চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৪ জুন ২০১৭ সি.

৩নং পাাঁচলাইশ ওয়ার্ড এর বিবিন্ন এলাকা পবরদশড ন করললন
মেয়র আ জ ে নাবির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ২৪ জুন ২০১৭ সি. শসনিাে, িকাল প্রেরক
প্রিলা ১ টা ্ পন্ত নগেীে ৩ নং ্াাঁচলাইশ ওয়ারডপে নালা,খাল ও োস্তাে ির্প মান অিস্থা িরেজসমরন
্ারয় প্র াঁ রট ্সেদশপন করেন। ্সেদশপনকারল সর্সন অত্র এলাকায় জলািদ্ধর্াে সিষরয় স্থানীয়
জনিাধােরনে িারে কো িরলন। ্সেদশপনকারল প্রময়ে াট াজােী িীমানায় িামনশা ী খারল প্রদয়া
িাাঁধ অ্িােরনে সিষরয় িংসিষ্ট এলাকািািীে িারে আলা্ কোে দাসয়ত্বরদন স্থানীয় কাউসিলে
জনাি কসিল উসদ্দন খানরক। এিাড়াও িামনশা ী খারল মাটি ও আিজপনা অ্িােন করে ্াসন
চলাচরলে ্ে িুগম কোে জনয চসিক এে েরকৌশল সিভাগরক সনরদপ শ প্রদন। এিাড়াও প্রময়ে অত্র
ওয়ারডপে উন্নয়নকাজ র্োসির্ কোে জনয িংসিষ্ট ঠিকাদােরদে সনরদপ শ প্রদন। সর্সন িরলন, োস্তা ও
নালা সনমপারনে প্রেরত্র প্রকান ধেরনে েসর্িন্ধকর্া প্রকান ম ল প্রেরক িৃসষ্ট কোে েয়াি চালারল র্ারদে
েসর্িন্ধকর্া অসর্ক্রম করে জনস্বারেপ উন্নয়নকাজ অিযা র্ োখরর্ রি। ্সেদশপনকারল প্রময়ে
্াাঁচলাইশ ওয়ারডপে জলািদ্ধর্াে কােন িমূ সচসির্ করে প্রিিকল েসর্িন্ধকর্াগুরলা দ্রুর্ অ্িােন
কোে জনয কাউসিলে এিং চসিক েরকৌশল সিভাগরক সদক সনরদপ শনা েদান করেন। এিময় ৩ নং
ওয়াডপ কাউসিলে কসিল উসদ্দন খান, চসিক েরধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মস উসদ্দন আ মদ, সনিপা ী
েরকৌশলী এি এম আইয়ুি, িুসদি িিাক, জনিংর াগ কমপকর্প া প্রমা. আিদুে েস ম, চট্টগ্রাম ম ানগে
আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মা মুদ, আওয়ামীলীগ প্রনর্া প্রমা াম্মদ ইিা ি
স্থানীয় আওয়ামীলীগ এে অঙ্গ ি র াগী িংগঠরনে সিসভন্ন স্তরেে প্রনর্ৃ িৃন্দ উ্সস্থর্ সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৪ জুন ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাে বিটি কলপড ালরশলনর ইবিহালি এিারই
টলণড লর্ার আঘালি ক্ষবিগ্রস্ত ৬৩৬ পবরিালরর োলে ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা
অনুদান বদললন মেয়র আ জ ে নাবির উদ্দীন
গর্ ১২ জুন ২০১৭ সি. নগেীে ১১ ও ২৬ নং ওয়ারডপ টরণপরডাে আঘারর্ েসর্গ্রস্ত ৬৩৬ ্সেিাে এে
মারে আজ ২৪ জুন ২০১৭ সি. শসনিাে,দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ইসর্ ারি এিােই েেম ৩১

লে ৮০ াজাে টাকা অনুদান েদান কেল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ।
সর্সন ১১ নং ওয়াডপ কা পালরয় েসর্গ্রস্ত ৩৮৩ ্সেিাে এিং গলাসচ্া ্াড়ায় ২৬ নং ওয়ারডপে
েসর্গ্রস্থ ২৫৩ ্সেিাে এে মারে েসর্ ্সেিােরক ৫ াজাে টাকা করে অনুদারনে স্ব রস্ত সির্েণ
