চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
জনসিংরযাগ শাখা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

২০নং দদেওয়ান বাজার ওয়াররর্ডে দপৌরকর সংক্রান্ত সুধী সমারবরশ-- সসসটি দময়র
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেরছিন , সিম্প্রসতি অনুসষ্ঠিতি
অ্যারসিসিরমরন্টেরে উররে আসরলে-আরসত্তি দাসখলেকারেীরদরে আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে রে শুনানী
অবি্যাহতি আরছি। ইরতিামরধ্য প্রোয় সিম্মাসনতি ৫৬ হাজারে পহাল্ডারে আসরলে আরসত্তি দাসখলে
কররেরছি। তিারদরে আসরলে রযর্পোয়ক্ররম সনষ্পসত্তি হরচ্ছে। আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে অরনরকরে রূরবির্পেরে
পরৌরেকরে বিহালে এবিং নামমাত্র ৫১ টিাকা ধাযর্পে্য সিহ পহাল্ডারেরদরে মতিামতি আমরলে সনরয় সিরবির্পোচ
ছিাড় সদরয় যারচ্ছে। পময়রে বিরলেন, নামমাত্র ৫১ টিাকা পরৌরেকরে যারদরে উররে ধাযর্পে্য হরয়রছি বিা হরবি
তিারদরে সিকরলেরে পরৌরেকরে আমারে সনজ তিহসবিলে পথেরক প্রেসতিবিছিরে এক সিারথে রসরেরশাধ কররে
পদবি- যারতি গরেীবি জনগরণেরে কষ্ট না হয় । পময়রে বিরলেন, অতিীরতিরে ধারোবিাসহকতিায় পরৌরেকরে
রুনঃমূলে্যায়ন হরয়রছি। সবিগতি সিারবিক মাননীয় পময়রে আলেহাজ্ব এ সবি এম মসহউসদ্দন পচৌধুরেী ও
আলেহাজ্ব পমাহাম্মদ মঞ্জুরে আলেরমরে সিময়ও অ্যারসিসিরমন্টে সিম্পন্ন হরয়সছিলে। উভেরয়রে সিারবিক
পময়রে মরহাদরয়রে আমরলে পহাসল্ডং টি্যাক্স পয হাররে সনধর্পোসরেতি হরয়সছিলে একই হাররে বিতির্পে মারনও
রঞ্চবিাসরর্পেকী পরৌরেকরে রুনঃমূলে্যায়ন হরয়রছি। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন সিরেকাররেরে পগরজটি
সবিজ্ঞসপরে বিাসহররে ১% পরৌরেকরে বিৃসদ্ধি করোরে পকান ক্ষমতিা রোরখ না। তিা সিরত্তি¡ও পরৌরেকরে বিৃসদ্ধি
করোরে অরবিাদ তিু রলে জনগরণেরে সনকটি সমথে্যাচারে ও অরপ্রেচারে চালোরনা হরচ্ছে - যা কাম্য নয়।
সতিসন বিরলেন, যারো ¯পে^চ্ছোয়, স্বজ্ঞারন সমথে্যাচারে কররে জনমরন সবিভ্রাসন্তি সিৃসষ্ট করেরছি তিারদরে
সবিররয় সবিরবিচনারে ভোরে নগরেবিাসিীরে উররে অসরর্পে তি হরলো। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন আররো
বিরলেন, পকন্দ্রীয় সিরেকারে ও স্থানীয় সিরেকারে টি্যারক্সরে উররে সভেসত্তি কররেই পদরশরে কাযর্পেক্রম
রসরেচালেনা কররে। জনগরণেরে সিহরযাসগতিা ছিাড়া পদরশরে উন্নয়ন ও সিমৃসদ্ধি সিম্ভবি নয়। পসি
সবিরবিচনায় সিম্মাসনতি পহাল্ডারেরদরে সনয়সমতি পহাসল্ডং টি্যাক্স রসরেরশাধ করোরে আহবিান জানান
পময়রে। সিুধী সিমারবিরশ পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন ১৯৯৪ -১৯৯৫ সিন পথেরক ২০১৫-২০১৬
অথের্পে বিছিরে রযর্পেন্তি পরৌরেকরে সনধর্পোরেণে , রুনঃমূলে্যায়ন এরে তিথে্য উরাত্তি উরস্থারন কররে বিরলেন ,
