চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৩০ অরটািে ২০১৭সি.

নগরীর ৪১নং দক্ষিণ পতেঙ্গা ওয়াতডে “সবাই ক্ষিতে ক্ষদব কর, নগর হতব
স্বক্ষনর্ের”
শীর্ক
ে সুধী সিাতবশ অনুষ্ঠিে
২৯ অরটািে ২০১৭ সি. সিরকরে ৪১নং দসিণ ্রেঙ্গা ওয়ারডপ “িিাই সমরে সদি কে, নগে
হরি স্বসনর্পে” শীর্ক
প িুধী িমারিশ ও ে্যােী অনুটিে হয়। জনিরচেনো িৃটিে েরি স্থানীয়
ওয়াডপ কাউন্সিেে িারেহ আহম্মদ প্রচৌধুেীে ির্া্সেরে সিসিচ এ িুসধ িমারিশ অনুটিে হয়।
িুধী িমারিরশ িক্তিয োরখন আওয়ামীেীগ প্রনো নুরুে আেম প্রিন্ডে,আিদুে কারদে, আিদুে
হাসেম, কামাে উন্সিন, আিুে িশে, জামাে উন্সিন, হাজী আিুে িশে, আিদুে গফুে, আিুে
প্রহারিন, খায়রুে ইিোম, শসেফ উন্সিন, আিদুল্লাহ আে মামুন, ওয়াসহদুে আেম প্রচৌধুেী,
প্রোকমান হাসকম, জয়নাে আিদীন ফরয়জী িহ স্থানীয় োজননসেক, িামান্সজক ও প্র্শাজীিী
িহ নানা প্রেসণ ও প্র্শাে নাগসেকিৃন্দ। িমারিশ প্রশরর্ স্থানীয় কাউন্সিেে এে প্রনেৃরে একটি
ে্যােী োজ্থ েদসিণ করে। িমারিরশ ওয়াডপ কাউন্সিেে িারেহ আহম্মদ প্রচৌধুেী িরেন,
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরন
প
প্রহাল্ডােরদে উত্থাস্ে আ্সিে উ্ে সেসর্উ প্রিারডপে শুনানী
চেরে। াো আস্রে অংশগ্রহণ করেনসন োো আ্সি উত্থা্ন কেরে চাইরে স্ ফেম
্ূেণ করে সেসর্উ প্রিারডপ হান্সজে হরয় প্র্ৌেকে অযারিিরমন্ট িংক্রান্ত আ্সি উ্স্থা্ন
কেরে ্ােরিন। িকরেে অসর্র াগ ও আ্সি আমরে এরন িরিাচ্চ
প
অগ্রাসধকাে সদরয়
সেসর্উ প্রিারডপ িুসিরিচনা কো হরি। প্রকান প্রহাল্ডাে নযায় সিচাে প্রথরক িন্সিে হরি না। সেসন
িকেরক আ্সি/আস্ে কোে ্োমশ প প্রদন।
চট্টগ্রাম- ৩০ অরটািে ২০১৭সি.

