চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
২০ জুন ২০১৭ সি.
সম্প্রতি চট্টগ্রাম নগরীর ২৬ নং উত্তর হাতিশহর, ১১ দতিণ কাট্টিী ও
৯ নং উত্তর পাহাড়িিী ওয়ার্ডে টর্ণে র্ডার আঘার্ি িতিগ্রস্থ ৬৪৮
পতরবারর্ক পূণবে াসন করর্ে চট্টগ্রাম তসটি কর্পোর্রশন
িম্প্রসি চট্টগ্রাম নগেীে ২৬ নং উত্তে হাসিশহে, ১১ দসিণ কাট্টিী ও ৯ নং উত্তে ্াহাড়িিী
ওয়ারডপ টরণপরডাে আঘারি িসিগ্রস্ত ৬৪৮ ্সেিােরক ্ূণিপািন কেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন।
এ িরিে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন টরণপরডাে আঘারি িসিগ্রস্থ
েসি ্সেিােরক ৫ হাজাে টাকা করে প্রমাট ৩৫ িি টাকা অনুদান প্রদয়াে অনুরমাদন সদরয়রে।
ইরিা্ূরিপ এ ধেরনে অনুদান প্রদয়াে প্রকান নসজে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন প্রনই। প্রময়ে টরণপরডায়
িসিগ্রস্ত ্সেিােরক আসথপক িহায়িাে জনে সিত্তশািীরদে এসগরয় আিাে আহিান জানান।
২০ জুন ২০১৭ সি.
দূর্্ে াগ কবতিি রাঙ্গামাটি এিাকায় তবদযুৎ সরবরার্হর
ির্ি তসটি কর্পোর্রশর্নর জেনার্রটর সহায়িা
িম্প্রসি েিি ির্পরন ্াহাড় ধরিে কােরন িসিগ্রস্ত নাগসেকরদে আরিাকিাসি এিং উদ্ধাে
অসি ান ্সেচািনাে িুসিধারথপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কািাই প্রথরক িসিগ্রস্ত এিাকায় সিদুেৎ
িংর াগ স্থা্রনে িরি গি ১৫ জুন কািাই প্রজনারেটে প্রেেন করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আিহাজ্ব আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে সনরদপ শক্ররম চসিক এ িহায়িা েদান করেরে।

২০ জুন ২০১৭ সি.
বর্কয়া জপৌরকর বাবদ সরকারী হােী জমাহাম্মদ মহতসন কর্িে
চতসকর্ক ১২ িি ৩৩ হাোর ৮ শি ২৯ টাকা প্রদান
চট্টগ্রাম নগেীে গুরুত্ব্ূণপ সশিা েসিষ্ঠান িেকােী হাজী প্রমাহাম্মদ মহসিন করিজ এে সনকট
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্র্ৌেকে িািদ দীঘপ সদন ািি িরকয়া টাকা ্াওনা সেি। ২০ জুন
২০১৭ সি. দীঘপসদন ািি িরকয়া প্র্ৌেকে িািদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আিহাজ্ব আ
জ ম নাসেে উদ্দীরনে সনকট িাাঁে দিরে িেকােী হাজী প্রমাহাম্মদ মহসিন করিজ কিতপ ্ি ১২ িি
৩৩ হাজাে ৮ শি ২৯ টাকাে প্রচক হস্তান্তে করেন। এিময় চসিক এে েধান োজস্ব কমপকিপ া ড.
মুহম্মদ মুস্তাসিজুে েহমান, েধান সশিা কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, সনিপাহী মোসজরেট
িনসজদা শেসমন, কে কমপকিপ া প্রমা. কামরুি ইিিাম প্রচৌধুেী, উ্ কে কমপকিপ া প্রমা. নাসেে
উসদ্দন প্রচৌধুেীে উ্সস্থি সেরিন ।
২০ জুন ২০১৭ সি.
