চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়াসে ২০১৮সি.

নাগরিক ভ াগারি রনিসনন রসটি কন্ানিশননি
প
স্পি ভেড লাইনসন্স প্রদান কার্ক্রম
প
অব্যাহত
নাগসেক দুর্পাগ লাঘি এিং োজস্ব আদারয় গসিশীলিা আনায়রনে লরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব সি্ারগে উরদযারগ নগেীরি স্পি প্রেড লাইরিন্স কা ক্রম
প
চলরে। ৩০ জানুয়াসে ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, দু্ুরে িারকপল-২ এে অধীরন চকিাজাে
গুলজাে িাওয়াে মারকপরি মাসলক িসমসিে িহর াসগিায় স্পি প্রেড লাইরিন্স
কা ক্রম
প
্সেচাসলি হয়। আজ ১৪২টি লাইরিন্স ইিুয কো হরয়রে। এ িকল নিু ন ও
নিায়নকৃি প্রেড লাইরিন্স এে সিসনমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
৫ লে ২ হাজাে
৩৩৫ িাকা আদায় করেরে। প্রহাল্ডং িযাক্স িািদ আদায় হরয়রে ১ লে ৬৪ হাজাে
৪৩৮ িাকা। স্পি প্রেড লাইরিন্স কা ক্রম
প
্সেচালনাে িময় েধান োজস্ব কমকিপ
প া
ড. মুহাম্মদ মুস্তাসিজুে েহমান, গুলজাে িাওয়াে প্রদাকান মাসলক িসমসি ি্া্সি
আলী প্রেজা প্রচৌধুেী, িাধােণ িম্পাদক প্রমাহাম্মদ আলী, িযিিায়ী কলযাণ িসমসিে
ি্া্সি িাইিুল কসেম ও িাধােণ িম্পাদক িাখাওয়াি প্রহারিন োহুল, ২নং
িারকপরলে কে কমকিপ
প া কামরুল ইিলাম প্রচৌধুেী িহ অনযানয কমকিপ
প াো উ্সিি
সেরলন।
চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়াসে ২০১৮সি.

কুয়াইশ ব্ুরিশ্চি ভশখ ভমাহাম্মদ রসটি কন্ানিশন
প
কনলজ, ্াথিঘািা
রসটি কন্ানিশন
প
মরহলা মহারব্দযালয় ও ্নতঙ্গা রসটি কন্ানিশন
প
মরহলা কনলজ এি গ রনিংপ ব্রডি স া অনুটিত
৩০ জানুয়াসে ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল নগে ্িরন িরম্মলন করে কুয়াইশ
িুসিশ্চে প্রশখ প্রমাহাম্মদ সিটি কর্ারেশন
প
করলজ, ্াথেঘািা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা মহাসিদযালয় ও ্রিঙ্গা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা করলজ এে ্সেচালনা
কসমটিে ি্া অনুটিি হয়। উরেসখি সশো েসিিারনে ি্ায় ি্া্সিত্ব করেন
কসমটিে ি্া্সি সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। ি্ায় চট্টগ্রাম প্রজলা
্সেষরদে প্রচয়ােমযান এম এ িালাম, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
এে কাউল্ন্সলে
জয়নাল আরিদীন, এি এম িজলুল হক, েরকৌশলী প্রমাহাম্মদ ইিহাক, েধান সশো
