চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২১ মাচপ ২০১৭ সি.
ভূ মিকম্প ও অমিমির্ব াপি উদ্ধার মর্ষয়ে চমিক এর িহােতাে ফাোর িামভবি ও
মিমভল মিয়ফন্স মর্ভায়ের টেকমিকযাল িায়পায়েব দুয় ােব টিাকায়র্লাে আয়োমিত
িহড়া অিুষ্ঠায়ি মিটি টিের
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, িাংোরেশ একটি
েূর পাগ েিণ প্রেশ। েূর পাগরক িুষ্ঠ ও কা পকে ভারি সনয়ন্ত্রণ এিং জসণত ক্ষয়ক্ষসত
কমারনাে জনয িঠিক েস্তুসত গ্রহণ অতযন্ত গুরুত্ব্ুণপ। সতসন িরেন, এ িিে আন্তজপাসতক
েুর পাগ েশমন সেিরিে েসত্ােয হরে- ‘েুর পাগ ঝুুঁ সক কমারত হরে, প্রকৌশেিমূহ িেরত
হরি’। এই সেিরিে সিসভন্ন কা পক্ররমে অংশ সহরিরি আজরকে এই মহড়াে আরয়াজন
কো হয়। প্রময়ে আেও িরেন, চট্টগ্রাম নগেীরত ভূ সমকরে িযা্ক ক্ষসতে আশংকা
কো

হরয়

থারক।

প্র রহতু

ভূ সমকরেে

ফরে

ঘেিাসড়

সিধ্বস্ত

সজসনি্রেে নীরচ চা্া ্রড় প্রোকজন হতাহত হয়। এজনয

হরয়

এিং

ভােী

থা থ সিসডং প্রকাড

প্রমরন স্থা্না সনমপাণ কেরে ভূ সমকরেে ক্ষয়ক্ষসত অরনকাংরশ হ্রাি কো িম্ভি। সতসন
আরো িরেন, েূর পাগ িরে করয় আরিনা। োকৃ সতক েূর পাগ এে প্রচরয় ভয়ানক হরো
অসিকারেে ঘটনা। প্রকান জায়গায় আগুন োগরে দ্রুত আয়রত্ব আনরত না ্ােরে
মুহুরতপ

ািতীয় িেে ্ূরড় িায় হরয়

ায়

আে মানুরেে জীিন হাসন ঘরট। তাই

আগুন োগাে িারথ িারথ ফায়াে িাসভপ রি খিে প্রেয়াে আহিান জানান প্রময়ে। সিটি
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, িমৃদ্ধ িাংোরেশ সিসনমপারন িন্ত্রাি ও জঙ্গীিােরক
রুখরত হরি। জঙ্গীিারেে আক্রমন প্রথরক সকভারি সনরজরক েক্ষা কো

ায় প্রি

িযা্ারেও এ মহড়া অতযন্ত গুরুত্ব্ূণপ এিং জঙ্গীিারেে সিরুরদ্ধ মানুেরক িরচতন করে
তু রে। সি্েকােীন িমরয় সভে করে উদ্বাে তৎ্োতায় েসতিন্ধকতাে িৃসি না করে
উদ্ধাে কমীরেে িহর াসগতা কোে আহিান জানান প্রময়ে। ২১ মাচপ ২০১৭ সি.
মঙ্গেিাে, িকারে নগেীে এনারয়ত িাজাে মসহো করেজ োঙ্গরণ আরয়াসজত ভূ সমকে
ও অসিসনিপা্ন উদ্ধাে সিেরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িহায়তায় ফায়াে িাসভপ ি ও

সিসভে সডরফন্স সিভারগে প্রটকসনকযাে িার্ারটপ েুর াগপ প্রমাকারিোয় আরয়াসজত

মহড়া

অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে িক্তরিয প্রময়ে এিি কথা িরেন। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন এনারয়ত িাজাে মসহো করেজ এে অধযক্ষ তহুসেন িিুে। সিরশে অসতসথ
সহরিরি িক্তিয োরখন কাউসন্সেে িসেম উল্লাহ িাচ্চু , ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া
প্রমাহাম্মে আিুে প্রহারিন,ফায়াে িাসভপ ি ও সিসভে সডরফন্স চট্টগ্রাম

এে উ্-

্সেচােক আিেুি িত্তাে মেে। অনুষ্ঠারন উ্সস্থত সিরেন ্যারনে প্রময়ে প্রচৌধুেী
হািান মাহমুে হািনী, কাউসন্সেে সগয়াি উসদ্দন, শশিাে োশ িুমন,িারেহ আহমে
প্রচৌধুেী, িংেসক্ষত ওয়াডপ কাউসন্সেে আসিো আজাে, সনিপাহী মযাসজরেট

ুসথকা িেকাে

িহ অনযো। ফায়াে িাসভপ ি ও সিসভে সডরফন্স চট্টগ্রাম এে প্রিশন অসফিাে সনউটন
োরশে উ্স্থা্নায়

মহড়া ্সেচােনা করেন িহকােী ্সেচােক ্সেমে চন্দ্র কুে।

মহড়ায় এনারয়ত িাজাে মসহো করেজ এে িােী ও সিসভন্ন ওয়ারডপে প্রেোরিিকগন
অংশগ্রহণ করেন।
চট্টগ্রাম- ২১ মাচপ ২০১৭ সি.

