চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-১৬ মাচপ ২০১৭ সি.

সিটি গভর্নে ন্স প্রকর্ের আওতায় জাইকার অর্ে ায়র্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্্ে ার্রশন
এলাকায় দাসরদ্র হ্রাি ও বসি উন্নয়ন কমে িূসচর অধীর্ন ্সরচাসলত প্রার্সমক ির্রর
১০টি প্রাক প্রার্সমক সবদযালর্য়র ৩ শত জন সশক্ষার্ীর মার্ে সশক্ষা উ্করণ
সবতরন করর্লন সিটি মময়র
সিটি গভরনপন্স েকরেে আওতায় জাইকাে অর্পায়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় দাসেদ্র
হ্রাি ও িসি উন্নয়ন কমপিূসচে (ো্) অধীরন ্সেচাসলত োর্সমক িরে ১০টি িসিে
১০টি োক োর্সমক সিদযালরয়ে ৩ শত জন সশক্ষার্ীে মারে ১৬ মাচপ ২০১৭ সি. দু্ুরে
নগেভিরন প্রক সি আিদুচ ছত্তাে সমলনায়তরন িই, িযাগ খাতা, প্র্াষাক ও জুতা সিতেন
কেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন। এ উ্লরক্ষ অনুসিত
অনুিারন িভা্সতত্ব করেন দাসেদ্র হ্রাি ও িসি উন্নয়ন স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ও ৯নং
ওয়ার্প কাউসন্সলে জহুরুল আলম জসিম। অনুিারন েধান অসতসর্ সছরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন। এরত আরো িক্তিয োরখন ২৮নং ওয়ার্প
কাউসন্সলে প্রমা. আিদুল কারদে, ৫নং ওয়ার্প কাউসন্সলে প্রমা. আজম, েধান োজস্ব কমপকতপ া
র্. মুহাম্মদ মুিাসিজুে েহমান, স্থ্সত এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, সিসনয়ে িসি উন্নয়ন
কমপকতপ া িনসজৎ কুমাে দাশ, িসি উন্নয়ন কমপকতপ া মঈনুল প্রহারিন আসল িহ িংসিষ্টো।
অনুিারনে েধান অসতসর্ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, অস্বচ্ছল ও হতদসেদ্র
জনরগািী িসি এলাকায় িিিাি করে। তারদে িন্তানরদে সশক্ষাে দাসয়ত্ব িেকাে
র্া র্ভারি ্ালন করে ারচ্ছ। সিনামূরলয ্াঠ্যিই, সিনামূরলয অধযয়ন, উ্িৃসত্ত িহ িহুমুখী
িুর াগ িুসিধা সদরয় িসিিািী অস্বচ্ছল ও হতদসেদ্র জনরগািীে িন্তানরদে আরলাসকত মানুষ
কোে েয়াি চলরছ। তাে িারর্ জাইকাে অর্পায়রন সিটি গভরনপন্স েকরেে আওতায় চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন এলাকায় ১০টি িসিরত ১০ টি োক োর্সমক সিদযালরয় িছরে ৩শত
সশক্ষার্ী সিনামূরলয সশক্ষা ্ারচ্ছ। া েশংিনীয় কা পক্ররমে অংশ। প্রময়ে িরলন, সশশু
সশক্ষার্ীো িড় হরয় প্রদশ জাসত ও িমাজরক আরলাসকত কোে িুর াগ ্ারি। এ কা পক্ররমে
িারর্ িংসিষ্ট সশক্ষক ও কমপকতপ ারদে আন্তসেকতা, িততা ও সনিাে উ্ে সনভপ ে কেরছ
িিলতা। সতসন েরতযকরক স্ব স্ব দাসয়ত্ব িঠিকভারি ্ালন কোে আহিান জানান। উরেখয
প্র , নগেীে ৫নং ওয়ারর্প ২টি োক োর্সমক সিদযালয়, ৯নং ওয়ারর্প ৩টি োক োর্সমক
সিদযালয়, ৩৪ নং ওয়ারর্প ২টি োক োর্সমক সিদযালয় এিং ৩৮নং ওয়ারর্প ৩টি োক
োর্সমক সিদযালয় ্সেচাসলত হরচ্ছ।
চট্টগ্রাম-১৬ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্্ে ার্রশন এলাকায়
