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চট্টগ্রাম- ৯ এসেল ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেে ৫ম সের্প াসচত ্সেষরেে
৮টি স্থায়ী কসমটিে িভা অেুসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৮টি স্থায়ী কসমটিে িভায় আগামী ১৪ এসেল ২০১৭ সি. নগেীে স্বাধীনতা
্ারকপ সিনিযা্ী বিশাখী উৎিি এিং ১৫ এসেল প্র্ৌেকে, িন্ত্রাি, জঙ্গীিাি ও মািক িংক্রান্ত সিষরয়
জনিরচতনতা িৃসিে লরে েযালী ও িমারিশ প্রিলা িারে ১১টায় নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ একর ারগ
অনুষ্ঠারনে সিিান্ত গৃহীত হয়। এ ছাোও নগেীে উন্নয়ন কা পক্ররমে জসে্ ্সেচালনা, চলমান উন্নয়ন
কা পক্রম কর াে হরে তিােসক কো এিং চলমান প্রটন্ডাে েসক্রয়া িম্পন্ন কোে সিিান্ত গৃহীত হয়। স্থায়ী
কসমটি িমূরহে িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, ১ বিশাখ নিিষপ
িাঙাসলে জাতীয় জীিরন গুরুত্ব্ূর্প একটি সিন। এ সিিিটিরক স্মেনীয় কোে লরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরন কমপেত প্রিিক প্রেরক প্রময়ে ্ পন্ত িসিসলত ্সেিাে িকরল একর ারগ উৎিরি সমসলত হরি। এ
লরে স্বাধীনতা ্ারকপ সমলন প্রমলা, বিশাখী উৎিি অনুসষ্ঠত হরি। নিিরষপে এ সিরন িকলরক সন:স্বােপ
প্রিিাে জনয শ্ে গ্রহন কোরনা হরি। নগেিািীে প্রিিায় সনরয়াসজত েরতযক কমপকতপ া ও কমপচােীরক
প্রিিাে মরনাভাি সনরয় স্ব স্ব িাসয়ত্ব িততা ও সনষ্ঠাে িারে ্ালন কেরত হরি। এ ছাোও প্রহাসডং টযাক্স
সিষরয় জনমরনে সিভ্রাসন্ত িুে কোে জনয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িরচতনতামূলক েচাে কা পক্রম হারত
সনরয়রছ। এ লরে ১৫ এসেল প্রিলা িারে ১১ টায় নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ িিপেরেে জনগরনে অংশ গ্রহরন
গর্েযাসল ও আরলাচনা িভাে আরয়াজন কো হরি। এ ছাোও একই িমরয় জঙ্গীিাি, িন্ত্রাি ও মািরকে
সিরুরি জনমত িৃসিে লরে গর্েযাসলরত িযানাে, প্রেিু ন, প্রে-কাডপ িহন কো হরি। প্রময়ে িরলন,
িাংলারিশরক সনো্ি ও শাসন্তে এলাকা সহরিরি েসতষ্ঠাে লরে িন্ত্রাি, জঙ্গীিাি ও মািকরক সচেতরে এ
প্রিশ প্রেরক উৎখাত কেরত হরি। এ লরে িল-মত-ধমপ-ির্প-িম্প্রিায় সনসিপরশরষ িকলরক ঐকযিি হরত
হরি। ৯ এসেল ২০১৭ সি. েসিিাে, িু্ে
ু প্রেরক সিকাল ্ পন্ত নগে ভিরনে িরিলন করে নগে
অিকা ারমা সনমপার্ ও িংেেন, প্র াগার াগ, ্াসন ও সিিুযৎ, ্সেচালনা ও েেনারিেন, সশো, স্বাস্থয, ্সেিাে
্সেকল্পনা এিং স্বাস্থয েো, িমাজকলযার্ ও কসমউসনটি প্রিন্টাে, নােী ও সশশু সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা
স্ব স্ব কসমটিে িভা্সত োক্ররম কাউসিলে নাজমুল হক সডউক, প্রমা. প্রমােরশি আলম, প্রমা. জারিি, প্রমা.
িসলম উল্লাহ, প্রমা. আিিুল কারিে, ছারলহ আহমি প্রচৌধুেী, এম আশোেু ল আলম এিং িংসিি কসমটিে
িিিয িসচি োক্ররম সমরিি নাসজয়া সশসেন, প্রল. করর্পল মসহউসদ্দন আহরমি এিং কসমটিে িিিযিৃন্দ
উ্সস্থত সছরলন।
চট্টগ্রাম- ৯ এসেল ২০১৭ সি.

