চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৫ জানুয়াসে ২০১৮সি.

ন ৌকার বিজয় ব শ্চিত করতত বিদ্যুৎ শ্রবিকলীগতক ঐকুিদ্ধভাতি
দ্াবয়ত্ব পাল করতত হতি
-- --- প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, আিন্ন জাতীয়
িংিদ সনিাচরন
প
প্রনৌকাে সিজয় সনশ্চিত কেরত সিদুুৎ শ্রসমকেীগরক ঐকুিদ্ধভারি
দাসয়ত্ব ্ােন কেরত হরি। প্রময়ে িরেন, জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকাে সিগত
িেকারেে ৩২শত প্রমগাওয়াি সিদুুৎ প্রেরক ১৬ হাজাে প্রমগাওয়াি সিদুুৎ উৎ্াদরন
িক্ষম হরয়রি। এ ধাো আগামীরত অিুাহত োকরি। ঘরে ঘরে সিদুুৎ প্র্ৌরি প্রদয়াে
অসিকাে ্ূর্ িাস্তিায়রন
প
আগামী সনিাচরন
প
আওয়ামীেীগরক োটিয় ক্ষমতায় ্ুনোয়
অসধটিত হরত হরি। সতসন িরেন, ২০০১ িরনে জাতীয় সনিাচরনে
প
অসভজ্ঞতাে
আরোরক ২০১৮ িরনে সনিাচনরক
প
চুারেঞ্জ সহরিরি সনরয় িকেরক স্ব স্ব অিস্থান
প্রেরক সনষ্ঠাে িারে দাসয়ত্ব ্ােন কেরত হরি।
গত ২১ জানুয়াসে ২০১৮ সি.েসিিাে িন্ধ্ুায় নগে ভিরনে প্রকসি আিদুচ িত্তাে
সমেনায়তরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে
জাতীয় সিদুুৎ শ্রসমকেীগ প্রেশ্চজিঃ নং-১৯০২ সিসিএ প্রকন্দ্রীয় সনিাহী
প কসমটিে নি
সনিাসচত
প
প্রনতৃিৃরেে মতসিসনময় অনুষ্ঠারন প্রময়ে এিি কো িরেন। মতসিসনমরয়
জাতীয় সিদুুৎ শ্রসমকেীগ প্রেশ্চজ নং-সি ১৯০২ এে নি সনিাসচত
প
কা কেী
প
িভা্সত
এম এ েসহম, ুগ্ম িম্পাদক আিু জাফে িেকাে, আন্তজপাসতক সিষয়ক িম্পাদক
আিদুি িাোম মজুমদাে, প্রমা. জসিম উশ্চদ্দন, নগে শ্রসমকেীরগে প্রমা. আিু, এি এম
জামাে উশ্চদ্দন, এি এম শাহজাহান, প্রমা. কাইয়ুম খান, প্রমা. তিসেম উশ্চদ্দন, প্রমা.
নজরুে ইিোম, আতাউে েহমান খান, ফারুক আজম ্াহেিী, কামাে োয়হান,
রুহুে আসমন েমজান িহ অনুো উ্সস্থত সিরেন। মতসিসনময় প্রশরষ শ্রসমকেীগ
প্রনতৃিৃে প্রময়েরক ফুে সদরয় শুরভচ্ছা জানান।
চট্টগ্রাম- ২৫ জানুয়াসে ২০১৮সি.