ভ্রামযমান আদালত ্সরচাসলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সনিপাহী মযাসজরেট িনজীদা শেসমন এে প্রনতৃ রত্ব ১৬
মাচপ
২০১৭ সি. িৃহষ্পসতিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় ভ্রামযমান আদালত এে
মাধযরম উরচ্ছদ অসভ ান ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল ভ্রামযমান আদালতরক সিটি
কর্পারেশরনে প্রের্ লাইরিন্স েদশপরন িযর্প হওয়ায় ও সনধপাসেত িমরয় নিায়ন না কোে
অ্োরধ ্াহাড়তলী র্ানাধীন সিসর্এ মারকপ রটে আয়শা প্রহারটলরক ৫ হাজাে টাকা, প্রিষ্ট
কারলকশনরক ৫ হাজাে টাকা,সেরটল শ্রক ৫ হাজাে টাকা,হ েত মামুন খসলিা
গারমপন্টিরক ৫ হাজাে টাকা, র্িলমুসেং র্ানাধীন ্াঠ্ানটু লী প্রচৌমুহনীে ইিলাম ব্রাদািপরক
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৩ হাজাে টাকা, িাংলারদশ টি প্রষ্টােরক ২ হাজাে টাকা, সিিসমোহ প্লাসষ্টক প্রষ্টােরক ২ হাজাে
টাকা, প্রেশ ইন প্রেরিাোরক ৫ হাজাে টাকা, প্রকারতায়ালী র্ানাধীন সেয়াজুসদ্দন িাজাে েরয়ল
প্লাজাে শাহাদাত প্রষ্টােরক ১ হাজাে টাকা, মারয়ে প্রদায়া প্রলদােরক ৫ হাজাে টাকা, শাহ
আমানত এন্টােোইজরক ২ হাজাে টাকা, প্রক এম প্রলদােরক ১ হাজাে টাকা, রূ্িী িাংলারক
২ হাজাে টাকা, প্রমিািপ মািুম প্রষ্টােরক ৩ হাজাে টাকা, এম প্রজ এল প্রেসর্ংরক ৩ হাজাে
টাকা, সেরজায়ান কমরপ্লরেে আনিাে প্রষ্টােরক ৫ হাজাে টাকা, আিাদ এন্টােোইজরক ৫
হাজাে টাকা, প্রচৌধুেী মারকপ রটে মসদনা প্রটসলকমরক ৫ হাজাে টাকা ও েহমান মযানশরনে
প্রখায়াজ প্রষ্টােরক ৫ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ৬৯ হাজাে টাকা জসেমানা আদায় কো
হয়।
অসভ ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট োজস্ব িারকপ ল িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগণ ও
সিএমস্ ্ুসলশ মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম-১৬ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্্ে ার্রশন এলাকায়
ভ্রামযমান আদালত ্সরচাসলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ এসেসকউটিভ মযাসজরেট সু র্কা িেকাে এে প্রনতৃ রত্ব
১৬ মাচপ
২০১৭ সি. িৃহষ্পসতিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় ভ্রামযমান আদালত
এে মাধযরম উরচ্ছদ অসভ ান ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল আকিেশাহ র্ানাধীন ৯ নং
্াহাড়তলী ওয়ার্পস্থ আকিেশাহ মাজারেে িামরন হইরত ঢাকা-চট্টগ্রাম প্রেল লাইন হরয়
সর্টি প্রোর্ ্ পন্ত আকিেশাহ প্রোরর্ে উভয় ্ারবপ োিাে িসধপত অংরশে উ্ে
অবিধভারি সনসমপত ৬০টি প্রদাকান উরচ্ছদ কো হয়।
অসভ ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সিভাগ িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগণ, আকিে
শাহ র্ানা ও সিএমস্ ্ুসলশ মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম-১৬ মাচপ ২০১৭ সি.

