চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

নগরীর বিমান িন্দর সড়ক ও ইবিজেড এলাকা যানেট মুক্ত করার লজযে
চট্টগ্রাম বসটি কজিপ াজরশজনর উজ্োগ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সনিপাসচত হওয়াে ্ে প্রেরক ানজট সনেিরন
কা পকে উর্যাগ গ্রহণ কোে লরযয নগেীে সিসিন্ন প্রেসণ ও প্র্শাে সিসিল প্রিািাইটি এিং ্ুসলশ
েশািন িহ ানজট সিরশষজ্ঞ সিসশষ্ট নাগসেকর্ে িারে ্ফায় ্ফায় বিঠক করে এয়াের্াটপ প্রোড ও
ইস্রজড এলাকারক ানজট মুক্ত কোে েয়াি চাসলরয় আিরি। তােই ধাোিাসহকতায় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে অেপায়ন এিং ্সেকল্পনায় িম্প্রসত ইস্রজড এলাকায় ইউ-লু্ িৃসষ্ট কো হরয়রি। এ
সিষরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে সনর্প রশ নগে ্সেকল্পনা সিিাগ এই
ইউ-লু্ এে সডজাইন বতসে করে। সডজাইরন ইস্রজড প্রমারেে োউন্ড এিাউট িোিে সমসডয়ান ট্রী্
এে উ্রে গ্রীল প্রফনসিং স্থা্রনে মাধযরম িেরকে উ্রে ান-চলাচল সনয়ন্ত্রণ কো হরয়রি। ফু টওিাে
সিরজে ্ুই োরে সমসডয়ান ট্রী্ খুরল স্রয় ইউ-লু্ বতসে কো হরয়রি। ্েচােীর্ে ফু টওিাে সিজ
িযিহারে উৎিাসহত কোে মাধযরম প্রমারে ানজট সনেিন কোে ্্রয্ প্রনয়া হরয়রি। গত ২৩
জুলাই অনুসিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ২৪তম িাধােণ িিায় অসতসেক্ত ্ুসলশ কসমশনাে
প্র্ি্ািরক সিটি কর্পারেশন েণীত েকরল্পে তেয অিসহত কো হয়। তােই আরলারক এিং প্রময়রেে
্োমশপক্ররম ইস্রজড প্রমারেে সি্যমান ানজট সনেিরন ্্রয্ গ্রহণ করে চট্টগ্রাম প্রমরট্রা্সলটন
্ুসলশ। ফরল এয়াের্াটপ প্রোড ও ইস্রজড এলাকাে ্ুসিপিহ ানজরটে কিল প্রেরক মুসক্ত সমলরি
নগেিািীে।
চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম বসটি কজিপ াজরশজনর মময়জরর সাজে িডপার গাডপ িাাংলাজ্শ ্বযণ িূিপ
বরবেয়ন কমান্ডার বিজগবডয়ার মেনাজরল আল মাসু্ বিএসবস এর মসৌেনে সাযাত

িম্প্রসত িাংলার্শ িডপাে গাডপ ্সযণ ্ূিপ সেসজয়ন কমান্ডাে ্র্ প্র াগ্ানকােী সিরগসডয়াে
প্রজনারেল প্রমাহাম্ম্ আল মািুম স্এিসি ৭ আগষ্ট ২০১৭ সি. িকারল নগেিিরন প্রময়ে ্িরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে প্রিৌজনয িাযাত করেন। িাযারত সতসন