সবিগতি সিকলে পময়ররেরে আমরলে পহাল্ডারেরদরে পরৌরেকরে বিৃসদ্ধি পররয়রছি । বিতির্পে মান অ্যারসিসিরমন্টে
চলোকারলে সিরবির্পোচ ছিাড় সদরয় পরৌরেকরে সনধর্পোরেণে করো হরচ্ছে। প্রেসিঙ্গক্ররম পময়রে বিরলেন , দাসয়ত
গ্রহণে করোরে সিময় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেসতি মারসি প্রেশাসিসনক বি্যয় সছিলে ৯ পকাসটি টিাকা।
বিতির্পে মারন তিা পবিরড় ২০ পকাসটি টিাকায় পরৌরছিরছি। বিতির্পে মান চসসিরকরে জনবিলে প্রোয় সিারড় ৯ হাজারে।
এরে সিারথে উৎসিবি ভোতিা, নবিবিরর্পে ভোতিা যুক্ত হরয়রছি। সতিসন বিরলেন, ১৯৯৪-১৯৯৫ সিরন বিাৎসিসরেক
প্রেশাসিসনক বি্যয় সছিলে মাত্র ১৭ পকাসটি টিাকা।
আরে বিতির্পে মারন তিা পবিরড় বিছিররে ১৯১ পকাসটি টিাকায় পরৌরছিরছি । পময়রে সিম্প্রসতি ২০নং পদওয়ান
বিাজারে ওয়াররর্পে রে ৫২ জন পহাল্ডাররেরে আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে সনস্পসত্তি হওয়া তিথে্য উরাত্তি তিু রলে
ধররে বিরলেন, উরল্লেসখতি ৫২ জন পহাল্ডাররেরে ১৯৮৯-১৯৯০ সিরন চূ ড়ান্তি পভেলেু্য সছিলে ৭ লেক্ষ ২৫
হাজারে ৬শতি টিাকা। ১৯৯৪-১৯৯৫ সিরন সিংরশাসধতি পভেলেু্য সছিলে ২০ লেক্ষ ৫৬ হাজারে ৮ শতি
টিাকা। ১৯৯৪-১৯৯৫ সিরন চূ ড়ান্তি পভেলেু্য সছিলে ১০ লেক্ষ ২ হাজারে ৭২০ টিাকা । পসিখারন ৫১%
পভেলেু্য হ্রাসি করো হরয়সছিলে। ১৯৯৪-১৯৯৫ সিরন চূ ড়ান্তি পভেলেু্য সছিলে ১০ লেক্ষ ২ হাজারে ৭২০ টিাকা।
২০১১-২০১২ সিরন সিংরশাসধতি পভেলেু্য সছিলে ৩০ লেক্ষ ৬৯ হাজারে ৩শতি টিাকা এবিং ২০১১-২০১২
সিরন চূ ড়ান্তি পভেলেু্য সছিলে ১৭ লেক্ষ ৮২ হাজারে ২শতি টিাকা । পসিখারন ৪১ % পভেলেু্য হ্রাসি রায় ।
২০১১-২০১২ অথের্পে বিছিররে চূ ড়ান্তি পভেলেু্য সছিলে ১৭ লেক্ষ ৮২ হাজারে ২শতি টিাকা । ২০১৭-২০১৮
সিরন সিংরশাসধতি পভেলেু্য সছিলে ১ পকাসটি ৮৫ লেক্ষ ১২ হাজারে ৫শতি টিাকা । ২০১৭-২০১৮ সিরন
চূ ড়ান্তি পভেলেু্য সনধর্পোসরেতি হরয়রছি ৪৫ লেক্ষ ১৯ হাজারে ১শতি টিাকা । এরতি ৭৫% পভেলেু্য হ্রাসি করো
হরয়রছি। সতিসন আররো বিরলেন, বিতির্পে মান আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে ২০নং পদওয়ান বিাজারে ওয়াররর্পে রে
৫২ জন পহাল্ডাররে মরধ্য ১৬ জন পহাল্ডাররেরে পরৌরেকরে রূরবির্পেরে ন্যায় বিহালে পরেরখরছি । এ ছিাড়াও ১
জন মুসক্তরযাদ্ধিা এবিং ৬ জন পহাল্ডাররেরে নামমাত্র টি্যাক্স ৫১ টিাকা কররে সনধর্পোরেণে করো হরয়রছি।
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সতিসন নগরেীরে উন্নয়রনরে স্বারথের্পে দলে-মতি সনসবির্পেরশরর সিকলেরক সিহরযাসগতিারে হাতি প্রেসিাসরেতি করোরে
আহবিান জানান। সিুধী সিমারবিরশ সিভোরসতিত কররেন র্যারনলে পময়রে ও ২০নং পদওয়ান বিাজারে
ওয়ারর্পে কাউসন্সিলেরে পচৌধুরেী হাসিান মাহমুদ হাসিনী। মরঞ্চ কাউসন্সিলেরে হাসবিবিুলে হক , সিারবিক
