চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-২২ এসেল ২০১৮ সি.

পরিচয়পত্র ছাড়া আমদারিকৃত পণ্যসামগ্রী
পরিবহনি তু নে দদয়া ঝুঁু রকপূণ্ণ-- রসটি দময়ি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, আইন-কানুন ও
সনয়ম প্রমরন োস্তায় ্ণ্যিাহী ট্রাক ও কাভার্পভযান চলরি। প্রি কােরণ্ই িযিস্থা্নায়
সনরয়াসজতরেে ্সেচয় আইন েরয়াগকােীরেে জানা েেকাে। এ লরে ্সেচয়্ত্র েোন
কো হরলা। সতসন িরলন, ্সেচয়্ত্র িাড়া আমোসনকৃ ত ্ণ্যিামগ্রী ্সেিহরন তু রল প্রেয়া
ঝুুঁ সক্ূণ্প। ঝুুঁ সক এড়ারতই িকলরক িরচতন হরত হরি। প্রময়ে িরলন, ্ণ্যিাহী ট্রাক ও
কাভার্পভযান োস্তায় চলাচল কেরত হরল লাইরিন্স কেরত হরি। সিটি কর্পারেশন িেয়
হরয় ১০ হাজাে টাকাে স্থরল ২ হাজাে টাকাে সিসনমরয় প্রট্রর্ লাইরিন্স প্রেয়াে সিদ্ধান্ত
সনরয়রি। অনযথায় লাইরিন্স িাড়া ্ণ্যিাহী ট্রাক ও কাভার্পভযান োস্তায় চলাচল কেরত
্ােরি না। সিষয়টি গুরুরেে িারথ আমরল প্রনয়াে জনয ্ণ্যিাহী ট্রাক ও কাভার্পভযান
মাসলকরেে েসত আহিান জানান প্রময়ে।
২১ এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, িন্ধ্যায়
নগেীে মাোেিাড়ী িালুে মারে ্ণ্য ্সেিহন ট্রাক ও কাভার্পভযান মারকপ ট অ্োধ
েসতরোধ কসমটিে আরয়াজরন এিং আন্ত:সজলা মালামাল ্সেিহন িংস্থা ট্রাক ও
কাভার্পভযান মাসলক িসমসত, শ্রসমক ইউসনয়ন ও চট্টগ্রাম আন্ত:সজলা ট্রাক ও কাভার্পভযান
িরদািস্তকােী িমিায় িসমসতে িযিস্থা্নায় ্সেচয়্ত্র েোন অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে
ভাষরন প্রময়ে এ িি কথা িরলন। ্ণ্য ্সেিহন ট্রাক ও কাভার্পভযান মারকপ ট অ্োধ
েসতরোধ কসমটিে আহিায়ক ও আন্ত:সজলা মালামাল ্সেিহন িংস্থা ট্রাক ও
কাভার্পভযান মাসলক িসমসতে িাধােণ্ িম্পােক প্রচৌধুেী জাফে আহমে এে িভা্সতরে
ও
িাংগেসনক িম্পােক প্রমাহাম্মে িুসফউে েহমান টি্ুে ্সেচালনায় অনুসষ্ঠত
্সেচয়্ত্র সিতেণ্ অনুষ্ঠারন অসতসেক্ত ্ুসলশ কসমশনাে আরমনা প্রিগম, উ্ ্ুসলশ
কসমশনাে এি এম প্রমাস্তাইন প্রহারিন, িড়ক ও জন্থ সিভাগ চট্টগ্রারমে সনিপাহী
েরকৌশলী জুলসফকাে আহরমে, অসতসেক্ত উ্ ্ুসলশ কসমশনাে শাহ প্রমা. আিেুে েউফ,
সিএন্ডএফ এরিাসিরয়শরনে িভা্সত এ প্রক এম আকতাে প্রহািাইন, কাউসন্সলে প্রগালাম
প্রমাহাম্মে প্রজািারয়ে, িেেঘাট থানাে ভােোি কমপকতপ া প্রমাহাম্মে সনজাম উসদ্দন, িদে
থানাে ভােোি কমপকতপ া মঈনুল ইিলাম, আন্ত:সজলা মালামাল ্সেিহন িংস্থা ট্রাক ও
কাভার্পভযান মাসলক িসমসতে প্রচয়ােমযান আলহাজ্ব প্রমা. সিোজুল হক, প্রকা-প্রচয়ােমযান
আলহাজ্ব শওকত আলী, িভা্সত লসতফ আহাম্মে, অ্োধ েসতরোধ কসমটিে িভা্সত
প্রমা. িসফকুে েহমান িসফ িক্তিয োরখন।
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চট্টগ্রাম-২২ এসেল ২০১৮ সি.