“মর্শ্ব র্ি মদর্ি” উপলয়ে োয়ের চারা মর্তরি
উয়বাধি অিুষ্ঠায়ি টিের
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, শিসিক জেিায়ু
্সেিতপ ন জসণত ক্ষসতে েভারি েসক্ষণ এসশয়াে ঝুুঁ সক্ূণপ প্রেশগুরোে মরধয িাংোরেশ
অনযতম।

এরেরশে আিহাওয়া উষ্ণমেেীয় এিং িেপা ও শুকরনা প্রমৌিুম ্ৃথকভারি

সিোজ করে। আয়তরনে

সেক সেরয় িাংোরেশ প্রিাট হরেও প্রভৌগসেক অিস্থানগত

কােরন িাংোরেশ একিময় জীি শিসচরে োচু পযময় সিে। সকন্তু দ্রুত জনিংখযা িৃসদ্ধ,
্সেরিশ সি্ পয়কােী উন্নয়ন কা পক্রম িন উজাড়, োকৃ সতক িেরেপ ে অসধক আহেন,
আিািস্থে ধ্বংি, আগ্রািী েজাসতে আগমন, িনায়রন প্রেশীয় েজাসত ও জীি শিসচে
িংেক্ষরণে েসত কম গুরুত্ব প্রেয়ায় আমারেে প্রেরশ জীি শিসচে আজ হুমসকে মুরখ।
প্রময়ে িরেন, গত ৩ েশরকে প্রিসশ িময় ধরে সনসিপচারে িন উজাড় িহ সিসভন্ন
কােরন োকৃ সতক িনাঞ্চরে ্াওয়া প্র ত এেকম অরনক মূেযিান িৃক্ষ েজাসত এখন
্াওয়া েুষ্কে হরয় ্রড়রি। অনসতসিেরে প্রেশীয় িৃক্ষ েজাসত িমূহ সিেুসিে হাত প্রথরক
েক্ষা কোে জনয িঠিক িযিস্থা্না গ্রহণ জরুেী িরে সতসন মত িযক্ত করেন। প্রময়ে

প্রিসশ করে িাড়ীে আসঙ্গনায়, িারে গাি োগারনাে জনয নগেিািীে েসত আহিান
জানান। ২১ মাচপ ২০১৭ সি. মঙ্গেিাে, িকারে নগে ভিরনে িঙ্গিন্ধু চত্বরে প্রিন্টাে
ফে ইওথ প্রডরভাো্রমন্ট এে সেচািপ ইসনসশরয়টিভ এে উরেযারগ আরয়াসজত “সিি িন
সেিি” উ্েরক্ষ গারিে চাো সিতেন উরদ্বাধন অনুষ্ঠারন প্রময়ে এিি কথা িরেন।
এিময়

ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মে আিুে প্রহারিন, ্যারনে প্রময়ে

প্রচৌধুেী হািান মাহমুে হািনী, কাউসন্সেে সগয়াি উসদ্দন, শশিাে োশ িুমন, িংেসক্ষত
ওয়াডপ কাউসন্সেে আসিো আজাে, আঞ্জুমান আো প্রিগম, সনিপাহী মযাসজরেট

ুসথকা

িেকাে, প্রিন্টাে ফে ইওথ প্রডরভাো্রমন্ট এে সেচািপ ইসনসশরয়টিভ এে প্রেসিরডন্ট
প্রমাহাম্মে মাশরুে প্রহািাইন িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন। গারিে চাো সিতেন
উরদ্বাধন প্রশরে প্রময়ে গারিে চাো সিতেণ করেন।
চট্টগ্রাম- ২১ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাি মিটি কয়পব ায়রশি এলাকাে
ভ্রািযিাি আদালত পমরচামলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ এসিসকউটিভ মযাসজরেট

ুসথকা িেকাে এে

প্রনতৃ রত্ব প্রকারতায়ােী থানাধীন ৪২, প্রহারিন প্রিাহোওয়ােী িড়ক সজস্ও এে সি্েীরত
অোস্থযকে ও প্রনাংো ্সেরিশ, অনসভজ্ঞ েযাি প্রটকসনসশয়ান দ্বাো প্রোগীে প্রিিা েোন
ও োসয়ত্বেত প্রটকসনসশয়ানরেে অসভজ্ঞতা িনে না থাকাে োরয়
আসজজুে েহমানরক ১৫ হাজাে টাকা, একই অসভর ারগ
সেডসিড না প্রেরখ সফল্ম ্সেক্ষা কোে োরয় িেেঘাট প্রোরড

