চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১২ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

সিটি মেয়রেে িারে চট্টগ্রাে মেলা আইনেীবী িসেসিে নব সনবাসচি
ব
িভাপসি এড. মেখ ইফরিখাে িাইেুল মচৌধুেীে মিৌেনয িাক্ষাি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িারে চট্টগ্রাম প্রজলা
আইনজীিী িসমসিে সনিাচরন
প
আইনজীিী িমš^য় ্সেষদ প্রেরক িভা্সি ্রদ
সনিাসচি
প
এডরভারকি ইেরিখাে িাইমুল প্রচৌধুেী ১২ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. নগে
ভিরন প্রময়ে দিরে প্রিৌজনয িাক্ষাি করেন। িাক্ষারি প্রময়ে নি সনিাসচি
প
িভা্সিরক অসভনন্দন জানান। সিসন িরলন, আইন প্র্শা িম্মাসনি ও মহৎ প্র্শা।
আইনজীিীগণ িমারজে িরচিন ও অগ্রিে েসিসনসধ। নিসনিসচি
প
কসমটি প্রদরশ
নযায় সিচাে ও আইরনে শািন েসিষ্ঠায় আগামী সদরন গুরুত্ব্ূণ ভূ
প সমকা ্ালন কেরি
িরল প্রময়ে আশািাদ িযক্ত করেন। এিময় ২১ নং জামালখান ওয়াডপ কাউন্সিলে
শশিাল দাশ িুমন িহ কর্ারেশরনে
প
কমকিপ
প াগণ উ্সিি সিরলন।
চট্টগ্রাম- ১২ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাে সিটি করপারেেরনে
ব
৩টি স্থায়ী কসেটিে িভা অনুটিি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
৩ টি িায়ী কসমটিে িভা আজ প্রিামিাে দ্ুরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
িরম্মলন করক্ষ অনুটষ্ঠি হয়। প্র সিনটি িায়ী কসমটিে িভা
অনুটষ্ঠি হয় প্রি সিনটি িায়ী কসমটি হরলা অে প ও িংিা্ন,দুর াগ
প িযিিা্না ও
্সেরিশ উন্নয়ন ষ্ট্যান্সডং কসমটি। সিনটি িভায় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েধান
অসিসে সহরিরি উ্সিি সিরলন। সিনটি িায়ী কসমটিে িভায় িভা্সিত্ব করেন
োক্ররম কাউন্সিলে শসেউল আলম, প্রমা. আিুল হারশম ও প্রগালাম প্রমাহাম্মদ
প্রজািারয়ে। এরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিষ্ট্ ওয়াডপ কাউন্সিলে,িংেসক্ষি
ওয়াডপ কাউন্সিলে, কর্ারেশরনে
প
িসচি প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন, েধান োজস্ব
কমকিপ
প া ড. মুহম্মদ মুস্তাসেজুে েহমান, েধান সহিাি েক্ষণ কমকিপ
প া প্রমা.
িাইেুন্সদ্দন েমুখ উ্সিি সিরলন। িভায় সিগি িভাে কা সিিেণী
প
উ্িা্ন কো
হয়। িভায় সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, োজস্ব আদারয় গসিশীলিা
আনায়রন নগেীে েসিটি মারকপি ও অসলগসলরি িাস্ি প্রদাকান অসেরিে প্রেড
লাইরিি াচাই িািাই, সিটি কর্ারেশরনে
প
নালাে উ্ে িাস্ি ¯ø্ াি অনুরমাসদি
সকনা িা াচাই করে প্রদখাে জনয োজস্ব সিভারগে কমকিপ
প ারদে আরো দাসয়ত্বশীল
হওয়াে সনরদপ শ প্রদন। অনুষ্ঠারন সিসধ সিধান অনু ায়ী অিায়ী কমচােীরদে
প
িয়ি ৫৯
িিে ্ূণ প হওয়াে ্ে এককালীন ২ লক্ষ িাকা েদান এিং সিসধ সিধান অনুিারে
প্র াগযিা োকা িার্রক্ষ অিায়ী কমকিপ
প া-কমচােী
প
প্র্াষযরদে চাকুেী েদারনে সিদ্ধান্ত

Establishment-1
no-1

Page

গৃসহি হয়। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলি মাধযসমক সিদযালয়,
সকডােগারিপ ন স্কুল িমূরহে িাত্র িাত্রীরদে ভসিপ সে, িাসষক
প সিসিধ সে এিং মাসিক
প্রিিন িৃন্সদ্ধ,আয়িধক
প েকল্প গ্রহন, ওয়াডপ ্ ারয়
প কর্ারেশরনে
প
্সেিযক্ত জায়গায়
উদযান িা্ন ও দুর াগ্ূ
প ি প েস্তুসি গ্রহন ও েসিকারেে উ্ায় িংক্রান্ত সিষরয়
আরলাচনা ও সিদ্ধান্ত গৃসহি হয়।
িংবাদদািা
মো. সেোনুে েহোন
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