কমকিপ
প া সমরিি নাল্জয়া সশসেন, সশো কমকিপ
প া িাইিুে েহমান ও সিদ্ধাথ প কে িহ
্সেচালনা কসমটিে অনযানয িদিযিৃন্দ উ্সিি সেরলন। ি্ায় ্ূিিিী
প
ি্াে কা প
সিিেণী ্ঠন ও অনুরমাদন, করলজ ্িন িম্প্রিােন, সশেক স্বল্পিা, ২০১৮-২০১৯
িরনে িারজি অনুরমাদন, সিগি ২০১৭-২০১৮ অথ প িেরেে আয় িযয় অনুরমাদন,
েশংিা ্ত্র, গালিপ গাইড, িযাংক একাউন্ট, োত্র-োত্রী ্সিপ সি জমা দারনে িযাংক
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একাউন্ট, ্সিপ সি সনধােন
প
ও খেচ অনুরমাদন, ২০১৮-২০১৯ িরনে সশো িরষ প্সিপ
িংক্রান্ত আরলাচনািহ গ্সনংপ িসড ্ুনঃগঠন,
প
কুয়াইশ িুসিশ্চে প্রশখ প্রমাহাম্মদ সিটি
কর্ারেশন
প
করলরজ িাি দুঘিনায়
প
সনহি োত্র-োত্রীে মরনারমন্ট িা্ন, িারদে
্সেিােরক আসথক
প িহায়িা েদান, সনহি োত্র-োত্রীে নারম দু’টি রুরমে নামকেণ,
অত্র করলরজে িামরন োস্তাে উ্ে অবিধ্ারি সনসমিপ িা্না িিিাধােরণে
প
সনো্দ চলাচরলে স্বারথ উরেদ
প
কো, অনলাইরন ইন্টানাল
প ্েীোে িলািল েকাশ,
সহিাি সিজ্ঞান, িযিিা্না, োষ্ট্রসিজ্ঞান ও ইংরেজী সিষরয় অনাি প প্রকাি প চালু কেণ,
্াথেঘািা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা মহাসিদযালরয়ে নাম ্সেিিপন করে ্াথেঘািা
সিটি কর্ারেশন
প
মহাসিদযালয় নামকেণ,্াথেঘািা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা
মহাসিদযালরয়ে গ্সনংপ িসড ্ুন:গঠন, ্রিঙ্গা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা করলরজ
শহীদ সমনাে িা্ন, সহিাি সিজ্ঞান, িযিিা্না ও ইংরেজী সিষরয় অনাি প প্রকাি প চালু
কেরণে সিদ্ধান্ত গৃসহি হয়। ি্ায় গ্সনংপ িসড নি সনিাসচি
প
িদিযরদে ্সেচয় করে
প্রদয়া হয়। ি্াে ি্া্সি সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, সশোে েিাে ও
মান উন্নয়রনে স্বারথ প প্র প্রকান ঝু ুঁ সক সনরি সিসন েস্তুি আরেন। কােন সশোে
আরলারি আরলাসকি না হরল িমাজ আরলাসকি হরি না। আরলাসকি মানুষ গিাে
েিযরয় ্িু সপ ক সদরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
সশো েসিিান িিলিাে িারথ
্সেচালনা করে ারে। সিসন ্সেচালনা কসমটিে িকলরক িিিা, আন্তসেকিা ও
সনিাে িারথ সশো েসিিারনে িুনাম-িুখযাসি িৃল্দ্ধ জনয সনেলি্ারি দাসয়ত্ব ্ালন
কোে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়াসে ২০১৮সি.