তাে ্াসয়ত্ব ্ালনকাসলন িমরয় প্রময়রেে িাসিপক িহর াসগতা কামনা করেন। িাযাত বিঠরক সেসজয়ন
কমান্ডাে হাসলশহরে অিসস্থত সেসজয়ন ি্ে ্িরেে নানামুখী িমিযা িমূহ প্রময়ে িোিরে উ্স্থা্ন
করেন। সতসন িরলন, সিসজসি, সেসজয়ন ি্ে ্িে চট্টগ্রারমে অিযেরে োয় ২৭ হাজাে ৫শত ৭১
িগপফুট োস্তা েরয়রি। িম্প্রসতে িােী িষপন এিং অসত প্রজায়ারেে কােরণ োস্তাগুরলা যসতগ্রস্ত হয়।
সতসন যসতগ্রস্ত োস্তা িংস্কাে এিং উঁচুকেণ, সেসজয়ন ি্ে ্িরেে ্ূিপ ্ারশ মরহষখারলে ্সিম ্ারশ
২ হাজাে ১শত ফু ট এলাকায় সেরটইসনং ওয়াল সনমপাণ, ি্ে ্িরেে ্সযণ ্ারশ সি্যমান িাউন্ডােী
ওয়ারলে সিতরে ১ হাজাে ২শত ৫০ ফু ট ব্র্ঘপয এিং ৬ ফু ট েস্থ ও ৫ফু ট উচ্চতা সিসশষ্ট ্ূিপ ্সিম
িোিরে প্রেইন এিং প্রেইরনে উ্ে ওয়াকওরয় সনমপাণ, সেসজয়ন ি্ে এিং িহািসস্থত ৮ িডপাে গাডপ
িযাটাসলয়রনে আটিপলাসে প্রোড িংলগ্ন মযাগসজন সিসডং হরত প্রকায়াটপাে গাডপ প্রগইট ্ পে কাঁটাতারেে
প্রিোিহ ৪শত ফু ট িীমানা োচীে সনমপাণ, সেসজয়ন ি্ে ্িে চট্টগ্রারমে অিযেরে েসশযন মারঠ মাটি
িোট করে ১ লয ২০ হাজাে ৫শত িগপফুট উচুঁ কেণ এিং সেসজয়ন ি্ে ্িে আরলাসকত কোে জনয
৪০টি প্রিাসডয়াম িাল্ব িংর াজরনে েস্তাি উ্স্থা্ন করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন সিসজসি, সেসজয়ন ি্ে ্িে চট্টগ্রারমে কমারন্ডে েস্তািগুরলা দ্রুত িাস্তিায়রনে জনয
েরকৌশল সিিাগরক সনর্প শনা ে্ান করেন। এ েিরে প্রময়ে জলািদ্ধতা সনেিরন গৃসহত কমপ্সেকল্পনা
তু রল ধরে িরলন, জলিায়ুে েিাি, অসতরজায়াে, িােী িৃসষ্ট এিং খাল-নালা ্খরলে কােরণ িষপা
প্রমৌিুরম জলজট ও জলািদ্ধতা প্র্খা প্র্য়। চট্টগ্রাম নগেীে জলািদ্ধতা স্থায়ীিারি সনেিরনে লরযয
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেকল্পনা েণয়ন করেরি। অনুরমা্ন ও অেপোিী িার্রয েকল্প িাস্তিাসয়ত
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হরল নগেিািী ্ুরিপ াগ প্রেরক মুসক্ত ্ারি। প্রিৌজনয বিঠরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী
কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, সিসজসি সিইও প্রল. করণপল মঞ্জুরুল ইিলাম স্এিসি, স্টাফ অসফিাে প্রল.
করণপল মহসিনুল হক কসিে স্এিসি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তত্ত¡াািধায়ক েরকৌশলী প্রমা.
