিি
কিা িরলন। িভায় অি প ষ্ট্যাদ্দডং কসমটিে প্রচয়ােমযান কাউদ্দিলে প্রমা. শসিউল
আলম,েধান োজস্ব কমকতপ
প া ড. মুস্তাসিজুে েহমানিহ সিসভন্ন িারকপরলে কে
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কমকতপ
প া ও উ্ কে কমকতপ
প াগণ উ্সস্থত সিরলন। িভায় নগেীে োয় শ’ খাসনক
প্রহাদ্দডং মাসলক তারদে প্র্ৌেকে িংক্রান্ত সিষরয় প্রময়রেে িারি িোিসে কিা িরলন।
এিময় প্রময়ে তারদে িক্তিয শুরন এ িযা্ারে আইনানুগ তিুকু িহর াসগতা কো
ায় তা কেরিন িরল আশ্বাি প্রদন।
সতসন িরলন, ইসতমরধয নাগসেক িুসিধা ও ্সেেন্ন নগে কেরত েসত ঘরে সিন সিতেণ
করে িড়ক প্রিরক িকল ডাস্টসিন,অ্িােন ও ওয়াডপ ্ ারয়
প ্সেেন্ন কমী ও প্রিিক
সনরয়াগ কো হরয়রি। নগেীে িকল িড়রক এলইসড লাইি সদরয় আরলাকায়ন ও
প্রিৌন্দ িধ
প নপ কা ক্রম
প
চলরি। া িম্পন্ন হরল িহিায় নগরে দশযমান একটি ্সেিতপন
আিরি। তাই প্রময়ে তারদে িরকয়া কে ্সেরশাধ করে কর্ারেশরনেে
প
এ িকল
কারজ িহর াসগতা কামনা করেন।
িভায় িরকয়া প্রহাদ্দডং িযাি ্সেরশাধ কেরলন প্রমাহাম্মদ আিলাম : চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
িরকয়া প্রহাদ্দডং িযারিে ১ লক্ষ ১৩ হাজাে ৮ শত ৮৭ িাকা ্সেরশাধ
করেরিন নগেীে িদ্দিেহাি এলাকাে অসধিািী প্রমা. আিলাম। তাে প্রহাদ্দডং নম্বে হল
১৪৫/১৬৩। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিল উিীন হারত প্রচক
হস্তান্তরেে মাধযরম এই িরকয়া প্রহাদ্দডং িযারিে িাকা ্সেরশাধ কো হয়। এিময়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান োজস্ব কমকতপ
প া ড. মুস্তাসিজুে েহমান, কে
কমকতপ
প া জসিম উিীন েমূখ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রম ২০১৮ সি.

চতসক শ্রতমক ও কমচারীলীগ
ে
(তসতবএ) এর সাধ্ারন সম্পােক মমারণ েুল
আলম মচৌধ্ুরীর মরাগমুদ্দি কামনায় মোয়া ও তমলাে মা তিল অনুষ্ঠিত্
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
শ্রসমক ও কমচােীলীগ(সিসিএ)
প
এে িাধােন িম্পাদক
প্রমােরশদুল আলম প্রচৌধুেীে প্রোগ মুদ্দক্ত কামনায় চসিক শ্রসমক ও কমচােীলীগ
প
(সিসিএ) এে উরদযারগ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
মিদ্দজরদ িাদ আিে সমলাদ ও প্রদায়া
মাহসিল অনুটিত হয়। সমলাদ মাহসিরল উ্সস্থত সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরিাহা, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্দিন
আহরমদ, েধান সহিাি েক্ষণ কমকতপ
প া িাইিুদ্দিন আহমদ, েধান ্সেেন্ন কমকতপ
প া
প্রশখ শসিকুল মান্নান সিদ্দিকী, উ্ িসচি আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ু, িহ-িসচি
নজরুল ইিলাম, সিসিএ িভা্সত িসেদ আহমদ, সিসনয়ে িহ িভা্সত জারহদুল
আলম, প্রমা. ইয়াসিন, ুগ্ম িম্পাদক প্রমা. মুদ্দজিুে েহমান, িাংগঠসনক িম্পাদক
আিুল মািুদ, অি প িম্পাদক তারেক িুলতান, আইন সিষয়ক িম্পাদক িসেদ
আহমদ, দিে িম্পাদক প্রমাহাম্মদ প্রমাস্তিা কামাল, িহ দিে িম্পাদক ওয়াসলদুল
আদ্দজম প্রিারহল, িহ িাংগঠসনক িম্পাদক প্রখােরশদুল আলম িদিয আিদুল জব্বাে
েমুখ। প্রদায়া মাহসিরল অিুস্থ সিসিএ এে িাধােন িম্পাদক প্রমােরশদুল আলম
প্রচৌধুেীে দ্রুত আরোগয কামনা করে প্রমানাজাত ্সেচালনা করেন মাওলানা প্রমা.