১২জি দমধাবী রিক্ষার্থীনক টু ম্পা স্মৃরত বৃরি প্রদাি অিুষ্ঠানি দময়ি
রিক্ষার্থীনদি ভাে ফোফে অজণি কিাি জিয রিয়রমত পাঠদানি মনিারিনবি
কিাি আহ্বাি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত প্রহারিন আহম্মে স্কু ল এন্ড করলরজে ১২ জন প্রমধািী
সশোথীরক প্রফৌসজয়া িুলতানা টু ম্পা স্মৃসত িৃসি েোন কো হরয়রি। ২০১৬ িরন সজস্এ৫ োি ৫ জন এিং ২০১৭ িরনে সজস্এ-৫ োি ৭ জন সশোথীরক এ িৃসি েোন
কো হয়। েরতযক সশোথী এককাসলন ৩ হাজাে টাকা করে িৃসি প্র্রয়রি। ২১ এসেল
২০১৮ সি. শসনিাে, েু্ুরে অত্র স্কু ল কযাম্পারি এক অনুষ্ঠারন এ িৃসি েোন কো হয়।
িৃসি েোন অনুষ্ঠারন েধান অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন। এরত িভা্সতে করেন ৮নং শুলকিহে ওয়ার্প কাউসন্সলে প্রমাহাম্মে
প্রমােরশে আলম। সিরশষ অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী
কমপকতপ া প্রমাহাম্মে িামিুরদ্দাহা, িংেসেত ওয়ার্প কাউসন্সলে সমরিি প্রজিসমন ্ােভীন
প্রজিী, অত্র সশো েসতষ্ঠান ্সেচালনা কসমটিে েসতষ্ঠাতা িভা্সত সমরিি হাসিনা
মসহউসদ্দন, ভােোি িসচি র্. মুহাম্মে মুস্তাসফজুে েহমান, েধান সশো কমপকতপ া সমরিি
নাসজয়া সশসেন, িহকােী করলজ ্সেেশপক আিুল কারিম প্রমাহাম্মে ফজলুল হক। স্বাগত
িক্তিয োরখন অত্র সশো েসতষ্ঠারনে অধযে সমরিি প্রেহানা আক্তাে খানম। অনুষ্ঠারন
উ্সস্থত সিরলন মাহমুেল
ু হক, খয়োসত সময়া প্রচৌধুেী, সলসল িড়–য়া, আরনায়াো প্রিগম ও
প্রিলারয়ত প্রহারিন প্রোিারয়ত িহ অনযো। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সশো িৃসি
েোন অনুষ্ঠারন িরলন, প্রমধািী সশোথীো প্রেরশে িম্পে। তারেে মাধযরম প্রেশ ও জাসতে
িমৃসদ্ধ আিরি। সতসন আশা করেন, িকল সশোথীে ত্িযা থাকরল িকরলই ভাল
ফলাফল অজপন কেরত িেম হরি। প্রময়ে সশোথীরেে ভাল ফলাফল অজপন কোে জনয
সনয়সমত ্ােোরন মরনাসনরিশ কোে আহ্বান জানান। ্রে প্রময়ে ১২ জন প্রমধািী
সশোথীে হারত টু ম্পা প্রমধা িৃসিে টাকা হস্তান্তে করেন।
চট্টগ্রাম-২২ এসেল ২০১৮ সি.

রসটি দময়নিি সানর্থ বন্দি দচয়ািমযানিি দসৌজিয সাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারথ চট্টগ্রাম িদরেে
প্রচয়ােমযান কমরর্াে জুলসফকাে আসজজ (ই), স্এিসি, সিএন ২২ এসেল ২০১৮ সি.