েসফকুল ইিলাম, কামরুল ইিলাম, সনিপাহী েরকৌশলী অিীম িেুয়া, সিপ্লি ্াশ, িু্ী্ িিাক,
জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহমিহ িংসিষ্ট কমপকতপ াো উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

মাতৃ স্ন ও হাসিাতাল প্রধানজ্র সমন্বয় সভায় মময়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত প্রমমন মাতৃ ি্ন হাি্াতাল, প্রজনারেল হাি্াতাল, আলহাজ্ব
প্রমাস্তফা-হাসকম মাতৃ ি্ন হাি্াতাল, িাফা প্রমাতারলি সিটি কর্পারেশন নগে মাতৃ ি্ন হাি্াতালিহ
মাতৃ ি্ন ও হাি্াতাল িমূরহে েধানর্ে এক িমন্বয় িিা ৭ আগষ্ট ২০১৭ সি. ্ু্ুরে নগেিিরন
প্রময়ে ্িরে অনুসিত হয়। িমন্বয় িিায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন,
চসিরকে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরম্,
েধান স্বাস্থয কমপকতপ া ডা. প্রিসলম আকতাে প্রচৌধুেী, সিসনয়ে কনিালরটন্ট ডা. েীসত িেুয়া, প্রমমন
মাতৃ ি্ন হাি্াতারলে ইনচাজপ আসশষ কুমাে মূখাসজপ, িাফা প্রমাতারলি সিটি কর্পারেশন নগে স্বাস্থয
প্রকন্দ্র ও মাতৃ ি্ন হাি্াতারলে সিসনক মযারনজাে প্রমা. প্রতৌসহ্ুল আরনায়াে খান, স্বাস্থয সশযা
কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহম িহ িংসিষ্ট কমপকতপ াো উ্সস্থত সিরলন। িমন্বয় িিায় িংসিষ্ট মাতৃ ি্ন
হাি্াতারলে এমও ইনচাজপগণ স্ব স্ব হাি্াতারলে সিসিন্ন িমিযা ও তেযািলী প্রময়রেে সনকট
উ্স্থা্ন করেন। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন নগেিািীে প্র্ােরগাোয় সিটি কর্পারেশরনে স্বাস্থয
প্রিিা প্র্ৌঁরি প্র্য়াে জনয ডাক্তাে ও িংসিষ্টর্ে আেসেকতা ও সনিাে িারে স্ব স্ব ্াসয়ত্ব ্ালন কোে
্োমশপ প্র্ন। সতসন িরলন, নতু ন ডাক্তাে সনরয়াগ িহ মাতৃ ি্ন ও হাি্াতারলে ািতীয় চাসহ্া এরক
এরক ্ুেন কো হরি। আ্াতত ১৯৮৮ িরনে অগপারনাগ্রাম অনুিেন করে চাসহ্া অনু ায়ী িযিস্থা
প্রনয়া হরি। সতসন ৪ টি মাতৃ ি্ন হাি্াতারলে জনয ৪ এযাম্বুরলন্স, ৪টি মাইরক্রািাি িেিোহ কোে
সিদ্ধাে জানান। এিাোও মাতৃ ি্ন িিনগুরলাে িংস্কাে িহ অনযানয সিষয়গুরলা প্র্খাে জনয েধান
েরকৌশলীরক সনর্প শ প্র্ন। প্রময়ে েসত ১ মাি অেে ডাক্তাের্ে সনরয় িমন্বয় িিা অনুিারনে মাধযরম
প্রিিাে মান িৃসদ্ধ কোে উর্যাগ গ্রহণ কোে জনয েসতিান েধানর্ে সনর্প শ প্র্ন। সতসন িরলন,
েসতিান েধানর্ে ইনরিনটিি প্র্য়া হরি। সিসনয়ে ডাক্তাের্ে অসতসেক্ত িাতাে িযিস্থা কো হরি।
সিসনমরয় েরতযকরক ো সনয়রম স্ব স্ব ্াসয়ত্ব ো েিারি িম্পা্রনে মধয স্রয় সিটি কর্পারেশরনে
স্বাস্থয প্রিিাে মান িৃসদ্ধ করে িাধােন মানুরষে েশংিা অজপন কেরত হরি। এে প্রকান িযতযয় হরল
্সেনাম শুি হরি না িরল িাফ জাসনরয় প্র্ন।
চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

প্রায় সাজড় ৩ মকাটি টাকা িেজয় মক বস ম্ মরাড, লালব্ঘীর িাড় ও মেল মরাড এর
নালা বনমপ াণ কাজের উজবাধন করজলন মময়র আ ে ম নাবির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ধাোিাসহক উন্নয়ন কারজে অংশ সহরিরি নগেীে ৩২নং আন্দেসকল্লা
ওয়াডপস্থ প্রক সি প্র্ প্রোড, লালস্র্ঘীে ্াে ও প্রজল প্রোড এে নালা সনমপাণ কারজে উরবাধন কেরলন
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এসডস্’ে অেপায়রন োয় িারে ৩ প্রকাটি টাকা িযরয় এ িকল নালা
সনসমপত হরি। প্রমিািপ প্রিসলম এন্ড িন্স উক্ত কারজে ঠিকা্ােী েসতিান। ০৬ আগষ্ট ২০১৭ সি.
