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চট্টগ্রাম- ২৯ মাচপ ২০১৭ সি.

মুসলিম এডু কেশন সসোসোইটি উচ্চ লিদ্যোিয় এর িোলষি ে ক্রীড়ো ও সোাংস্কৃলিে
প্রলিক োলিিোর উকবোধনী অনুষ্ঠোকন লসটি সময়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, প্রেকিই উন্নয়রনে জনয
দক্ষ ও সশসক্ষত মানি িম্পরদে প্রকান সিকল্প প্রনই। আজরকে িাত্র-িাত্রীো আগামী সদরনে
ভসিষ্যৎ। তারদেরক দক্ষ জনিম্পরদ ্সেনত কেরত োসতষ্ঠাসনক সশক্ষাে ্াশা্াসশ নীসত
ননসতকতা, িৎ চসেত্রিান ও মূেযরিারেে সশক্ষায় সশসক্ষত সিরিরি গরে তু েরত অসভভািক ও
সশক্ষকরদে অগ্রনী ভূ সমকা ্ােন কেরত িরি। ২৯ মাচপ ২০১৭ সি.িুেিাে িকারে মুিসেম
এডু রকশন প্রিািাইটি উচ্চ সিদযােরয়ে িাসষ্পক ক্রীো ও িাংস্কৃসতক েসতর াসগতাে উরবােনী
অনুষ্ঠারন েোন অসতসিে িক্তরিয প্রময়ে এিি কিা িরেন। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন
এমইএি স্কু ে ্সেচােনা ্ষ্পরদে িভা্সত এ আে এম শামীম উসদ্দন। এরত সিরশষ্
অসতসিে িক্তিয োরখন ৩২নং আন্দেসকল্লা ওয়াডপ কাউসিেে জিে োে িাজােী, মােযসমক
ও উচ্চ মােযসমক সশক্ষা প্রিাডপ চট্টগ্রারমে সিদযােয় ্সেদশপক কাজী নাসজমুে ইিোম, অত্র
সিদযােরয়ে েোন সশক্ষক সমরিি নুে নািাে। েোন অসতসিে িক্তরিয সিটি প্রময়ে আরো
িরেন, িতপ মান িেকাে সিনামূরেয ্াঠিই ও সশক্ষা উ্কেন সদরয় সশক্ষারক িরিপাচ্চ
অগ্রাসেকাে সদরয় ারে। িতপ মান িেকারেে রূ্কল্প ২০২১ এিং সভশন ২০৪১ আরোরক
িাংোরদশ ২০৪১ িারেে আরগ উন্নত-িমৃদ্ধ প্রদরশ ্সেনত িরি।
চট্টগ্রাম- ২৯ মাচপ ২০১৭ সি.

লসটি সময়করর লনেট সুযয়োকরজ িজিয অপসোরকন লিিকিটস ফোউকেশকনর
সহক োলিিোয় ওসোপ ভ্যোকুয়োম লিনোর ট্রোে (ভ্যোকুটোি) হস্তোন্তর েরকিন
িুযয়ারেজ িজপয (মানিিজপয) অ্িােরন সিেরগেি ফাউরেশরনে িির াসগতায় ওয়াোে
এযাে িযাসনরেশন ফে দয আেিান ্ুওে (ওিা্) চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক একটি
‘ভযাকুয়াম সিনাে ট্রাক’ (ভযাকুোগ) িস্তান্তে কেরেন। ২৯ মাচপ ২০১৭ সি. িুেিাে, দু্ুরে
নগেভিরনে িরেেন করক্ষ অনুসষ্ঠত এক অনুষ্ঠারন ওিা্ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারত ভযাকুোরগে চাসি িস্তান্তে করেন। চাসিটি িস্তান্তে করেন
ওিার্ে কাসি প্রোগ্রাম মযারনজাে আিদুচ শাসিন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, আেুসনক িুযয়ারেজ ্দ্ধসত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
এোকায় না িাকায় মানি িজপয িযিস্থা্নায় সকিু ো ঘােসত সিে। সতসন িরেন,
সিশ্বিযাংরকে িিায়তায় চট্টগ্রাম নগেীরত িুযয়ারেজ মাষ্টাে প্লান নতসেে ্সেকল্পনা গ্রিণ
কো িরয়রি। প্রময়ে িরেন, নগেিািীে েযারেে উ্ে সনভপ ে করে নাগসেক প্রিিা সনসিত
কো িয়। ইসত্ূরিপ সিটি কর্পারেশরনে উন্নয়ন কা পক্রম অরনকো অনুদান সনভপ ে সিে।
িতপ মান িেকাে েোন জনরনত্রী প্রশখ িাসিনা চট্টগ্রারমে িাসিপক উন্নয়রন অিদান োখরিন।