েসিিাে, নগেভিরন প্রময়ে েিরে প্রিৌজনয িাোত করেন। িাোরত প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িদে িযিস্থা্নায় প্রচয়ােমযারনে কা পক্ররমে ভূ য়সষ েশংিা করেন। সতসন
িরলন, জনগরণ্ে িম্পে, প্রেরশে িম্পে ও অথপনীসতে হৃেস্ন্ড চট্টগ্রাম িদরেে
িযিস্থা্নায় স্বচ্ছতা ও জিািসেহীতা অরনকাংরশ সফরে এরিরি। সতসন আশা করেন,
িদরেে গসতশীলতা আরো িাড়রি এিং প্রেরশে অথপনীসতরত িদে আরো িহায়ক
ভূ সমকা োখরত িেম হরি। িাোরত িদে প্রচয়ােমযান প্রময়রেে আশা ও েতযাশা ্ূেরণ্
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িিপাতœক েরচষ্টা অিযাহত োখাে অঙ্গীকাে িযক্ত করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহািহ িংসিষ্টো উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম-২২ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম রসটি কনপণ ানিিি ডক্টিস এনসারসনয়িনিি রমেিনমোয় দময়ি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে র্ক্টেি এরিাসিরয়শরনে সমলনরমলা গত ২১ এসেল ২০১৮
সি. োরত সিসনয়ে ক্লারি অনুসষ্ঠত হয়। অনুষ্ঠারন চসিরক কমপেত ১২০ জন র্াক্তাে
এিং তারেে ্সেিারেে িেিযো উ্সস্থত সিরলন। এ উ্লরে আরলাচনা িভা ও
িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কো হয়। আরলাচনা িভায় েধান অসতসথ সিরলন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। েধান স্বাস্থয কমপকতপ া র্া.
প্রিসলম আকতাে প্রচৌধুেীে িভা্সতরে অনুসষ্ঠত আরলাচনা িভায় অনযরেে মরধয
িাংলারেশ আওয়ামীলীরগে িাংগেসনক িম্পােক মসহিুল হািান প্রচৌধুেী নওরফল, উ্ েিে
িম্পােক সিপ্লি িড়–য়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা.
িামিুরদ্দাহা, সিসভল িাজপন র্া. আসজজুে েহমান, েধান োজস্ব কমপকতপ া র্. মুহাম্মে
মুস্তাসফজুে েহমান, স্বাস্থয কমপকতপ া র্া. প্রমাহাম্মে আলী, কনিালরটন্ট েীসত িড়–য়া, র্া.
ইমাম প্রহারিন োনািহ অনযো িক্তিয োরখন। েধান অসতসথ সিটি প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, র্াক্তােরেে সনকট প্রোগীরেে েতযাশা অরনক প্রিশী। িৃসষ্টকতপ াে ্ে
প্রোগীরেে একমাত্র ভেিাে ঠিকানা র্াক্তাে। র্াক্তােরেে আচাে-আচেণ্ ও িযিহারেে
উ্ে অরনক সকিু সনভপ ে করে। সতসন আশা করেন, িকল র্াক্তাে ধধ পযরে িারথ
প্রোগীরেে সচসকৎিা করে তারেে মন জয় কেরত িেম হরিন। অনুষ্ঠান প্রশরষ
েীসতরভাজ ও িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান ্সেরিসশত হয়।
চট্টগ্রাম-২২ এসেল ২০১৮ সি.

