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

৯ নং ওয়ার্ডে টর্নে র্ডার আঘার্ে ক্ষতেগ্রস্থ ২৪ পতরবার ও মতির তনমে ার্ে অনুদান
প্রদান এবং পাহাড়েলী গালর্ে স্কু ল এন্ড কর্লজ এর নব তনতমে ে ৭ েলা ভবন, মাতি
তমতডয়া ক্লার্ উর্বাধন এবং একাদশ শ্রেনীর ওতরর্য়র্েশন ক্লার্ উর্বাধন করর্লন
শ্রময়র আ জ ম নাতির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন দূর পাগ ও
দূসিপ্ারক সি্দগ্রস্ত নগেিািীে ্ারশ িাহার েে হাত সনরয় িি িময় অর্ক্ষায় থাকরি। প্রিিাে অংশ
সহরিরি ক্ষসতগ্রস্তরদে িাহার ে ্ারশ থাকরি চসিক। সতসন িরলন, অতীরত নামমাত্র ৫ শত টাকা অনুদান
প্রদয়াে সিধানরক ্সেিতপ ন করে ২ হাজাে টাকায় উসিত কো হরয়রি। এিােই েথম টরণপর াে আঘারত
ক্ষসতগ্রস্তরদে জনে মাথাস্িু ৫ হাজাে টাকা করে অনুদান সদরলা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন া সিটি
কর্পারেশরনে ইসতহারি নসজে সিহীন উদাহেন। প্রময়ে িরলন, আমাে প্রিতন ভাতাে ্ুরোটা গেীি,
দুুঃস্থ ও অিহায় মানুরেে প্রিিায় িেয় কসে। সদনোত ্সেশ্রম এে সিসনমরয় উ্াসজপত অরথপে একটি
টাকাও সনরজে কলোরণ িা স্বারথপ িেয় না করে ্ুরোটাই অটিজম,েসতিন্ধী, গেীি সশক্ষাথী এিং অিহায়
মানুরেে কলোরণ িেয় করে াসি। সতসন িরলন, অিহায় মানুরেে েসত মমত্বরিাধ ও দায়িদ্ধতা প্রথরক
এ সিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন করে াসি। তাে্েও সনন্দুকরদে েসতসহংিাে কারি েসতসনয়ত েরেে িম্মুসখন
হরত হয়। অতীরত াো সিটি কর্পারেশরনে দায়-দাসয়রত্ব সিরলন তারদে প্রকউ এ ধেরনে প্রিিায় তারদে
প্রিতন-ভাতা িেয় করেরি- প্রি ধেরনে নসজে আমাে জানা প্রনই। তাে্েও এক প্রশ্রনীে মানুে উরদ্দশে
েরনাসদত হরয় না ্াওয়াে প্রিদনা প্রথরক- মানসিক ন্ত্রনা প্রথরক নানা ধেরনে কু-রুসচ্ূণপ কথািাতপ া
িরল জনমরন সিভ্রাসন্ত িৃসিে েয়াি চাসলরয় চসিক এে প্রময়েরক েেসিদ্দ কোে প্রচিা কেরি- া একজন
িুস্থ মানুরেে ্রক্ষ প্রমরন প্রনয়া খুিই কঠিন ও কিদায়ক। আসম আশা কসে, প্রিিাে মানসিকতা ারদে
আরি, াো হৃদয় সদরয় মানুরেে দুুঃখ দুদপশা অনুধািন কেরত ্ারে, তাো িকরলই মানি কলোরনমানুরেে ্ারশ দাাঁড়ারি এিং প্রিিাে হাত িাসড়রয় প্রদরি। ১৬ জুলাই ২০১৭ সি. সিরকরল নগেীে
্াহাড়তলী গালিপ স্কু ল এন্ড করলজ মারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে উরদোরগ ৯নং ওয়ার প টরনপর াে
আঘারত ক্ষসতগ্রস্থ ২৪ ্সেিাে ও করুনাময়ী কালী মসন্দে সনমপারণ অনুদান েদান এিং ্াহাড়তলী
গালিপ স্কু ল এন্ড করলজ এে নি সনসমপত ৭ তলা ভিন, মাসি সমস য়া ক্লাি উরবাধন এিং একাদশ প্রশ্রনীে
ওসেরয়রেশন ক্লাি উরবাধন উ্লরক্ষ অনুসিত অনুিারন েধান অসতসথে িক্তরিে প্রময়ে এিি কথা