বপতা-িাতারা সিস্ব
ব বিসজব বদ্তয় সন্তাত র িঙ্গল কাি া কতর
হাতত খবি স্কযল এন্ড কতলতজ িাবষক
ব ক্রীিা, সাবহতু-সাাংস্কৃবতক ও নিধা
পযরস্কার বিতরণ অ যষ্ঠাত
-- --- প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, সশক্ষােীরদে
একমাত্র আশা ভেিাে সনভপের াগু টিকানা তারদে স্তা-মাতা। স্তা-মাতাো িিস্বপ
সিিজপন সদরয় িন্তারনে মিে কামনা করেন। িন্তান িুসশক্ষায় সশসক্ষত হরয় আরো
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ধােন করে আরোসকত মানুষ হরয় স্তা-মাতা, ্সেিাে-্সেজন, িমাজ ও প্রদরশে
কেুারন সনরিসদত হরত হরি। ারদে মরধু স্তা-মাতাে েসত দাসয়ত্বরিাধ প্রনই তারদে
প্রদশরেমও প্রনই। নীসত-ননসতকতা, মানসিক মূেুরিাধ ও প্রদশরেম সিিশ্চজত
প প্রকান
িন্তান কেুারন আরি না। প্রময়ে হারত খসি স্কুে এন্ড করেরজে সশক্ষােীরদে
্ািদারনে ্াশা-্াসশ নীসত-ননসতকতা ও মূেুরিাধ িম্পন্ন মানুষ সহরিরি গরি উিাে
্োমশ প প্রদন। সতসন িরেন, প্রখোধূো-িাসহতু চে্”চা এিং প্রমধা সিকারশে ্াশা্াসশ
সশক্ষােীরদে িিরক্ষরত্র
প
্ােদসশতা
প অজপন কেরত হরি। ২৫ জানুয়াসে ২০১৮ সি.
িৃহস্পসতিাে, িকারে সিসিএ আিাসিক এোকায় হারত খসি স্কুে এন্ড করেজ মারি
অত্র সশক্ষা েসতষ্ঠারনে িাসষক
প ক্রীিা, িাসহতু-িাংস্কৃসতক ও প্রমধা ্ুেস্কাে সিতের্
অনুষ্ঠারন েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এ িি কো িরেন। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন অত্র সশক্ষা েসতষ্ঠান ্সেচােনা কসমটিে িভা্সত ও ২৭নং ওয়ািপ কাউশ্চিেে
এইচ এম প্রিারহে। অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসে সিরেন চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীেীরগে িহ িভা্সত আেহাজ্ব আেতাফ প্রহারিন প্রচৌধুেী িাচ্ চু, িংেসক্ষত
ওয়ািপ কাউশ্চিেে সমরিি আফরোজা কাোম, আগ্রািাদ আোিকা িভা্সত
আেহাজ্ব প্রমা. সিোজুে ইিোম, িাধাের্ িম্পাদক এ সি এম প্রেজাউে কসেম।
আরোচনা করেন স্কুে ্সেচােনা কসমটিে িদিু প্রমা. আিদুে েসহম প্রচৌধুেী, প্রমা.
হাসি উশ্চদ্দন আেম, িামশুশ্চদ্দন, ওমে ফারুক, প্রজিসমন আক্তাে, মাইনুে হক।
স্বাগত িক্তিু োরখন অত্র সশক্ষা েসতষ্ঠারনে ভােোি অধুক্ষ নুিেত জাহান।
অনুষ্ঠারনে শুরুরত জাতীয় ্তাকা উরত্তােন, জাতীয় িংগীত ্সেরিশন িহ
সশক্ষােীরদে ্সেরিশনায় কুচকাওয়াজ ও িাোম েদান অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠত হয়।
অনুষ্ঠারন প্রময়েরক প্রক্রস্ট ও ফুে সদরয় িের্ কো হয়। অনুষ্ঠান প্রশরষ প্রময়ে িাসষক
প
ক্রীিা, িাসহতু-িাংস্কৃসতক ও প্রমধা ্ুেস্কাে সিতের্ করেন।
চট্টগ্রাম- ২৫ জানুয়াসে ২০১৮সি.