ইরতামরেয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক েকরল্পে অেীরন ৭ শত ১৮ প্রকাটি োকাে অনুরমাদন
সদরয়রি। ৮ শত ৯৮ প্রকাটি োকাে একটি েকল্প সে একরনরক অনুরমাদরনে ্ে আগামী
একরনরক অনুরমাদন িওয়াে িম্ভািনা েরয়রি। সতসন িরেন, জনেতযাশা েসতসনয়ত প্রিরে
চরেরি। তািাোও নগেীে জনিংখযা আশংখা জনকভারি িৃসদ্ধ ্ারে। মানি িজপযরক
িম্পরদ ্সেনত কোে সচন্তা ভািনা সিটি কর্পারেশরনে েরয়রি। নানামুখী েসতিন্ধকতা,
অ্োজনীসত, সিংিা, েসতসিংিা, সিভ্রাসন্তমূেক অ্েচারেে কােরণ উন্নয়রনে প্রক্ষরত্র অরনকো
িাো িৃসষ্ট িরে। িাো সি্সি ও িকে েেরনে েসতিন্ধকতা উরিােন ঘটিরয় নগেিািীে
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প্রিিা সনসিত কেরত সিটি কর্পারেশন েসতজ্ঞািদ্ধ। ভযা্ুোগ িস্তান্তে অনুষ্ঠারন চসিক েোন
সনিপািী কমপকতপ া প্রমািােদ িামিুরদ্দািা, িসচি প্রমািােদ আিুে প্রিারিন িি কাউসিেে ও
এনসজও িমূরিে কমপকতপ ািৃন্দ উ্সস্থত সিরেন।
চট্টগ্রাম- ২৯ মাচপ ২০১৭ সি.

লসটি িভ্কনি ন্স প্রেকের আওিোয় িঠিি
নির উন্নয়ন সমন্বয় েলমটির ৭ম সভ্ো অনুলষ্ঠি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে অিকাঠারমা উন্নয়ন ও ইনিু সিভ নগে ্সেকল্পনা উসন্নত কেন
কমপিূসচ (আইসিসজআইএস্) িঠিকভারি িাস্তিায়রনে েরক্ষ গঠিত নগে উন্নয়ন িমন্বয়
কসমটিে ৭ম িভা ২৯ মাচপ ২০১৭ সি. িুেিাে, দু্ুরে নগেভিরনে ৩য় তোয় অনুসষ্ঠত
িয়। কসমটিে িভা্সত ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আেিাজ্ব আ জ ম নাসিে
উদ্দীন িভায় িভা্সতত্ব করেন। িভায় কসমটিে িদিয িসচি প্রমািােদ আিুে প্রিারিন,
কসমটিে িদিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাসচত ৫ম ্সেষ্রদে ১৮টি স্থায়ী কসমটিে
িভা্সত, সিসজএমই’ে ্সেচােক মািফু জুে িক শাি, িাংোরদশ প্রেেওরয়ে অসতসেক্ত
মিািযিস্থা্ক প্রচৌেুেী প্রমািােদ ইশা ই খসেে, এম এ খারেক প্রচৌেুেী, সিএমস্ চট্টগ্রাম এে
এসডসি ওয়াসিদুে িক প্রচৌেুেী, চট্টগ্রাম ওয়ািাে িাসণসজযক িযিস্থা্ক ড. ্ী ুষ্ দি, নােী
ঐকয িাংোরদরশে জান্নাতু ে প্রফেরদৌি, শেরনে ্ুসনপমা িে–য়া, কনপফুেী গযাি সডসিসিশন
প্রকা: িযিস্থা্ক েরকৌশেী আিদুে িাসেম, সিস্সিএে’ে িিকােী েরকৌশেী প্রমা. সমজানুে
েিমান, চট্টগ্রাম িন্দরেে সনিপািী েরকৌশেী প্রমা. িাইফু ে িািান প্রচৌেুেী এিং জাইকাে
েসতসনসেিৃন্দ উ্সস্থত সিরেন। িভায় সিগত ৬ষ্ঠ িভাে কা পসিিেনী অনুরমাদন এিং
আরোচযিূসচে উ্ে আরোচনা অনুসষ্ঠত িয়। তৎমরেয িােনাগাদকৃ ত অিকাঠারমাগত উন্নয়ন
েকল্প, সিটি কর্পারেশন এোকায় চেমান অিকাঠারমা উন্নয়ন কারজে অনুিন্ধান, সিসজস্
িযাচ-১ এে অগ্রগসত ্ পারোচনা এিং উন্নয়ন কমপিুসচ িাস্তিায়রনে প্রক্ষরত্র উদ্ভু ত িমিযা ও
েসতিন্ধকতা এিং আন্তঃোসতষ্ঠাসনক িমন্বরয়ে িম্ভািযতা অনুিন্ধান ইতযাসদ সিষ্রয় আরোচনা
