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

চসিক এর ভ্রাম্যম্ান আদালতের অসিযান অব্যাহে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ ২৭ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারে সনিাহী
প
মযাজজরেি আসিয়া আখতাে ও প্রেশাে মযাজজরেি ( ুগ্ম প্রজো জজ) জাহানাো
প্রিের্ৌি এে প্রনতৃরে চট্টগ্রাম মহানগে এোকায় প্রমািাইে প্রকািপ ্সেচাসেত হয়।
অসি ানকারে োজস্ব িারকপে ২ এে আওতায় চকিাজাে থানাধীন গুেজাে িাওয়াে,
মসত িাওয়াে িুিিসত ছৈয়্ প্রিন্টারে প্রমািাইে প্রকারিপ ে উ্সিসতরত সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রেড োইরিন্স ে্শরন
প
িযথ প হওয়ায় িুিিসত ছৈয়্ প্রিন্টারেে
প্র্নরডাোরক ৫ হাজাে িাকা, মসত িাওয়ারেে প্রেসডি িযাশনরক ৫ হাজাে িাকা িহ
১০ হাজাে িাকা জসেমানা আ্ায় কো হয়। একই িমরয় প্রমািাইে প্রকারিপ ে
উ্সিসতরত তাৎক্ষসিক ৯টি োইরিরন্সে সি আ্ায় ্ূিক
প নিায়ন কো হয়।
অসি ারন জানা ায় প্র্াকান মাসেকর্ে সিভ্রান্ত করে িাকা আ্ায় ্ূিক
প িুয়া প্রেড
োইরিন্স ইিুয কোে জনয েতােক চক্র তৎ্ে েরয়রৈ তাই িংসিষ্ট এোকায় সিটি
কর্ারেশরনে
প
্াসয়েোি ইন্সর্ক্টে িযসতত অনয কারো িারথ োইরিন্স িংক্রান্ত
সিষরয় প্রকান ধেরনে প্রেনর্ন না কোে জনয িযিিায়ীর্েরক ্োমশ প্র্ন।
প
অসি ানকারে সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব িারকপে-৬ এে কে কমকতপ
প া, উ্ কে
কমকতপ
প াগি, িংসিষ্ট সিিারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসেশ
মযাজজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ২৭ প্রম ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম্ সিটি কত্াতরশতনর
প
মম্য়তরর িাতে ফতেয়াব্াদ সিগ্রী কতলজ
এর অধ্যক্ষ ও সশক্ষকম্ন্ডলীর মিৌজনয িাক্ষাে ও ম্েসব্সনম্য়
গিেজাতন্ত্রী িাংোর্শ িেকারেে মাধযসমক ও উচ্চ সশক্ষা সিিাগ প্রি-িেকাসে
করেজ-৬ শাখা স্মােক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৯৯.০০১.১৭.১১৭, ২৪/৫/২০১৮সি.
তাসেরখ জাসেকৃত সিজ্ঞসি মূরে চট্টগ্রাম প্রজোে হািহাজােী উ্রজোধীন িরতয়ািা্
সডগ্রী করেজ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
আওতায় প্রনয়াে জনয সনর্প শক্ররম
মন্ত্রিােরয়ে িম্মসত জ্ঞা্ন কো হয়। এে প্রেসক্ষরত ২৭ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, ্ু্ুরে
নগেিিরনে িরম্মেন করক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসৈে
উদ্দীন এে িারথ িরতয়ািা্ সডগ্রী করেরজে সশক্ষক ও কমচােীিৃ
প
ন্দ প্রিৌজনয িাক্ষাত
ও মতসিসনময় করেন। মতসিসনমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প
কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, েধান সশক্ষা কমকতপ
প া সমরিি নাজজয়া সশসেন, অত্র
করেরজে অধযক্ষ প্রমাহাম্ম্ ইসিচ, িহকােী অধযা্ক প্রমা. শসহ্ুে ইিোম, মুহাম্ম্
হুমায়ুন কসিে, প্রমা. নঈম উজদ্দন হািান সতিসেজজ, েিাষক প্রমাহাম্ম্ শসহ্ুল্লাহ, প্রমা.
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িাইিুে ইিোম, িারতমাতু জ প্রজাহো, শান্তা ্াে, রুসিনা আকতাে, কসে ্াশ,
িাইমুন নাহাে, প্রমাহাম্ম্ নাজজম উজদ্দন, প্রমা. িসে্ুে আেম, িায়মা িুেতানা, প্রমা.
িয়িাে আে সনজামী, প্রমা. আিু সিজদ্দক, প্রমা. আি্ুল্লাহ আে মামুন, প্রমা. সমো্
প্রহারিন, প্রমা. প্রমােরশ্ুে আেম, প্রমা. আিু জারহ্, প্রমাহাম্ম্ িরয়জ উল্লাহ,
গ্রন্থাগাসেক অনু্ কুমাে নন্দী িহ অনযো উ্সিত সৈরেন। মতসিসনমরয় প্রময়ে আ
জ ম নাসৈে উদ্দীন িরতয়ািা্ সডগ্রী করেরজে
িোিে,করেরজে
িা্না,িুিম্পসি এিং ্সেচােনা কসমটিে িতপমান অিিান িহ নানা সিষরয় জানরত
চান। প্রময়ে অত্র করেজ অসধিুজিে িাসক কাজ িুত িম্পা্ন কোে জনয
্াসয়েশীের্ে সনর্প শনা প্র্ন। সতসন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িতূসপ ক স্রয়
আরোসকত মানুষ গড়াে ্াসয়ে ্ােন কেরৈ। সশক্ষা মানুরষে অসধকাে। াো এ
অসধকাে প্রথরক িজিত তার্ে েসত ্ায়রিাধ প্রথরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
এরকে
্ে এক সশক্ষা েসতষ্ঠান েসতষ্ঠা এিং অসধগ্রহি করে সশক্ষাে িুর াগ অিাসেত কেরৈ।
সতসন সশক্ষকর্ে িততা,সনষ্ঠা ও আন্তসেকতাে িারথ ্াঠ্ারনে ্াশা্াসশ অত্র সশক্ষা
েসতষ্ঠারনে িুনাম ও িুখযাসত িৃজিরত অি্ান োখাে আহিান জানান।
িংব্াদদাো
মম্া. আব্দুর রসহম্
জনিংতযাগ কম্কেপ
প
া
চট্টগ্রাম্ সিটি কত্াতরশন
প
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