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

মহান ‘মম’ দিবসে
দেটি মময়সেে শুসেচ্ছা বাণী
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন মহান প্রম সিিি উ্লরে
এক িাণীরে িকল প্রমহনসে শ্রসমক জনোরক শুরেচ্ছা জাসনরয়রিন। িাণীরে প্রময়ে
িরলন, শ্রসমক প্রশ্রণী িেযো সিকারশে অগ্রগামী সিসনক। োরিে শ্ররম ও ঘারম গরে
উরেরি মানি িেযোে সেে। ১৮৮৬ িারলে এই সিরন আরমসেকাে প্রমক্্্ স্েরকা
সিটিে প্রহ মারকপরি সিসনক আি ঘন্টা শ্ররমে িাসিরে িংগটেে শ্রমজীসি জনোে
ঐসেহাসিক সিপ্লি ইসেহারিে একটি গুরুত্ব্ূণ অধ্যায়।
প
এ সিপ্লরিে মধ্য সিরয় শ্রসমক
প্রশ্রণীে অসধ্কাে েসেটিে হরয়রি। িাণীরে প্রময়ে িরলন, িাংলারিরশে শ্রসমকরিে
নযা য অসধ্কাে েসেিায় িেকাে আন্তসেক। শ্রসমক িান্ধি জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে
িেকাে
মজুেী কসমশন ও প্র্ কসমশরনে আওোয় শ্রসমক কমচােীরিে
প
নযা য
্াওনা োসি সনশ্চিে করেরি। প্রময়ে িাংলারিরশে স্বাধ্ীনো িংগ্রামিহ জনোে
িকল মুশ্চিকামী আরদালরন শ্রসমক প্রশ্রণীে েূ সমকা ও অিিারনে কথা স্বীকাে করে
িাংলারিরশে অথননসেক
প
উন্নয়রন শ্রসমক প্রশ্রণীরক আরো িসলি অিিান োখাে
আহ্বান জানান।
চট্টগ্রাম- ৩০ এসেল ২০১৮ সি.

১ লক্ষ িাকা মহাল্ডিং িযাক্স
পদেস াধ কেসলন মমাছাম্মৎ েসোয়ােী মাহমুিা মবগম
চট্টগাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রনাটিশ প্র্রয় ২১ নং জামাল খান ওয়ারডপে ৫ নং
িারকপরলে ১৮৪/২২২/৫৪৭ প্রহাশ্চডং এে মাসলক প্রমািাম্মৎ িরোয়ােী মাহমুিা প্রিগম
৩০ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরন
প
প্রেশাল
মযাশ্চজরেি জাহানাো প্রেেরিৌি এে িিরে এক িারথ িরকয়া িহ হাল নাগাি ১ লে
িাকা প্রহাশ্চডং িযাক্স ্সেরশাধ্ করেন।
চট্টগ্রাম- ৩০ এসেল ২০১৮ সি.

এ িু আই এে “অন লাইন েনিপত্র বযবস্থাপনা” ও
“অনলাইন েম্পদি বযবস্থাপনা” ীর্ক
ষ প্রদ ক্ষণ কম ষ ালায় মময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন,
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রিিাধ্মী ািেীয় কমকান্ড
প
অন লাইরনে আওোয় আনা
হরি। এ লরেয োজস্ব,সহিাি,েরকৌশল,সশো িহ িকল সিোরগ কা ক্রম
প
চালু কোে
উরিযাগ গ্রহণ কো হরয়রি। এেই আওোয় মাননীয় েধ্ানমন্ত্রীে কা ালয়
প
এে অধ্ীরন
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এরক্সি িু ইনেেরমশন প্রোগ্রারমে আওোয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরন
প
অনলাইন
িনি্ত্র িযিস্থা্না ও “অনলাইন িম্পসি িযিস্থা্না শীর্ক
প েসশেণ কমিূপ সচ গ্রহণ
কো হরয়রি। আশা কো ারচ্ছ এ িু’টি িযিস্থা্নায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িেলোরি িম্পািন কেরে িেম হরি। ৩০ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল
নগেেিরনে প্রক সি আিিুি িিাে সমলনয়েরন এ িু আই এে অন লাইন িনি্ত্র
িযিস্থা্না ও অনলাইন িম্পসি িযিস্থা্না শীর্ক
প েসশেণ কমশালায়
প
েধ্ান
অসেসথে োর্রন প্রময়ে এিি কথা িরলন।উরবাধ্নী অনুিারন িো্সেত্ব করেন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধ্ান সনিাহী
প কমকেপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। এরে েধ্ান
োজস্ব কমকেপ
প া ও োেোি িসচি ড. মুহম্মি মুস্তাসেজুে েহমান,এ িু আই
প্রোগ্রারমে ইরনারেশন প্রেশাসলষ্ট সমরিি শাসহিা িুলোনা, সিসনয়ে িেিওয়যাে
ইশ্চিসনয়াে শাসকলা েহমান, এডোন্স প্রিকরনালশ্চজ ইরনারেশন সল. এে েরজক্ট প্রকাঅসডপরনিে আিিুল কসেম, অসলসেন সল. এে আইসিটি সিজরনি আযানাসলষ্ট প্রমা.
