চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৪ এসেল ২০১৮ সি.

আইনজীবী সংবর্না
ধ অনুষ্ঠানন- মেয়র আ জ ে নাছির উদ্দীন
ম ার্ধ ছবল্ডংন ছিনর মসৌন্দর্বর্
ধ নধ
ার্ক্রে
ধ
চালু নধ ি চট্টগ্রাে ছসটর্
ন্ানরশন
ধ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, োচীন ও
আধুসনক স্থা্রযেে সনদশনপ প্রকািপ সিল্ডংরক সিরে প্রিৌন্দ িধ
প নপ কা ক্রম
প
চালু কেরি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
প্রকািপ সিল্ডং এে গুরুত্বরক আমরল সনরয় ্ িকরদে
প
দৃটি
আকর্নপ কোই এে লরে। প্রময়ে িরলন, আইনজীিীরদে নযু ন ভিরন ৩টি আধুসনক
সলফি স্থা্ন কাজ শীঘ্রই শুরু হরি। জায়গা প্র্রল আধুসনক গণরশৌচাগাে গরে প্রদরি
চসিক। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন নগেীে িাসিক
প প্রিিাধমী কা ক্ররম
প
আইনজীিীরদে িহর াসগযা কামনা করেন। ২৩ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, োরয
নগেীে আিকােসদিী ্ােস্থ েীমা কনরভনশন প্রিন্টারে চট্টগাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদোরগ চট্টগ্রাম প্রজলা আইনজীিী িসমসযে নিসনিাসচয
প
কসমটিে প্রনযৃিৃরন্দে
িংিধনা
প অনুষ্ঠারন েধান অসযসিে ভার্রন প্রময়ে এিি কিা িরলন। চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকযপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহাে িভা্সযরত্ব অনুটষ্ঠয
িংিধনা
প অনুষ্ঠারন আইনজীিী িসমসযে িভা্সয এডরভারকি প্রশখ ইফরযখাে
িাইমুল প্রচৌধুেী, িাধােণ িম্পাদক এডরভারকি প্রমা. নাল্জম উল্দ্দন প্রচৌধুেী ও িহ
িাধােণ িম্পাদক প্রমাহাম্মদ ইয়াসিন প্রখাকন িক্তিে োরখন। িভাে শুরুরয প্রময়ে
চট্টগ্রাম আইনজীিী িসমসযে ১৯ জন কমকযপ
প া ও িদিেরক ফুল ও প্রক্রস্ট সদরয়
িংিসধযপ করেন। ্রে এক েীসযরভারজ অংশ প্রনন আইনজীিীো। েধান অসযসিে
ভার্রন প্রময়ে আরো িরলন, োজনীসযরয সিভাজন িাকরি। ময ও ্রিে সভন্নযা
িাকরলও প্রদশ ও জাসযে স্বারি প দল-ময সনসিরশরর্
প
িকলরক একরজাি হরয় কাজ
কেরয হরি। সযসন িরলন, প্রদশ স্বাধীন হরয়সিল িরলই আমো এক একজন সভন্ন সভন্ন
প্রেরে প্রনযৃরত্ব ও কযৃরত্ব সনরয়াল্জয আসি। এযৎ িরে¡ও আমারদে িকলরক
প্রদশরেম ধােণ করে জাযীয় স্বারি একরজাি
প
হরয় কাজ কেরয হরি।
চট্টগ্রাম- ২৪ এসেল ২০১৮ সি.

