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৯ মাচপ ২০১৭ সি.
সরাইপাড়া সসটি করপপাররশন উচ্চ সিদ্যালরে
িাসষপ ক পুরষ্কার সিতরণ অনুষ্ঠারন মাননীে মমের
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, িঙ্গিন্ধু‘ে প্রিানাে
িাংো, েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা’ে সিসজটাে িাংোরেশ সিসনমপারন সশক্ষার্থীরেে
আরোসকত মানুষ সহরিরি গরে উঠরত হরি। প্রময়ে সশক্ষার্থীরেে িরেন, িৎ, চসেত্রিান িু-নাগসেক
হরয় আগামী সেরন প্রেশ ও জাসতে প্রনতৃ ত্ব সেরয় প্রেশরক িমৃসিে ্ারন প্র্ রৌঁ ি সেরত হরি। ৮ মাচপ
২০১৭ সি. িুধিাে েু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসেত িোই্াো সিটি কর্পারেশন উচ্চ
সিেযােরয়ে িাসষপক ক্রীো ও িাংস্কৃসতক েসতর াসগতায় সিজয়ীরেে মারে ্ুেষ্কাে সিতেনী
অনুষ্ঠারন েধান অসতসর্থ’ে ভাষরন সতসন এিি কর্থা িরেন। প্রময়ে িরেন মা-িািাে েসত কতপ িয
্ােন, তারেে ও সশক্ষকরেে আরেশ সনরষধ র্থা র্থভারি প্রমরন মানসিক মূেযরিাধ িম্পন্ন একজন
হরয় প্রেশরক স্বসনভপ ে কোে োসয়ত্ব কাৌঁরধ সনরত হরি। মাননীয় প্রময়ে িরেন, অিকাঠারমা উন্নয়ন,
োইরেেী, সিজ্ঞানাগাে, শহীে সমনাে, প্রশ চাগাে, আিিাি্ত্র িহ সশক্ষাে উ্ ুক্ত ্সেরিশ িুেক্ষা
কোে োসয়ত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্ােন কেরি। তরি সশক্ষার্থীরেে গুন ও মান িম্মত
শতভাগ ফোফে সেরত হরি। অিরহোয় িময় অ্চয় কো ারি না। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরেন,
আসম নগেিািীে সনকট আমাে সভশন জাসনরয় সেরয়সি। চট্টগ্রামরক সিশ্বমারনে নগেীরত উন্নীত
কেরত সিন ও সগ্রন সিটিে ্সেকল্পনা গ্রহন করে িাস্তিায়রন িরচষ্ট আসি। এ েিরঙ্গ সতসন িরেন,
িজপয িযিস্থা্নায় আমুে ্সেিতপ ন আনা হরয়রি। োরত িজপয অ্িােন কো হরে। সিটি প্রময়ে
িরেন, জোিিতা িহনীয় ্ পযারয় উসন্নত কেরত খাে-নাো নেপ মাে ধােন ক্ষমতা িাোরনা হরে।
সতসন তাৌঁে সভশন িাস্তিায়ন এিং নাগসেক েতযাশা ্ুেরন নগেিািীে িাসিপক িহর াসগতা

েতযাশা করেন। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন ১২ নং ওয়ািপ কাউসিেে িারিে আহমে িওোগে।
অনুষ্ঠারন স্বাগত িক্তিয োরখন িোই্াো সিটি কর্পারেশন উচ্চ সিেযােরয়ে েধান সশক্ষক এ প্রক
এম প্রমাহাম্মে উল্লাহ। আরোচনা করেন েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, গভসনপং
িসিে িেিয আেহাজ্ব প্রমা. নুরুে আসমন, প্রমা. আিেুে হাসেম খান, সেোরুে েহমান িুমন, িা.
নুরুে ইিোম, সমরিি নুিোত জাহান, িোই্াো সিটি কর্পারেশন করেরজে অধযক্ষ সমরিি
েওশন আখতাে। ্রে প্রময়ে সিজয়ীরেে হারত ্ুেষ্কাে তু রে প্রেন। অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীেীরগে িেিয প্রিোে আহমে, সফসেঙ্গী িাজাে ওয়ািপ আওয়ামীেীরগে িভা্সত েসফকুে
প্রহারিন িাচ্চু িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন।
৯ মাচপ ২০১৭ সি.