িতহষখাতলর িযতখর স্লূইচ নগইট বিষতয় বসটট কতপাতরশ
ব
,
বসবিএ ও পাব উন্নয় নিাতিবর ন ৌথ পবরদ্শ ব

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃ্
প ক্ষ আউিাে সেং প্রোি সনমার্
প কেরি। নগেীে োয় ৮/১০টি
ওয়ারিপে ্াসন মরহষখারেে মাধুরম সেং প্রোি হরয় িাগরে প্র্ৌরি। ১৯৯১ িরনে
ঘূসর্ঝি
প
ও জরোচ্ছারিে ্ে ্াসন উন্নয়ন প্রিারিপে সনসমতপ মরহষখারেে মুরখে ি্েূইচ
প্রগইি প্রেরক োয় ৩০ িগফ
প ু ি দুরে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃ্
প ক্ষ ি্েূইচ প্রগইি সনমারর্ে
প
কােরর্ নগেীে জোিদ্ধতা িহুগুন প্রিরি াওয়াে আশংখা প্রেরক ্সেত্রারনে েরক্ষ
২৪ জানুয়াসে ২০১৮ সি. চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন,
প
সিসিএ ও ্াসন উন্নয়ন প্রিািপ প্র ৌে
ভারি ি্েূইচ প্রগইি এোকা ্সেদশনপ করেন। ্সেদশনকারে
প
স্থানীয় কাউশ্চিেে
আিুে হারিম, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
অসতসেক্ত েধান েরকৌশেী প্রমা. েসফকুে
ইিোম, সিসিএ’ে েরজক্ট িাইরেক্টে িামি, চসিক সনিাহী
প েরকৌশেী অিীম িি–য়া,
সিপ্লি কাসন্ত দাশ ও ্াসন উন্নয়ন প্রিারিপে এক্স্ািপ ও েরজক্ট কনিােরিন্ট িহ
িংসিিো উ্সস্থত সিরেন। নগেীে ্াসন সনষ্কাষরন সিদুমান ি্েূইচ প্রগইি আকারে
িি করে সনমার্
প এিং প্রজায়ারেে ্াসন সনয়ন্ত্ররন কা কে
প
উরদুাগ গ্রহর্ কোে জনু
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সেং প্রোি েকরেে দাসয়ত্বশীেরদে অনুরোধ জানারনা হয়। অনুোয় িৃি জনদুরভপারগে
কােরর্ িেকারেে ভািমূসতপ েশ্নসিদ্ধ হরত ্ারে িরে আশংখা িুক্ত কো হয়।
চট্টগ্রাম- ২৫ জানুয়াসে ২০১৮সি.

নিবর বসটট নিবিতকল কতলজ ও হাসপাতাতলর ৫ি িুাতচর
অবরতয়তেশ নরাগ্রাি উতবাধ কতর -নিয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, প্রমধায় ও িুশ্চদ্ধরত
দক্ষ িাত্রো প্রমসিরকে িায়রিে উ্ে অধুয়রনে িুর াগ ্ায়। অধুয়ন প্রশরষ িাক্তাে
সহরিরি তারদে প্রিিাে উ্ে জনগরনে আস্থা ও সিশ্বাি োরক। একজন মূমূষূ পপ্রোগীে
আশা ও ভেিাে প্রশষ টিকানা িাক্তাে। িাক্তারেে প্রিিা ও সচসকৎিাে উ্ে প্রোগী
আস্থাশীে হরে প্রি প্রোগ প্রেরক ্সেত্রান প্র্রয় স্বাভাসিক জীিরন সফরে আরি। িাক্তাে
সদ প্রোগীে আস্থা অজপন কেরত িুে প হয় তখন প্রোগীরদে প্রকান উ্ায় োরক না।
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন প্রমসিরকে িায়রি অধুয়নেত িাত্ররদে মানি প্রিিায়
মানসিকভারি েস্তুসত গ্রহন করে িাক্তােী সশক্ষায় দক্ষতা অজপন কোে উ্ে
গুরুত্বারো্ করে িরেন, িতপমান সশক্ষােীরদে িি সিষরয় জ্ঞান অজপরনে ্াশা-্াসশ
নীসত-ননসতকতায় মানসিক মূেুরিাধ িম্পন্ন একজন আরোসকত মানুষ হরত হরি।