নগি

ব্ন চত্বনি সিংস্কৃরত উৎসনব্ি উনবাধনী অনুিাননরসটি ভময়ি আ জ ম নারিি উদ্দীন
ব্াঙারলি সিংস্কৃরতি রনর্াস
প ভথনকই ব্ািংলানদনশি উদয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও নগে আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক আ জ
ম নাসেে উদ্দীন িরলরেন, িাঙাসলে িংস্কৃসিে সন াি
প প্রথরক িাঙাসল জািীয়িািারদে
উৎি ধাো েসচি হরয়রে এিং এ প্রথরকই িৃটি হরয়রে স্বাধীন ও িাির্ৌম
প
িাংলারদশ।
িাঙাসলে এই গসিিপ টঠকানাে সনমািা
প জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুল্জিুে েহমান।
সিসন গিকাল মঙ্গলিাে, সিরকরল নগেীে আন্দেসকোি নগে ্িন চত্বরে চট্টগ্রাম
িাংস্কৃসিক প্রস্কায়াডপ আরয়াল্জি িংস্কৃসি উৎিরিে উরবাধনী অনুিারন েধান অসিসথে
্াষরন এ কথা িরলন। সিসন আরো িরলন, িাঙাসলে ্াষা ও িংস্কৃসিে উ্ে হামলা
এরিসেরলা িরলই ্াসকস্তান নামক একটি উদ্ভি োষ্ট্র প্র্রঙ্গ অিাম্প্রদাসয়ক
িাংলারদশ েসিটিি হয়। এই োরষ্ট্রে উ্েও আঘাি হয় ১৯৭৫ িারলে ১৫ আগি
জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুল্জিুে েহমানরক স্ব্সেিারে হিযা করে। এে্ে দীঘ প
২১ িেে এরদরশ ্াসকস্তাসন ্ািধাোয় জািীয় আগ্রািন হরয়রে। এে সিরুরদ্ধ
িংস্কৃসিকমীো লিাই করেরেন। িারদেই প্রেেনায় ১৯৯৬ িারল িঙ্গিন্ধু িনয়া প্রশখ
হাসিনা জাসিরক উদ্ধাে করেন এিং েমিায় এরি জাসিরক ইসিহারিে দায় প্রমাচন
করেন। মাঝখারন অরনক ষি ন্ত্র হরয়রে এিং এখনও হরে। এিি সকেু প্রমাকারিলায়
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িংস্কৃসিকমীরদে অগ্রনী ্ূ সমকা ্ালন কেরি হরি। মূখয আরলাচরকে ্াষরন
চট্টগ্রাম সিজ্ঞান ও ে ুল্ি সিশ্বসিদযালরয়ে উ্াচা প েরিিে ড. েরকৌশলী েসিকুল
আলম িরলন, চট্টগ্রাম িংস্কৃসি উৎিরিে েস্তুসি ি্ায় িিাগণ িরলরেন- ঐসিহযগি
িাংলারদশ একটি অিাম্প্রদাসয়ক োষ্ট্র। এই ্ুখরেে োজনীসি, গণিন্ত্র, মুল্ি দ্ধ
ু ,
সশল্প, িাসহিয ও িংস্কৃসি িকল ধমীয় িম্প্রদায় ও নৃ প্রগািী িমান্ারি অিদান
প্রেরখরেন। এই ধাোরক কলল্িি কেরি চাই একটি উগ্র ধমান্ধ
প মানিিা সিরোধী
অ্শল্ি। এরদে সিরুরদ্ধ িংস্কৃসিকমীরদে েসিরোরধে িযাসেরকড গরি িু লরি হরি।
সিসন আরো িরলন, চট্টগ্রারম িংস্কৃসিে প্রগৌেরিাজ্জল ঐসিহয েরয়রে। অস্বীকাে কোে
উ্ায় প্রনই িা এখন অিীিি, িিপমান অনুজ্জল এিং ্সিষযৎ সন্পে কেরি
িংস্কৃসিকমীরদে কমকাে
প
ও ইসিিাচক দৃটি্সঙ্গে উ্ে। মরন োখরি হরি ৫০, ৬০
ও ৭০ দশরকে িাঙাসল িংস্কৃসিরক াুঁো ঋদ্ধ করেসেরলন িাো স্ব স্ব প্রেরত্র ঋসত্বকজন
সেরলন। িাুঁো িাঙাসলে িংস্কৃসিরক িযাগ ও শ্ররম ঋদ্ধ করেরেন। িাই িসল িথাকসথি
