চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৭ জানুয়াসে ২০১৮সি.

আছমা খাতু ন সিটি কর্ারেশন
প
মসিলা (সিগ্রী) করলরেে নবসনসমত
প
ভবরনে উরবাধরন মময়ে
চসিক সশক্ষা খারে েসে িছে
৪৩ প্রকাটি িাকা ভেত সপ ক প্রেয়া হয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন সশক্ষার্থীরেে আত্মসিশ্বািী,
আর াসকে ও মূ যরিাধ িম্পন্ন নাগসেক সহরিরি গরে উঠাে আহ্বান জাসনরয়রছন।
সেসন আজ শসনিাে িকার নগেীে প্র্াস্তাে্াে আছমা খােত ন সিটি কর্ারেশন
প
মসহ া (সিগ্রী) কর রজে নিসনসমেপ ভিরনে উরবাধন ও িাসষক
প ্ুেস্কাে সিেেণ এিং
িাংস্কৃসেক অনুষ্ঠারন েধান অসেসর্থে িক্তরিয একর্থা ির ন। নিসনসমেপ ভিরন চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন
প
২ প্রকাটি ৩৫ াখ িাকা িযয় করেরছ। ৪ হাজাে িগফ
প ু ি জসমে উ্ে
৬ ে া ফাউরেশরনে (সভসি) নেত ন এই ভিন সনমাণ
প কো হরয়রছ। ফ ক উরমাচরনে
মাধযরম নিসনসমেপ ভিরনে উরবাধন কো হয়। ফ ক উরমাচরনে ্ে প্রেশ-জাসেে
িমৃদ্ধি কামনা করে সিরশষ মুনাজাে কো হয়। এ িময় স্থানীয় কাউদ্ধি ে প্রমা.
জারিে, শশিা োশ িুমন, িংেসক্ষে ওয়ািপ কাউদ্ধি ে ফােহানা জারিে, অসেসেক্ত
েধান েরকৌশ ী েসফকু ইি াম, সনিাহী
প েরকৌশ ী সিপ্লি োশ, কর জ ্সেচা না
িভা্সে প্রমা. প্রিকান্দে সময়া, িেিয প্রোস্ত প্রমাহাম্মে, কর জ অধযক্ষ াভ ী
মজুমোে, সশক্ষা অসফিাে সিিার্থ প কে েমুখ উ্সস্থে সছর ন। ্রে সিটি প্রময়ে
কর রজে িাসষক
প ্ুেস্কাে সিেেণ ও িংস্কৃসেক অনুষ্ঠারন প্র াগ প্রেন। েধান অসেসর্থে
িক্তরিয সেসন ির ন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
সশক্ষা-স্বাস্থয প্রিিা খাে ্সেচা না
কেরে সগরয় নগেিািীে ও্ে প্রকান কোরো্ করে না। প্রম ে ির ন, কর্ারেশন
প
সশক্ষা খারে েসেিছে ৪৩ প্রকাটি িাকা ভেত সপ ক প্রেয়। এে মরধয আছমা খােত ন সিটি
কর্ারেশন
প
মসহ া (সিগ্রী) কর রজ েসে িছে ভেত সপ ক প্রেয়া হয় ৩৫ াখ িাকা। সেসন
জানান নাগসেক প্রিিাে জনয কে আোরয়ে ও্ে সনভপে কেরে হয়। সকন্তু প্র্ৌেকে
সনরয় নগরেে অরনক অসধিািী ভত ধােণা প্র্াষন করেন া েুুঃখজনক। প্রগর া
অর্থিছরে
প
কর্ারেশরনে
প
প্র্ৌেকে আোয় হরয়রছ ১০৩ প্রকাটি িাকা। াে মরধয ৬৫
প্রকাটি প্রেয় চট্টগ্রাম িন্দে কেৃ্
প ক্ষ। অর্থাৎ
প িেকাসে। অিসশষ্ঠ ৩৮ প্রকাটি িাকা আোয়
হয় নগেিািীে কাছ প্রর্থরক। োই নাগসেক প্রিিাে স্বারর্থ প নগেিািীে মরনাভাি
্সেিেপন কো উসচে ির মন্তিয করেন প্রময়ে। সেসন জানান কর্ারেশরনে
প
১০
হাজাে কমকেপ
প া-কমচােীে
প
প্রিেন-ভাো খারে েসে মারি িযয় হয় ২০ প্রকাটি িাকা।
স্বাস্থয খারে ভেত সপ ক সেরে হয় েসেিছে ৩ প্রকাটি িাকা। প্রময়ে প্র্ৌেকে েোরন
মানসিকোে ্সেিেপন করে নগেিািীরক উরেযাগী হওয়াে আহŸাান জানান। সেসন
অিচ্ছ নাগসেকরেে কে েোরনে প্রক্ষরে িরিাচ্চ
প ছাে প্রেয়াে কর্থা প্রেন। জনাি আ
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জ ম নাসছে উদ্দীন ির ন, উৎকৃষ্ট নাগসেক প্রিিা নগেিািীে প্রেয় প্র্ৌেকরেে ও্ে
সনভপে করে। সেসন প্র্াস্তাে্াে আছমা খােত ন সিটি কর্ারেশন
প
মসহ া কর রজে
সশক্ষাে ্সেরিশ ও সশক্ষকরেে মারনে েশংিা করে এই সশক্ষা েসেষ্ঠারন সশক্ষার্থীরেে
ভসেপ কোরনাে জনয অসভভািকরেে েসে উোি আহিান জানান। সেসন এ িযা্ারে
েচারেে জনয কর জ ্সেচা না কসমটিে িেিয, সশক্ষক-সশসক্ষকা ও োক্তণ-িেপমান
ছােীরেে উরেযাগী এিং িহর াগীো কামনা করেন। ্রে কর রজে সশক্ষার্থীো িঙ্গীে
্সেরিশন করে।
িংবাদদাতা
মমা. আবদুে েসিম
েনিংর াগ কমকতপ
প
া
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