চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-১৩ মাচপ ২০১৭ সি.

সিটি মেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীননর িানে
চায়না’র রাষ্ট্রদূত এর মিৌজনয িাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারে তাাঁে দিরে িাংলারদরশ
সন ুক্ত চায়না’ে োষ্ট্রদূত Mr. Ma Mingqiang ১৩ মাচপ ২০১৭সি. প্রিামিাে, দু্ুরে প্রিৌজনয
িাক্ষাত করেন। সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে দিরে চীরনে মানযিে োষ্ট্রদূত
উ্সিত হরল প্রময়ে তারক ফু রলল শুরেচ্ছায় ¯^াাগত জানান এিং চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে মরনাগ্রাম খসচত প্রেস্ট উ্হাে েদান করেন। প্রিৌজনয বিঠরক সিটি প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িাংলারদরশে িারে চীরনে িন্ধুত্ব্ূর্প িুিম্পরকপ ে উ্ে গুরুত্বারো্
করে িরলন, িাংলারদরশে উন্নয়রনে অংশীদাে চীন। প্রময়ে কর্পফুলী নদীে তলরদরশ ট্যারনল
সনমপারর্ চায়নাে িহর াসগতাে জনয োষ্ট্রদূরতে মাধ্যরম চীন িেকােরক ধ্নযিাদ জানান।
সিটি প্রময়ে চায়না কুনসমং সিটি’ে িারে চট্টগ্রাম সিটিে ট্ু ইন সিটিে িম্পরকপ ে সিষয়টি
তু রল ধ্রে িরলন, ইরতা্ূরিপ কুনসমং সিটিে প্রময়ে চট্টগ্রারম িফে করেসিরলন। সতসন তাে
দাসয়ত্ব গ্রহন প্রেরক এ িময় ্ পন্ত গৃসহত উন্নয়ন কমপকান্ড তু রল ধ্রে িরলন, চট্টগ্রাম
উ্কূলীয় এলাকা সহরিরি োকৃ সতক দুর পারগে আশংকা েরয়রি। প্রময়ে িরলন, নগেীরত
জলািদ্ধতাে িমিযা, িজপয িযিিা্না িংোন্ত িমিযা, এল ই সি িংর াজন, সিউটিসফরকশন,
এল ই সি সিলরিািপ িযিিা্না, ্ পট্ন সশল্প, গারমপন্টি সশল্প, ্াওয়াে প্ল্যান্ট িহ নানা খারত
সিসনরয়ারগে িুর াগ েরয়রি। সতসন িরলন, িন্দেনগেী চট্টগ্রামরক দৃসি নন্দন, সনো্দ, িিুজ ও
্সেচ্ছন্ন নগেী গড়াে েরচিা চলরি। প্রময়ে চট্টগ্রারমে িাসিপক উন্নয়রন চীরনে িহর াসগতা
চান। চীনা োষ্ট্রদূত Mr. Ma Mingqiang িরলন, চট্টগ্রারম এরি আসম অসেেূ ত। নান্দসনক
ও োকৃ সতক প্রিৌন্দর পে চট্টগ্রারম POWER PLANT, দুর পাগ িযিিা্না, গারমপন্টি িহ নানান
প্রক্ষরে চীন সিসনরয়ারগ আগ্রহী। সতসন িজপয িযিিা্না, এলইসি লাইটিং, ্াওয়াে প্ল্যান্ট িহ
সিসিধ্ খারত সিসনরয়ারগ সিটি প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা করেন। োষ্ট্রদূত িরলন, িাংলারদশ
সিরশষ করে চট্টগ্রারমে িারে চায়নাে িহুকাল প্রেরক িম্পকপ িুসনসিড়। োষ্ট্রদূত চট্টগ্রারমে
িাসিপক উন্নয়রন প্রময়রেে েূ সমকাে েূ য়িী েশংিা করেন। প্রিৌজনয বিঠরক সিটি
কর্পারেশরনে োেোি েধ্ান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন, েধ্ান সশক্ষা
কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাহাম্মদ মঞ্জুরুল ইিলাম, সনিপাহী
মযাসজরষ্ট্রট্ ুসেকা িেকাে, Third secretary Lv Yang, chief Country Representative Li
JixiangDeputy Manager,W4 Project Gao Junbao, এলসজইসি চট্টগ্রাম সিোরগে এসিশনাল
চীফ ইসঞ্জসনয়াে মীে ইসলয়াি প্রমারশপদ, ইসঞ্জসনয়াে োসজি িড়–য়া িহ িংসিিো উ্সিত
সিরলন।
চট্টগ্রাম-১৩ মাচপ ২০১৭ সি.