রসটি দময়নিি সানর্থ রসঙ্গাপুি-বযাাংকক মানকণট দদাকাি মারেক সরমরতি
িবরিবণ ারচত করমটিি মতরবরিময়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারথ নগেভিরন
িরম্মলন করে ২১ এসেল ২০১৮ সি. তাসেরখ অনুসষ্ঠত সনিপাচরন সনিপাসচত সিঙ্গা্ুেিযাংকক মারকপ ট প্রোকান মাসলক িসমসতে নিসনিপাসচত কসমটিে প্রনতৃ িৃদ মতসিসনময়
করেন। মতসিসনমরয়
সনিপাসচত কসমটিে প্রনতৃ িৃদ প্রময়রেে িারথ ্সেসচত হন এিং
তারেে মারকপ রটে নানা সিষরয় প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা করেন। প্রময়ে নিসনিপাসচত
কসমটিরক সিঙ্গা্ুে-িযাংকক মারকপ ট এে িুনাম ও িুখযাসত িৃসদ্ধরত িহায়ক ভূ সমকা ্ালন
কোে ্োমশপ প্রেন। এিময় েধান োজস্ব কমপকতপ া ও ভােোি িসচি র্. মুহম্মে
মুস্তাসফজুে েহমান, সিঙ্গা্ুে-িযাংকক মারকপ ট এে নিসনিপাসচত কসমটিে িভা্সত আলহাজ্ব
প্রমা. েসফক সময়া, িাধােন িম্পােক আলহাজ্ব প্রমা. নাসজম উসদ্দন, সিসনয়ে িহ িভা্সত
প্রমা. আলী প্রনওয়াজ প্রচৌধুেী, িহ িভা্সত প্রমা. নুে আলম, ্যারনল ্সেচালনা কসমটিে
প্রচয়ােমযান এি এম ফসেেুল আলম,প্রকা-প্রচয়ােমযান জুলসফকাে আলী ভু রট্টা,এটিএম
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শহীেুল ইিলাম টি্ু, ুগ্ম িাধােন িম্পােক প্রমাহাম্মে আইয়ুি, প্রমা. োরশে ইকিাল
প্রচৌধুেী, অথপ িম্পােক প্রমা. আিু িাঈে, িহ অথপ িম্পােক প্রমা. ্ােরভজ উসদ্দন,
িাংগেসনক িম্পােক প্রমা. িালাউসদ্দন আসেফ, েচাে িম্পােক প্রমা. ইউিুফ আলী, েিে
িম্পােক প্রমা. প্রখােরশেুল আলম, ধমপ িম্পােক প্রমা. িসশে, কা পকেী কসমটিে িেিয
আিেুল্লাহ আল মামুন, প্রমা. িালাউসদ্দন, আলমগীে মাহমুে, নাসিম আলী নারিে ও প্রমা.
মসনে প্রহারিন তারেে মতামত তু রল ধরেন।
চট্টগ্রাম- ২২ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম রসটি কনপণ ানিিনিি ৩৩ তম সাধািণ্ সভা অিুরষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাসচত ৫ম ্সেষরেে ৩৩ তম িাধােণ্ িভা ২২ এসেল
২০১৮সি. েসিিাে, িকারল প্রক সি আিেুচ িিাে সমলনায়তরন অনুসষ্ঠত হয়। িভায়
িভা্সতে করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িভায়
সনিপাসচত ্সেষরেে িাধােণ্ ওয়ার্প ও িংেসেত ওয়ার্প কাউসন্সলে, অসফসিয়যাল
কাউসন্সলে, সিটি কর্পারেশরনে সিভাগীয় েধানগণ্ উ্সস্থত সিরলন। চসিরকে ভােোি
িসচি র্.মুহম্মে মুস্তাসফজুে েহমান এে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠত িাধােণ্ িভাে শুরুরত
্সিত্র প্রকােআন প্রথরক প্রতরলায়াত ও মুনাজাত কো হয়। িভায় সিগত িাধােন িভা
প্রথরক আজরকে সেন ্ পন্ত নগেীরত
াো মৃতুয িেণ্ করেরিন তারেে আত্মাে
মাগরফোত কামনা কো হয়। িভাে িভা্সত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন িরলন, মােক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাে জাতীয় জীিরন মাোত্মক হুমসক সহরিরি
প্রেখা সেরয়রি। এরেে সনয়ন্ত্রণ্ কো অতীি জরুেী। প্রি কােরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
নগেীে ৪১ টি ওয়ারর্প জনমত গেরনে লরে নাগসেক িমারিশ ও কসমটি গেন কেরি।
সতসন প্র িকল ওয়ারর্প নাগসেক িমারিশ িমাি হরয়রি প্রি িকল ওয়ারর্প মােক
