চট্টগ্রাম-২৫ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে ৫ম সের্প াসচত ্সেষরেে ২য় র্ষপ ্ূসতপ উ্লরে িুসি
িমারর্শ ৩১ জুলাই ২০১৭ সি. অেুসিত হরর্

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচত ্সেষরেে ২য় িষপ ্ূসতপ উ্লরে আগামী ৩১ জুলাই ২০১৭
সি. প্রিামিাে, প্রিলা ১১ টায় নগেীে লালখান িাজােস্থ ইসিসনয়ািপ ইনসিটিউরট িুসি িমারিশ
অনুসিত হরি। উক্ত িুসি িমারিরশ িংসিষ্টরেে থা িমরয় উ্সস্থত থাকাে জনয অনুরোি কো হরলা।
চট্টগ্রাম-২৫ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে ২০১৭-২০১৮ অর্প র্ছরেে
র্ারজট ৩০ জুলাই ২০১৭ সি. তাসেরে প্শ হরর্

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ২০১৭-২০১৮ অথপ িছরেে িারজট আগামী ৩০ জুলাই ২০১৭ সি. েসিিাে
প্রিলা ১১.৩০ টায় চসিক প্রকসি আিেুচ ছত্তাে সমলনায়তরন প্র্শ কো হরি। িারজট প্র্শ কেরিন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম-২৫ জুলাই ২০১৭ সি.

প্রর্ীণ জেরেতা হাজী পমাহাম্মে ইিহাক সময়াে কসিরে
পময়রেে শ্রদ্ধা সেরর্েে

িাংলারেশ আওয়ামী লীরগে উ্রেষ্টা, িারিক গণ্সেষে ও িংিে িেিয হাজী প্রমাহাম্মে ইিহাক সময়া
২৪ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিলা ১১ টা ৪০ সমসনরট নগেীে মযাক্স হাি্াতারল ইরেকাল করেন। মেহুরমে
নামারজ জানাজা ২৫ জুলাই ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, িকাল ১০ টায় জসময়তু ল ফালাহ জাতীয় মিসজে
ময়োরন অনুসিত হয়। জানা ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে িহ মন্ত্রী, িারিক মন্ত্রী, এমস্ ও
োজননসতক েরলে প্রনতৃ িৃন্দ িহ িমারজে সিসিন্ন প্রেণী ও প্র্শাে নাগসেকিৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
জানা া প্রশরষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন ্যারনল প্রময়ে ও
কাউসিলেরেে িারথ সনরয় মেহুম হাজী প্রমাহাম্মে ইিহাক সময়াে কসফরন ফু ল সেরয় প্রশষ েদ্ধা সনরিেন
করেন এিং ১ সমসনট সনেরি োাঁসিরয় মেহুরমে আত্মাে মাগরফোত কামনা করেন।
চট্টগ্রাম-২৫ জুলাই ২০১৭ সি.

পেলওরয় হাি্াতাল করলােী সিটি কর্প ারেশে উচ্চ সর্েযালয় মারে
র্ৃে পো্ে, োসেরকল চাো সর্তেণ এর্ং অত্র স্কু ল ্সেচালো
কসমটিে িভা অেুসিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন সশেকরেে সশোে ্সেরিশ উন্নয়ন, গুণগত
মান িৃসদ্ধ এিং নীসত-ননসতকতায় মানসিক মূলযরিাি িম্পন্ন িুনাগসেক গিাে ্োমশপ সেরয় িরলন,
চসিক তাে োজস্ব আরয়ে সিোট একটি অংশ িতুপ সক সেরয় কর্পারেশরনে সশো েসতিান িমূহ
্সেচালনা কেরছ। সশোে আরলারত আরলাসকত নাগসেক গিাে েতযরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ঝুাঁ সক
সনরয় সশো কা পক্রম ্সেচালনা কেরছ। সতসন আশা করেন, সশেক ও ্সেচালনা ্সেষরেে আেসেক
েরচষ্টায় সশোথীরেে িুনাগসেক সহরিরি গরি প্রতালা িম্ভি হরি। ২৫ জুলাই ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে িকারল
প্রেলওরয় হাি্াতাল করলানী সিটি কর্পারেশন উচ্চ সিেযালয় মারে িৃে প্রো্ন, নাসেরকল চাো সিতেণ
ও স্কু ল ্সেচালনা কসমটিে িিায় িিা্সতে িক্তরিয সতসন এ িি কথা িরলন। ্রে প্রময়ে স্কু লটিে
সশো কা পক্রম, ্ােোন ্দ্ধসত এিং লাইরেসে ঘুরে প্রেরখন। সতসন প্রেলওরয় হাি্াতাল করলানী সিটি
কর্পারেশন উচ্চ সিেযালরয়ে জনয নতু ন িিন সনমপাণ ্সেকল্পনা গ্রহণ কোে জনয িংসিষ্ট েরকৌশল
সিিাগরক সনরেপ শ প্রেন। এ িময় স্থানীয় কাউসিলে িসলম উল্লাহ িাচ্চু , েিান সশো কমপকতপ া নাসজয়া
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সশসেন, েিান সশেক উত্তম কুমাে আচা পয, চসিরকে তত্ত্বািিায়ক েরকৌশলী মসনরুল হুোিহ স্কু ল
্সেচালনা কসমটিে িেিযিৃন্দ এিং চসিরকে িংসিষ্ট কমপকতপ াো উ্সস্থত সছরলন।
চট্টগ্রাম-২৫ জুলাই ২০১৭ সি.