প্রোিিাে, িকারল ফলক উরম্মাচন ও প্রমানাজাত এে মধয স্রয় নালা উন্নয়ন কারজে উরবাধন প্রশরষ
িুধী িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে িরলন, চলসত অেপ িিরে ৭শত ১৬ প্রকাটি টাকাে
এসডস্’ে িোরদ্দে উন্নয়ন কা পক্রম চলমান আরি। এ িাোও জলািদ্ধতা সনেিন, িেক ও
অিকাঠারমা উন্নয়রন ৮০৪ প্রকাটি টাকাে একটি েকল্প একরনরক উ্স্থা্রনে অর্যায় আরি। সতসন
িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গৃহীত েকরল্পে মরধয ৬ হাজাে ৫শত ২৪ প্রকাটি টাকাে ্ৃেক ৩টি
েকল্প চূ োে অনুরমা্রনে ্ পারয় আরি। এে মরধয িেক ও অিকাঠারমাগত উন্নয়রন গৃহীত ৯২৪
প্রকাটি টাকাে ২টি েকল্প েরয়রি। এ িকল েকল্প আগামী একরনক িিায় উ্স্থা্ন হরত ্ারে। ৫
হাজাে ৬শত প্রকাটি টাকাে একটি েকল্প চীরনে িারে সজটু সজ এে মাধযরম িাস্তিায়রনে জনয
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স্আেসডরত ্াঠারনা হরয়রি। এিাোও এলইসড লাইটিং এে জনয অ্ে একটি েকল্প বতসে হরে।
প্রময়ে িরলন, িাম্প্রসতক িষপরণ যসতগ্রস্ত িেক প্রমোমত কেরণে লরযয স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে
সনকট ৫শত প্রকাটি টাকা প্রোক িোদ্দ চাওয়া হরয়রি। এ িাোও িেকারেে েসতেæত উন্নয়ন
কমপকান্ড ্সেচালনা অিযাহত োখাে স্বারেপ অেপ মন্ত্রণালরয়ে সনকট ২ হাজাে ৫শত প্রকাটি টাকা িোদ্দ
প্রচরয় উ্ানুিাসনক ্ত্র প্রেেণ কো হরয়রি। সিটি প্রময়ে তাঁে প্রময়ার্ে মরধয েসতেæত িকল উন্নয়ন
কা পক্রম িমাি কোে আশািা্ িযক্ত করেন। িুসধ িমারিরশ িিা্সতত্ব করেন ৩২ নং ওয়াডপ
কাউসন্সলে জহে লাল হাজােী। এিময় কাউসন্সলে বশিাল ্াশ িুমন, োউজান উ্রজলা প্রচয়ােমযান
এহিানুল হায়্াে প্রচৌধুেী িািুল, চসিক জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহম, উ্ িহকােী
েরকৌশলী মানষ কুিুম প্রচৌধুেী, আন্দেসকল্লা ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে ুগ্ম িাধােন িম্পা্ক স্্ারুল
আলম, জসিম উসদ্দন, মহানগে আওয়ামী প্রস্বোরিিকলীগ প্রনতা জারন আলম, আন্দেসকল্লা ওয়াডপ
আওয়ামী ি
ু লীরগে িহ িিা্সত ইউিুফ হারুন মািু্, ত্ন িেকাে, িাত্রলীগ প্রনতা রুরিল, িঞ্জয়
মহাজন ও মামুন িহ স্থানীয় গণযমানয িযসক্তিগপ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

নোশনাল ফাউজন্ডশন চট্টগ্রাম এর িৃবি প্র্ান অনুষ্ঠাজন চট্টগ্রাম বসটি কজিপ াজরশজনর
মময়র আ ে ম নাবির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, প্রমধা ও মনরন আরলাসকত মানুষ
প্র্শ ও জাসতরক উন্নসত ও িমৃসদ্ধ এরন স্রত ্ারে। প্রি লরযয সশযােীর্ে জ্ঞান অজপন কেরত প্রময়ে