ও সিদ্ধান্ত গৃসিত িয়। িভাে িভা্সত চট্টগ্রাম সিটি করর্পারেশরনে প্রময়ে সিটি গভরনপি
েকরল্পে আওতায় চেমান ২শত ১ প্রকাটি োকাে েকল্প িাস্তিায়ন সিষ্রয় নানাসদক তু রে
েরেন। সতসন িরেন, ২য় িযারচ োয় ৩শত ৩৪ প্রকাটি োকাে েকল্প িাস্তিায়রনে অর্ক্ষায়
আরি। ইরতামরেয প্র্ােপ কারনকটিং প্রোড এিং আগ্রািাদ এরেি প্রোড িি করয়কটি েকরল্পে
দে্ত্র আিিান কো িরয়রি। প্রময়ে আশা করেন এয়াের্ােপ প্রোরড চেমান ৩টি সিজ এে
সনমপাণ কাজ সনেপাসেত িমরয় িম্পাসদত িরি।
সতসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে নানামুখী প্রিিাে সিশদ িযাখযা সদরয় িরেন, িেকােী ও
¯^াায়ত্বশাসিত এিং প্রিিাদান কােী িকে িংস্থাে িারি িমন্বয় িােরনে মােযরম কাংসখত
উন্নয়ন এসগরয় প্রনয়া িিজ িরি। এ েিরে সতসন িরেন, িেকােী ্সে্ত্র ও সিদ্ধারন্তে
সভসিরত িমন্বরয়ে মেয সদরয় উন্নয়ন কা পক্রম এসগরয় ারে। প্রময়ে আশা করেন প্রিিা
দাসয়রত্ব সনরয়াসজত সিসডএ, ওয়ািা, স্সডসি, টিএেটি, গণ্ূতপ, প্রোডি এে িাইওরয়, প্রেেওরয়,
িন্দে িি ািতীয় েসতষ্ঠান এরক অ্রেে িির াসগতায় িেকােী সিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কেরি।
এরক্ষরত্র প্রকান েেরনে জটিে ্সেসস্থসত িৃসষ্ট িওয়াে িম্ভািনা প্রনই। প্রময়ে িরেন, মাদক ও
ানজে প্রিরক নগেিািী মুসক্ত চায়। সতসন তাে সভশন উ্স্থা্ন করে িরেন, মদুনাঘাে
প্রিরক ্রতো ্ পন্ত েসতরোে প্রদয়াে এিং খারেে মুরখ ্াম্প িাউজ িি ¯øাু ইচ প্রগইে
সনমপারণে একটি েকল্প িারত প্রনয়া িরয়রি। সতসন আশা করেন, প্রেেওরয়ে িারি অসমমাংসশত
িমিযা িমূি উভরয়ে আরোচনাে সভসিরত িমাোন কো িম্ভি িরি।
চট্টগ্রাম- ২৯ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রোম লসটি েকপি োকরশন এিোেোয়
ভ্রোমযমোন আদ্োিি পলরচোলিি
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চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সনিপািী মযাসজরেে িনজীদা শেসমন এে প্রনতৃ রত্ব ২৯
মাচপ
২০১৭ সি. িুেিাে, িকারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এোকায় ভ্রামযমান আদােত
্সেচাসেত িয়। অসভ ানকারে নগেীে িদেঘাে িানােীন কােী িােী প্রোড িংেগ্ন প্রিারেে
মাোিাে এে োন্না ঘরেে ্সেরিশ িযাাঁত িযারত, প্রনাংো ও অ¯^াাস্থযকে এিং প্রখাো
খািারেে মশা-মাসি িিাে দারয় প্রভাক্তা অসেকাে িংেক্ষন আইরন ২৫ িাজাে োকা ও
সমসষ্টে িাসি সিো িযিিারেে জনয োখা ও সমষ্টান্ন িামগ্রীে উ্ে মশা-মাসি িিা এিং
আশ-্ারশ মো প্রতোর্াকা ্রে িাকাে দারয় একই আইরন প্রিাি িাদািপরক ১০ িাজাে
োকা িি িিপরমাে ৩৫ িাজাে োকা জসেমানা আদায় কো িয়।
অসভ ানকারে সিটি কর্পারেশরনে িংসিষ্ট কমপকতপ া/কমপচােীগণও সিএমস্ ্ুসেশ
মযাসজরেেরক িিায়তা করেন।
সাংিোদ্দ্োিো
সমো. আিদ্ুর রলহম
জনসাংক োি েমি েিিো
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