চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১১ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

সিটি মেয়রেে িারে চট্টগ্রাে িাাংবাসিক ইউসিয়রিে িব সিবাসচত
ব
কসেটিে মিৌজিয িাক্ষাত জিগরেে িহর াসগতা ছাড়া শতভাগ মিবা
সিশ্চিত কো িম্ভব িয়-- মেয়ে
গত ৩১ জানুয়াসে ২০১৮ সি. অনুটিত চট্টগ্রাম িাংিাসিক ইউসনয়ন সনিাচরন
প
সনিাসচত
প
কা সনি
প াহী
প কসমটিে প্রনতৃিৃন্দ ১১ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. েসিিাে, িন্ধ্যায় নগেভিরন
প্রময়ে িিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারে
প্রিৌজনয িাক্ষাত ও মতসিসনময় করেন। মতসিসনমরয় তাো িাসয়ত্ব ্ালনকাসলন
িমরয় প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা করেন। এ িময় প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রারম
িিিািেত িাংিাসিক িহ িিস্তরেে
প
নাগসেকরিে জনয চট্টগ্রামরক িাির্ার াগী
নান্দসনক একটি নগেী সহরিরি গরে প্রতালাে েয়াি চলরি। সতসন জনকলযাণ মুখী ও
প্রিিাধমী িকল কা ক্ররমে
প
িুেল জনগরণে সনকি প্র্ৌরি প্রিয়াে জনয গণমাধযরমে
িহর াসগতা কামনা করেন। প্রময়ে িরলন, উন্নয়ন, ্সেকল্পনা ও িাস্তিাসয়ত কা ক্রম
প
িমূহ গণমাধযরম েকাসশত হরল নগেিািীে িযারেে িাকা িযরয়ে একটি িাসিক
প সচত্র
িম্পরকপ অিসহত হওয়াে িুর াগ ্ারি। এে েরল কেিাতারিে মরন শাসি ও স্বসি
আিরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
প্রিিাধমী একটি েসতিান। এ েসতিারনে মাধযরম
নগেিািীে উন্নয়ন, আরলাকায়ন ও ্সেরিশ উন্নয়ন িহ সশক্ষা এিং স্বািযরিিা
সনশ্চিত কো হয়। জনগরণে িহর াসগতা িাো শতভাগ প্রিিা সনশ্চিত কো িম্ভি নয়।
এ প্রক্ষরত্র নাগসেক িরচতনতা িৃটি কো গণমাধযরমে ভূ সমকা অ্সেহা ।প সতসন আশা
করেন, নি সনিাসচত
প
কা সনি
প াহী
প কসমটি িাংিাসিকরিে রুটিরুশ্চজ, প্রিতন-ভাতা,
চাকুেীে সনো্ত্তা ও তারিে জীিন মারনে উন্নয়ন সনশ্চিত কেরত িক্ষম হরি। িভায়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন, চট্টগ্রাম িাংিাসিক
ইউসনয়রনে নি সনিাসচত
প
কা সনি
প াহী
প কসমটিে িভা্সত নাশ্চজম উশ্চদ্দন শযামল,
িাধােণ িম্পািক হািান প্রেেরিৌি, সিসনয়ে িহ-িভা্সত মাঈন উশ্চদ্দন িুলাল, িহ
িভা্সত প্রমাহাম্মি আলী, ুগ্ম িাধােণ িম্পািক িিুে শুভ, অে প িম্পািক কারিম
শাহ, িাংগঠসনক িম্পািক এি এম ইেরতখারুল ইিলাম, েচাে ও েকাশনা
িম্পািক আহরমি খুতুি, সনিাহী
প
িিিয উত্তম প্রিনগুি ও চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা. আিিুে েসহম উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ১১ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাে েহািগেীে জলাবদ্ধতা প্রশেরি
সবন্না ঘারিে ভূ সেকা শীর্ক
ব মিসেিাে কাল
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চট্টগ্রাম মহানগেীে জলািদ্ধতা েশমরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ও ইনসিটিউি
অি িাংলারিশ চট্টগ্রাম প্রকরেে উরিযারগ আগামীকাল ১২ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি.
প্রিামিাে, িন্ধ্যা ৬ িায় নগেীে ইশ্চিসনয়াি প ইনসিটিউরি (আইইসি চট্টগ্রাম প্রকরেে
প্রিসমনাে কক্ষ-৬ি তলা) সিন্না ঘারিে ভূ সমকা শীর্ক
প এক প্রিসমনারেে আরয়াজন কো
হরয়রি। উক্ত প্রিসমনারে েধান অসতসে সহরিরি উ্সিত োকরিন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। অনুিারন মূল িক্তা সহরিরি উ্সিত
োকরিন িাংলারিশ েরকৌশল ও ে ুশ্চক্ত সিশ্বসিিযালরয়ে ্ুেরকৌশল সিভারগে
অধযা্ক প্রমাহাম্মি শসেেুল ইিলাম। এরত িভা্সতত্ব কেরিন আইইসি চট্টগ্রাম
প্রকরেে প্রচয়ােমযান েরকৌশলী িারিক প্রমাহাম্মি প্রচৌধুেী। প্রিসমনারে িংসিি
িকলরক উ্সিত োকাে জনয অনুরোধ কো ারে।
চট্টগ্রাম- ১১ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