ু এস এে আবু ততয়ব
্াাঁচলাইশ এলা ার আওয়ােীর্ুবলীগ মনতা েরহে
এর স্মরন সভায় মেয়র আ জ ে নাছির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, নীসয ও আদশিান
প
কমীরদে মৃযুে প্রনই।
যাো িাধােন মানুরর্ে মারে প্রিেঁরচ িারকন আদরশেপ সনদশনপ সহরিরি। মেহুম এি এম
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আিু তযয়ি আজীিন জাসযে স্যা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুল্জিুে েহমারনে আদশ প ধােন
করে সনেলিভারি দাসয়ত্ব ্ালন করে িমারজ মানুরর্ে মন জয় কেরয িেম হন।
যােঁে আদশ প অনুিেরনে জনে অনুিােীরদে আহিান জানান। ২৪ এসেল ২০১৮ সি.
মঙ্গলিাে, সিরকরল স্থানীয় আল্না কসমউসনটি প্রিন্টারে ্ােঁচলাইশ ওয়াডপ
আওয়ামী ুিলীগ এে উরদোরগ অনুটষ্ঠয স্মেন িভায় েধান অসযসিে ভার্রন প্রময়ে এ
আহিান জানান। ্ােঁচলাইশ ওয়াডপ আওয়ামী িলীরগে িারিক আহিায়ক এি এম
আিু তযয়ি এে স্মেন িভায় িভা্সযত্ব করেন িংগঠরনে গ্ম
ু আহিায়ক শাসকল
আহরমদ। ুিলীগ প্রনযা আিু িাদায প্রমা. িারয়ম ও আসযকুে েহমারনে প্র ৌি
উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠয স্মেন িভায় িারয়ল্জদ িানা আওয়ামীলীরগে িভা্সয খসললুে
েহমান, িহ িভা্সয আলহাজ্ব জাফে আহমদ, িহ িভা্সয আলহাজ্ব আিদুল নিী
প্রলদু, িাধােন িম্পাদক িসফউল আলম িসগে, ৪৩ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
িভা্সয দসললুে েহমান, ্ােঁচলাইশ ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক
আিদুে েসহম, িম্পাদক মন্ডলীে িদিে প্রিসলম েসন, মহানগে আওয়ামী ুিলীরগে
আহিায়ক কসমটিে িদিে িাখাওয়ায প্রহারিন িাকু, নঈম উল্দ্দন খান, হাজী প্রমা.
ইব্রাসহম, ্ােঁচলাইশ িানা আাওায়ামী ুিলীরগে িাধােন িম্পাদক হুমায়ুন আলম মুন্না,
িহ িভা্সয জাহাঙ্গীরুল ইিলাম প্রিন্িু, আিদুল্লাহ আল মামুন, মহানগে
িােলীরগে িারিক িহ িম্পাদক প্রিসলম উল্দ্দন জয়, আওয়ামী ুিলীগ প্রনযা কামাল
উদ্দীন, প্রিারলমান খান, নয়ন, আসমে প্রহারিন আমু, কামরুল উদ্দীন, ইসলয়াি খান
সমলন, জয়নাল আিদীন, মাহফুজুে েহমান, প্রমা. শাহজাহান সময়া, আক্কাি সময়া,
এমদাদুল হক টি্ু, মাহিুি দূজয়
প , সদদারুল আলম, মামুনুে েসশদ মামুন িহ অনেো
চট্টগ্রাম- ২৪ এসেল ২০১৮ সি.