শওকত উিমান।
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চট্টগ্রাম- ৭ প্রম ২০১৮ সি.

চতসক পতরচাতলত্ মমাবাইল মকাট্ে অতভযান অবযা ত্
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ সনিাহী
প মযাদ্দজরেি আসিয়া আখতাে ও
প্রেশাল মযাদ্দজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রিেরদৌি এে প্রনতরে ০৭ প্রম
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলত হয়।
অসভ ানকারল িারয়দ্দজদ প্রিাস্তামী িানাে অদ্দিরজন এলাকায় প্রিকােী শর্ েিমালাই
ও দসধরত উৎ্াসদত ও প্রময়ারদে তাসেখ না িাকায় হািান প্রিকােীরক প্রভাক্তা অসধকাে
িংেক্ষণ আইরন ২০ হাজাে ও িুি্ারতে উ্ে মালামাল োখাে দারয় ৫ হাজাে,
আল মসদনা প্রেসডংরক ৫ হাজাে, প্রমিাি প আদ্দজজ প্রেসডংরক ৫ হাজাে, ওমযাি
িযাশনরক ৫ হাজাে, ইনরিি এন্টােোইজরক ৫ হাজাে, চন্দনাইশ হাডপওয়াে
প্রস্টােরক ৫ হাজাে, প্রমৌলানা প্রস্টােরক ৫ হাজাে,িষা প প্রষ্ট্ােরক ৫ হাজাে ও োস্তাে
উ্ে অবিধভারি প্রমািে িাইরকল ্াসকপং কোে দারয় প্রমা. িুজনরক ২ শত িাকা িহ
িিরমাি
প
৬০ হাজাে ২ শত িাকা জসেমানা আদায় কো হয়। এই অসভ ান ্ুরো
েমজান মাি ্ ন্ত
প অিযাহত িাকরি।
অসভ ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিষ্ট্ সিভারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মহানগে ্ুসলশ মযাদ্দজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ০৭ প্রম ২০১৮ সি.

