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চট্টগ্রাম- ০৮ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে
আইে শৃংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা অেুসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচত ্সেষরেে আইন শংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে
১৯ তম িভা এসেল ২০১৮ সি.েসিিাে,কসমটিে িভা্সত কাউসিলে এইচ এম প্রিারেল
এে িভা্সতরে অনুসিত েয়। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন,্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী োিান মােমুে োিনী, সমরিি প্রজািাইো নাসগপি খান,
কাউসিলে িারলে আেমে প্রচৌধুেী, োিান মুোে সিপ্লি, প্রমা. জয়নাল আিেীন, প্রমােরশে
আকতাে প্রচৌধুেী,প্রগালাম প্রমাোম্মে প্রজািারয়ে, এি এম এেশাে উল্লাে, এম প্রমািােক
আলী, প্রমাোম্মে আজম, ইয়াসিন প্রচৌধুেী আশু, িসচি প্রমাোম্মে আিুল প্রোরিন, িেিয িসচি
সনিপােী মযাসজরেট আসিয়া আখতাে, প্রেশাল মযাসজরেট ( গ্ম
ু প্রজলা জজ) জাোনাো
প্রিেরেৌি, ভােোি েধান েরকৌশলী প্রমা. মােিু জুল েক ও তোিধায়ক েরকৌশলী
কামরুল ইিলাম িে িংসিস্টো উ্সস্থত সিরলন। িভায় ওয়ার্প সভসিক িন্ত্রাি, জঙ্গীিাে
ও মােক সিরোধী কসমটি গঠন, কসমটিে রূ্রেখা েণয়ন,কসমটিে কা পািলী ও
অনুিেনীয় সিষয়াসে উত্থা্ন, ্সিত্র েমজারন দ্রিযমূলয সনয়ন্ত্ররন োখরত মািিযা্ী
ভ্রামযমান আোলত ও অসভ ান ্সেচালনা, েরতযক প্রোকারন মূলয তাসলকা েেশপন, প্রভজাল,
্ঁচা-িািী, িেমাসলন ক্ত
ু
খােয, প্রময়ারোিীণপ খােয, োস্তায়-িু ট্ারত প্রখালা খােযদ্রিয প্রিচা
সিক্রী
িন্ধ, সশক্ষা
েসতিারন
মােক,িন্ত্রাি
ও
জঙ্গীিাে
সিরোধী
েচাে্ত্র
সিতেণ,িযানাে,প্রিষ্টুন েেশপন,মােকরিিী ও সিরক্রতারেে িসি িম্বসলত নাম ঠিকানা
েচারেে সিদ্ধান্ত গসেত েয়।
চট্টগ্রাম-৮ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীরেে িারে চট্টগ্রাম
উন্নয়ে কতপ ্রেে মচয়ােমযাে আিদুচ িালাম এে িাোত
নগেীে জলািদ্ধতা সনেিরন প্রমগােকল্প িাস্তিায়রনে লরক্ষ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতপ ্ক্ষ
প্রিনািাসেনীে িারে এমওইউ স্বাক্ষে কেরত ারে আগামীকাল ৯ এসেল ২০১৮ সি। এ
লরক্ষ ৮ এসেল ২০১৮ সি. েু্ুরে নগেভিরন প্রময়ে েিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতপ ্রক্ষে প্রচয়ােমযান আিেুচ
িালাম িাক্ষাত করেন। িাক্ষারত সতসন এমওইউ স্বাক্ষে অনুিারন প্রময়েরক আমন্ত্রন
জানান। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপােী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাো ও
িসচি প্রমাোম্মে আিুল প্রোরিন িে িংসিষ্ট কমপকতপ াগণ উ্সস্থত সিরলন।
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চট্টগ্রাম- ০৮ এসেল ২০১৮ সি.