কাউসন্সিলেরে আবিু জাফরে পচৌধুরেী, চট্টগ্রাম মহানগরে আওয়ামীলেীরগরে উররদষ্টা পশখ মাহমুদ
ইসিহাক, ২০নং পদওয়ান বিাজারে ওয়ারর্পে আওয়ামীলেীরগরে সিাধারেণে সিম্পাদক আবিু ততিয়বি ,
২১নং ওয়ারর্পে আওয়ামীলেীরগরে সিাধারেণে সিম্পাদক পমারেরশদুলে আলেম সিহ স্থানীয় গন্যমান্য
বি্যসক্তবিগর্পে এবিং রোজস্ব সিারকর্পেলে ৩ এরে করে কমর্পেকতির্পে া ও উর করে কমর্পেকতির্পে াবিৃন্দ উরসস্থতি সছিরলেন।
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসসটি করপর্ডে াররশরনর আসপল-আপসত্তি দোসখিরলর সময়
১১ সররসম্বর ২০১৭ সখ.পরর্ডেন্ত বসধর্ডেত হরলা
করে সবিসধ ১৯৮৬ এরে ১৯ , ২০ ও ২১ সবিসধরে আওতিায় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে ৪১সটি
ওয়াররর্পে সিম্প্রসতি অনুসষ্ঠিতি অ্যারসিসিরমন্টে সিংক্রান্তি সবিররয় আসরলে -আরসত্তি দাসখরলেরে সিময় বিসধর্পেতি
কররে ১১ সররসিম্বরে ২০১৭ সখ . রযর্পেন্তি করো হরয়রছি । সিংসরর্পে ষ্টরদরে এ সবিররয় আসরলে -আরসত্তি
দাসখলে করোরে জন্য অনুররোধ করো হরলো।
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসসটি করপর্ডে াররশরনর পঞ্চবাসরর্ডেকী কর পুনঃমূল্যায়ন সবররয়
আসপলকারীরদের
সরসভিউ দবাররর্ডে র শুনানীর দেশম সদেরন ২১৯ জন দহাল্ডাররর আপসত্তি সনষ্পসত্তি দশরর
দভিলু্য কমল ৭০.৮৪%
৯ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেলে -৫ এরে আসরলেকারেীরদরে আসরলে সনষ্পসত্তিরে জন্য সিকালে ১১ টিা
পথেরক সরেসভেউ পবিারর্পে এরে কাযর্পেক্রম শুরু হয় । আজ ২১৯সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি করো হয়। শুনানীরে
দশম সদরন আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে উরসস্থতি হওয়ারে জন্য ২২৫ জন পহাল্ডারে এরে সনকটি রত্র
পপ্রেরেণে করো হরলে তিরন্মারধ্য ২১৯ জন পহাল্ডারে আরীলে সরেসভেউ পবিাররর্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থতি
হন। আরীলে সরেসভেউ পবিারর্পে পহাল্ডারেরদরে আরসত্তি আমরলে সনরয় সনধর্পোসরেতি পভেলেু্য পথেরক গরড়
৭০.৮৪% ছিাড় সদরয়রছি। এছিাড়াও ২৩ জন গরেীবি পহাল্ডারেরক বিছিররে নামমাত্র ৫১ টিাকা পহাসল্ডং
টি্যাক্স সনধর্পোরেন করো হরয়রছি এবিং ১৮ জন পহাল্ডাররেরে পরৌরেকরে রূরবির্পেরে হারে বিহালে রোখা হরয়রছি।
১ জন মুসক্তরযাদ্ধিা সিহ ২ জরনরে পরৌরেকরে মওকুফ কররে পদয়া হরয়রছি। আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে
২১৯ জন পহাল্ডাররেরে অ্যারসিসিরমন্টে পভেলেু্য ৩ পকাসটি ৯২ লেক্ষ ৫১ হাজারে ২ শতি টিাকা পথেরক
কসমরয় ১ পকাসটি ১৪ লেক্ষ ৪৫ হাজারে ২ শতি ২০ টিাকা পভেলেু্য ধাযর্পে্য কররেরছি। ফরলে এ্যারসিসিরমন্টে