করেন। এিময় েসর্গ্রস্তরদে উরদ্দরশয প্রময়ে িরলন, ইরর্া্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন দূর পাগকালীন
িমরয় েসর্গ্রস্তরদে ্সেিাে েসর্ মাত্র ৫শর্ টাকা অনুদান প্রদয়াে সিধান সিল, আসম দাসয়ত্ব গ্র ণ
কোে ্ে অনুদারনে ্সেমান ্সেিাে েসর্ ২ াজে টাকায় উসন্নর্ করেসি। প্রমাোে আঘারর্
েসর্গ্রস্তরদেও এ ধেরনে অনুদান প্রদয়া রি। প্রময়ে িরলন, টরণপরডাে েসর্্ুেন কোে েমর্া
আমারদে প্রনই ি ানুভুসর্ে অংশ স রিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আ্নারদে ্ারশ দাসড়রয়রি।
অনুদারনে এই িামানয টাকা য়র্ েসর্ ্ুেণ রি না, র্িুও প্রিিাে স্বারেপ মানসিক কােরন আ্নারদে
সি্রদে িময় ্ারশ দাড়ারনাে এই েয়াি। এিময় ১১ নং ওয়াডপ কাউসিল প্রমােরশদ আকর্াে
প্রচৌধুেী, ২৬ নং ওয়াডপ কাউসিলে আিুল ারশম, িংেসের্ ওয়াডপ কাউসিলে প্রজিসমনা খানম,
িারিক ্যারনল প্রময়ে ও ম ানগে আওয়ামীলীগ এে ত্রান ও িমাজকলযান সিষয়ক িম্পাদক প্রমা াম্মদ
প্র ারিন, ২৬ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িভা্সর্ আল াজ্ব িারিে আ মদ, আওয়ামী ুিলীগ প্রনর্া
িুমন প্রদিনাে, িুসজর্ দাশ, িাংলারদশ িাত্রলীরগে প্রকন্দ্রীয় কসমটিে িদিয প্রেজাউল আলম েসন ি
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স্থানীয় আওয়ামীলীগ, আওয়ামী ি
ু লীগ, শ্রসমকলীগ, মস লা আওয়ামীলীগ ও িাত্রলীরগে প্রনর্ৃ িৃন্দ
উ্সস্থর্ সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৪ জুন ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাে বিটি কলপড ালরশলনর চালক ঐকয পবরষদ এর ইফিার োহবফলল
মেয়র আ জ ে নাবির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন কমপের্ চালকরদে িংগঠন চসিক চালক ঐকয ্সেষদ এে ইির্াে মা সিল
গর্ ২৩ জুন ২০১৭ সি. শুক্রিাে, দাম্াড়ায় অনুসির্ য়। এরর্ েধান অসর্সে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন । অনযরদে মরধয ১৫ নং ওয়াডপ কাউসিলে প্রমা. সগয়াি
উসদ্দন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মস উসদ্দন আ মদ, ্ুল কমপকর্প া িুসদি িিাক, সিসিএ এে িাধােন
িম্পাদক প্রমা. প্রমােরশদ আলম প্রচৌধুেী িক্তিয োরখন। িংগঠরনে িভা্সর্ প্রমা. প্র দারয়র্ উল্লা
ইির্াে মা সিরল িভা্সর্ত্ব করেন। ইির্ারে চালক ঐকয ্সেষদ এে প্রনর্ৃ িৃন্দ ি চালকগণ শসেক
প্র ান। ইির্াে মা সিরলে েধান অসর্সে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলন, চসিক এ কমপের্ িকলরক ির্র্া ও সনিাে িারে স্ব স্ব দাসয়ত্ব ্ালন কেরর্ রি। সিটি
কর্পারেশরনে িুনাম অেু ন্ন োখরর্ িকলরক িরচষ্ট রর্ রি।
িংিাদদািা
মো. আিদুর রবহে
জনিংল াগ কেড কিডা
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