ত্তন তনে ভাগু পতবিের্নর েনু আন্ততরক নন, িার ভাগু জকউ পতরবিেন করর্ি
পারর্বনা। জেচ্ছার্সবী সংগঠন িারুর্নুর ঈদ সামগ্রী ও ঈদ বস্ত্র তবিরন অনযষ্ঠার্ন
মাননীয় জময়র আ ে ম নাতের উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরিরেন, স সন সনজ িাগে
্সিিপ রনে জনে আন্তসেক নন িাে িাগে প্রকউ ্সেিিপ ন কেরি ্ােরিনা। আজ াো অিহায়
িা সনিঃস্ব িারদেরক িাগে ্সেিিপ রনে জনে ্সেশ্রসম হরি হরি এিং িারদে িন্তানরদে মানুর্
সহরিরি গরড় িু রি কমপ িংস্থারনে িুর াগ ্াওয়াে উ্ ুক্ত কেরি হরি। িাহরি একসদন িমাজ
প্রথরক দাসেদ্র দুে হরয় ারি। প্রময়ে সিত্তিান িকিরক অিহায় মানুরর্ে ্ারশ দাাঁড়ািাে আহিান
জনান । ২০ জুন ২০১৭ সি. দু্ুরে নগে িিরনে প্রকসি আিদুচ েত্তাে সমিনায়িরন প্রস্বচ্ছারিিী
িংগঠন িারুরনেে ঈদ িামগ্রী ও ঈদ িস্ত্র সিিেন অনুষ্ঠারন েধান অসিসথে িার্রন মাননীয়

প্রময়ে এিি কথা িরিন। িংগঠরনে িিা্সি আিদুে েসশদ প্রিাকমান এরি িিা্সিত্ব করেন।
অনুষ্ঠারন সিরশর্ অসিসথ সেরিন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীিীরগে সনিপাহী কসমটিে িদিে
িাইিু সদ্দন খারিদ িাহাে, চট্টগ্রাম প্রেিক্লারিে িারিক িাধােন িম্পাদক মহসিন প্রচৌধুেী,
কাউসিিে প্রমা. সগয়াি উসদ্দন। এরি অনেরদে মরধে উ্সস্থি সেরিন কাজী আিদুি িারদক নান্না,
িংগঠরনে িাধােন িম্পাদক িায়ন সনজাম উসদ্দন, এম এ প্রনওয়াজ এে িঞ্চািনায় আরো
উ্সস্থি সেরিন িািাউসদ্দন মামুন, মসিজুে েহমান দুিাি, আশো উল্লা আসদি, এম এম কামোন
প্রচৌধুেী, ওিমান িারুক সিিিু, এি এম মুন্না শাহ, আইয়ুি প্রচৌধুেী, জয়া প্রচৌধুেী, এি এম মুন্না,
আিু নারেে মুসি টু টু ি, নাসিে উসদ্দন, িািাউসদ্দন িাসকি, শাহীন খান, জারহদ আিম, োরশদুি
ইিিাম, স শু দাশ, আিাউসদ্দন িািু, শাহিুসদ্দন িাইিু , ইমোন আরেসিন, িামসজদ কামোন,
সজহান প্রচৌধুেী, আসকি োয়হান। ্রে প্রময়ে োয় প্রদড় শিাসধক এসিমরদে হারি ঈদ িামগ্রী ও
িস্ত্র িু রি প্রদন।
২০ জুন ২০১৭ সি.
নাতসরাবাদ অংকুর জসাসাইটি বাতিকা উচ্চ তবদুাির্য়র
নবগঠিি কতমটির প্রথম সভা অনযতষ্ঠি
নাসিোিাদ অংকুে প্রিািাইটি িাসিকা উচ্চ সিদোিরয়ে নিগঠিি কসমটিে েথম িিা ২০ জুন
২০১৭ সি. মঙ্গিিাে, দু্ুরে নগেিিরন প্রময়ে দিরে কসমটিে িিা্সি চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে িিা্সিরত্ব অনুসষ্ঠি হয়। িিায় অত্র সিদোিরয়ে
সনমপাণাধীন িহুিি িিরনে কারজে গুনগি মান িজায় প্রেরখ িিন সনমপাণ কাজ দ্রুিিম িমরয়
প্রশর্ কো, অত্র সিদোিরয়ে সশিাে মান আরো িতসদ্ধ কো, সশিকরদে ্াঠদারন আরো প্রিসশ
মরনার াগী হওয়াে সনরদপ শনা প্রদন িিা্সি আ জ ম নাসেে উদ্দীন। িিায় সিগি িিাে
কা পসিিেনী অনুরমাদন এিং আরিাচেিূসচে উ্ে আরিাচনা ও সিদ্ধান্ত গতসহি হয়। িিায়
কসমটিে িদিে িসচি অত্র সশিা েসিষ্ঠারনে েধান সশিক সিসি িড়–য়া, কমটিে িদিে প্রমা.