সিটি মময়রেে িারে
চট্টগ্রাম মমসিরকল করলজ হাি্াতারলে মোগীকলযাণ িসমসত মেতৃ র্ৃরেে িাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীরনে িারে ৯ এসেল ২০১৭ সি. েসিিাে, সিরকরল
নগেভিরন িরিলন করে চট্টগ্রাম প্রমসডরকল করলজ হাি্াতারলে প্রোগীকলযার্ িসমসতে প্রনতৃ িৃন্দ প্রিৌজনয
িাোত করেন। িাোরত তাো প্রোগীকলযার্ িসমসতে কা পক্ররমে সিোসেত তেয প্রময়রেে সনকট উ্স্থা্ন
করেন। আরয়ে উৎি, িযরয়ে খাত ইতযাসি সিষয়গুরলাে তেয উ্াত্ত প্র্শ করেন। এ িময় প্রময়ে আ জ
ম নাসছে উদ্দীন িরলন, িসেদ্র িান্ধি িেকাে িামাসজক প্রিিু নীে মাধযরম োষ্ট্রীয়ভারি নানা মুখী উরিযাগ
গ্রহন করে িাসেদ্র সিরমাচরনে িাসয়ত্ব ্ালন কেরছ। ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম প্রমসডরকল করলজ হাি্াতাল
প্রোগীকলযার্ িসমসতও িসেদ্র এিং অিহায় প্রোগীরিে ভসতপ সচসকৎিা সিষরয় িহর াসগতা সিরয় ারে। প্রময়ে
িরলন, িসেদ্র ও অিহায় প্রোগীরিে কলযারর্ প্রোগীকলযার্ িসমসতে জনয ১০ প্রকাটি টাকাে একটি তহসিল
গ ন কো হরি। ারত িসেদ্র ও অিহায় প্রোগীরিে ঔষধ, ্েয, েক্ত, িস্ত্র, চশমা, কৃ সিম অংগ, াতায়াত
খেচ ইতযাসি িযয় কো িম্ভি হয়। এ লরে সতসন িমারজে িানশীল, সিত্তিান, মহানুভি িযসক্ত ও
েসতষ্ঠারনে িহর াসগতা কামনা করেন। এ িময় প্রোগীকলযার্ িসমসতে িভা্সত সিরগসডয়াে প্রজনারেল ডা.
জালাল উসদ্দন, িহ িভা্সত ডা. বতয়ি সিকিাে, আলহাজ্ব মাহমুিল
ু হািান, হারেজ আমান উল্লাহ, মুসজিুল
হক সিসদ্দকী িাচ্চু , সজয়া উসদ্দন খারলি প্রচৌধুেী, বিয়ি প্রমােরশি প্রহারিন, িমাজকলযার্ কমপকতপ া অসভসজৎ
িাহা িহ িংসিিো উ্সস্থত সছরলন।
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চট্টগ্রাম- ৯ এসেল ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশে এলাকায় উরেে অসভযারে
ভ্রামযমাে আোলত
৯ এসেল ২০১৭ সি. েসিিাে, িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরিযারগ সিটি মযাসজরেট িনসজিা শেসমন
এে প্রনতৃ রত্ব চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় উরেি অসভ ান ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল মহামানয হাইরকারটপে
সনরিপ শনা অনু ায়ী িযাটােী চাসলত সেক্সা উরেরিে অংশ সহরিরি ্াাঁচলাইশ োনাধীন সিসিেহাটস্থ আিিুল
মসজরিে সেক্সাে গযারেরজ অসভ ান চাসলরয় ৫২টি অবিধ িযাটােী চাসলত সেক্সাে চাজপাে জব্দ কো হয়।
একই অসভ ারন প্রকারতায়ালী োনাধীন খাতু নগঞ্জ এলাকায় নালা ও সিটি কর্পারেশরনে োোে উ্ে
অবিধভারি প্রিাকারনে মালামাল ও প্রতরলে ড্রাম প্রেরখ িিপিাধােরর্ে চলাচরল অিুসিধাে িৃসিে িারয় মক্কা
প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা, আব্বাি প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা, প্রজ আে প্রিােরক ২ হাজাে টাকা, সমম প্রেসডংরক
২ হাজাে, িােিা প্রিােরক ২ হাজাে টাকা, মসিনা িহুমুখী মুেগী সিক্রয় প্রকন্দ্ররক ২ হাজাে টাকা ও আসমে
প্রিােরক ২ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ২০ হাজাে টাকা জসেমানা আিায় কো হয়।
অসভ ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসশ¬ি সিভাগ িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগর্ ও সিএমস্ ্ুসলশ
মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ৯ এসেল ২০১৭ সি.