ভে্যালেু পথেরক ২ পকাসটি ৭৮ লেক্ষ ৫ হাজারে ৯ শতি ৮০ টিাকা পভেলেু্য কমলে। প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতির্পে ারে
দপররে আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে শুনানীরতি পময়ররেরে ররক্ষ সিভোরসতিত কররেন কাউসন্সিলেরে হাসবিবিুলে
হক। এরতি আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে সিদসি্য প্রেরকৌশলেী এম .আবিদুরে রেসশদ, এররভোরকটি চন্দন
সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতির্পে া র. মুহম্মদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, করে কমর্পেকতির্পে া ও উর করে
কমর্পেকতির্পে া সিহ সিংসরষ্ট কমর্পেকতির্পে াবিৃন্দ উরসস্থতি সছিরলেন।
উরল্লেখ্য পয, আসরলে-আরসত্তি দাসখরলেরে পময়াদ ১১ সররসিম্বরে ২০১৭ রযর্পেন্তি বিৃসদ্ধি করো হরয়রছি।
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

সসসটি দময়র আ জ ম নাসছির উদ্দীরনর সারথ
জাপারনর মান্যবর রাষ্ট্রদেূত Mr. Hiroyasu Izumi দসৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীরনরে সিারথে তিাঁ রে দপররে বিাংলোরদরশ
সনযুক্ত জারারনরে মান্যবিরে রোষ্ট্রদূতি Mr. Hiroyasu Izumi (সহররোইয়াসিু ইজুসম) ০৮ নরভেম্বরে
২০১৭সখ.বিৃহষ্পসতিবিারে, সিকারলে পসিৌজন্য সিাক্ষাতি কররেন । সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন
এরে দপররে জারারনরে মান্যবিরে রোষ্ট্রদূতি উরসস্থতি হরলে পময়রে তিারক ফুরলেলে শুরভেচ্ছোয় স্বাগতি
জানান এবিং চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে মরনাগ্রাম খসচতি পক্রস্ট উরহারে প্রেদান কররেন।
পসিৌজন্য তবিঠরক সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিাংলোরদরশরে সিারথে জারারনরে বিন্ধুতরূণের্পে
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সিুসিম্পরকর্পেরে উররে গুরুতাররোর কররে বিরলেন , জারান বিাংলোরদরশরে অথের্পে ননসতিক উন্নয়ন
অংশীদারে। বিাংলোরদরশরে বিাসণেজ্য খাতি ও নানামুখী উন্নয়রন জারারনরে সিহরযাসগতিা ও
অংশগ্রহণে সবিশ্ব দরেবিাররে পদরশরে অবিস্থানরক আররো সিমুন্নতি করেরবি। সিাক্ষাতি আরলোচনায়
রোষ্ট্রদূতি ওয়ারে সসিরমসট্রিরতি সচরেশাসয়তি সদ্বিতিীয় সবিশ্বযুরদ্ধি আত্মদানকারেী জারাসন তসিন্যরদরে
আত্মারে শাসন্তি কামনা কররেন। সসিসটি পময়রেও শহীদরদরে প্রেসতি সিমরবিদনা জ্ঞারন কররেন। পময়রে
তিারে দাসয়ত গ্রহন পথেরক এ সিময় রযর্পেন্তি গৃসহতি উন্নয়ন কমর্পেকান্ড সবিস্তাসরেতি তিথে্যসচত্র তিু রলে ধররে
বিরলেন, চট্টগ্রাম উরকূলেীয় এলোকা সহরসিরবি প্রোকৃসতিক দুরযর্পোরগরে আশংকা রেরয়রছি ।নগরেীরতি
জলোবিদ্ধিতিারে সিমসি্যা, বিজর্পে ্য বি্যবিস্থারনা সিংক্রান্তি সিমসি্যা, এলে ই সর সিংরযাজন, সবিউসটিসফরকশন,
এলে ই সর সবিলেরবিারর্পে বি্যবিস্থারনা , রযর্পেটিন সশল, গারমর্পেন্টেসি সশল, রাওয়ারে প্ল্যান্টে সিহ নানা খারতি