িামাওয়াে উল্লাহ িিিয োরখন। কমশালা
প
উ্স্থা্ন করেন জনিংর াগ কমকেপ
প া
প্রমা. আিিুে েসহম। কমশালায়
প
অন লাইন িনি্ত্র িযিস্থা্না িংক্রান্ত েথয
্াওয়াে ্রয়রন্ট উ্স্থা্ন করেন অসলসেন সল. এে আইসিটি সিজরনি আযানাসলষ্ট
প্রমা. িামাওয়াে উল্লাহ এিং অনলাইন িম্পসি িযিস্থা্ন িংক্রান্ত েথয ্াওয়াে
্রয়রন্ট উ্স্থা্ন করেন ডোন্স প্রিকরনালশ্চজ ইরনারেশন সল. এে েরজক্ট প্রকাঅসডপরনিে আিিুল কসেম। সিনিযা্ী কমশালায়
প
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
৪১ টি
ওয়ারডপে িসচি এিং ১৪ জন িংেসেে ওয়াডপ কাউশ্চন্সলে এে িসচি অংশগ্রহণ
করেন।
চট্টগ্রাম- ৩০ এসেল ২০১৮ সি.

দপ্রয় নগেী চট্টগ্রামসক পদেচ্ছন্ন ও মািকমুক্ত নগেী দহসেসব গসে তু লসত
েকসলে েহস াদগতা প্রসয়াজন।
২ নং জালালািাি ওয়ারডপ নাগসেক িমারিরশ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন,
আমারিে সেয় নগেী চট্টগ্রামরক ্সেচ্ছন্ন ও মািকমুি নগেী সহরিরি গরে েু লরে
িকরলে িহর াসগো েরয়াজন। মহান মুশ্চি ুরে িকল প্রশ্রনীে মানুর্ প্র োরি
ঝাস্রয় ্রেসিল প্রিশরক স্বাধ্ীন কোে জনয টেক প্রিোরি নগেীে েসেটি ওয়ারডপ
ওয়ারডপ িকল প্রশ্রনী ও প্র্শাে নাগসেকরিে সনরয় কসমটি গেন করে ্াোয় মহল্লায়
েসেরোধ্ িূগ প গরে েু রল মািক প্রিিীরিে োসলকা সেেী করে েকারশয েচাে কো
হরি। প্রময়ে িরলন, প্রকান অ্োধ্ী আমাে িন্তান হরলও োে সিরুরে িযিস্থা সনরে
হরি। জনস্বারথ প িন্ত্রাি,জঙ্গী ও মািকরিিীরিে সনমূলপ কেরে হরি। িন্ত্রািীরিে প্রকান
িল প্রনই। মািকরিিীো কারোে আ্নজন হরে ্ারে না। িািজনীন
প
িৃটষ্ট েসঙ্গ সনরয়
িন্ত্রাি,জঙ্গীিাি ও মািক সনয়ন্ত্রণ কেরে হরি। িাধ্ােন মানুর্ ঐকযিব্ধ হরল প্রকান
অ্োধ্ীই অ্োধ্ করে প্রেহাই ্ারি না। সেসন িরলন, আইন শৃংখলা েোকােী
িাসহনী ও মািক সনয়ন্ত্রণ অসধ্িিরেে িারথ ঐকযিে হরয় মািক সনয়ন্ত্ররন েূ সমকা
োখরে হরি। জনকলযাণ এিং ধ্মীয় কারজ প্রকান ধ্েরনে িলীয় সিোজন থাকরে
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্ারে না । ৩০ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িু্ুরে নগেীে জালালািাি ওয়ারডপ
আল্না কসমউসনটি প্রিন্টারে অনুটিে িন্ত্রাি, জঙ্গীিাি ও মািক সিরোধ্ী নাগসেক
িমারিরশ প্রময়ে এ িি কথা িরলন। নাগসেক িমারিরশ িো্সেত্ব করেন ২নং
জালালািাি ওয়াডপ কাউশ্চন্সলে আলহাজ্ব িারহি ইকিাল িািু। চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
জনিংর াগ কমকেপ
প া প্রমা. আিিুে েসহম এে িঞ্চালনায় অনুিারন
সিরশর্ অসেসথ সিরলন ২৭নং ওয়াডপ কাউশ্চন্সলে ও আইন শৃংখলা সির্য়ক স্থায়ী