বাংোতদশ িক্ষহো সক্ষিক্ষে উচ্চ বাক্ষেকা ক্ষবদযােয় ও কতেতের
ক্ষপএসক্ষস,জেএসক্ষস,এসএসক্ষস ও এইচ এস ক্ষস সহ প্রথি জেনী জথতক নবি
জেনী পর্ন্ত
ে কৃক্ষে ও বৃক্ষিপ্রাপ্ত ক্ষশিাথীতদর সংবধনা
ে অনুিাতন জিয়র আ ে ি
নাক্ষির উদ্দীন
ক্ষশিা েীবন জশতর্ কিেীবতন
ে
ববর্িযহীন সিাে গড়ার েতিয কাে করতে
হতব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন িরেরেন, িাংোরদশ মসহো িসমসে
উচ্চ িাসেকা সিদযােয় ও করেজ এে সশিাে উন্নে ্সেরিশ এে জনয মািােপ্ল্যান েণয়ন
কো হরি। এ সিদযােয় প্রথরক সশিা গ্রহণ করে প্রিে হরয় প্রদশ ও জাসেে কেযারণ অিদান
োখরে হরি। প্রদরশে েসে, প্রদরশে মানুরর্ে েসে দাসয়েরিাধ ধােন করে প্রদশরেরম িসেয়ান
হরে হরি। মূেযরিাধ িম্পন্ন একজন িুনাগসেক প্রদরশে িম্পদ। সেসন িরেন, সশিা েসেিারন
অধযয়ন কোে িময় ধসন-দসেরেে প্রকান িযিধান সেে না। িকে প্রেনী ও প্র্শাে িন্তারনো
একই ক্লারি একিারথ িরি অধযয়ন করে জ্ঞাণ অজপন কোে প্র
িুর াগ সেে প্রি
সির্য়গুরোক মাথায় প্রেরখ সশিা জীিন প্রশরর্ কমজীিরন
প
বির্মযহীন িমাজ গড়াে েরিয
কাজ কেরে হরি। মরন োখরে হরি িমারজে িন্সিে মানুর্গুরোে প্রমৌসেক অসধকাে েরয়রে।
োরদে প্রমৌসেক অসধকারেে সির্য়টি মাথায় প্রেরখ িমাজ ্সেিেপরনে জনয অিদান োখরে
হরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরেন, একজন সশিাথীে প্র্েরন োে ্সেিাে, সশিক, িমাজ ও
প্রদরশে অিদান েরয়রে। প্রি দাসয়েরিাধ প্রথরক িেো ও সনিাে িারথ কমজীিরন
প
দাসয়ে্ােন
কেরে একজন প্র াগয নাগসেক সহরিরি সনরজরদে গরড় প্রোো িম্ভি হরি। প্রময়ে িরেন,
অসর্র্ািকরদে জনয অসর্র্ািক প্রশড, প্রখোধুোে মাঠ, িুর্য় ্াসনে িযিস্থা, নামারজে জায়গা
িহ ািেীয় িুর াগ িুসিধা িাওয়া স্কুে ও করেরজ সনন্সিে কো হরি। ৩০ অরটািে ২০১৭
সি. দু্ুরে ন্সজইসি কনরর্নশন হরে িাংোরদশ মসহো িসমসে উচ্চ িাসেকা সিদযােয় ও
করেজ এে স্এিসি,প্রজএিসি,এিএিসি ও এইচএিসি িহ েথম প্রেনী প্রথরক নিম প্রেনী
্ ন্ত
প িৃসিোি কৃসে সশিাথীরদে িংিধনা
প অনুিারন েধান অসেসথে র্ার্রন প্রময়ে এিি কথা
িরেন। অনুিারন ির্া্সেে করেন অত্র সশিা েসেিারনে অধযি আরনায়াো আেম। এরে
সিরশর্ অসেসথ সেরেন অত্র সশিা েসেিান ্সেচােনা ্সের্রদে িদিয কাউন্সিেে প্রমা.
সগয়াি উন্সিন, জামরশদুে আেম প্রচৌধুেী, িসফকুে আেম প্রচৌধুেী, প্রমা. িাোহ উন্সিন, ন্সজয়া
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উন্সিন প্রচৌধুেী শাসহন, উরম্ম হাসিিা আঁসখ, অত্র সশিা েসেিারনে িহকােী সশিকদ্বয় োড়াও
িম্মাননা োি সিদায়ী দুই সশিক খুেসশদ জাহান, সমরিি হাসেমা খােু ন িক্তিয োরখন।
এোড়াও এইচ এিসি,এিএিসি, প্রজএিসি ও স্এিসি’প্রে কৃসে সশিাথীো োরদে স্মৃসে চােন
করেন। ির্াে শুরুরে ধমগ্রন্থ
প
প্রথরক ্াঠ,জােীয় িংগীে ্সেরিশন কো হয়। অনুিারন
েধান অসেসথ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন সিদায়ী সশিক,কৃসে সশিাথী ও সিসর্ন্ন
প্রেনীরে স্থান অজপনকােী এিং িৃসিোি সশিাথীরদে হারে িম্মাননা প্রক্রি েু রে প্রদন। ্রে
সশিাথীরদে ্সেরিশনায় মরনাজ্ঞ িাংস্কৃসেক অনুিান অনুটিে হয়।
চট্টগ্রাম- ৩০ অরটািে ২০১৭সি.