সবিসনরয়ারগরে সিুরযাগ রেরয়রছি। সতিসন বিরলেন , জারান জাইকারে মাধ্যরম চট্টগ্রাম নগরেীরতি
অবিকাঠারমা ও পযাগারযাগখারতি বি্যারকভোরবি সিহরযাসগতিা সদরয় যারচ্ছে। যা প্রেশংসিনীয় উরদ্যাগ।
পময়রে বিরলেন, পদশী ও সবিরদশী সিাহায্য সিংস্থারে সিহরযাসগতিা এবিং চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
আরয়রে উৎসি পথেরক বিন্দরেনগরেী চট্টগ্রামরক দৃসষ্ট নন্দন , সনরোরদ, সিবিুজ ও রসরেচ্ছেন্ন নগরেী
গড়ারে প্রেরচষ্টা চলেরছি। সতিসন সিরেকাররেরে সবিসনরয়াগবিান্ধবি রসরেরবিশ গড়ারে নানাসদক তিু রলে ধররে
বিরলেন, চট্টগ্রাম অথের্পে নীসতিরে হৃদসরন্ড ও বিাসনসজ্যক খাতি । চট্টগ্রাম সবিসনরয়ারগরে উত্তিম স্থান।
এছিাড়াও সিরেকারে সমরেশরোই এবিং আরনায়ারো সিহ নানা জায়গায় অথের্পে রনসতিক পজান গরড়
তিু রলেরছি। এসিকলে পজারন জারান সবিসনরয়ারগ এসগরয় আসিরলে বিাংলোরদশ উরকৃতি হরবি। পময়রে
চট্টগ্রারমরে সিাসবির্পেক উন্নয়রন জারারনরে সিহরযাসগতিা চান। পসিৌজন্য সিাক্ষারতি জারানী রোষ্ট্রদূতি
সহররোইয়াসিু ইজুসম মরহশখালেীরতি গভেীরে সিমুদ্রবিন্দরে সনমর্পোরণে জারান সিরেকাররেরে ৬ ’শ সবিসলেয়ন
রলোরে অথের্পে সিহায়তিারে সবিরয়সটি আরলোচনা কররেন। এছিাড়াও ঢাকা ,চট্টগ্রাম, কক্সবিাজারে
মাতিারেবিাসড় রযর্পেন্তি স্থলে ও পনৌররথে পযাগারযাগ বি্যবিস্থা উন্নয়রন জারান আগ্রহী । রোষ্ট্রদূতি
বিাংলোরদরশ বিাসণেজ্য সিম্পকর্পে উন্নয়ন ও সিম্প্রসিারেরণে জারাসন সশল প্রেসতিষ্ঠিানসিমূরহরে সিাসবির্পেক
সনরোরত্তিা সনসশ্চিতিকরেরণেরে উররে গুরুতাররোর কররে বিরলেন , উন্নয়ন সিহরযাগী সহরসিরবি জারান
বিাংলোরদরশরে রারশ আরছি আগামীরতিও থোকরবি। পসিৌজন্য সিাক্ষাতি তবিঠরক সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতির্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা, সিসচবি পমাহাম্মদ আবিুলে পহারসিন, প্রেধান সশক্ষা
কমর্পেকতির্পে া সমরসিসি নাসজয়া সশসরেন, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতির্পে া র. মুহম্মদ মুস্তাসফজুরে রেহমান,
পময়ররেরে একান্তি সিসচবি পমাহাম্মদ মঞ্জুরুলে ইসিলোম , স্থরসতি এ পক এম পরেজাউলে
কসরেম,জনসিংরযাগ কমর্পেকতির্পে া পমা. আবিদুরে রেসহম এবিং চট্টগ্রামস্থ জারারনরে অনারেসরে কনসিলে
নুরুলে ইসিলোম সিহ সিংসরষ্টরো উরসস্থতি সছিরলেন।
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

নগরীর সুসবধাবসঞ্চত নগর জনরগাষ্ঠীর মারঝ
স্বাস্থ্যরসবা কারর্ডে সবতরণ কররলা চসসক
নগরেীরে সিুসবিধাবিসঞ্চতি নগরে জনরগাষ্ঠিীরে মারঝে স্বাস্থ্যরসিবিা কারর্পে সবিতিরেণে কররেরছি চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন ৯ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ.