আওয়ামীলীণগ যুদ্ধাপরাধ্ী,মানবত্াতবণরাধ্ী, সুণযাগ সন্ধানী,
সুতবধ্াণভাগী, অননতত্ক ও অসৎ চতরণের কাণরার জায়গা মনই।
৪০ নং উত্তর পণত্ঙ্গা ওয়াডে আওয়ামীলীণগর তব াল কমী
সভায় তসষ্ঠট্ মময়র আ জ ম নাতির উিীন
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক ও চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন িৎ চসেত্রিান ও িংগঠক িহ নানা প্রশ্রনী ও প্র্শাে
িুশীল িমাজরক আওয়ামীলীরগে ্তাকাতরল িমরিত হরয় আওয়ামীলীরগে
অগ্র াত্রারক অিযাহত োখাে আহিান জাসনরয় িরলন, আওয়ামীলীরগ
ুো্োধী,মানিতাসিরোধী, িুর াগ িন্ধানী, িুসিধারভাগী, অবনসতক ও অিৎ চসেরত্রে
কারোে জায়গা প্রনই। াো জীিরন তযাগ স্বীকাে কেরত েি্তুত, াো দুুঃখ ন্ত্রনারক
িহয করে মানুরষে স্বারি প প্রিিা কোে মানসষকতা আরি তাোই আওয়ামীলীরগে
তণমূরলে কমী। তারদে হাত ধরে িাংলারদশ উন্নত োরে ্সেণত হরি। আ জ ম
নাসিে উিীন মাদকরিিী,সিরক্রতা,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিারদ সলি কাউরক আওয়ামীলীরগ
স্থান না প্রদওয়াে সনরদপ শনা প্রদন। সতসন আশা করেন আওয়ামীলীরগে সনরিসদত োন
কমীো আিন্ন িংিদ সনিাচরন
প
জয়ী কোে জনয িসলষ্ট্ ভূ সমকা ্ালন কেরি। ৭ প্রম
২০১৮ সি. প্রিামিাে সিরকরল প্রক প্রস্কায়াে-২ কসমউসনটি প্রিন্টারে ৪০ নং উত্তে
্রতঙ্গা ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে সিশাল কমী িভায় েধান অসতসিে ভাষরন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক এিি কিা িরলন। কমী িমারিরশ
সিরশষ অসতসিে িক্তরিয চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সত আলহাজ্ব
প্রখােরশদ আলম িুজন িরলন, আওয়ামীলীরগ িুসিধারভাগী,চািুকাে ও িুর াগ
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িন্ধানীরদে প্রকান স্থান প্রনই। সতসন িরলন, সন াতন
প
ও অতযাচারেে সিরুরে িংগ্রাম
কোে দি শ্ি সনরয় আওয়ামীলীরগে কমীরদে ্ি চলা। এই িংগঠরনে প্রনতরে
িাংলারদরশে স্বাধীনতা অদ্দজত
প হরয়রি। এই স্বাধীনতারক সচেস্থায়ী কোে জনয প্রনতা
কমীরদে িুদঢ় ঐকয েরয়াজন। সতসন আরো িরলন, এক প্রশ্রনীে িুসিধারভাগী িমরয়
িমরয় িেকারেে আনুকূলয লারভ সনরজরদে আরখে প্রগাাঁিারনাে স্বারি প চািুকাসেতা
করে িারক। প্রিকল িুসিধারভাগীরদে সচসিত করে িমাজ প্রিরক সিতাসড়ত কেরত
হরি। িভায় িভা্সতে করেন িংগঠরনে িভা্সত ও িারিক কাউদ্দিলে আিদুল
িারেক প্রকাম্পানী। ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক জয়নাল আিদীন
আজাদ এে উ্স্থা্নায় অনুটিত সিশাল এ কমী িভায় িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে ধম প সিষয়ক িম্পাদক আলহাজ্ব জহুে আহমদ, চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে সনিাহী
প কসমটিে িদিয নুরুল আলম, কামরুল হািান,
িাইিুদ্দিন খারলদ িাহাে, প্রোিাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াি, ্রতঙ্গা িানা আওয়ামীলীরগে
আহিায়ক আিদুল হাসলম, ুগ্ম আহিায়ক এ এি এম ইিলাম, ৪০ নং ওয়াডপ
আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক জয়নাল আিদীন, ৪১ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
িাধােন িম্পাদক নুরুল আলম, শ্রসমক প্রনতা প্রমা. ইউনুি, ৪০ নং ওয়াডপ
আওয়ামীলীগ প্রনতা নুরুল আিিাে ও প্রিকান্দে আজম িহ অনযানয প্রনতিন্দ । কমী
িভায় ৪০ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িভা্সত আিদুল িারেক প্রকাম্পানী, িাধােন
িম্পাদক জয়নাল আিদীন আজাদ, শ্রসমক প্রনতা ইিমাইল আদ্দজজ িহ
করয়কজরনে হারত িদিয নিায়ন িেম তু রল প্রদন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে
িাধােন িম্পাদক আ জ ম নাসিে উিীন ও িহ িভা্সত আলহাজ্ব প্রখােরশদ আলম
িুজন।
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