িযিহােকােী ও সিরক্রতারেে তাসলক েণ্য়ন এিং ৭ সেরনে মরধয কসমটি গেন িম্পন্ন
কোে ্োমশপ প্রেন। এিাড়াও িকল সশো েসতষ্ঠারন মােক সিরোধী িভা িমারিশ
আরয়াজন করে িরচতনতা িৃসষ্টে আহিান জানান। প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
স্থািে িম্পসিে ্সেিংখযান প্রিে কোে জনয ৩ মাি িময় প্রিরধ প্রেন। ানজট
সনেিরন এিং ্সিত্র েমজারন প্রোজাোেরেে ্থ চলা িহজ কোে জনয ট্রাসফক ্ুসলরশে
িসক্রয় িহর াসগতা কামনা করেন। সতসন িরলন, িাস্তিতাে সনসেরখ আধুসনক াত্রী িাউসন
প্রতেী, ্াসকপ ং সনসিত কো এিং ্ুোতন াত্রী িাউসনে নিায়ন িন্ধ্ োখাে সিদ্ধান্ত
জানান। সিউটিসফরকশন কা পক্রম প্রজােোে কোে উ্ে গুরুোরো্ করেন। প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন েরকৌশল সিভারগে কারজে গুরুে তু রল ধরে িরলন, আগ্রহ ও
িসেচ্ছা থাকরল অিম্ভিরক িম্ভি কো ায়। সতসন েরকৌশল সিভারগ কমপেত েরকৌশলীরেে
আন্তসেকতা ও িসেচ্ছা কারজ লাগারনাে ্োমশপ প্রেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সশো
কা পক্রম সিষরয় িরলন, নতু ন ১৫ টি ভিন সনমপারণ্ে জনয সশো মন্ত্রণ্ালরয় ্ত্র প্রেেণ্
কো হরয়রি। প্র িকল সশো েসতষ্ঠারনে এমস্ও ভু ক্ত নয় প্রি িকল সশো েসতষ্ঠান
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এমস্ও ভু সক্তে জনয তেসিে কো এিং ্ােোরনে অনুমসত িহ িকল ধেরনে অসনয়ম
েুে কোে সনরেপ শনা প্রেন।
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িদেটিলা মাতৃ িেন হাি্াতালরক কর্পারেশরনে আওতায়
এরন ্ূণ্পাঙ্গরূর্ ্সেচালনা কো,মােকািক্তরেে সচসকৎিাে জনয সনোময় প্রকন্দ্র স্থা্রনে
সিষয়টি সিরিচনাে ্োমশপ প্রেন। সতসন স্বাস্থয সিভাগরক আরো গসতশীল কোেও
আহিান জনান। িভায় গৃসহত েস্তারি োজস্ব খারত জুলাই ২০১৭ হরত সর্রিম্বে ২০১৭
্ পন্ত োিী ও আোয় ্ পারলাচনা করে ্ূিপিতী োিী িংরশাধন ্ূিপক িতপ মারন িারিক
হারে ৩শত ১১ প্রকাটি ৫৭ লে ২২ হাজাে ১ শত ৯০ টাকা োিী সনধপােন কো
হয়।এিাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মাসলকানাধীন ৪টি হাট িাজাে ইজাো িিপরশষ
েে্ত্র অনু ায়ী ইজাো প্রেয়াে সিদ্ধান্ত প্রেয়া হয়। চসিক একােশ ও সগ্রন টিমরক আরো
গসতশীল কো, প্রখলাধুলাে মান িৃসদ্ধ কো, ৪১ টি ওয়ারর্প মােক সিরোধী িভা িম্পন্ন
কো, স্কু ল ও করলরজ িরচতনতা মূলক েচােনা ্সেচালনা, স্কু ল ও করলরজে সশেক
িমš^প্রয় গঠিত ৫ িেরিযে াচাই িািাই কসমটি অনুরমােন, সশো েসতষ্ঠান িমূরহে
অিকাোরমাগত উন্নয়ন িংক্রান্ত কসমটি অনুরমােন,আধুসনক ্শু জিাইখানা স্থা্ন, এলইসর্
িাসত েকরেে ্ূণ্পাঙ্গ িাস্তিায়ন, ধষপন,নােী িসহংিতা ইতযাসে সিষরয় জনিরচতনতা
িৃসষ্ট,আিন্ন েমজারন প্রভাগয্ণ্য ও সনতযেরয়াজনীয় সজসনি্রত্রে মূলয তাসলকা েেশপন ও
িাজাে মসনটসেং প্রজােোে,জাইকা’ে সনরেপ সশকা অনু ায়ী গাড়ী চালকরেে েসশেরণ্ে
িযিস্থা কো িহ নানা আরলাচনা ও সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়।
সাংবাদদাতা
দমা. আবদুি িরহম
জিসাংন াগ কমণ কতণা
চট্টগ্রাম রসটি কনপণানিিি
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