িরলন। ৯নং ওয়া প কাউসিলে জহুরুল আলম জসিম এে িভা্সতরত্ব অনুসিত অনুদান েদান ও
একার সমক ভিন উরবাধন অনুিারন আরো িক্তিে োরখন মহানগে আওয়ামীলীরগে িদিে প্রিলাল
আহমদ, িংেসক্ষত ওয়া প কাউসিলে সমরিি আসিদা আজাদ, ৯নং ওয়া প আওয়ামীলীরগে গ্ম
ু
িাধােন িম্পাদক প্রমাস্তফা কামাল িাচ্চু , সেসময়াে করলজ এে অধেক্ষ আিু ততয়ি প্রচৌধুেী, ্াহাড়তলী
গালিপ স্কু ল এন্ড করলরজে অধেক্ষ প্রমা. জাহাঙ্গীে আলম, ওয়া প আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সত অসল
আহমদ, ুগ্ম িম্পাদক মুনিু ে আলম, িংগেসনক িম্পাদক প্রমাশােফ প্রহারিন দুলাল ও প্রমা. জসিম,
ইউসনট আওয়ামীলীরগে িভা্সত ও িাধােন িম্পাদক থাক্ররম জুলসফকাে আলী মািুদ, আিদুল
হািান সময়া, জাহাঙ্গীে কসিে নয়ন, আওয়ামী ি
ু লীগ প্রনতা আিু িুসফয়ান, আিু প্রনামান নাসহদ, প্রমা.
ওমে ফারুক, িাত্রলীগ প্রনতা অেসিন িাসকি ইভান, প্রমা. িাদ্দাম প্রহারিন, রুরিল আহমদ িািু, প্রমা.
ফারুক ও সনয়াজ খান িহ অনেো। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ফলক উরম্মাচন করে ্াহাড়তলী
গালিপ স্কু ল এন্ড করলজ এে নি সনসমপত ভিন উরবাধন করেন এিং টরণপর ারত ক্ষসতগ্রস্ত করুনাময়ী
কালী মসন্দেরক ৫০ হাজাে টাকা এিং টরণপর ারত ক্ষসতগ্রস্ত ২৪ ্সেিারেে মারে েসত ্সেিােরক ৫
হাজাে টাকা করে অনুদান েদান করেন। অনুিারন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েধান অসতসথে
িক্তরিে আরো িরলন, টরণপর া বাো ক্ষসতগ্রস্ত ্সেিারেে মারে চসিক এে তহসিল প্রথরক ৩৬ লক্ষ টাকা
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িাড়াও তাাঁে সনজ তহসিল প্রথরক করয়ক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদয়া হরয়রি। ্াহাড়তলী গালিপ স্কু ল এন্ড
করলরজে উিত ্সেরিশ েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, প্রখলাে মাে িহ উম্মুক্ত ্সেরিরশ ্ড়ারলখাে িুর াগ
িম্বসলত এ ধেরনে সশক্ষা েসতিান নগেীরত হারত প্রগানা করয়কটি আরি। মর ল এ সশক্ষা েসতিানটিরত
অধেয়রনে িুসিধারথপ একাদশ প্রশ্রনী ্ পন্ত চালু কো হরয়রি। ্ পোয়ক্ররম এ সশক্ষা েসতিানটি
সিশ্বসিদোলয় করলরজ ্সেণত হরত ্ারে। সতসন িরলন, োয় ২ প্রকাটি টাকা িেরয় ৭ তলা ভিনটি
উরবাধন হরলা। আরোও একটি ৬ তলা ভিন সনমপারনে ্সেকল্পনা এ সশক্ষা েসতিারনে েরয়রি। এে
ফরল সশক্ষাথীরদে প্রলখা-্ড়া কোে িুর াগ আরো িৃসদ্ধ হরলা। উরেখে প্র , অত্র সশক্ষা েসতিারনে স্কু ল
্ পারয় ১৮শত সশক্ষাথী িহ চলসত সশক্ষা িরেপ একাদশ প্রশ্রনীরত োয় ৫০ জন সশক্ষাথী প্রলখা ্ড়াে
িুর াগ ্ারি। া অরনক সশক্ষা েসতিারনে প্রচরয়ও প্রিসশ সতসন এ সশক্ষা েসতিারন অধেয়রনে িুর াগ
গ্রহণ কোে জনে সশক্ষাথীরদে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ১৬ জুলাই ২০১৭ সি.