জাইকার অেথ ায়নন সিজ ও রাস্তার চলোন উন্নয়ন কাজ এর সিষনয়
ঠিকাদারনদর িানে বিঠক করনলন সিটি মেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় জা্ারনে জাইকাে অেপায়রন সিজ ও োস্তাে চলমান
উন্নয়ন কাজ এে অগ্রগসত ও দ্রুত িাস্তািায়রনে লরক্ষয ১৩ মাচপ ২০১৭সি. প্রিামিাে, দু্রু ে
ঠিকাদােরদে িারে বিঠক কেরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। এিময় িানীয় িেকাে েরকৌশল সিোরগে অসতসেক্ত েধ্ান েরকৌশলী মীে ইসলয়াি
প্রমােরশদ,জাইকাে উন্নয়ন কারজে েরজক্ট িাইরেক্টে প্রমা. শাহজাহান প্রমাল্লা, চট্টগ্রাম সিটি
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কর্পারেশরনে েধ্ান েরকৌশলী, তত্বািধ্ায়ক েরকৌশলী, সনিপাহী েরকৌশলী, িংসিি উন্নয়ন
কারজে িারে জসড়ত েরকৌশলী ও ঠিকাদােগর্ উ্সিত সিরলন। প্রময়ে ািতীয় উন্নয়রনে
কারজে আরলাচনা ও ্ পারলাচনা প্রশরষ সনধ্পাসেত িমরয়ে মরধ্য সিজ ও োস্তা িমূরহে
উন্নয়ন কাজ িমাি কোে জনয িংসিিরদে সনরদপ শনা প্রদন। প্রময়ে জনগরনে প্রোগাসন্তে
সিষয়টি িরিপাচ্চ গুরুত্ব সদরয় সনমপার্কাজ িমাি কেরত তাগাদা প্রদন। অনযোয় িংসিিরদে
সিষরয় করঠাে অিিান গ্রহর্ কেরত কর্পারেশন িাধ্য হরি িরল িাফ জাসনরয় প্রদন।
চট্টগ্রাম-১৩ মাচপ ২০১৭ সি.

সিটি মেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীন এর িানে
িঙ্গিন্ধু মেখ েুসজিুর রহোন মেসরটাইে সিশ্বসিদযালয় এর উপাচার্থ
সিন ও পসরচালক এর মিৌজনয িাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে নগেেিরন প্রময়ে
দিরে
১৩ মাচপ ২০১৭সি. প্রিামিাে, দু্ুরে প্রিৌজনয িাক্ষাত করেন িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে
েহমান প্রমসেট্াইম সিশ্বসিদযালয় এে উ্াচা প সেয়াে এযািসমোল এ এি এম আিদুল
িারতন, সিন করমািে মাহমুদল
ু হািান ও ্সেচালক করমািে এম নাজমুল হািান। এিময়
চট্টগ্রাম ওয়ািাে িযািিা্না ্সেচালক এ প্রক এম ফজলুল্লাহ ও িসচি প্রমা. শামিুরদ্দাহা িহ
িংসিিো উ্সিত সিরলন । িাক্ষাত বিঠরক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান প্রমসেট্াইম
সিশ্বসিদযালয় এে উ্াচা প সেয়াে এযািসমোল এ এি এম আিদুল িারতন সিশ্বসিদযালয়টি
্ূর্পাঙ্গ িাস্তিায়রন প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা করে িরলন োয় ৩ িিে ্ূরিপ অে
সিশ্বসিদযালরয়ে কা পেম শুরু হরলও আরজািসধ্ অে সিশ্বসিদযালয়টি ্ূর্পাঙ্গ রূ্ ্ায়সন।
সতসন সিশ্বসিদযালরয়ে সিষরয় নানামূসখ জটিলতাে সদকগুরলা প্রময়েরক অিসহত করেন। প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান প্রমসেট্াইম সিশ্বসিদযালয় ্ূর্পাঙ্গ
িাস্তিায়রন তাে ্ক্ষ প্রেরক িি ধ্েরনে িহর াসগতাে আশ্বাি প্রদন। সতসন উ্াচা পরক তাে
দাসয়ত্ব ্ালন করে াওয়াে অনুরোধ্ জানান। সতসন আশা করেন িকল েকাে জটিলতা ও
েসতিন্ধকতাে উরতােন ঘটিরয় িতপ মান িেকারেে প্রময়ারদে মরধ্যই অে সিশ্বসিদযালয় ্ূর্পাঙ্গ
রূর্ েসতসিত হরি। এ সিষরয় িরন্দরহে প্রকান অিকাশ প্রনই। সতসন আশা করেন িতপ মান
সেসিে প্রনতৃ রত্ব অে সিশ্বসিদযালয় েসতিাে প্রক্ষরে নতু ন এক ইসতহাি িৃসি হরি।
চট্টগ্রাম-১৩ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাে সিটি কনপথ ানরেন এলাকায়
ভ্রােযোন আদালত পসরচাসলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সনিপাহী মযাসজরেট্ িনজীদা শেসমন এে প্রনতৃ রত্ব ১৩
মাচপ
২০১৭ সি. প্রিামিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় ভ্রামযমান আদালত এে
মাধ্যরম উরচ্ছদ অসে ান ্সেচাসলত হয়। অসে ানকারল ্াাঁচলাইশ োনাধ্ীন ৩নং ওয়ারিপে
হাজী ্াড়া প্রোরি সিটি কর্পারেশরনে োস্তাে জায়গা প্রেরক অবিধ্ িা্না উরচ্ছদ কো
হয়। একই অসে ারন প্রোক্তা অসধ্কাে িংেক্ষর্ আইরন সিসিেহাট্ি এম প্রহারিন
হািপওয়ােরক ১০ (দশ) হাজাে ট্াকা জসেমনা আদায় কো হয়।
অসে ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সিোগ িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগর্ ও সিএমস্
্ুসলশ মযাসজরেট্রক িহায়তা করেন।
িংিাদদাতা
মো. আিদুর রসহে
জনিংনর্াগ কেথ কতথা
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