ঘরে ঘরে প্রসতরোধ িূগ গরড়
ব
মতারল িন্ত্রাি,
জঙ্গীবাি ও োিক েুক্ত কেরত হরব-- মেয়ে আ জ ে িাসছে উদ্দীি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পািক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুশ্চজিু
েহমারনে আহŸাারনে মত ঘরে ঘরে েসতরোধ িূগ প গরে প্রতারল িন্ত্রাি, জঙ্গীিাি ও
মািক মুক্ত কেরত হরি। এ লরক্ষয স্তা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সশক্ষক, ্ুরোসহত,
ইমাম, খসতি িকলরক িাসয়ত্ব সনরত হরি। েরক্তে সিসনমরয় অশ্চজত
প স্বাধীন স্বািরভৌম
প
িাংলারিশরক জঙ্গী োরে ্সেণত প্রকান িুেসভিসন্ধ্ িাস্তিায়ন কেরত প্রিয়া হরি না।
প্রময়ে িরলন, প্র রকান মূরলয চট্টগ্রাম নগেীরক িন্ত্রাি, জঙ্গীিাি ও মািক প্রেরক মুক্ত
কেরত সনিাসচত
প
েসতসনসধ িকলরক িাসয়ত্ব সনরত হরি। এ লরক্ষ েসতটি ওয়ারডপ িন্ত্রাি,
জঙ্গীিাি ও মািক মুক্ত কসমটি গঠন কো হরয়রি। গত ১০ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি.
শসনিাে, সিরকরল প্রমাহো ৫নং ওয়াডপ কা ালয়ি
প
অসডিসেয়ারম চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
ওয়াডপ সভসত্তক আরয়াশ্চজত িিস্তরেে
প
নাগসেকরিে িমারিরশ েধান
অসতসেে ভার্রন প্রময়ে এিি কো িরলন। িন্ত্রাি, জঙ্গীিাি ও মািক সিরোধী
িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ৫নং প্রমাহো ওয়াডপ কাউশ্চিলে প্রমাহাম্মি আজম। এরত
সিরশর্ অসতসে সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পািক
প্রনামান আল মাহমুি, ্যারনল প্রময়ে প্রজািাইো নাসগিপ খান, আইন শৃংখলা সির্য়ক
িায়ী কসমটিে িভা্সত কাউশ্চিলে এইচ এম প্রিারহল, ৩নং ওয়াডপ কাউশ্চিলে কসেল
উশ্চদ্দন খান, ুগ্ম প্রজলা জজ সমরিি জাহানাো প্রেেরিৌি, সনিাহী
প মযাশ্চজরেি
আসেয়া আক্তাে, অসতসেক্ত উ্ ্ুসলশ কসমশনাে প্রমা. সমজানুে েহমান। িমারিরশ
চান্দগাাঁও োনা ভােোি কমকতপ
প া আিুল িাশাে, ৫নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাধােণ
িম্পািক নাশ্চজম উশ্চদ্দন, িমাজ প্রিিক কামাল উশ্চদ্দন আহমি, অসলি প্রচৌধুেী,
নশ্চজসেয়া মাহম্মসিয়াে োশ্চজল মাদ্রািাে অধযক্ষ হারেজ মসহউল হক, িাো
প্রমাতারলি করলরজে অধযক্ষ প্রমা. শসেউল কসেম ও মুিসলম তরুণ িংরঘে িভা্সত
ইসদ্রি সময়া িক্তিয োরখন। িমারিরশ প্রময়ে অসতসেরিে েুরলল শুরভোয় িেণ
করেন।
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চট্টগ্রাম- ১১ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