বীর মুতির্ াদ্ধা শ্রমাহাম্মদ হারুন উর রতশদ এর মৃেুুর্ে
তর্টি শ্রময়র আ জ ম নাতির উদ্দীন এর শ্রশাক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িীে মুসক্তর াদ্ধা প্রমাহাম্মদ হারুন উে েসশদ
এে মৃতুেরত গভীে প্রশাক ও দুুঃখ েকাশ করেন। সতসন এক প্রশাক িাতপ ায় মেহুরমে সিরদহী আত্মাে
মাগরফোত ও প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে েসত িমরিদনা জানান।
চট্টগ্রাম- ১৬ জুলাই ২০১৭ সি.

২৮ নং ওয়ার্ডে শ্রমাগলটু তল বাই শ্রলইন উন্নয়ন কাজ
উর্বাধন করর্লন ওয়াডে কাউতিলর আবদুল কার্দর
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে োজস্ব তহসিল প্রথরক োয় ১৬ লক্ষ টাকা িেরয় সনসমপত হরি ২৮ নং
ওয়ার প ে প্রমাগলটু সল িাই প্রলইন। গতকাল ১৫ জুলাই ২০১৭ সি. ফলক উরম্মাচন করে উক্ত িাইরলইরনে
উিয়ণ কাজ উরবাধন করেন ২৮ নং ওয়া প কাউসিলে আিদুল কারদে। এিময় স্থানীয় োজননসতক
িেসক্তরদে মরধে হাজী নুরুল ইিলাম, আরনায়াে উসদ্দন, নাসিে উদ্দীন কামাল, সিসদ্দক আলম িািু,
ওিায়দুল কসিে সমেু , হাজী আিদুল মািান, প্রদরলায়াে েসশদ, িাত্ররনতা সেমন। এিাড়াও চসিক
েরকৌশলী সিপ্লি দাশ, উ্ িহকােী েরকৌশলী োরমশ্বে প্রচৌধুেী উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ১৬ জুলাই ২০১৭ সি.

বাংলার্দশ আওয়ামীলীর্গর র্াধারন র্ম্পাদক, র্ড়ক ও শ্রর্েু মন্ত্রী ওবায়দুল কার্দর
এর র্ার্ে চট্টগ্রাম তর্টি কর্পে ার্রশন শ্রময়র্রর শ্রর্ৌজনু র্াক্ষাে
িাংলারদশ আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক, গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকাে এে িড়ক ও প্রিতু মন্ত্রী
ওিায়দুল কারদে এে িারথ চট্টগ্রাম িাসকপ ট হাউরজ ১৬ জুলাই ২০১৭ সি. িকারল চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন প্রিৌজনে িাক্ষাত করেন। িাক্ষারত উভরয় োজননসতক
সিেয় িাড়াও চট্টগ্রাম এে িাসিপক উিয়রন মতসিসনময় করেন।
র্ংবাদদাো
শ্রমা. আবদুর রতহম
জনর্ংর্ াগ কমে কেো
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