সিকারলে, পক সবি আবিদুচ ছিত্তিারে সমলেনায়তিরন সিুসবিধাবিসঞ্চতি দসরেদ্র জনরগাষ্ঠিীরে করয়কজরনরে
হারতি স্বাস্থ্যরসিবিা কারর্পে সবিতিরেণে কররে এই কমর্পেসিূসচরে উরদ্বিাধন কররেন । এ স্বাস্থ্যরসিবিা কাররর্পে রে
মাধ্যরম দসরেদ্র মানুররো সবিনামূরলে্য তিারদরে সচসকৎসিা পসিবিা গ্রহন করেরতি রারেরবিন। এরে আরগ
দসরেদ্র জনরগাষ্ঠিীরে স্বাস্থ্যরসিবিা প্রেদারনরে লেরক্ষ্য চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিারথে ব্র্যাক-কনসিানর্পে
ওয়াল্ডর্পে ওয়াইর এরে মরধ্য সদ্বিরাসক্ষক সিমরঝোতিা স্মারেক চু সক্ত স্বাক্ষসরেতি হয় । কররর্পে াররেশরনরে
ররক্ষ সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন ও ব্র্যাক -কনসিানর্পে ওয়াল্ডর্পে ওয়াইর এরে ররক্ষ কনসিানর্পে
ওয়াল্ডর্পে ওয়াইরররে কাসন্ট্রি ম্যারনজারে এ পক এম মুসিা চু সক্তরতি স্বাক্ষরে কররেন । ইউররোসরয়ান
ইউসনয়রনরে অথের্পে ায়রন ব্র্যাক -কনসিানর্পে ওয়াল্ডর্পে ওয়াইর এরে সিহায়তিায় নগরেীরে ২৭সটি ওয়াররর্পে রে
সিুসবিধাবিসঞ্চতি ৯ হাজারে রসরেবিাররেরে জনরগাষ্ঠিীরে মারঝে সবিনামূরলে্য এই স্বাস্থ্যরসিবিা পদয়া হরবি ।
স্বাস্থ্যরসিবিা কারর্পে সবিতিরেণে সিভোয় সিভোরসতিত কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
নাসছিরে উদ্দীন। এ অনুষ্ঠিারন উরদ্বিাধনী বিক্তবি্য রোরখন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সশক্ষা -স্বাস্থ্য
ও রসরেবিারে রসরেকলনা সিংক্রান্তি স্থায়ী কসমসটিরে সিভোরসতি কাউসন্সিলেরে নাজমুলে হক সরউক ।

Establishment-1

Page no-3

অসতিসথে সছিরলেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতির্পে া পমা . সিামসিুরদ্দাহা ও
কনসিানর্পে ওয়াল্ডর্পে ওয়াইরররে কাসন্ট্রি ম্যারনজারে এ পক এম মুসিা । স্বাস্থ্যরসিবিা সিংক্রান্তি মূলে
উরস্থারনা তিু রলে ধররেন কনসিানর্পে ওয়াল্ডর্পে ওয়াইরররে কনরসিাসটির্পেয়াম ম্যারনজারে ইমরোনুলে হক।
অনুষ্ঠিারন ২৭সটি ওয়াররর্পে রে কাউসন্সিলেরে ও সিংরেসক্ষতি ওয়ারর্পে কাউসন্সিলেরেগণে উরসস্থতি সছিরলেন।
প্রেধান অসতিসথেরে বিক্তরবি্য সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন , চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
তিারে অঙ্গীকারে অনুযায়ী ঘররে ঘররে স্বাস্থ্যরসিবিা পরৌরছি পদয়ারে লেরক্ষ্য চসসিক রসরেচাসলেতি
পজনাররেলে হাসিরাতিালে আধুসনকায়নকরেণে এবিং স্বাস্থ্যরসিবিা সিহজলেবি্য করোরে জন্য রূরবির্পেরে
ধাযর্পে্যকৃতি সফ ৩০ টিাকা পথেরক ১০ টিাকায় সনরয় আসিা হয়। নগরেীরে প্রেসতিসটি মানুর যারতি সিুস্থভোরবি
বিাঁ চারে সিুরযাগ রায় পসি দৃসষ্টরকাণে পথেরক চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন স্বাস্থ্যরসিবিা সনসশ্চিতি কররেরছি।
পময়রে বিরলেন, প্রেরয়াজনীয় স্বাস্থ্যরসিবিা রাওয়ারে পক্ষরত্র আসথের্পে ক সিামথের্পে ্য না থোকরলে মানুর অরন্যরে
