চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-২১ এসেল ২০১৮ সি.

হ োসেন আ ম্মদ হ ৌধুরী সেটি কস্প োসরশন স্কু ল এন্ড কসলসের
অনুষ্ঠোসন হেয়র আ ে ে নোসির উদ্দীন
সনরো্দ ্থ লোর হেসে অসিিোবক ও এলোকোবোেীর ে স োসিতোর প্রসয়োেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, তাাঁে
প্রময়ারেে এ িময় ্ পন্ত নগেীে উন্নয়রন িেকাে প্রেরক ২১শত প্রকাটি টাকা উন্নয়ন
িোদ্দ প্র্রয়রি। আরো ২টি েকরেে মরযে ৩৮৩ প্রকাটি টাকাে একটি এিং ১২৩০
প্রকাটি টাকাে অ্ে একটি েকে একরনরক অনুরমােরনে অর্ক্ষায় আরি। এ ২টি েকে
অনুরমাসেত হরল নগেীে িতপ মান প্রচহাো আরো ্সেিতপ ন হরি। প্রময়ে িরলন, প্রহারিন
আহম্মে প্রচৌযুেী সিটি কর্পারেশন স্কু ল এন্ড করলরজ আশা- াওয়াে ্ে প্রশাভািযপন িহ
সশক্ষােীরেে চলাচল উ্র াগী োস্তা ততসে কো হরি। সশক্ষাে িুসিযারেপ ভিন িম্প্রিােণ
কো হরি এিং প্রেলওরয়ে জায়গা ্াওয়া প্রগরল প্রখলাে মাঠিহ উন্নয়ন কাজ কো হরি।
সতসন িরলন, সনো্ে ্ে চলাে প্রক্ষরে অসভভািক ও এলাকািািীে িহর াসগতাে
েরয়াজন। এ েিরে প্রময়ে আরো িরলন, িৎ, চসেেিান ও মূলেরিায িম্পন্ন িুনাগসেক
সহরিরি সশক্ষােীরেে গরে তু লরত হরি। ২১ এসেল ২০১৮ সি. শসনিাে, েু্ুরে প্রহারিন
আহম্মে প্রচৌযুেী সিটি কর্পারেশন স্কু ল এন্ড করলরজে িাসষপক ক্রীো েসতর াসগতা, িৃসি
েোন ও িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠারন েযান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। অে
স্কু ল ও করলজ কোম্পারি অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন ৮নং শুলকিহে ওয়ার্প
কাউসিলে প্রমাহাম্মে প্রমােরশে আলম। সিরশষ অসতসে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
েযান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মে িামিুরদ্দাহা, িংেসক্ষত ওয়ার্প কাউসিলে সমরিি
প্রজিসমন ্ােভীন প্রজিী, অে সশক্ষা েসতষ্ঠান ্সেচালনা কসমটিে েসতষ্ঠাতা িভা্সত
সমরিি হাসিনা মসহউসদ্দন, ভােোি িসচি র্. মুহাম্মে মুস্তাসিজুে েহমান, েযান সশক্ষা
কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, িহকােী করলজ ্সেেশপক আিুল কারিম প্রমাহাম্মে
িজলুল হক। স্বাগত িক্তিে োরখন অে সশক্ষা েসতষ্ঠারনে অযেক্ষ সমরিি প্রেরহনা
আক্তাে খানম। অনুষ্ঠারন উ্সিত সিরলন মাহমুেল
ু হক, খয়োসত সময়া প্রচৌযুেী, সলসল
িে–য়া, আরনায়াো প্রিগম ও প্রিলারয়ত প্রহারিন প্রোিারয়ত িহ অনেো। অনুষ্ঠান
িঞ্চালনায় সিরলন েভাষক িুমন েি ও সেল আিরোজা। অনুষ্ঠারনে েযান অসতসে সিটি
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সশক্ষা খারত িিরে
৪৩ প্রকাটি টাকা ভতু সকপ সেরয় সশক্ষা েসতষ্ঠান ্সেচালনা কেরি এিং ১৩ প্রকাটি টাকা
ভতু সকপ সেরয় স্বািে প্রিিা সেরয় ারে। এ িাোও িিরে সশক্ষােীরেে মযে প্রেরক ১৫%
গেীি সশক্ষােীরক সিনামূরলে ্োে িুর াগ সেরে।
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েিেক্ররম প্রময়ে আরো িরলন, চসিরকে েশািসনক িেয় িিরে ২৬০/২৭০ প্রকাটি টাকা।
এে সি্েীরত িেকাসে েসতষ্ঠান িাো িিপিাযােরণে সনকট প্রেরক িিরে মাে ৪৭ প্রকাটি
টাকা প্র্ৌেকে ্ারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
জলািদ্ধতা সনেিরন োসয়ত্ব ্ালন কেরি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ ্ক্ষ। চলসত িষপা প্রমৌিুরম
জলািদ্ধতা সনেিরন িেকাে ৫শত প্রকাটি টাকা সিসর্এ-প্রক িোদ্দ সেরয়রিন। প্র রহতু
িেকারেে একটি েসতষ্ঠান জলািদ্ধতা সনেিরন োসয়ত্ব ্ালন কেরি প্রিরক্ষরে মন্তিে কো
িমুসচন নয়। প্রময়ে িরলন, অতীরত ্সেকসেত নগোয়ন না হওয়ায় জনেুরভপ াগ প্রলরগই
আরি। িেকাে প্রচষ্টা কেরি চট্টগ্রারমে িাসিপক উন্নয়ন তোসিত কেরত। প্রি লরক্ষ
প্রেরনজ মাষ্টাে প্ল্োন্ট, প্রিায়ারেজ মাষ্টাে প্ল্োন, ওয়ািাে ্াসন িাপ্ল্াইিহ অিকাঠারমাগত
উন্নয়রন এসগরয় ারে চট্টগ্রাম। জনরনেী প্রশখ হাসিনা তাাঁে সভশন িাস্তিায়রন োনান্ত
েয়াি অিোহত প্রেরখরি। প্রময়ে আশা করেন, তাাঁে প্রময়ারেে মরযে চট্টগ্রারমে িকল কাাঁচা
োস্তা ্াকা হরি এিং নগেী ্সে্ূণপ ভারি আরলাসকত হরি। সতসন নাগসেক প্রিিাে
প্রক্ষরে নগেিািীে িহর াসগতা েতোশা করেন।
েংবোদদোতো
হেো. আবদুর রস ে
েনেংস োি কেপ কতপো
ট্টগ্রোে সেটি কস্পোসরশন
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