চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৯ এসেল ২০১৮ সি.

কাপাসগ ালা সসটি কগপপাগেশন বাসলকা উচ্চ সবদ্যালয় এে
পসেচালনা পর্প গদ্ে সভা অনুসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত কা্ািরগালা সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদ্যালয়
এে
্সেচালনা ্র্পরদ্ে এক িভা ০৯ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে ,সিকারল নগে
ভিরনে িরেলন করে অনুসিত হয়। িভায় িভা্সতত্ব করেন ্সেচালনা ্সের্রদ্ে
িভা্সত ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িভায় সশো
েসতিারনে ্সেচালনা ্র্পরদ্ে িদ্িযো িাড়াও চসিরকে েধান সশো কমপকতপ া সমরিি
নাসজয়া সশসেন, সশো কমপকতপ া িাইফু ে েহমান, অসভভািক েসতসনসধ এ আে এন শামীম
উসদ্দন, সশেক েসতসনসধ িারহদ্া নািসেন খান,তািসলমা আকতাে এিং কসমটিে িদ্িয
িসচি িংসিষ্ট সশো েসতিারনে েধান সশেক িুকুমাে প্রদ্িনাথ উ্সিত সিরলন। িভায়
অত্র সশো েসতিারনে সিগত িিে ও ২০১৮ িারলে িম্ভািয িারজট, সিগত িভাে
কা পসিিেণী অনুরমাসদ্ত হয়। ২০১৮ িরন প্রকন্দ্রীয়ভারি ইএমআইএি চালু এিং সিনা
প্রিতরন অধযয়রনে আরিদ্ন অনুরমাদ্ন,আধুসনক মারনে মাসিসমসিয়া ক্লািরু্ ততেী
কেরনে সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়।
চট্টগ্রাম- ০৯ এসেল ২০১৮ সি.