সমড সিটি েযাি এে
এিরে রুম ও সনসদ্দপ ি
সচটাগাং প্রমসডরকয়াে

ডায়াগনসিক এে িুমন োশরক ১৫ হাজাে টাকা, িেেঘাট কােী িাড়ীে ্ারিপ খাসিে
প্রোকানোে জেোয় খাসি জিাই না করে প্রোকারনে সভতরে জিাই কো, প্রনাংো ও
অোস্থযকে ্সেরিরশ প্রিচারকনাে

ও সিরজ িাসি মাংি োখাে োরয় আসেফু েরক ১০

হাজাে টাকা, প্রিশন প্রোডস্থ প্রনাংো ও অোস্থযকে ্সেরিশ এিং খািারেে উ্ে মশামাসিে উ্দ্রি থাকায় সনজাম প্রহারটরেে জাহাঙ্গীে আেমরক ১৫ হাজাে টাকা, একই
অ্োরধ প্রহারটে উজাোরক ১৫ হাজাে টাকা, সিরজ িংেসক্ষত গুরড়ে িরেশ ্ুনোয়
শতয়াে কো, প্রনাংো ও অোস্থযকে ্সেরিশ এে োরয় এনারয়ত িাজাে িাটােী প্রোডস্থ
সমিকা ধানসিসড় িুইটস্ এে জাফে আহমেরক ১৫ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ৮৫

হাজাে টাকা জসেমানা কো হয়।
শেসমন এে প্রনতৃ রত্ব ২১ মাচপ
ভ্রামযমান আোেত এে মাধযরম

অ্ে অসভ ারন

সনিপাহী মযাসজরেট িনজীো

২০১৭ সি. মঙ্গেিাে, িকারে চট্টগ্রাম মহানগে এোকায়
অসভ ান ্সেচাসেত হয়। অসভ ানকারে আকিেশাহ

থানাধীন সিসডএ আ/এ ১ নং প্রমাড় িংেি কােীিড়া খারেে অংশ অবিধভারি েখে
করে সনসমপত ১টি কাুঁচা ঘরেে িসধপত অংশ, ১ টি ্াকা িাথরুম ও ১ টি কাুঁচা
্ায়খানা

উরেে

কো

হয়।

উক্ত

খারেে

অবিধ

েখরেে

অংশসিরশরেে

স্থা্না

িনাক্তকেন ্ূিপক ্েিতীরত আিারো উরেে অসভ ান ্সেচাসেত হরি।
অসভ ানকারে

সিটি

কর্পারেশরনে

োস্থয

্সেেশপক, িংসশ¬ি

কমপকতপ া/কমপচােীগণও

সিএমস্ ্ুসেশ মযাসজরেটদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ২১ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাি মিটি কয়পব ায়রশয়ির আঞ্চমলক কা ব ালে িােমরকা টটার পমরদশব ি ও
িতু ি িাম্পে ট্রাক উয়বাধি করয়লি মিটি টিের আ ি ি িামের উদ্দীি।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ২১ মাচপ ২০১৭ সি.
মঙ্গেিাে সিরকরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আঞ্চসেক কা পােয় িাগসেকা প্রিাে এে
সনমপানাধীন এযািফল্ট প্ল্যান্ট, প্রখাো আকারশে সনরচ ্সেতযক্ত ড্রাম, টায়াে টিউি,
অরকরজা গাড়ী

এিং গাড়ী ও সিসভন্ন ধেরনে

করন্টইনাে, উরেেকৃ ত সিসভন্ন মাোমাে ইতযাসে িহ

ন্ত্র্াসত, েড,প্রেৌহজাত িামগ্রী,
ািতীয় স্থা্না, প্রিাে ২ ঘন্টা ধরে

্ারয় প্রহুঁ রট খসতরয় খসতরয় এিি েসতষ্ঠানগুরোে িাস্তি সচে িরেজসমরন ্সেেশপন
করেন।

্সেেশপন প্রশরে প্রময়ে নতু ন ক্রয়কৃ ত ৮টি ১০ টনা আইচাে ডাে

ট্রাক

ও স্থানীয় িেকাে মন্ত্রনােয় প্রথরক োি ৮টি ৩ টনা ডাে ট্রাক, ১টি প্র্রোডাে ও
১টি ট্রাকটে উরদ্বাধন করেন। ্সেেশপন ও গাড়ী উরদ্বাধনী অনুষ্ঠারন উ্সস্থত সিরেন
েধান েরকৌশেী প্রে. করণপে মসহউসদ্দন আহমে, তত্বািধায়ক েরকৌশেী প্রমাোঃ েসফকুে
ইিোম মাসনক, সনিপাহী েরকৌশেী ঝু েন কাসন্ত োশ, িুসেি িিাক, অিীম িড়–য়া, িামিু ে
হুো সিসদ্দকী, িহকােী েরকৌশেী মীজপা ফজেুে কারেে, িহ িংসিি উ্ িহকােী
েরকৌশেী োরিে হারুন তােুকোে, নাসজম উসদ্দন নুরুে ইিোম, িহকােী নগে
্সেকল্পনাসিে আিেুল্লাহ ওমে িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন।

িংর্াদদাতা
টিা. আর্দুর রমহি
িিিংয় াে কিব কতবা