ছিল্জর্ালাইজি হনে চছসন র রাজস্ব-ছহসাব ছবভানগর

ার্ক্রে
ধ

প্রদরশে অনোনে সিটি কর্ারেশরনে
প
নোয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সহিাি ও
োজস্ব সিভারগে কা ক্রম
প
অরিারমশরনে মাধেরম সডল্জিালাইজড কো হরে। স্থানীয়
িেকাে সিভারগে আওযাধীন আেিান ্ািসলক এন্ড এনভায়েনরমন্টাল প্রহলি
প্রিক্টে প্রডরভল্রমন্ট েকল্প (ইউস্এইচএিসডস্) এে আওযায় এই কা ক্রম
প
িাস্তিায়ন কো হরি। এটি িাস্তিায়রনে লরে প্রডরমারনরেশন অফ প্রেসভনুে
মোরনজরমন্ট িফিওয়াে এন্ড ডািল এসি এসকউোল একাউনটিং সিরস্টম এে উ্ে
এক কমশালা
প
২৪ এসেল ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রক সি আিদুচ িোে সমলনায়যরন অনুটষ্ঠয হয়। েধান অসযসি সহরিরি উ্সস্থয
প্রিরক এই কমশালাে
প
উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প
কমকযপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। এরয সহিাি সিভারগে ২০ ও োজস্ব সিভারগে ৮০ জন িহ
প্রমাি ১০০জন কমকযপ
প া অংশগ্রহন করেন। একটি িফিওয়াে অ্ারেটিং এে
মাধেরম চসিরকে কমকযপ
প াগণ এই সডল্জিালাইরজশন কা ক্রম
প
্সেচালনা কেরি।
এে ফরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সহিাি ও োজস্ব সিভারগে কমকারে
প
নগেিািী
অনলাইরন োজস্ব েদান, দুনীসয প্রোধ ও দ্রুয প্রিিাোসি সনল্িয কো ারি।
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েধান োজস্ব কমকযপ
প া ও ভােোি িসচি ড. মুহম্মদ মুস্তাসফজুে েহমারনে িঞ্চালনায়
এই কা ক্রম
প
িাস্তিায়রনে লরে িফিওয়াে অ্ারেটিং িহ িাসিক
প সির্রয় সহিাি ও
োজস্ব সিভারগে কমকযপ
প ারদে েসশেন েদান করেন এটিএন এন্ড আেরক
িফিওয়াে সল. এে সনিাহী
প ্সেচালক (অ্ারেশন) ড. প্রিলসমন জাহান, সনিাহী
প
্সেচালক (প্রিকসনরকল) োল্জি মাসেক ও িফিওয়াে প্রডরভল্াে িুসময প্রদিানন্দ।
চট্টগ্রাম- ২৪ এসেল ২০১৮ সি.

ছসঙ্গা্ুর ব্াং

োন নধ র্ আইটর্ ্া ধ গনে তু লনি চট্টগ্রাে ছসটর্
ন্ানরশন
ধ

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলয সিঙ্গা্ুে িোংকক মারকপরিে ৬ষ্ঠ যলায় আইটি
্াকপ গরে যু লরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
এ লরে কা ক্রম
প
শুরু কো হরয়রি। ২৪
এসেল ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িকারল আইসিটি মন্ত্রণালরয়ে আইরিক ্াকপ অরিােটিে
েরজক্ট ডাইরেক্টে এ এম এন শসফকুল ইিলাম ও যিে ে ুল্ক্তসিদ মুসনে হািানরক
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
আইটি ্াকপ এে সিস্তাসেয যিে উ্াে অিসহয কো হয়।
এ উ্লরে নগেভিরনে িরম্মলন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সিভাগীয়
েধানরদে মযসিসনময় অনুটষ্ঠয হয়। এরয চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন , েধান সনিাহী
প কমকযপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, ভােোি িসচি ড.
মুহাম্মদ মুস্তাসফজুে েহমান, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউল্দ্দন আহরমদ,
সনিাহী
প মোল্জরেি সমরিি আসফয়া আখযাে, প্রেশাল মোল্জরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ)
সমরিি জাহানাো প্রফেরদৌি, অসযসেক্ত েধান েরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক,
েধান ্সেকল্পনাসিদ এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, েধান সহিািেেন কমকযপ
প া প্রমা.
িাইফুল্দ্দন, েধান ্সেেন্ন কমকযপ
প া প্রশখ শসফকুল মান্নান সিল্দ্দকী, উ্ িসচি
আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ু, জনংির াগ কমকযপ
প া প্রমা. আিদুে েসহম, সনিাহী
প
েরকৌশলী আিু িাদায প্রমা. তযয়ি, আইটি অসফিাে ইকিাল হািান, এরস্টি অসফিাে
এখলাি উল্দ্দন, স্থ্সয আিদুল্লাহ ওমেিহ িংসিি কমকযপ
প াো উ্সস্থয সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৪ এসেল ২০১৮ সি.