আহিান জানান। গত ৫ আগষ্ট ২০১৭ সি. শসনিাে সিরকল ৪ টায় চট্টগ্রাম মুিসলম ইনসস্টটিউট হরল
নযাশনাল ফাউরন্ডশন চট্টগ্রাম এে আরয়াজরন অনুসিত িৃসত্ত োি িাত্র-িাত্রীর্ে িংিধপনা ও ্ুেষ্কাে
ে্ান অনুিারন েধান অসতসেে িাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। িিায় িিা্সতত্ব করেন িংগঠরনে
প্রচয়ােমযান আলহাজ্ব লায়ন প্রমাহাম্ম্ শামিুল আলম। সিরশষ অসতসে সিরলন ৯নং ওয়াডপ কাউসন্সলে
প্রমা. জহুরুল আলম জসিম, চট্টগ্রাম প্রচম্বাে ্সেচালক িােওয়াে জাহান জাসমল, িসি্ এরিাসিরয়শন
চট্টগ্রাম এে িাধােন িম্পা্ক আিু ইউিুফ সে্ন, গেীরি প্রনওয়াজ উচ্চ সি্যালয় ্সেচালনা
্সেষর্ে প্রচয়ােমযান আলহাজ্ব লায়ন ফরয়জুল ইিলাম, িহ িিা্সত আলহাজ্ব এি এম ইিাহীম। এরত
িক্তিয োরখন, রুমানা নািেীন, প্রমা. শাহজাহান, অসিিািকর্ে মরধয আিু ইউিুফ, আিুল কারিম,
প্রিসলম উসদ্দন, জয়েীশীল সশলা। িৃসত্তোি সশযােীর্ে মরধয িক্তিয োরখন নুহা তাজসেন, েসফ্
প্রহারিন, প্রমাহরিনা আকতাে, ফােহানুল িােী, ইিোত জাহান স্বানপা, এি এম সমনহাজুল আলম িহ
অনযো। িৃসত্ত ে্ান অনুিারন প্রমাট ৪৫৮জন িৃসত্ত োি সশযােীরক িংিসধপত কো হয়।
চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

আগামীকাল ৮ আগষ্ট ২০১৭ বি. ফইলোতলী িাোর ১১ নাং ওয়াডপ কাযপ ালয় এলাকা
মেজক গয়নার িড়ার অবিধ ্খল উজে্ অবভযান শুরু হজি

নগেীে জলািদ্ধতা সনেিরনে লরযয আগামীকাল ৮ আগষ্ট ২০১৭ সি. মেলিাে, প্রিলা ১২ টা প্রেরক
ফইলযাতলী িাজােস্থ ১১ নং ওয়াডপ কা পালয় এলাকা প্রেরক গয়নাে িোে অবিধ ্খল উরে্
অসি ান ্সেচাসলত হরি। এ অসি ান ্সেচালনা কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভ্রামযমান
আ্ালত। উরে্ অসি ান চলাকালীন িমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন উ্সস্থত োকরিন।
উক্ত িমরয় িংসিষ্টর্ে উ্সস্থত োকাে জনয অনুরোধ কো হরলা।
চট্টগ্রাম-৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম বসটি কজিপ াজরশন িূো উ্যািন িবরষ্ এর
প্রস্তুবত সভায় ২২ লয টাকা অনু্ান ম্য়ার মঘাষনা বসটি মময়জরর

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারগ েসত িিরেে নযায় ১৪২৪ িাংলায় শাে্ীয় ্ূরগপাৎিি চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন ্সেচাসলত কুিুম কুমােী িাসলকা উচ্চ সি্যালয় মারঠ আরয়াসজত হরি। চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন এ ্ূজা উ্ া্রনে জনয ২২ লয টাকা অনু্ান প্র্রি। এ লরযয ৭ আগষ্ট ২০১৭ সি.