সিাহায্য সিহরযাগীতিা কামনা কররে। সকন্তু সনরজরে অথের্পে থোকরলে পযভোরবি স্বাস্থ্যরসিবিা পনয়া যায়
অরন্যরে টিাকারে উররে সনভের্পে রে কররে পসিভোরবি স্বাস্থ্যরসিবিা রাওয়া যায় না।
পসি কারেরণে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন প্রেসতিমারসি লেক্ষাসধক নগরেবিাসিীরক নামমাত্র মূরলে্য
স্বাস্থ্যরসিবিা সদরয় থোরক। পময়রে বিরলেন, চট্টগ্রাম সসিসটিরে ৬০ লেক্ষ নাগসরেরকরে মরধ্য প্রোয় ১০ -১২
লেক্ষ মানুর বিসস্তরতি বিসিবিাসি কররে। এরে বিড় একসটি অংশ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন রসরেচাসলেতি
পজনাররেলে হাসিরাতিালে, মাতিৃ সিদন হাসিরাতিালে, দাতিবি্য সচসকৎসিালেয় ও স্বাস্থ্যরসিবিা পকন্দ্র পথেরক
সচসকৎরসিবিা রারচ্ছে। সতিসন বিরলেন, সিুসবিধাবিসঞ্চতি নগরে জনরগাষ্ঠিীরে স্বাস্থ্য ও রুসষ্ট উন্নয়ন প্রেকরলরে
আওতিায় স্বাস্থ্যরসিবিা কাররর্পে রে মাধ্যরম একসটি রসরেবিারে সিাধারেণে প্রোথেসমক স্বাস্থ্যরসিবিারে জন্য
বিছিররে সিরবির্পোচ ২ হাজারে ৫ ’শ ও পকান রসরেবিাররেরে মাতিৃ তজসনতি পসিবিারে প্রেরয়াজন হরলে তিাঁ রে
জন্য বিছিররে নরেমালে পরসলেভোসরেসিহ ৩ হাজারে টিাকারে মরধ্য পসিবিা গ্রহণে করেরতি রারেরবিন । কাররর্পে রে
মাধ্যরম শুধুমাত্র চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন সরসিররনসিারেী এবিং ব্র্যাক কতিৃর্পে ক সনধর্পোসরেতি সক্লিসনক
ও হাসিরাতিারলে স্বাস্থ্যরসিবিা গ্রহণে করো যারবি। এ ছিাড়াও ঝেুঁসকরূণের্পে গভের্পে ধারেরণেরে পক্ষরত্র
সসিজাসরেয়ারনরে প্রেরয়াজন হরলে প্রেসিূসতি মা বিছিররে ৩ হাজারে টিাকারে সিারথে অসতিসরেক্ত ৬ হাজারে
টিাকা সসিজাসরেয়ান পসিবিা ও কারর্পে ধারেী বিা রসরেবিাররেরে পযরকান সিদসি্য দুঘর্পেটিনাজসনতি কারেরণে
আহতি হরলে বিছিররে সিরবির্পোচ ৫ হাজারে টিাকারে পসিবিা গ্রহণে করেরতি রারেরবিন। পময়রে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে সিারথে ইউররোসরয়ান ইউসনয়রনরে অথের্পে ায়রন সিুসবিধাবিসঞ্চতি নগরে জনরগাষ্ঠিীরে
স্বাস্থ্যরসিবিা সনসশ্চিরতি ব্র্যাক ও কনসিানর্পে ওয়াল্ডর্পে ওয়াইর কাজ করেরতি এসগরয় আসিায় ধন্যবিাদ
জানান।
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

সসসটি গভিরনর্ডেন্স প্ররজরক্টের আওতায় কাইরজন সংক্রান্ত কমর্ডেশালা অনুসষ্ঠত

সসিসটি গভেরনর্পেন্সি প্রেরজরক্টেরে আওতিায় জাইকারে আরয়াসজতি কাইরজন সিংক্রান্তি সরেরফ্রেসিারে
কমর্পেশালো ৯ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. বিৃহস্পসতিবিারে, সিকালে পথেরক নগরেভেবিরন সিরম্মলেন করক্ষ
অনুসষ্ঠিতি হয়। কমর্পেশালো উরদ্বিাধন কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন। এরতি সিভোরসতিত কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতির্পে া পমা .