মাননীে মমের আ জ ম নাসির উদ্দীন চট্টগ্রাম সিশ্বসিদ্যালরের
নাট্যকলা সিভারের সি এ অনাসপ পড়ুো িাত্র কযান্সার মরােী
শামসুল ইসলাম মাসুদ্রক ১ লক্ষ ট্াকা অনুদ্ান সদ্রলন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন তাৌঁে সনজ তহসিে প্রর্থরক কযািাে
প্রোরগে সচসকৎিাে জনয চট্টগ্রাম সিশ্বসিেযােরয়ে নাটযকো সিভারগে প্রমধািী ৪র্থপ িষপ অনািপ এে
িাত্র শামিুে ইিোম মািুেরক ১ েক্ষ টাকা অনুোন সেরেন। ৮ মাচপ ২০১৭ সি. িন্ধযায় নগে ভিরন
প্রময়ে প্রোগীে মাতা মাকিুো প্রিগমরে হারত অনুোরনে প্রচক তু রে প্রেন। এিময় েধান সহিাি
েক্ষণ কমপকতপ া প্রমাহাম্মে িাইফু সদ্দন, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম, শামিুে ইিোম
মািুরেে িন্ধু সে্ন ্াে িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন। অনুোন েোনকারে প্রময়ে িরেন, িমারজ
সিত্তিানরেে হাত েিাসেত হরে অরনক কেযান কো িম্ভি। িসম্মসেত েয়ারি োসেদ্র সনেিন ও
িমাজ ্সেিতপ নও িম্ভি।

৯ মাচপ ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সসটি করপপাররশন পসরচাসলত
৬ টি সশক্ষা প্রসতষ্ঠান পসরচালনা কসমটির সভা অনুসষ্ঠত
৯ মাচপ ২০১৭ সি.িৃহষ্পসতিাে, িকারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রক সি আিেুচ িত্তাে
সমেনায়তরন সিটি প্রময়ে ও সশক্ষা েসতষ্ঠান িমূরহে ্সেচােনা কসমটিে িভা্সত আ জ ম
নাসিে উদ্দীন এে িভা্সতরত্ব চসিক ্সেচাসেত ্াৌঁচোইশ সিটি কর্পারেশন িাসেকা উচ্চ
সিেযােয়, ্ূিপ িাকসেয়া সিটি কর্পারেশন সকন্ডাে গারটপন, ্ূিপ িাকসেয়া সিটি কর্পারেশন িাসেকা
উচ্চ সিেযােয় ও করেজ, িাগমসনোম সিোজা খাতু ন সিটি কর্পারেশন িাসেকা উচ্চ সিেযােয়,
ফরতয়ািাে শশেিাো সিটি কর্পারেশন িাসেকা উচ্চ সিেযােয় িহ ৬ টি সশক্ষা েসতষ্ঠারনে
্সেচােনা কসমটিে িভা অনুসষ্ঠত হয়। িভায় সিগত ্সেচােনা কসমটিে কা পসিিেণী
অনুরমােন এিং আরোচয িূচীে উ্ে আরোচনা ও সিিান্ত গৃসহত হয়। িভায় িভা্সতে িক্তরিয
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, িমাজ সিসনমপারন শনসতক সশক্ষাে প্রকান সিকল্প
প্রনই। চসিক ্সেচাসেত সশক্ষা েসতষ্ঠানগুরোরত হতেসেদ্র ্সেিারেে প্রিরে-প্রমরয়রেে সিনা সফরত
সশক্ষাে িুর াগ প্রেয়া হরি। সশক্ষাে গুনগতমান িৃসি এিং সশক্ষকরেে কমপঘন্টা সনধপােন করে
্াঠোন েণয়ন কেরত হরি। প্রময়ে ্াৌঁচোইশ সিটি কর্পারেশন িাসেকা উচ্চ সিেযােরয়ে মারঠে
্ারশ ্াসন সনস্কাশরনে সনসমরত্ত প্রেন সনমপারনে জনয িংসিষ্টরেে সনরেপ শনা েোন করেন। িভায়
কাউসিেে িসেম উল্লাহ িাচ্চু ,জহুরুে আেম জসিম, হাজী প্রমা. হারুন উে েসশে,েধান সশক্ষা
কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন এিং ্সেচােনা কসমটিে িেিয ও িেিয িসচি িহ িংসিষ্টো
উ্সস্থত সিরেন।

৯ মাচপ ২০১৭ সি.