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প্রিামিাে, সিরকরল, নগেিিরনে প্রক সি আি্ুচ িত্তাে সমলনায়তরন অনুসিত এক েস্তুসত িিায় প্রময়ে
এ প্রর্ঘাষনা প্র্ন। িিায় িিা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন ্ূজা উ্ া্ন ্সেষ্ এে
িিা্সত কাউসন্সলে বশিাল ্াশ িুমন। িিায় েধান অসতসে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। েস্তুসত িিায় িক্তিয োরখন ্ূজা উ্ া্ন ্সেষ্ এে িাধােন
িম্পা্ক সেয়রতাষ চক্রিতী, কা্ািরগালা িাসলকা উচ্চ সি্যালরয়ে িারিক েধান সশসযকা মুসক্তর াদ্ধা
প্র্িী প্রচৌধুেী, িারিক িাধােন িম্পা্ক েরকৌশলী হাোধন আচা পয, সনিপাহী েরকৌশলী ঝু লন কাসে
্াশ, কুিুম কুমােী সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সি্যালরয়ে েধান সশসযকা চম্পা মজুম্াে, েতন
প্রচৌধুেী, িসমে ধে, তু ষাে ্াশ, অরুন ্াশ, উৎ্ল প্রিন স্ংকু, অসিম কুমাে ্াশ গুি, েিীে
প্রচৌধুেী, িুেসজত ্াশ, ে্ী্ সিকাশ প্র্ ও অেপ িম্পা্ক রূ্ন কাসে ্াশ।িিায় ্ূজা উ্ া্ন
কসমটিে িকল ি্িযিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন। িিায় সিগত ১৪২৩ িরনে ্ূজা উ্ া্ন িংক্রাে
ািতীয় খেচাস্ে সহিাি সিিেনী উ্স্থা্ন এিং অনুরমা্ন কো হয়। এিাোও িিায় ১৪২৪
িাংলা িরনে শাে্ীয় ্ূরগপাৎিি এে োস্তাসিত িারজট উ্স্থা্ন কো হয়। অনুিান উ্স্থা্না
করেন গ্ম
ু িাধােন িম্পা্ক সিপ্লি কুমাে প্রচৌধুেী। িিাে েধান অসতসে ও চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
্ূজা উ্ া্ন ্সেষ্ এে েধান ্ৃির্াষক আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন এে
অনু্ান প্রেরক ১৪২৪ িাংলাে শাে্ীয় ্ূরগপাৎিি এে ািতীয় িযয় সনিপারহে সনর্প শনা স্রয় িরলন,
চট্টগ্রারম ্ূরগপাৎিরক প্রকন্দ্র করে িকল ধরমপে মানুষ উৎিরি প্রমরত উরঠ। এই উৎিি িকরলে অংশগ্রহরন
িািপজসননতায় রূ্ প্রনয়। অনাস্কাল প্রেরক চট্টগ্রারমে মানুষ িংস্কৃসত সেয়। চট্টগ্রাম শাসে্ূণপ এলাকা
এখারন িাম্প্র্াসয়কতাে প্রকান স্থান প্রনই। প্রময়ে িরলন, অিাম্প্র্াসয়ক িাংলার্শ গেরত িকল
িাধারক অসতক্রম করে মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচতনায় িাঙাসল জাসতিত্বারক িুরক ধােন করে প্র্রশে উন্নয়রন স্ব
স্ব অিস্থান প্রেরক িকলরক অি্ান োখরত হরি। িিায় িিপিম্মতিারি সিগত ১৪২৩ িাংলা ্ূজা
উ্ া্ন ্সেষ্ এিং কসমটিরক ১৪২৪ িাংলাে ্ূজা উ্ া্রনে ্াসয়ত্ব ে্ান কো হয়।
সাংিা্্াতা
মমা. আি্ুর রবহম
েনসাংজযাগ কমপ কতপা
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