অর্াধ তেয প্রযুসিে িুফল গ্রহণ এর্ং কুফল র্জপে কেরত হরর্
মমাহো িারয়ো খাতু ে কারেেীয়া র্াসলকা উচ্চ সর্েযালয় ও করলজ
এে র্াসষপ ক ্ুেস্কাে সর্তেণ অেুিারে সিটি মময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, অিাধ তেয ে ুসক্তে িুেল গ্রহর্ এিং
কুেল িজপন কেরত হরি। সশোেীরিে িমৃি িাংলারিশ গোে লরে সিশ্বমারনে নাগসেক সহরিরি গরে
উ রত হরি। প্রময়ে েরতযরকে িুি েসতভা সিকসশত করে সনরজরিেরক িৎ, প্র াগয ও িুনাগসেক সহরিরি
গরে উ াে আহিান জানান। প্রময়ে ছাি ছািীরিে উরদ্দরশয িরলন,স্তা-মাতাে কো শুনরত হরি এিং
স্তা মাতারক িরিপাচ্চ িিান প্রিখারত হরি। ৭ এসেল ২০১৭ সি. শুক্রিাে, সিরকরল প্রমাহো িারয়ো খাতু ন
কারিেীয়া িাসলকা উচ্চ সিিযালয় ও করলজ এে িাসষপক ্ুেস্কাে সিতের্ অনুষ্ঠারন েধান অসতসেে ভাষরন
প্রময়ে এ আহিান জানান। অি করলজ কযাম্পারি অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন অি স্কু ল ও করলজ
গভসনপং িসডে িভা্সত ও চসিক ্যারনল প্রময়ে প্রজািাইো নাসগপি খান। অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসে সছরলন
কাউসিলে প্রমা. আজম, চট্টগ্রাম মাধযসমক ও উচ্চ মাধযসমক সশো প্রিারডপে করলজ ্সেিশপক িুমন িেুয়া,
সিিযালয় ্সেিশপক কাজী নাসজমুল ইিলাম, িারিক অধযে িসে কারিেী, গভসনপং িসডে িারিক িভা্সত
আসমনুে েসশি কারিেী। অনযরিে মরধয উ্সস্থত সছরলন চট্টগ্রাম মহানগে জাতীয় শ্রসমকলীরগে িভা্সত
িখরতয়াে উসদ্দন খান, মহানগে আওয়ামীলীরগে িিিয প্রমাহািি প্রিলাল উসদ্দন, প্রময়রেে একান্ত িহকােী
িসচি োয়হান ইউিুে, আরশক েিুল খান িািু, নঈমুে েহমান, রুিারয়ত প্রহারিন, ুিলীরগে িারিক
িভা্সত ইমসতয়াজ প্রচৌধুেী, অনুষ্ঠারন স্বাগত িক্তিয োরখন অি স্কু ল ও করলরজে অধযে হাসিনা মমতাজ।
অনুষ্ঠারনে শুরুরত ধমপগ্রন্থ প্রেরক ্া , জাতীয় িংসগত ্সেরিশন, অসতসেরিে েু ল সিরয় িের্ কো হয় ।
অনুষ্ঠারনে েধান অসতসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, িৎ ও প্র াগয
নাগসেক দ্বাো প্রিরশে কলযান হরি। িতপ মান ও আগামী েজরেে উ্ে সনভপ ে করে ২০৪১ িারল িাংলারিশ
উন্নত ও িমৃি প্রিরশ উসন্নত হরি। অনুষ্ঠান প্রশরষ েধান অসতসে িাসষপক ক্রীো েসতর াসগতায় সিজয়ীরিে
হারত ্ুেষ্কাে তু রল প্রিন।
চট্টগ্রাম- ৯ এসেল ২০১৭ সি.