এহোনুজ্জামান, সদি আিরোজ প্রচৌধুেী, প্রমা. শাহআিম, সিয়দ িাহসেয়াে ্ােরিজ ও সশসি
মহাজন উ্সস্থি সেরিন।

২০ জুন ২০১৭ সি.
চতসক ভ্রামুমান আদািি পতরচাতিি
২০ জুন ২০১৭ সি. মঙ্গিিাে, দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদোরগ প্রেশাি মোসজরেট ( ুগ্ম
প্রজিা জজ) জাহানাো প্রিেরদৌি এে প্রনিত রত্ব মহানগে এিাকায় ভ্রামেমান আদািি ্সেচাসিি
হয়। অসি ানকারি নগেীে প্রকারিায়ািী থানাধীন িাধু সমসি িান্ডারে অস্বাস্থেকে ও প্রনাংো
্সেরিরশ সমসি সিসে ও োখাে দারয় িাধু সমসি িান্ডাে এে মাসিকরক ৫০ হাজাে টাকা ও
ডিিমুসেং থানাধীন মনিুোিাদস্থ রূ্িা িু ড প্রোডাক্টি এ অস্বাস্থেকে ও প্রনাংো ্সেরিশ,
্রণেে গারয় এিং খারদে িেিহৃি েংরেে প্রকৌটায় সিসে এিং প্রময়াদ উত্তীণ প্রকান িাসেখ না
থাকায় রূ্িা িু ড প্রোডাক্টিরক ৫০ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ১ িি টাকা জসেমানা আদায় কো
হয়।
অসি ানকারি িোসনটােী ইির্ক্টে িহ সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সিিারগে কমপকিপ াকমপচােীগণ ও সিএমস্ ্ুসিশ মোসজরেটরক িহায়িা করেন।
২০ জুন ২০১৭ সি.
কাউতিির েহর িাি হাোরীর তনেে অথে ায়র্ন ইফিার সামগ্রী
তবিরন অনযষ্ঠার্ন মাননীয় জময়র আ ে ম নাতের উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরিরেন, দুস্থ ও হিদসেদ্র িকিরক
সনরজে ্ারয় দাড়ারি হরি। ্ে সনিপ েশীিিা প্রথরক সনরজরদে উত্তেন ঘটিরয় স্বািিসি হওয়াে ্ন্থা
প্রিে কেরি হরি। প্রময়ে িরিন, িন্তানরদে উ্ ুক্ত মানুর্ সহরিরি গরড় প্রিািা প্রগরি ধীরে ধীরে
দাসেদ্র দুে হরি। আল্লাহে উ্ে িেিা করে করমপে মাধেরম জীিরনে উন্নয়রনে ্থ প্রিে কেরি
হরি। িাধনা থাকরি প্রকান সকেু ই িতথা ায় না। ২০ জুন ২০১৭ সি. মঙ্গিিাে, সিরকরি আনিাে
ক্লাি ৩২নং ওয়াডপ অসিরি কাউসিিে জহে িাি হাজােীে সনজস্ব অথপায়রন প্রোজাদাে দুিঃস্থরদে
মারে প্রদড় টন চাউি িহ ইিিাে িামগ্রী সিিেন অনুষ্ঠারন েধান অসিসথে িার্রন প্রময়ে আ জ

ম নাসেে উদ্দীন এ িি কথা িরিন। ৩২নং আন্দেসকল্লা ওয়াডপ কাউসিিে জহে িাি হাজােী
এরি িিা্সিত্ব করেন। অনুষ্ঠারন অনেরদে মরধে িক্তিে োরখন উত্তে প্রজিা মসহিা
আওয়ামীিীরগে িাধােণ িম্পাদীকা এড. িািন্তী েিা ্াসিি, মহানগে আওয়ামীিীগ প্রনিা প্রমা.
প্রিিাি আহমদ, েসিকুি ইিিাম িাচ্চু , নওশাদ আিী, েিা্ প্রচৌধুেী, িিোম চক্রিিী, োত্রিীগ
প্রনিা রুরিি, ইমোন জুরয়ি, িয়িাি িাপ্পী, প্রমা. েসন প্রহারিন ও প্রমা. োনািহ অনেো। অনুষ্ঠান
্সেচািনা করেন েিন আচা পে।
্রে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন প্রোজাদাে দুিঃস্থ গেীি ৫শি জরনে মরধে ইিিাে িামগ্রী িু রি
প্রদন।
২০ জুন ২০১৭ সি.