কসমটিে িো্সে এইচ এম প্রিারহল, ১৫ নং ওয়াডপ কাউশ্চন্সলে প্রমা. সগয়াি উশ্চদ্দন,
সনিাহী
প মযাশ্চজরেি সমরিি আসেয়া আখোে, প্রেশাল মযাশ্চজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ)
জাহানাো প্রেেরিৌি, িারয়শ্চজি থানাে োেোি কমকেপ
প া প্রমা. আিুল কালাম,
িারয়শ্চজি থানা আওয়ামীলীরগে িাধ্ােন িম্পািক প্রমা. িসেউল আলম িসগে।
আরো আরলাচনা করেন প্রিওয়ান আলী জারম মিশ্চজি কসমটিে িো্সে প্রমাহাম্মি
ইয়াকুি, অসনিান
প ক্লারিে িাধ্ােন িম্পািক আলহাজ্ব কামরুল হািান, চন্দ্র নগে
জারম মিশ্চজি কসমটিে িো্সে প্রমা. িাহাে উশ্চদ্দন, আরেসেন নগে িযিিায়ী
িসমসেে িো্সে প্রমা. কারশম, মহল্লা িিপ াে আসমনুল হক িািুল, চরক্ররিা আিাসিক
এলাকাে িাধ্ােন িম্পািক প্রমা. হারশম, কুি িায়া আিাসিক এলাকাে িহ িো্সে
আলহাজ্ব আিু িাইি, শীেল ঝণা প আিাসিক এলাকাে িাধ্ােন িম্পািক আলহাজ্ব
সিয়ি প্রমা. শাহ এেোন। অনুিারন উ্সস্থে সিরলন আওয়ামী ুিলীগ প্রনো আিু
নারিে োলুকিাে,অধ্যে আসমনুল ইিলাম, আওয়ামীলীগ প্রনো প্রমা. আিিুল কসেম,
প্রমা. োজা সময়া োজু, িারিক মসহলা কসমশনাে প্রেেরিৌি প্রিগম মুসন্ন, প্রিাহোি
উশ্চদ্দন প্রচৌধ্ুেী, হাজী প্রমা. ইব্রাসহম, আলহাজ্ব আিু িাইি, এ প্রক এম হারুন
জালালািািী, মঞ্জুে আলম প্রচৌধ্ুেী, িাত্ররনো প্রমােরশিুল আলম, নুরুল হক মসন,
সমজানুে েহমান, প্রোমান িাশ িহ অনযো। েধ্ান অসেসথে িিরিয সিটি প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, ইিলাম শাসন্ত ও িারমযে ধ্ম।প এ ধ্রম জঙ্গীিারিে
প
প্রকান
স্থান প্রনই। াো জঙ্গীিারি সলি োরিেরক সচসিে করে আইরনে হারে প্রিা্িপ কেরে
হরি। প্রময়ে িরলন, মািক িেপমারন ুি িমাজরক ধ্বংি কেরি। মািক প্রিিরনে
কােরণ ্সেিাে, িমাজ ও প্রিরশ োরিে প্রকান োই প্রনই। ঘৃসণে এ মািক প্রিিন প্রথরক
ুি িমাজরক েো কোে জনয চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িরচেনোমূলক
েচাোসে ান ্সেচালনা কেরি। সেসন িল-মে-ধ্ম-িণ
প -প্রগাত্র-িম্প্রিায়
প
সনসিরশরর্
প
িকলরক মািক, িন্ত্রাি ও জঙ্গীিারিে সিরুরে প্রিাচ্চাে হওয়াে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ৩০ এসেল ২০১৮ সি.

কদব নজরুল ইেলাম েেসক োেী ানবাহন চলাচল বসে কা কে
ষ
উসিযাগ গ্রহসন দেটি মময়সেে আশ্বাে
অসে িম্প্রসে ট্রারকে চা্ায় অসড সেরিরো নামক একজন সনেীহ ্থচােীে মৃেুয িহ
এরকে ্ে এক িূঘিনা,োনহাসন
প
ও অঙ্গহাসনে কােরন নগেীে ৩১ নং আলকেন
ওয়াডপ ও ৩৩ নং সেসেঙ্গীিাজাে ওয়ারডপে অসধ্িািীিৃদ ৩০ এসেল ২০১৮ সি.