সশক্ষা মক্ষরে োেী ্ুরুরষে মরধয মকাে ্ােপ কয মেই
ফরতয়ার্াে র্হুমুসখ সিটি কর্পারেশে র্াসলকা উচ্চ সর্েযালয় ও করলজ এে
ের্ীণ র্েে, র্াসষপ ক ্ুেষ্কাে সর্তেণ ও িাংস্কৃসতক অেুিারে সিটি মময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, সশো প্রেরি নােী ্ুরুরষে মরধয প্রকান
্ােপকয প্রনই। িকল মানুষ এক আল্লাহে িৃসি। নােীে েমতায়রন িতপ মান িেকাে িিপরেরি িুর াগ িৃসি
করে সিরয়রছ। নােীো স্বমসহমায় সনরজরিে িেতা কারজ লাগারনাে িুর াগ ্ারে। প্রমরয়রিে সশো অজপরনে
স্বারেপ িেকাে উ্িৃসত্ত িহ িহু ধেরনে িুর াগ িুসিধা সিরয় ারে। সতসন আশা করেন িৎ ও প্র াগয
নাগসেক দ্বাো প্রিরশে কলযান হরি। ৫ এসেল ২০১৭ সি. িুধিাে, িু্ুরে েরতয়ািাি িহুমুসখ সিটি
কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিিযালয় ও করলজ এে নিীর্ িেন, িাসষপক ্ুেষ্কাে সিতের্ ও িাংস্কৃ সতক
অনুষ্ঠারন েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। অি করলজ কযাম্পারি অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন
িভা্সতত্ব করেন স্থানীয় ওয়াডপ কাউসিলে প্রতৌসেক আহমি প্রচৌধুেী। অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসে সছরলন
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মাধযসমক উচ্চ মাধযসমক সশো প্রিাডপ চট্টগ্রাম এে করলজ ্সেিশপক িুমন িেুয়া, সশো ও স্বাস্থয সিষয়ক
স্থায়ী কসমটিে িভা্সত কাউসিলে নাজমুল হক সডউক। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সশো কমপকতপ া
সমরিি নাসজয়া সশসেন, স্বাগত িক্তিয োরখন অি স্কু ল ও করলরজে অধযে এি এম িখরতয়াে। অনুষ্ঠারনে
শুরুরত ধমপগ্রন্থ প্রেরক ্া , জাতীয় িংসগত ্সেরিশন, অসতসেরিে প্রক্রি ও েু ল সিরয় িের্ কো হয় ।

অনুষ্ঠারনে েধান অসতসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, অিাধ তেয
ে ুসক্তে িুেল গ্রহর্ এিং কুেল িজপন কেরত হরি। সশোেীরিে িমৃি িাংলারিশ গোে লরে সিশ্বমারনে
নাগসেক সহরিরি গরে উ রত হরি। প্রময়ে েরতযরকে িুি েসতভা সিকসশত করে সনরজরিেরক িৎ, প্র াগয ও
িুনাগসেক সহরিরি গরে উ াে আহিান জানান। িতপ মান ও আগামী েজরেে উ্ে সনভপ ে করে ২০৪১
িারল িাংলারিশ উন্নত ও িমৃি প্রিরশ উসন্নত হরি। সতসন সিটি কর্পারেশরনে সশো সিোে, স্বাস্থয প্রিিা িহ
সিন ও সগ্রন সিটি গোে প্রেরি িিপ মহরলে িহর াসগতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান প্রশরষ েধান অসতসে
িাসষপক ক্রীো েসতর াসগতায় সিজয়ীরিে হারত ্ুেষ্কাে তু রল প্রিন।
চট্টগ্রাম- ৯ এসেল ২০১৭ সি.

সিটি মময়রেে িারে চট্টগ্রাম মেরেে সিআইসজ এে মিৌজেয িাক্ষাৎ
৯ এসেল ২০১৭ সি. েসিিাে, িন্ধযায় নগেভিন প্রময়ে িিরে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসছে উদ্দীরনে িারে চট্টগ্রাম প্রেরঞ্জে নিসন ুক্ত সডআইসজ এি এম মসনে-উজ-জামান সিস্এম, স্স্এম
প্রিৌজনয িাোৎ করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা.িামিুরদ্দাহা, িসচি
প্রমাহািি আিুল প্রহারিন, এসডশনাল সডআইসজ প্রমাহািি িাখাওয়াত প্রহািাইন িহ কাউসিলে ও চসিরকে
উর্ধ্পতন কমপকতপ ািৃন্দ উ্সস্থত সছরলন। প্রিৌজনয িাোরত নিসন ুক্ত সডআইসজ প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা
করেন। প্রময়ে চট্টগ্রাম
প্রজলা িহ চট্টগ্রাম সিভারগ জঙ্গী ও িন্ত্রািী এিং মািক প্রিিী ও সিরক্রতারিে
কর াে হরে িমন কোে জনয সডআইসজরক অনুরোধ জানান।
িংর্ােোতা
মমা. আর্েুে েসহম
জেিংরযাগ কমপ কতপা
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