৮িাং শুলকবহে ওয়ারডব আলফালাহ হাউশ্চজাং মিািাইটিরত ৩ মকাটি ৪৩
লক্ষ ৬৬ হাজাে িাকা বযরয় সিসেত
ব িড়ক ও িালা সিোে
ব কারজে
উরবাধিী অিুষ্ঠারি- মেয়ে

িািা প্রসতবন্ধকতা িরে¡ও িাগসেকরিে িযারেে িহর াসগতায় িাগসেক মিবা
িাগসেকরিে ঘরে ঘরে ম ৌরছ মিয়া হরব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পািক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, তাে প্রময়ারিে মরধয চট্টগ্রামরক উন্নত ও
আধুসনক িাির্ার াগী নগেী সহিারি গরে প্রতালা হরি। নানা েসতিন্ধ্কতা িরত্ত¡ও
নাগসেকরিে িযারেে িহর াসগতায় নাগসেক প্রিিা নাগসেকরিে ঘরে ঘরে প্র্ৌরি প্রিয়া
হরি। ইসতমরধয িৃশযমান উন্নয়ন নাগসেকরিে িামরন তু রল ধো হরয়রি। প্রময়ে িরলন,
কো মালাে োজনীসতরত সতসন সিশ্বািী নন। িাস্তিতাে সনসেরখ কাংসখত উন্নয়ন করে
নগেিািীরক প্রিয়া েসতশ্রæসত এরক এরক ্ুেন কো হরি। সতসন িেকারেে উন্নয়রনে
ধাোিাসহকতা অিযাহত োখরত িকল মহরলে িহর াসগতা চান। গত ১০ প্রেব্রæয়াসে
২০১৮ সি. এসডস্ে অোয়রন
প
৩ প্রকাটি ৪৩ লক্ষ ৬৬ হাজাে িাকা িযরয় নগেীে ৮নং
শুলকিহে ওয়ারডপ আলোলাহ হাউশ্চজং প্রিািাইটিরত সনসমতপ হাজী নূে আহম্মি
িেরকে উন্নয়ন কারজে েলক উরমাচন উ্লরক্ষ অত্র হাউশ্চজং প্রিািাইটি
আরয়াশ্চজত িুধী িমারিরশ েধান অসতসেে ভার্রন প্রময়ে এিি কো িরলন। সতসন
উন্নয়ন কারজে েলক উরমাচন করে মুনাজাত করেন। িুধী িমারিরশ িভা্সতত্ব
করেন আলোলাহ হাউশ্চজং প্রিািাইটিে িভা্সত এি এম একোমুল আশ্চজম িুইম।
এরত সিরশর্ অসতসে সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পািক
প্রনামান আল মাহমুি, ৮নং ওয়াডপ কাউশ্চিলে প্রমাহাম্মি প্রমােরশিুল আলম,
িংেসক্ষত ওয়াডপ কাউশ্চিলে সমরিি প্রজিসমন ্ােভীন প্রজিী, সনিাহী
প েরকৌশলী
আহমিুল হক, িহকােী েরকৌশলী আিু সিশ্চদ্দকী, উ্ িহকােী েরকৌশলী মসহউশ্চদ্দন
খন্দকাে, জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা. আিিুে েসহম, ৮নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
িভা্সত আসতকুে েহমান, িাধােণ িম্পািক প্রশখ িেওয়ািী, িমাজ প্রিিক
আলহাজ্ব সিয়ি আহমি, মাওলানা শসেউল্লাহিহ অনযো।

িাংবািিাতা
মো. আবিুে েসহে
জিিাংর াগ কেকতব
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