২০ নং জদওয়ান বাোর ওয়ার্ডের ঘাট ফরহাদর্বগ এিাকায়
মতনন্দ্রমাতির পাহাড় ধস-এ িতিগ্রস্তর্দর আতথে ক সহায়িা তদর্িন
মাননীয় জময়র আ ে ম নাতের উদ্দীন
িম্প্রসি িাসে ির্পরন চট্টগ্রাম নগেীে ২০ নং প্রদওয়ান িাজাে ওয়ারডপে ঘাট িেহাদরিগ এিাকায়
মসনন্দ্রমাসেে ্াহাড় ধি-এ িসিগ্রস্তরদে গি ১৮ জুন ২০১৭ সি. িকারি িরেজসমরন প্রদখরি ান
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। প্রময়ে িসিগ্রস্তরদে িারথ িািাি করেন এিং শান্তনা প্রদন।
এিময় সিসন িারদে হারি িাাঁে সনজ িহসিি প্রথরক আসথপক িহায়িা িু রি প্রদন। িসিগ্রস্ত প্রদয়াি
সিটি কর্পারেশরনে অথপায়রন সনমপাণ করে প্রদয়াে জনে প্রময়ে েরকৌশি সিিাগরক সনরদপ শনা েদান
করেন। িসিগ্রস্তরদে উরদ্দরশে প্রময়ে িরিন, োকত সিক দূর পারগে িারথ প্রমাকারিিা করেই জীিন
ধােন কেরি হরি। কােন এ দূর পারগ কারো হাি প্রনই। সিসন িসিগ্রস্ত ২ ্সেিারেে ্ূনিপািরন
েরয়াজনীয় উরদোগ গ্রহন কো হরি িরি িারদে আশ্বস্থ করেন। এিময় চন্দ্র নাথ সিশ্বাি, িসমেন
প্রচৌধুেী, িু িুনাথ সিশ্বাি, কানু প্রচৌধুেী, ওয়াসহদুজ্জামান, সদ্ঙ্কে প্রচৌধুেী, সগয়াি উসদ্দন িহ স্থানীয়
িাসিন্দা এিং প্রময়রেে একান্ত িহকােী োয়হান ইউিুি উ্সস্থি সেরিন।
২০ জুন ২০১৭ সি.

ধনী-দতরর্ের মর্ধু ্াকাি এর মাধুর্ম জসিয বন্ধন সৃতি কর্রর্ে
পতবত্র ইসিাম শহীদ জমর্হদী হাসান বাদি স্মতৃ ি সংসদ এর ঈদ সামগ্রী
ও বস্ত্র তবিরণ অনযষ্ঠার্ন মাননীয় জময়র
চট্টগ্রাম নগেীে আরেসিন নগরে শহীদ প্রমরহদী হািান িাদি স্মতসি িংিদ এে ঈদ িামগ্রী ও িস্ত্র
সিিেণ অনুষ্ঠারন েধান অসিসথে িার্রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন িরিন ধনী-দসেরদ্রে মরধে াকাি এে মাধেরম প্রিিু িন্ধন িতসি করেরে ্সিত্র ইিিাম।
েসিরিসশে হক ধসনরদে উ্ে ধা পে করেরে ইিিাম। সিসন ইিিারমে সিসধ সিধান অনুিেন করে
গেীি দুিঃসখরদে ্ারশ দাড়ািাে আহিান জানান। ১৯ জুন ২০১৭ সি. প্রিামিাে, িকারি অনুসষ্ঠি
ঈদ িামগ্রী ও িস্ত্র সিিেণ অনুষ্ঠারন িিা্সিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী ি
ু িীগ প্রনিা এ
এম মসহউসদ্দন। িাংিা িাজাে িেিিায়ী িসমসিে িিা্সি জসিম উসদ্দরনে উ্স্থা্নায় অনুষ্ঠারন
১৫ নং ওয়াডপ কাউসিিে প্রমা. সগয়াি উসদ্দন, ২নং ওয়ারডপে িারিক কাউসিিে িসেদ আহমদ
প্রচৌধুেী, িীেমুসক্তর াদ্ধা জািাি উসদ্দন মুসি, ডা. েসিক উসদ্দন, প্রমা. ইউিুি, সদদারুি আিম
প্রচৌধুেী, সমল্টন িড়–য়া, প্রেদওয়ান আহমদ প্রিদু, প্রমাহাম্মদ প্রিারহি, আশোিু ি ইিিাম, প্রমােরশদ
আিম, আিী প্রহারিন োরিি, শেীি প্রহারিন, নুরুি হক মসনে, আসিি ইিিাম, আিদুি ওয়াহাি,
প্রেজািু ি কসেম, হািান মািুদ, ইয়াসিন আোিাি িাপ্পী িহ অনেো িক্তিে োরখন। অনুষ্ঠান
প্রশরর্ ৪ শি গেীি দুিঃস্থরদে মারে ঈদিস্ত্র িু রি প্রদন েধান অসিসথ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন।
২০ জুন ২০১৭ সি.