প্রিামিাে, সিরকরল, নগেেিরনে িরম্মলন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে সনকি একখানা স্মােকসলস্ েিান করেন।
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স্মােকসলস্রে োো কসি নজরুল ইিলাম িেরক োেী ানিাহন চলাচল িরন্ধ
কা কে
প
উরিযাগ গ্রহণ কোে জনয প্রময়রেে সনকি িািী জানান। প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন স্মােকসলস্ গ্রহণ করে কসি নজরুল ইিলাম িেরক োেী ানিাহন
চলাচল িন্ধ কোে জনয চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধ্ান েরকৌশলী প্রল. করণলপ
মসহউশ্চদ্দন আহরমিরক সনরিপ শ প্রিন। সেসন কসি নজরুল ইিলাম িেরক হাই
প্রিসেয়াে প্রগইি (উচ্চো েসেিন্ধক স্টীল িাে) প্রগইি সনমাণ
প করে োেী ানিাহান
চলাচল িন্ধ কোে উরিযাগ গ্রহরনে সনরিপ শ প্রিন। সেসন আরো িরলন, এ িেরক োেী
ানিাহন িরন্ধ ্ুসলশ েশািরনে ট্রাসেক সিোরগে িারথ আরলাচনা করে স্থায়ী
িযিস্থা গ্রহণ কো হরি। প্রময়ে িরলন, এই িেক সিরয় ্থচােী িাোও প্রকামলমসে
সশোথী ও নােী ্ুরুর্ অিারধ্ চলাচল করে। োরিে চলাে ্রথ োেী ান ািন
অিারধ্ চলাচল কো িটেক নয় িরলই ট্রাসেক ্ুসলরশে মাধ্যরম এ প্রোডটিরে হালকা
ানিাহন চলাচরলে জনয প্রখালা োখা হরি। স্মােক সলস্ েিানকারল িেক িূঘিনায়
প
সনহে অসড সেরিরো এে স্ত্রী প্রমেী ও োে স্বজন এডাম প সেরিরো, মােজুসে সেরিরো,
ইরোল প্রগারমজ, সিওয়ািিাে িােনারডল, এলাকািািীে মরধ্য েসেকুল প্রহারিন িাচ্ চু,
কাউশ্চন্সলে োরেক প্রিালাইমান প্রিসলম, মসশউে েহমান প্রচৌধ্ুেী, োয়হান ইউিুে,
প্রগালাম সকিসেয়া, োরুক আহরমি, োরেক িিপ াে, মাহিুিল
ু হক িুমন, এমোন
কারিে, শওকে প্রহািাইন, প্রমাহাম্মি িালাউশ্চদ্দন, েেহান আহরমি, মসনে িিপ াে,
িাইেুশ্চদ্দন আহরমি, োজউশ্চদ্দন সেজেী, কামরুল হক, ইয়াসিে আোোে, মাইনুল
হক সলমন, োইহান প্রনওয়াজ িসগে, প্রমা. কায়িাে, প্রমা. এেশাি, সনয়াজ প্রমারশি,
প
িাসমউল হািান িহ অনযো উ্সস্থে সিরলন।
চট্টগ্রাম- ৩০ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীসগে োধােন েম্পািক ও দেটি মময়ে আ
জ ম নাদছে উদ্দীন এে োসে পাাঁচলাই োনা আওয়ামীলীসগে
মতদবদনময়
৩০ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, সিরকরল, নগেেিরনে িরম্মলন করে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধ্ােন িম্পািক
আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারথ ্াাঁচলাইশ থানা আওয়ামীলীরগে প্রনেৃিৃদ
মেসিসনময় করেন। মেসিসনমরয় োো ্াাঁচলাইশ থানা আওয়ামীলীগরক ্ুনঃগেরনে
িািী জানান। এিময় প্রময়ে িরলন, িংসিষ্ট িকরলে িারথ আরলাচনা করে ্াাঁচলাইশ
থানা আওয়ামীলীগ ্ুনঃগেরনে উরিযাগ গ্রহণ কো হরি। মেসিসনমরয় এম এ হারশম,
শাহজাহান িুসে, আসমনুে েহমান, েসেউল হায়িাে েসে, আব্বাি উশ্চদ্দন প্রচৌধ্ুেী,
এমোনুল হক, এি এম খারলি িািুল, আিুল হারশম প্রিািহান, আরনায়ারুল ইিলাম
িাপ্পী, প্রশোরয়ে উল্লাহ মািুম, আখোে োরুখ, এডরোরকি েিসলম, কাজী নুরুল
আলম, ওয়াসহিুল আলম সশমুল, িারহি হায়িাে খান িহ অনযো উ্সস্থে সিরলন।
েিংবািিাতা
মমা. আবিুে েদহম
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