সিসময়াে িযাৃংরকে উরদযারে জামাল খাে কুিুম কুমােী সিটি কর্প ারেশে
িাসলকা উচ্চ সিদযালরয় িিুজায়ে ও স্কু ল িযাৃংসকৃং কার্প ক্রম উরবাধে কেরেল
মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে সগ্রন সিটিে সভশরনে িারে
ুক্ত েরলা সেসময়াে িযাংক। ০৮ এসেল ২০১৮ সি.েসিিাে, িকারল সেসময়াে িযাংরকে
উরেযারগ জামাল খান কুিুম কুমােী সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিেযালরয় িিুজায়ন
ও স্কু ল িযাংসকং কা পক্রম এে শুভ িুচনা কো েয়। এ উ্লরক্ষ অত্র সশক্ষা েসতিান
কযাম্পারি অসভভািক ও সশক্ষােীরেে এক িমারিশ অনুসিত েয়। এরত েধান অসতসে
সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। অনুিারন িভা্সতে
করেন অত্র সশক্ষা েসতিারনে েধান সশক্ষক চম্পা মজুমোে। অনুিারন সেসময়াে
িযাংরকে অসতসেক্ত িযিস্থা্না ্সেচালক প্রমা. আিেুল জব্বাে প্রচৌধুেী, ২১ নং
জামালখান ওয়ার্প কাউসিলে শশিাল োশ িুমন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সশক্ষা
কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, িযাংক কমপকতপ া শামীম প্রমােরশে, শিয়ে নুরুল কসিে,
অসভভািক েসতসনসধ কামরুন নাোে প্রিগম িক্তিয োরখন। িমারিরশ েরতযক সশক্ষােীে
মারে গারিে চাো সিতেণ কো েয়। িমারিরশে েধান অসতসে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সেসময়াে িযাংরকে িিুজায়ন ও স্কু ল
িযাংসকং কমপিসূ চরক স্বাগত জাসনরয় িরলন, ারেে োত ধরে িাংলারেশ উন্নত ও িমসদ্ধে
সেরক ারি তাোই িতপ মান সশক্ষােী। সিশ্বমারনে নাগসেক সেরিরি গরে প্রতালাে জনয
তারেে এখন প্রেরক িঞ্চয় কোে মরনািসি গরে তু লরত েরি। সেসময়াে িযাংক িুে খুরল
এিং মাসিক সি িযাংরকে মাধযরম প্রলনরেরনে িুর াগ িসষ্ট করে
এিং গারিে চাো
সেরয় িিুজ নগেী গোে কা পক্ররম ুক্ত েওয়ায় নগেিািী অরনকটা স্বসস্থ প্রভাগ কোে
িুর াগ প্র্ল। প্রময়ে িরলন, সনো্ে েসষ্টনন্দন নগেী গোই তাে েতযয়। িতপ মান
সশক্ষােীরেে প্রেশরেম ধােন করে িুসশক্ষা অজপণ করে সনরজরেে িমদ্ধ কোে লরক্ষ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িিরে ৪৩ প্রকাটি টাকা ভতূপ সক সেরয় ারে। প্রময়ে তাঁে এ
কা পক্ররম িকরলে িের াসগতা কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ০৮ এসেল ২০১৮ সি.

েেেীে ৩ েৃং ্াাঁচলাইশ ওয়ারডপে সশতল ঝর্প া খারলে উ্ে সেসমপ ত ্ুোতে
মলাহাে ব্রীজ ্সেদশপ ে কেরলে মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
চট্টগ্রাম নগেীে ৩ নং ্াঁচলাইশ ওয়ার্পি’ শেীে নগে এলাকাে সশতল েণপা খারলে
উ্ে অসত োচীন প্রলাোে ব্রীজ এে িতপ মান অিস্থা িরেজসমরন ্সেেশপন কেরেন
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।সতসন ০৮ এসেল ২০১৮ সি.েসিিাে, েু্ুরে উরল্লসখত
এলাকায় িরেজসমরন সগরয় িযিোে অনু্ ুগী প্রলাোে ব্রীজ েুটি িরেজসমরন প্রেরখ প্রক্ষাভ
েকাশ করেন। প্রময়ে শেীে নগে এলাকাে উরল্লসখত সব্রজ েুটি প্রভরঙ্গ নতু ন সব্রজ
সনমপারন েরকৌশল সিভাগরক েকল্প গ্রেণ কোে সনরেপ শনা প্রেন। এিময় কাউসিলে এম
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প্রমািােক আলী,জেে লাল োজােী, স্থানীয় আওয়ামীলীগ প্রনতা আিেুল নিী প্রলেু, চসিক
সনিপােী েরকৌশলী আিু সিসদ্দক িে িংসিটো উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৮ এসেল ২০১৮ সি.