ওয়াটার এইড এর অথে ায়র্ন তডএসর্ক’র তপহাপ প্রকল্প ‘নগর তভতত্তক
প্রকল্পসমাতিকরণ সভায়”মাননীয় জময়র আ ে ম নাতের উদ্দীন
ওয়াটাে এইড এে অথপায়রন সডএিরক’ে মাধেরম স্হা্ েকল্প ‘নগে সিসত্তক েকল্পিমাসিকেণ
িিা” ১৯ জুন ২০১৭ সি. প্রিামিাে, দু্ুরে নগেিিরনে প্রক সি আিদুচ েত্তাে সমিনায়িরন
অনুসষ্ঠি হয়। িিায় স্হা্ েকল্প নরিিে ২০১১ প্রথরক জুন ২০১৭ ্ পন্ত ১৩ প্রকাটি টাকা িেরয়

চট্টগ্রাম নগেীে ১৭টি ওয়ারডপ ৪৬টি িসস্তরি িুর্য় ্াসনে িেিস্থা, ওয়াটাে ্রয়ন্ট, টিউিওরয়ি,
প্রিসনরটশান, িু ট্াি সনমপাণ, প্রেরনজ িেিস্থা এিং হাইসজন েরমাশন িহ িহুমুখী কমপকান্ড
িংগঠিি হরয়রে। এ িকি কমপকারন্ড িংসিিরদে উ্সস্থসিরি নগে সিসত্তক েকল্পিমাসিকেণ িিা
অনুসষ্ঠি হয়। িিায় েধান অসিসথ সেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন। এরি সিরশর্ অসিসথ সেরিন ওয়াটাে এইড িাংিারদরশে প্রহড অি প্রোগ্রাম আিিাি
অর্ি, চট্টগ্রাম ওয়ািাে িত্ত¡াািধায়ক েরকৌশিী এ প্রক এম নজরুি হক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন
কিতপ ্রিে েধান নগে ্সেকল্পনাসিদ শাসহনুে ইিিাম খান। িুসিধারিাগীরদে ্িরথরক িক্তিে
োরখন কাউসিিে িসিম উল্লাহ িাচ্চু , কাউসিিে জহে িাি হাজােী, কাউসিিে শসিউি আিম,
িংেসিি ওয়াডপ কাউসিিে িােজানা ্ােিীন। িিায় িিা্সিত্ব করেন সডএিরক

গ্ম
ু

্সেচািক আিদুি হাসকম। আরো িক্তিে োরখন সিসিও েসিসনসধ আরনায়াে প্রহারিন ও সিস্
আক্তাে । স্বাগি িক্তিে োরখন সডএিরক’ে েকল্প িেিস্থা্ক প্রমা. খসিিে েহমান। অনুষ্ঠান
উ্স্থা্নায় সেরিন সডএিরক’ে এডরিারকসিে কমপকিপ া আরেিািু ন জান্নাি। িিাে শুরুরি
স্হা্ েকরল্পে সিস্তাসেি িথে উ্াত্ত িু রি ধো হয়। িিাে িিা্সি সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরিন, স্বাধীন প্রদরশে নাগসেক সহরিরি িকরিে হািরক কমীে হারি
্সেনি কেরি ্ােরিই স্বাধীনিাে িুিি প্রিাগ কো ারি। িকরি সমরি উন্নয়ন ও অগ্র াত্রা
অিোহি োখরি হরি। প্রময়ে ওয়াটাে এইড এে অথপায়রন সডএিরক’ে মাধেরম সিগি ৫ িেে
ািি নানামুখী উন্নয়ন কারজ িংসিিরদে আরো িৎ্ে হরয় উন্নয়নরক আরো প্রিগিান কোে
িরি স্ব স্ব দাসয়ত্ব সনষ্ঠাে িারথ ্ািন করে াওয়াে আহিান জানান।
িংিাদদািা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকিপ া