এে প্রকান সিকে প্রনই। সতসন আশা করেন, আচাে-আচের্ ও িুমধুে িুিহারেে
মাধুরম িাক্তােগর্ প্রোগীরদে মন জয় কেরত িক্ষম হরিন। প্রি কােরর্ সশক্ষা
গ্রহনকাসেন িমরয় এ সিষরয় িরচি হরত হরি। ২৫ জানুয়াসে ২০১৮ সি. িকারে
চন্দ্রনগেস্থ প্রমসেন সিটি প্রমসিরকে করেজ ও হাি্াতারেে ২০১৭-২০১৮ সশক্ষা
িরষেপ েেম ্রিেপ এমসিসিএি ৫ম িুারচে অসেরয়রন্টশান প্রোগ্রাম উ্েরক্ষ
অনুটষ্ঠত সশক্ষােী িমারিরশ েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এ িি কো িরেন। এ িুারচ
৫০ জন সশক্ষােী েরয়রি। অসেরয়রন্টশন প্রোগ্রারম িভা্সতত্ব করেন
এমসিএমসিএইচ’ে অধুক্ষ অধুা্ক িা. প্রমা. মাহতাি উশ্চদ্দন হািান। এরত সিরশষ
অসতসে সিরেন সিএমএ’ে িারিক িাধাের্ িম্পাদক িা. প্রমা. শসেফ, অত্র সশক্ষা
েসতষ্ঠারনে ্সেচােক অধুা্ক িা. এি এম আশোফ আেী, উ্াধুক্ষ অধুা্ক
িা. প্রমা. শায়খুে ইিোম, িুিস্থা্না ্সেচােক িা. প্রমা. মসনরুজ্জামান, সিএমএ
প্রনতা িা. নুে প্রহারিন ভূ ইয়া, িা. েসিউে কসেম, িা. েনয় কুমাে দত্ত, িা. কামাে
উশ্চদ্দন, িা. িাজ্জাত প্রমা. ইউিুফ, অধুা্ক িা. সশি শঙ্কে িাহা, অধুা্ক িা.
আকিে প্রহারিন ভূ ইয়া, অধুা্ক িা. শাহানাো প্রচৌধুেী, িা. ওয়ারজদ প্রচৌধুেী অসভ,
িা. এি এি মাহমুদ, অধুা্ক িা. নিয়দ প্রমা. কারিম, অধুা্ক িা. নশ্চজিুন নাহাে,
িা. জারকয়া িুেতানা প্রিগম ও িা. প্রমা. এেশাদুে হক। অনুষ্ঠান প্রশরষ প্রময়ে
সশক্ষােীরদে িারে কুশে সিসনময় করেন।
চট্টগ্রাম- ২৫ জানুয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাি বসটট কতপাতরশত
ব
র স্পট লাইতসন্স রদ্া কা ক্রি
ব
অিুাহত
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চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব আদারয় গসতশীেতা আনায়রনে েরক্ষ েধান
োজস্ব কমকতপ
প াে প্রনতৃরত্ব ৮টি িারকপরে েসতসদন স্পি োইরিি েদান কা ক্রম
প
চেরি। ২৫ জানুয়াসে ২০১৮ সি. ৫নং োজস্ব িারকপরেে আওতাধীন ওয়ারিপ
িুিিায়ীরদে কারি স্পি োইরিি সিতের্ কো হয়। আজ িানমাে নাসিোিারদ ৬১টি
নতু ন োইরিি এিং ৩৫টি নিায়ন োইরিি সমরে ৯৬টি োইরিি েদান কো
হরয়রি। এ কমিূপ সচে অধীরন োইরিি িািদ ৩ েক্ষ ৯০হাজাে ৪শত ৯৫ িাকা এিং
প্রহাশ্চডং িুাক্স িািদ ২ েক্ষ ৫০ হাজাে ৬শত িাকা আদায় কো হরয়রি। স্পি
োইরিি েদান কা ক্রম
প
্সেচােনা করেন েধান োজস্ব কমকতপ
প া ি.মুহাম্মদ
মুস্তাসফজুে েহমান ও ৮নং িারকপরেে কে কমকতপ
প া প্রমা. জারন আেম। এ িময়
িংসিি উ্ কে কমকতপ
প া, োইরিি ইির্ক্টে ও কে আদায়কােীগর্ উ্সস্থত
সি পরেন।
সাংিাদ্দ্াতা
নিা. আিদ্যর রবহি
জ সাংত াগ কিকতব
ব
া
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