অসিরজে চত্বরে চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে সেজস্ব জায়োয় ওয়াটাে এইড ও
সকমিাসলপ ে অেপ ায়রে সেসমপ ত হরে আধুসেক টয়রলট সেমপ ার্ কারজে উরবাধে
কেরলে মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
ভািমান নগেিািীে টয়রলট, প্রগািল ও িুর্য় ্াসন ্ানিে নানা িুর াগ-িুসিধা সনসিত
কোে লরক্ষ নগেীে অসিরজন চেরে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনজস্ব জায়গায়
ওয়াটাে এইর্ ও সকমিাসলপে অেপায়রন োয় ৩৮ লক্ষ টাকা িযরয় সনসমপত েরে আধুসনক
টয়রলট ০৮ এসেল ২০১৮ সি.েসিিাে, েু্ুরে মাটি প্রকরট আধুসনক এ টয়রলরটে সনমপাণ
কারজে উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
এিময় কাউসিলে এম প্রমািােক আলী,জেে লাল োজােী, স্থানীয় আওয়ামীলীগ প্রনতা
আিেুল নিী প্রলেু, চসিক সনিপােী েরকৌশলী আিু সিসদ্দক, ওয়াটাে এইর্ এে েরজক্ট
মযারনজাে এ সি এম প্রমািারশ্বে প্রোরিন সেোে,সর্এিরকে েরজক্ট মযরনজাে খসললুে
েেমান, এর্রভারকসি অসিিাে আরেিাতু ল জান্নাত িে িংসিস্ট কমপকতপ া স্থানীয়
আওয়ামীলীগ, ুিলীগ ও িাত্রলীরগে সিসভন্ন স্তরেে প্রনতিন্দ উ্সস্থত সিরলন।
টয়রলটটিে সনমপাণ কাজ উরবাধনকারল প্রময়ে িরলন, জনিহুল এ এলকায় প্রকান গণ
প্রশৌচাগাে না োকায় অিংখয মানুষ টয়রলট িুসিধা প্রেরক িসঞ্চত সিল। োজাে োজাে
মানুরষে টয়রলট িুসিধা সনসিত কোে লরক্ষ
সনো্িাে জনয সিসি কযারমো ও
লকাে রুম িাোও ৫ টাকাে সিসনমরয় টয়রলট, ১০ টাকাে সিসনমরয় প্রগািল, ৫ টাকাে
সিসনমরয় লকাে রুম িযিোে এিং ১ টাকাে সিসনমরয় িুর্য় ্াসন ্ান কোে িুসিধা
িম্বসলত টয়রলট সনমপাণ কো েরে। প্রময়ে িরলন, এ টয়রলরট েসতিন্ধীরেে হুইল প্রচয়ারে
টয়রলট িযিোে এিং মসেলারেে জনয সনো্ে িযিস্থাও োকরি। টয়রলট সনমপাণকাজ
উরবাধন উ্লরক্ষ অনুসিত িুধী িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, তাঁে প্রময়ারেে মরধয নগেীে িিপত্র আধুসনক টয়রলট সনমপাণ
কো েরি। ভািমান োয় ১৫ লক্ষ মানুরষে টয়রলট, প্রগািল ও িুর্য় ্াসন ্ান কোে
িুর াগ িসষ্ট কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। সতসন িরলন, েসতসেন িকাল প্রেরক গভীে
োত ্ পন্ত নগেীরত োয় ১০ প্রেরক ১৫ লক্ষ মানুষ তারেে শেনসন্দন কা পক্রম িমাি
করে সনজ সনজ গন্তরিয চরল ায়। সিশাল এই জনরগািীে িুসিধারেপ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন ্ািসলক টয়রলট সনমপাণ কমপিসূ চ গ্রেণ করেরি।
িৃংিাদদাতা
মমা. আিদুে েসহম
জেিৃংরর্াে কমপ কতপা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশে
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