নেরীর মেলদ্ী ওোর্প উত্তর কাট্টলীরক নান্দসনক রূপসী সারজ সাজারনা েরে।
মিইলী সিজ ও সিউটি সিরকশরনর কার্প ক্ররমর উরবাধন কররলন
মাননীে মমের আ জ ম নাসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে সভশন সিন ও সগ্রন সিটি ধীরে
ধীরে িাস্তরি রূ্ সনরে। সগ্রন সিটিে কনরিরেে সভসত্ত প্রত নান্দসনক রু্িী িারজ িাজারনা হরে
নগেীে প্রহেেী ওয়ািপ নারম খযাত উত্তে কাট্টেীরক। করণপে প্রজানস্ িেরকে েরিশ্রর্থ মূে সেরজে
েুই ্ারশ প্রিইেী সেজ, েৃসষ্ট নন্দন সিউটিসফরকশন কা পক্রম এে মাধযরম শুভ াত্রা হরো সগ্রন
সিটিে। ৮ মাচপ ২০১৭ সি. িুধিাে োরত সফতা প্রকরট সিউটিসফরকশন কা পক্ররমে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ৫ েক্ষ টাকা িযরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
সনজস্ব অর্থপায়রন করণপে প্রজানস্ িেরকে সেরজে েু্ারশ ওয়াকওরয় সনমপাণ কো হয়। উরবাধনী
অনুষ্ঠারন মাননীয় প্রময়ে িরেন, নাগসেক েতযাশা অনু ায়ী ২০১৮ িরনে মরধয চট্টগ্রামরক
েৃসষ্টনন্দন নান্দসনক ও িিুজ চট্টগ্রারম ্সেণত কো হরি। সিশ্ব েেিারে চট্টগ্রামরক অ্রূ্ িারজ
উ্স্থা্ন কো হরি। এে ফরে চট্টগ্রারমে েসত প্রেশী সিরেশী ্ পটক ও উরেযাক্তারেে িুেসৃ ষ্ট
িসন্নরিসশত হরি। এেিরঙ্গ প্রময়ে িরেন, গুরুরত্বে সেক প্রর্থরক চট্টগ্রাম অর্থপননসতকভারি িুসিরিচনাে
োিী োরখ। প্রেরশে আমোসন-েিাসন িহ আসর্থপকখারত চট্টগ্রাম মূে প্র াগানোতা। চট্টগ্রাম িন্দে
সিশ্ব মারনে িামুসদ্রক িন্দে এ িন্দরেে মাধযরম প্রেরশে অর্থপনীসতরক স্বািেম্বী কোে েচু ে িুর াগ
েরয়রি। গণেজাতন্ত্রী িাংোরেশ িেকারেে েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা চট্টগ্রাম িন্দেরক
সিরশষ করে চট্টগ্রারমে িাসিপক উন্নয়রন িুনজে প্রেয়ায় উন্নয়রনে চাকা দ্রুত গসতরত িামরনে সেরক
এসগরয় ারে। সতসন আশা করেন অর্থপননসতক অঞ্চে টযারনে,সেং প্রোি, প্রি টাসমপনাে সনসমপত হরে
প্রেরশে অর্থপনীসতরত চট্টগ্রাম আরো অিোন োখরত িক্ষম হরি। সতসন িেকারেে এিং সিটি
কর্পারেশরনে িকে প্রিিাধমী কা পক্ররম নগেিািীে িহর াসগতা কামনা করেন । প্রিইেী সেজ ও
সিউটিসফরকশন কা পক্রম উরবাধনী অনুষ্ঠারন ্যারনে প্রময়ে-৩ ও ১০ নং ওয়ািপ কাউসিেে
সনিাে উসদ্দন আহরমে মঞ্জু িভা্সতত্ব করেন। অনুষ্ঠারন আকিেশাহ র্থানা আওয়ামীেীরগে

িভা্সত িারিক প্রচয়ােমযান িুেতান আহমে প্রচ ধুেী, িাধােন িম্পােক কাজী আেতাফ
প্রহারিন, েরক শেী তরুন ত্ন েত্ত, আকিেশাহ র্থানা আওয়ামীেীরগে িহ িভা্সত প্রমা.