সসটি মেয়গেে সাগে চট্টগ্রাে েহান েী বাস সেসনবাস,সড়ক পসেবহন শ্রসেক
ইউসনয়ন মেসি নং-১৭৯ মনতৃ বৃন্দ এবং পাাঁচলাইশ যুব সংগেে সাগে েতসবসনেয়
িম্প্রসত অনুসিত সনিপাচরন সিজয়ী
চট্টগ্রাম মহানগেী িাি সমসনিাি,িড়ক ্সেিহন
শ্রসমক ইউসনয়ন প্রেসজ নং-১৭৯ এে প্রনতৃ িৃন্দ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারথ ৮ এসেল ২০১৮ সি. সিরকরল নগেভিরনে
প্রময়ে দ্িরে প্রিৌজনয িাোত ও মতসিসনময় করেন। এিময় কসমটিে উ্রদ্ষ্টা আলহাজ্ব
প্রমা. আিদ্ুল নিী প্রলদ্ু, িাধােন িম্পাদ্ক প্রমাহােদ্ নুরুল হক, প্রচয়ােমযান এি এম
জাহাঙ্গীে আলম, প্রমা. িসদ্উল আলম, হাজী প্রমা. আিদ্ুল হাসকম(হারুন), প্রমা. ইিমাইল
প্রচৌধুেী, সশমুল কাসন্ত দ্াশ িহ িংসিস্ট প্রনতৃ িৃন্দ উ্সিত সিরলন। মতসিসনমরয় তাো
তারদ্ে ইউসনয়ন ্সেচালনায় প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা করেন। মতসিসনমরয় চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন ানজট সনেিন, াত্রীরদ্ে
িারথ প্রিৌজনযমূলক আচেণ এিং মাসলক শ্রসমক িুস্পরকপ ে উ্ে গুোত্বারো্ করে তারদ্ে
িি ধেরনে িহর াসগতাে আশ্বাি েদ্ান করেন। ্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারথ ্াাঁচলাইশ ুি িংরেে নি সনিপাসচত
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প্রনতৃ িৃন্দ প্রিৌজনয িাোত এিং মতসিসনময় করেন। িাোরত তাো সিটি প্রময়রেে
িামাসজক কমপকান্ড িহ িজপয িযিিা্না ও ্সেরিশ িান্ধি নগেী গড়াে কা পক্ররমে
িারথ িহর াসগতাে কথা জানান। মতসিসনমরয় প্রময়ে
ুি িংরেে নিসনিপাসচত
প্রনতৃ িৃরন্দে প্রিিাধমী কা পক্রম ্সেচালনাে আহিান জানান। এিময় ৩ নং ্াাঁচলাইশ
ওয়ািপ কাউসিলে কসফল উসদ্দন খান, ্াাঁচলাইশ ুি িংরেে প্রচয়ােমযান প্রমা. আলমগীে,
মহািসচি িাইফু ল ইিলাম, ক্রীড়া িসচক িানসজন িহ প্রনতৃ িৃন্দ উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৯ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাে সসটি কগপপাগেশগনে সেচ্ছন্ন সবভাগ ে সেন্বয় সভায়
িলাবদ্ধতা সনেসন ও েশা সনয়ন্ত্রগন সবগশর্ ক্রাশ মরাগ্রাে মোর্না মেয়গেে
চট্টগ্রাম নগেীে জলািদ্ধতা সনেিন ও মশা সনয়ন্ত্ররন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ১০ এসেল
প্রথরক ৫ প্রম ্ পন্ত নগেীে ৪১ টি ওয়ারিপ সিরশর্ ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেরি। ৮ এসেল
২০১৮ সি. সিরকরল নগেভিরনে প্রকসি আিদ্ুচ িত্তাে সমলনায়তরন ্সেচ্ছন্ন সিভারগে
কমপকতপ া-কমপচােীরদ্ে এক িমন্বয় িভায় এ ক্রাশ প্রোগ্রাম প্রোর্না প্রদ্ন
চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন।সতসন িরলন, নাগসেক দ্ূরভপ াগ
লােরিে লরে নগেীে ৪১ টি ওয়ারিপে িকল নালা-নদ্প মা প্রথরক মাটি ও আিজপনা
উরত্তালন,মশাে সিম ধ্বংিকােী লাসভপ িাইি(মশাে সিম ধ্বংিকােী প্রকসমরকল) সিটারনা
হরি। ২৫ সদ্রনে এ কমপিূচী িাস্তিায়রন েসতটি ওয়ারিপ ১শত জন প্রিিক িকাল ৮ টা
প্রথরক সিরকল ৩ টা ্ পন্ত ৩ সদ্ন িযা্ী এ কারজ সনরয়াসজত থাকরি। েসতসদ্ন ৫ টি
ওয়ারিপ ৫ শত প্রিিক জলািদ্ধতা সনেিন ও মশা সনয়ন্ত্ররন কাজ কেরি। প্রময়ে িরলন,
১০ প্রথরক ১২ এসেল ্ পন্ত ৩ সদ্ন ২০,২১,৩২,৪০ ও ৪১ নং ওয়ারিপ, ১৩ প্রথরক ১৬
এসেল৭,৮,১৫,২৪ ও ৩৯ নং ওয়ারিপ, ১৭ প্রথরক ১৯ এসেল ১৭,১৯,৩৬,৩৭ ও ৩৮ নং
ওয়ারিপ, ২০ এসেল প্রথরক ২৩ এসেল ৪,১৪,১৬,২৬ ও ৩১ নং ওয়ারিপ, ২৪ এসেল প্রথরক
২৬ এসেল ১০,১১,১৩,২২ ও৩৫ নং ওয়ারিপ,২৭ এসেল প্রথরক ২৯ এসেল ৯,২৩,২৫,২৭ ও
৩৪ নং ওয়ারিপ, ৩০এসেল প্রথরক ২ প্রম ৩,৫,৬,১২ ও ৩৩ নং ওয়ারিপ এিং ৩ প্রম
প্রথরক ৫ প্রম ্ পন্ত ১,২,১৮,২৮,২৯ ও ৩০ নং ওয়ারিপ সিরশর্ ক্রাশ প্রোগ্রাম ্সেচাসলত
হরি। িমন্বয় িভায় প্রময়ে আরো প্রোর্না প্রদ্ন প্র েসত মারি অথিা েসত ২ মাি
অন্তে ্সেচ্ছন্ন সিভারগ কমপেত িকল প্রিিক একই িমরয় ৪১ টি ওয়ারিপ ্সেচ্ছন্ন
কা পক্রম ্সেচালনা কেরি। এ কা পক্ররমে তাসেখ থািমরয় প্রোর্না কো হরি। িমন্বয়
িভায় প্রময়ে িরলন, ্সেচ্ছন্ন ও ্সেরিশ িান্ধি নগেী গড়াে েতযয় প্র প্রকান ঝুাঁ সক
গ্রহণ কো হরি। এ প্রেরত্র সতসন িোসনত নগেিািীে িাসিপক িহর াসগতা েতযাশা
করেন। িমন্বয় িভায় িভা্সতত্ব করেন ্সেচ্ছন্ন সির্য়ক িায়ী কসমটিে িভা্সত
তশিাল দ্াশ িুমন। িভায় ৩৫ নং ওয়ািপ কাউসিলে হাজী নুরুল হক, ৩৩ নং ওয়ািপ
কাউসিলে হািান মুোদ্ সিপ্লি, ৭ নং ও ািপ কাউসিলে এম প্রমািােক আলী, েধান
েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরমদ্, অসতসেক্ত েধান েরকৌশলী প্রমা. েসফকুল ইিলাম
মাসনক, েধান ্সেচ্ছান্ন কমপকতপ া প্রশখ িসফকুল মান্নান সিসদ্দকী, সনিপাহী েরকৌশলী িুসদ্্
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িিাক িহ িংসিষ্ট কমপকতপ াো
কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ
স্বারথপ নগেীে সভআইস্ িড়ক িহ
সনধপাসেত িমরয় িকল িাস্টসিন
িরলন, তাাঁে সভশন অনু ায়ী তাাঁে
উ্হাে প্রদ্য়া হরি। এ লরে সতসন
কমপকতপ া-কমপচােীরদ্ে আন্তসেক িহর

উ্সিত সিরলন। িমন্বয় িভায় চট্টগ্রাম সিটি
জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, ্সেরিশ িুেোে
েধান িড়রকে দ্ু’্ারশ প্রকান িাষ্টসিন থাকরি না।
অ্িােন করে ্সেরিশ িুেো কো হরি। প্রময়ে
প্রময়ারদ্ে মরধযই সগ্রন এিং সক্লন সিটি নগেিািীরক
তাাঁে কমপ ্সেকল্পনা থা থভারি িাস্তিায়রন িংসিষ্ট
াসগতা কামনা করেন।

সংবাদ্দ্াতা
মো. আবদ্ুে েসহে
িনসংগযা কেপ কতপা
চট্টগ্রাে সসটি কগপপাগেশন
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