আগামীকাল ১৭ মাচে জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুসজবুর রহমার্নর ৯৮ তম
জন্মসদন ও জাতীয় সশশু সদবি সশশুর্দর মহািমার্বর্শর মধয সদর্য় উদযা্ন
করর্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্্ে ার্রশন।
জাসতে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে ৯৮ তম জন্মসদন ও জাতীয় সশশু সদিি২০১৭ উদ া্ন উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ১৭ মাচপ ২০১৭ সি. শুক্রিাে িযা্ক
কমপিূচী গ্রহণ করেরছ। এে মরধয িকাল ৯.০০ টায়, নগে ভিন িঙ্গিন্ধু চত্বরে জাসতে
স্তা িঙ্গিন্ধুে েসতকৃ সতরত ্ুষ্পিিক অ্পণ, িকাল ৯.১৫ টায়, চসিক, প্রক সি আিদুচ ছত্তাে
সমলনায়তন খতরম কুেআন, সমলাদ মাহসিল ও সিরশষ প্রমানাজাত এিং িকাল ৯.৩০ টায়
সর্সি সহল চত্বে সশশু-সকরশােরদে মহািমারিশ এিং প্রকক কাটা ও প্রিষ্টুন, প্রিলুন উড়ারনা
এিং আরলাচনা িভা অনুসিত হরি। এরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ
জ ম নাসছে উদ্দীন েধান অসতসর্ সহরিরি উ্সস্থত র্াকরিন।
উক্ত অনুিারন িংসিষ্ট
িকলরক উ্সস্থত র্াকাে জনয অনুরোধ জানারনা হরলা।
চট্টগ্রাম-১৬ মাচপ ২০১৭ সি.

িবুর্জ িাজর্ব চট্টগ্রাম-সিটি মময়র্রর সভশন বাড়ীর ছার্দ বািবায়ন হর্ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে উদ্দীন এে সভশন িিুরজ
িাজরি চট্টগ্রাম িাড়ীে ছারদ িাগান ততেীে মধয সদরয় িািিায়ন শুরু হরয়রছ। লায়ন ক্লাি
ইন্টযােনযাশনাল প্রজলা ৩১৫/সি-৪ এে গভণপে শাহ আলম
িািুল এে িািাে ছারদ
সতরলাত্তমা চট্টগ্রাম এে লরক্ষ “িু ল ও িরল ভেরি প্রদশ,র্াকরি না খাসল জায়গা ছারদ,িু টরি
হাসি িিাে মুরখ”-এ প্রিাগানরক িামরন প্রেরখ ১৬ মাচপ ২০১৭ সি. সিরকরল িাড়ীে ছারদ
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িাগান কোে কমপিূচী গাছ লাসগরয় উরবাধন কেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে উদ্দীন। এিময় িারিক প্রময়ে মাহমুদল
ু ইিলাম প্রচৌধুেী, ৯ নং
ওয়ার্প কাউসন্সলে জহুরুল আলম জসিম, ২১ নং ওয়ার্প কাউসন্সলে তশিাল দাশ িুমন,
িাগারনে উরদযাক্তা সমরিি শারহলা আরিদীন, লায়ন ক্লাি ইন্টযােনযাশনাল প্রজলা ৩১৫/সি-৪
এে গভনপে শাহ আলম িািুল, হারজো খাতু ন ্ােভীন, ওিমান গসণ, এম এ গািিাে
চৌধুেী, সমজপা মনিুরুল হক িহ িংসিষ্টো উ্সস্থত সছরলন। িাড়ীে ছারদে িাগান েসতিাে
কমপিূচী উরবাধনকারল প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, নগেীে েসতটি
ছারদ,িাড়ীে আসঙ্গনায় এিং খাসল জায়গায় িাগান গরড় তু রল সতরলাত্তমা চট্টগ্রামরক িিুরজ
িাসজরয় সগ্রন সিটিরত উন্নয়ন কোে কমপিচ
ূ ী নগেিািীরক িািিায়ন কেরত হরি। কােন
িিুজ এে মারেই মানুরষে জীিন। উন্নত ্সেরিশ, ্সেচ্ছন্ন নগেী, সিব মারনে িারিা্ ুসগ
মরনােম ্সেরিশ গরড় প্রতালাে েতযয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে। সতসন আশা করেন
িুন্দে মরনে মানুষরদে িাসিপক িহর াসগতায় িিুজ নগেী গরড় উঠ্রি।
িংবাদদাতা
মমা. আবদুর রসহম
জনিংর্যাগ কমে কতো
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