প্রোকমান আেী, ১০ নং উত্তে কাট্টেী ও য়ািপ আও য়ামীেীরগে ুগ্ম আহিায়ক সগয়াি উসদ্দন
জুরয়ে, ইকিাে প্রচ ধূেী, হাসিিুে েহমান িহ স্থানীয় গনযমানয িযসক্তিগপ উ্সস্থত সিরেন।
৯ মাচপ ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সসটি করপপাররশন এলাকাে
ভ্রামযমান আদ্ালত পসরচাসলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ সনিপাহী মযাসজরেট িনজীো শেসমন এে প্রনতৃ রত্ব ৯ মাচপ
২০১৭ সি. িৃহষ্পসতিাে, িকারে চট্টগ্রাম মহানগে এোকায় ভ্রামযমান আোেত ্সেচাসেত হয়।
অসভ ানকারে খুেশী র্থানাসধন োেখান িাজােস্থ হাইরেরভে প্রোি িাই প্রেইরন সিটি
কর্পারেশরনে োস্তায় জননক প্রমা. ইউিুফ সময়া গং কতৃপ ক অনিধভারি সনসমপত প্রগইট অ্িােন
করে োস্তাটি িিপ িাধােরনে চোচরেে জনয উম্মুক্ত করে প্রেওয়া হয়। একই অসভ ারন চকিাজাে
র্থানাধীন োেচাৌঁন্দ প্রোিস্থ প্রিিক ্ুকুরেে ্াসন সনষ্কাশরনে ্াই্ অ্িােন করে জননক সিশ্বসজৎ
সমত্ররক জোধাে িংেক্ষণ আইরন ৫০ হাজাে টাকা জসেমানা কো হয়।
অসভ ানকারে সিটি কর্পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সিভাগ িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগণ ও সিএমস্
্ুসেশ মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।

৯ মাচপ ২০১৭ সি.
মাননীে মমেররর সারে সিসরঙ্গী িাজার সিশাসরঘাট্ মাি িাজার
িরি পযারকসজিং িযিসােী সসমসতর মতসিসনমে
চট্টগ্রাম নগেীে সফসেেঙ্গীিাজাে সফশাসেঘাটস্থ মাি িাজাে িেফ ্যারকসজং িযিিায়ী িসমসতে
প্রনতৃ িৃন্দ ৯ মাচপ ২০১৭ সি. সিরকরে নগে ভিরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন এে িারর্থ মতসিসনময় করেন। মতসিসনমরয় তাো তারেে িযিিাে িুর াগ িুসিধা
সনসিত কোে জনয প্রময়রেে িহর াসগতা েতযাশা করেন। প্রময়ে মাি ্যারকসজং কারজ সনরয়াসজত
িযিিায়ীরেে িেফ সনরয় িযিিা কোে সিষরয় েরয়াজনীয় িহর াসগতাে আশ্বাি প্রেন।
মতসিসনমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মে আিুে
প্রহারিন, সফসেেঙ্গীিাজাে সফশাসেঘাটস্থ মাি িাজাে িেফ ্যারকসজং িযিিায়ী িসমসতে িভা্সত
োধািাসশ োশ, উ্রেষ্টা হসেোে োশ, িহিভাসত প্রমা. ওমে ফারুক, িম্পােক েনরেি োশ,
িাংগঠসনক িম্পােক িুমন োয়, প্রকাষাধযক্ষ উত্তম প্রেি, িেিয সিক্রম,কৃ ষ্ণ োশ ও িুমন োশ িহ
অনযো উ্সস্থত সিরেন।
িংিােোতা
প্রমা. আিেুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