প্র্াষাকী িংস্কৃসি চচপা ও আনুিাসনকিা িাঙাসল জাসিিত্তাে জনয অশাসনি িংরকি।
সিরশষ অসিসথে ্াষরন চট্টগ্রাম সিদুযৎ উন্নয়ন প্রিারডপে েধান েরকৌশলী েিীে কুমাে
প্রিন িরলন, িাঙাসলে িংস্কৃসি সিশ্ব ি্যিাে প্ররািসস্বনী ধাো। এ প্রথরক উৎিাসেি
হরয়রে মানিিাে জয়গান। এই ধাো প্রথরক িৃটি হরয়রে সিশ্ব িাসহিয-িংস্কৃসিে
সহেকখে। িাঙাসল িংস্কৃসি একটি অিাম্প্রদাসয়ক প্রচিনাে রূ্রেখা। এখারন
িিধরমেপ প্রলাকায়ি সিশ্বারিে েসিিলন ঘরিরে এিাই িাঙাসল জাসিিত্বাে স্সত্ত।
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী িংস্কৃসি
উৎিরি প্রো্ েকাশ করে িরলন, িিপমান িংস্কৃসিিান্ধি িেকােরক েশ্নসিদ্ধ কোে
জনয িেকারেে প্র্িরেই একটি কুচক্রী মহল েসিিন্ধকিা িৃটি কেরে এিং চট্টগ্রারম
উম্মুি োঙ্গরন িংস্কৃসি চচপায় সনরষধাজ্ঞা আরো্ করেরে। এই সচসিি অ্শল্িরক
েসিহি কেরি হরি। ি্া্সিে িিরিয িংস্কৃসি উৎিি উদ া্ন ্সেষরদে
আহিায়ক চসিক কাউল্ন্সলে এইচ এম প্রিারহল িরলন, চট্টগ্রাম নগেীরি িাংস্কৃসিক
উৎিি আরো িি ্সেিরে কোে আকাক্সখা সেরলা। সকন্তু িা িম্ভি হয়সন। িরি এিাে
াত্রা শুরু হরলা। িাই আগামীরি এই উৎিি িহুমাল্ত্রক িযঞ্জনায় আরয়াল্জি হরি।
এই লরেয আজ প্রথরক েসিসদন েস্তুসি অিযাহি থাকরি। চট্টগ্রাম িংস্কৃসি প্রস্কায়ারডপে
িদিয িসচি িংস্কৃসি কমী প্রখােরশদ আলরমে িঞ্চালনায় অনুটিি িংস্কৃসি উৎিরি
িিিয োরখন িঙ্গিন্ধু িাংস্কৃসিক প্রজাি চট্টগ্রাম প্রজলাে ি্া্সি অনু্ সিশ্বাি,
আইইসি চট্টগ্রাম প্রকরেে নি সনিাসচি
প
িম্মাসন িম্পাদক েরকৌশলী েসিকুল ইিলাম
মাসনক, চসিক সনিাহী
প েরকৌশলী ঝু লন কুমাে দাশ। িংস্কৃসি উৎিরি উ্সিি সেরলন
মহানগে ্ূজা উদ া্ন ্সেষরদে িারিক িাধােণ িম্পাদক িুমন প্রদিনাথ, িংস্কৃসি
কমী নজরুল প্রমাস্তাসিজ, দীসল্ প্রিন গুি েমুখ। িংস্কৃসি উৎিরিে উরবাধনী
অনুিারন দলীয় নৃিয অনুিান ্সেরিশন করেন চারুিা নৃিযকলা একারডমী। একক
িংগীি ্সেরিশন করেন প্রিিাে ও প্রিসলস্শরনে েিীণ ও নি েজরেে সশল্পীিৃন্দ।
িংস্কৃসি উৎিরিে উরবাধনী অনুিারনে শুরুরিই িংগীি সশল্পী ওস্তাদ সমসহে নন্দী,
সশল্পী আিদুল জব্বাে, সশল্পী িােী সিল্দ্দকী, সশল্পী েিাল প্রচৌধুেী, চট্টগ্রারমে প্রলাকজয
সশল্পী প্রশিালী প্রঘাষ, শযাম িুন্দে বিষ্ণি িহ- খযাসিমান ও েিীণ েয়াি সশল্পীরদে
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স্মেরণ িাুঁরদে আত্মাে মাগরিোি কামনা করে এক সমসনি দাসিরয় সনেিিা ্ালন
কো হয়।
সিংব্াদদাতা
ভমা. আব্দুি িরহম
জনসিংনর্াগ কমকতপ
প
া
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