সিামসিুরদ্দাহা। কমর্পেশালোয় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিসচবি পমা . আবিুলে পহারসিন, প্রেধান
প্রেরকৌশলেী পলে. করণের্পে লে মসহউসদ্দন আহরমদ, কররর্পে াররেশরনরে সবিভোগীয় ও শাখা প্রেধানসিহ ৩৩ জন
কমর্পেকতির্পে া অংশ গ্রহণে কররেন। কমর্পেশালোয় পররুসটি প্রেরজক্টে রাইররেক্টেরে এসি এ এম মাহফুজুলে
পহারসিন প্রেরজরক্টেরে সবিরয়বিস্তু তিু রলে ধররেন। কাইরজন সিম্পরকর্পে তিথে্য উরাত্তি তিু রলে ধররেন সসিসনয়রে
গভেরনর্পেন্সি পস্পশাসলেষ্ট সিাইদুরে রেহমান ও তসিয়দা পনারবিরো ইয়াছিসমন। কমর্পেশালোয় ক্ষুদ্র উন্নয়ন
রসরেকলনা প্রেণেয়ন সিহাসয়কা, কাইরজরনরে প্রেরয়াজনীয়তিা ও কমর্পেরসরেকলনা ইতি্যাসদ সবিররয়
ধারেণো পদয়া হয়। অনুষ্ঠিারনরে উরদ্বিাধক চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন কাইরজরনরে গুরুত ও এরে রদ্ধিসতি অনুসিরেণে কররে প্রেসতিষ্ঠিারনরে ক্রমাগতি কমর্পেদক্ষতিা
উন্নয়রন সিকলেরক সিরচষ্ট হওয়ারে ররোমশর্পে পদন।
চট্টগ্রাম- ৯ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসসটি করপর্ডোররশন পসরচাসলত ৬৫সটি মারকর্ডেরটির সসমসতর সদেস্য এবং
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দদোকান মাসলকরদের সারথ চট্টগ্রাম সসসটি করপর্ডোররশরনর দময়ররর মতসবসনময়

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন রসরেচাসলেতি ৬৫সটি মারকর্পেরটিরে সিসমসতিরে সিদসি্য এবিং পদাকান
মাসলেকরদরে সিারথে ৯ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ . বিৃহস্পসতিবিারে, সবিরকরলে নগরেভেবিন পক সবি আবিদুচ
ছিত্তিারে সমলেনায়তিরন মতিবিসনসময় কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন। মতিসবিসনময় সিভোয় সিভোরসতিত কররেন প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতির্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা। সিভোয়
প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতির্পে া র. মুহম্মদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, সিহকারেী এরস্টটি অসফসিারে এখলোছি
উসদ্দন ও সিংসরষ্ট কমর্পেকতির্পে াগণে উরসস্থতি সছিরলেন । মতিসবিসনমরয় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন, সসিসটি কররর্পে াররেশন রসরেচাসলেতি মারকর্পেটি সিমূরহরে রুরোতিন ও
জড়াজীণের্পে পদাকান -রাটিগুরলোরক সিংস্কারে কররে আধুসনক মারকর্পেরটি উসন্নতি করো হরবি । বিতির্পে মান
পদাকানদারেরদরে নতিু ন মারকর্পেরটি রুনবির্পোসিন করো হরবি। সতিসন বিরলেন , কররর্পে াররেশরনরে আরয়রে উৎসি
এ সিকলে পদাকান প্রেসতিষ্ঠিান। মাসলেকরদরে সনয়সমতি ভোড়া রসরেরশারধরে উররে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে ভোলে-মন্দ সনভের্পে রে কররে । পযরহতিু পদাকান মাসলেকগণে সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
রসরেবিাররেরে একসটি অংশ, তিারো সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পসিবিারে পক্ষরত্র সিহরযাগী হরলে পসিবিারে মান ও
গুন বিৃসদ্ধি করো সিহজতিরে হয় । পময়রে আশা কররেন, সিকলে পদাকান মাসলেকগণে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পসিবিাধমর্মী কারজ সিহরযাসগতিারে হাতি সিম্প্রসিাসরেতি কররে সসিসটি কররর্পে াররেশনরক
সিহরযাসগতিা করেরবিন। সতিসন প্রেসিঙ্গক্ররম বিরলেন , চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন স্বাবিলেম্বী হরলে এবিং
সিক্ষমতিা বিৃসদ্ধি পররলে নতিু ন নতিু ন মারকর্পেটি গরড় পতিারলে বি্যবিসিা -বিাসণেরজ্যরে প্রেসিারে ঘটিারনা সিম্ভবি
হরবি। সতিসন সিকলে পদাকান মাসলেকরদরে সিবির্পেসিম্মতি সসিদ্ধিারন্তি ২০১৮ সিরনরে জানুয়াসরে পথেরক
সিহনীয় রযর্পোরয় পদাকান ভোড়া বিৃসদ্ধি করোরে পঘারণো পদন। পদাকান মাসলেকগণে তিারদরেরক পররক
সিভোরে মাধ্যরম মতিামরতিরে সভেসত্তিরতি পদাকান ভোড়া বিৃসদ্ধিরে প্রেস্তাবি উরস্থারন করোয় পময়রেরক
সিাধুবিাদ জানান। তিারো বিরলেন, এ ভোরবি এরক অরররেরে সিহরযাসগতিা গ্রহণে কররে অসিম্ভবিরক সিম্ভবি
করো সিম্ভবি। পদাকান মাসলেকবিৃন্দ পময়ররেরে সিকলে কারজ সিহরযাসগতিারে আশ্বাসি পদন।
সংবাদেদোতা
দমা. আবদেুর রসহম
জনসংররাগ কমর্ডেকতর্ডে া
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