মনভাল এছভছনউ এলা ায় ল্িভুজ চত্বনরর মসৌন্দর্বর্
ধ নধ প্র নের
শুভ উনবার্ন রনলন মেয়র
২৪ এসেল ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িকারল চট্টগ্রাম নগেীে এম এ আল্জজ প্রস্টসডয়ারম
্ল্িম দসেণ কনারে
প প্রনভাল এসভসনউ ল্েভুজ চত্বরেে প্রিৌন্দ িধ
প নপ েকরল্পে সফযা
প্রকরি শুভ উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
২২নং ওয়াডপ কাউল্িলে প্রমা. িসলম
উল্লাহ িাচ্ চু, তদসনক আজাদী ্ল্েকাে ্সেচালনা িম্পাদক ওয়াসহদ মারলক, তদসনক
েিম আরলা ্ল্েকাে সিশ্বল্জৎ প্রচৌধুেী, তদসনক ্ূিরকারণে
প
প্রডজী মদুদ, চসিক
েধান ্সেকল্পনাসিদ এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, জনিংর াগ কমকযপ
প া প্রমা. আিদুে
েসহম, িাজপাে প্র্রয়ন্টি িাংলারদশ সল: এে প্রজনারেল মোরনজাে মারকপটিং িারদক
প্রনওয়াজ, সেল্জউনাল মোরনজাে নজরুল ইিলাম, প্রহড ইন্ডটিয়াল তিয়দ প্রমাহাম্মদ
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নাসিমিহ চট্টগ্রারমে গনেমানে িেল্ক্তিগ প উ্সস্থয সিরলন। প্রিৌন্দ িধ
প নপ েকল্পটি
িেিস্থা্নায় সিরলন িাজপাে প্র্রয়ন্টি িাংলারদশ সল: এিং িাসিক
প যত্ত্বািধারন ্াল প
কসমউসনরকশনি োইরভি সল:। োয় ১১ লে িাকা িেরয় প্রিৌন্দ িধ
প নপ েকল্পটি িাজপাে
প্র্রয়ন্টি িাংলারদশ সল: েেনারিেরনে দাসয়ত্ব ্ালন কেরি। এ েকল্প উরবাধন
উ্লরে প্রময়ে িরলন, নান্দসনক নগে গরে প্রযালাে লরে প্রিৌন্দ িধ
প নপ কা ক্রম
প
কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
চট্টগ্রারমে হাোরনা প্রগৌেি ও ঐসযহে সফসেরয়
আনরয প্রচিা কেরি চসিক। প্রিাি প্রিাি কারজে মাধেরম প্রিৌন্দ িধ
প নপ কো হরে।
সযসন এ িকল কা ক্ররম
প
কর্ারেি
প
হাউজগুরলা িহর াসগযা কোে আহŸাান
জানান।
চট্টগ্রাম- ২৪ এসেল ২০১৮ সি.

মেয়নরর সানে প্রনজক্ট িাইনরক্টর প্রন ৌশলীনের তবঠ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারি উন্নয়ন কারজ
িংসিি েরজক্ট ডাইরেক্টেরদে তিঠক ২৪ এসেল ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল চসিক
িরম্মলন করে অনুটষ্ঠয হয়। তিঠরক জাইকা, সিএমসডএফ ও িেকারেে উন্নয়ন
েকল্প এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব খারযে েকরল্পে অগ্রগসয ্ ারলাচনা
প
কো হয়। প্রময়ে চলমান িকল েকল্প িাসনয়রম এিং িময়ময প্রশর্ কোে উ্ে
গুরুত্বারো্ করেন। সযসন জলািদ্ধযা সনেিরন সিরমন্ট ক্রসিং প্রিরক কণফ
প ু লী ্ ন্ত
প
প্রেন সনমাণ
প েকল্প িাস্তিায়রন িরচি হওয়াে সনরদশনা
প প্রদন। তিঠরক েধান েরকৌশলী
প্রল. করণলপ মসহউল্দ্দন আহরমদ, অসযসেক্ত েধান েরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক,
যোিধায়ক েরকৌশলী আরনায়াে প্রহািাইন, আিু িারলহ, সনিাহী
প েরকৌশলী অিীম
িে–য়া ও িহকােী েরকৌশলী মঞ্জুরুল হক যালুকদাে িহ িংসিস্টো উ্সস্থয
সিরলন।
সংবােোতা
মো. আবেুর রছহে
জনসংনর্াগ ে ধ তধা
চট্টগ্রাে ছসটর্ ন্ানরশন
ধ
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