সিটি পময়রেে িারর্ পিৌজেয িাোত কেরলে
চায়োে িাসে গ্রু্ এে প্রসতসেসি েল

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন এে িারথ চায়নাে িাসন গ্রু্ প্রকাং সল. এে
৬ িেরিযে একটি েসতসনসি েল তাাঁে অসফি করে ২৫ জুলাই ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে সিরকরল এক প্রিৌজনয
িাোরত সমসলত হন। িাোতকারল সিটি প্রময়ে িাসন গ্রু্ প্রকাং সল. এে েসতসনসিেলরক স্বাগত
জানান। সতসন িরলন চায়নাে িারথ িাংলারেরশে িন্ধুত্ব্ূণপ িু-িম্পকপ েরয়রছ। মযানুরফকচাসেং ও
প্রমসশনােী িেিাম েস্তুরত িাংলারেরশে িি িাজাে েখল করে আরছ চায়না। আিুসনক ও অনযানয
প্রেরশে ন্ত্রাংরশে প্রচরয় োরম িােয়ী হওয়ায় িাংলারেরশ চায়নাে িাজাে েসতসনয়ত সিস্তৃসত লাি
কেরছ। সতসন চায়না িাংলরেরশ আরো সিসনরয়াগ কেরি িরল েতযাশা করেন।
িাসন গ্রু্ এে প্রিার্প প্রচয়ােমযান সজয়ান কুই (Mr. Jian Qi) তারেে েস্তুতকৃ ত প্রমসশনােী ও ন্ত্রাংশ
িম্পরকপ প্রময়েরক অিসহত করেন। সতসন তারেে প্রকাম্পানীে েস্তুতকৃ ত প্রমসশনােীগুরলা
ট্রাক্টে,প্রক্রন,কিট্রাকশন প্রমসশনােী, প্র্াটপ প্রমসশনােী,সিসডং ইকুই্রমন্ট ইতযাসেে তথয উ্াত্ত
্াওয়াে ্রয়রন্টে মািযরম সিটি প্রময়েরক িােণা েোন করেন। তাো প্রময়রেে সনকট তারেে
েস্তুতকৃ ত প্রমসশনােী ও ন্ত্রাংরশে মরিয প্র গুরলা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রিিা কা পক্ররম েরয়াজন
হয় প্রিগুরলা িেিোরহে িযা্ারে আগ্রহ েকাশ করেন। সিটি প্রময়ে এ সিষরয় তারেেরক িরিপাচ্চ
িহর াসগতাে আশ্বাি প্রেন। এিময় প্রময়রেে একাে িসচি প্রমাহাম্মে মিুরুল ইিলাম, িাসন ইসিয়াে
িাইি প্রেসিরর্ন্ট িিয় িারক্সনা, িাসন গ্রু্ এে প্রজনারেল মযারনজাে টসন প্রটং (Mr. Tony Tang),
িাংলারেরশে কাসি প্রহর্ প্রঝং সময়াং (Mr. Zhang Ming(Mike), িাসন প্র্াটপ প্রমসশনােীে
মারকপ টিং সর্রেক্টে প্রর্সনয়াল ওরয়া (Mr.Daniel Wu), িযিস্থা্না ্সেচালক প্রমা. িালাউসদ্দন
েমুখ উ্সস্থত সছরলন।
িংর্ােোতা
পমা. আর্েুে েসহম
জেিংর াগ কমপ কতপা
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