চট্টগ্রাি ক্ষসষ্ঠি কতপাতরশতনর
ে
পঞ্চবাক্ষর্কী
ে
কর পুনঃিূেযায়ন ক্ষবর্তয়
আক্ষপেকারীতদর
শুনানীর ক্ষিেীয় ক্ষদতন ৯৯ েন জহাল্ডাতরর আপক্ষি ক্ষনষ্পক্ষি
৩০ অরটািে ২০১৭ সি. িারকপে-৫ এে ৯৯ জন প্রহাল্ডারেে আস্ে সনষ্পসি করেরে
আস্ে সেসর্উ প্রিাডপ। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
্িিাসর্কী
প
কে ্ুনঃমূেযায়ন সির্রয়
আস্েকােীরদে শুনানীে সদ্বেীয় সদরন ১২৫ জন প্রহাল্ডারেে সনকি ্ত্র প্রেেন করে চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন।
প
েন্মরধয আস্ে প্রিারডপে িামরন ৯৯ জন উ্সস্থে হরয় োরদে আ্সি
উত্থা্ন করেন। আজ আস্ে প্রিারডপ অংশ গ্রহনকােী প্রহাল্ডােরদে অযারিিরমন্ট প্রর্েুয সেে
৬৪ োখ ৬০ হাজাে িাকা। প্রহাল্ডােরদে মোমে আমরে সনরয় আস্ে প্রিােরড
প আস্ে
সনষ্পসিক্ররম প্রর্েুয ২১ োখ ৯০ হাজাে ৯শে িাকা চূ ড়ান্তর্ারি ধা যপ করেরে। ফরে
অযারিিরমন্ট প্রর্েুয প্রথরক ৪২ োখ ৬৯ হাজাে ১শে িাকা োড় প্র্রয়রে িম্মাসনে
প্রহাল্ডােগণ। এে ফরে ৬৬.০৯% প্রর্েুয হ্রাি প্র্ে। সিশাে অংরকে এ োরড়ে ফরে আস্রে
অংশগ্রহনকােী িম্মাসনে প্রহাল্ডােগণ আনন্দসচরি সেসর্উ প্রিাডপ প্রথরক সফরে ান। সিটি প্রময়ে
আ জ ম নাসেে উিীরনে সিদ্ধারন্তে প্রেসিরে আজ আস্ে সেসর্উ প্রিারডপে সিরিচনায় গেীি
৪ জন প্রহাল্ডারেে গৃহকে িম্পূণ প মওকুফ কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ
জ ম নাসেে উিীন নগেিািীে কারে প্রদয়া োঁে অঙ্গীকাে আইরনে আওোয় আস্ে
প্রিারডপে মাধযরম প্রর্ােআনা ্ূণ প কেরেন। ফরে অেীরে একটি সিরশর্ মহে দ্বাো নগেিািীে
মরধয িৃি প্রিার্ ধীরে ধীরে েশসমে হরে। আজরকে সেসর্উ প্রিারডপ ির্া্সেে দাসয়ে ্ােন
করেন ৩৬নং ওয়াডপ কাউন্সিেে হাসিিুে হক। আস্ে সেসর্উ প্রিাডপ িদিয েরকৌশেী প্রমা.
হারুন, এডরর্ারকি চন্দন সিশ্বাি, েধান োজসসি কমকেপ
প া ড. মুহম্মদ মুস্তাসফজুে েহমান,
িযারেশন অসফিাে জারন আেমিহ িংসিি কমকেপ
প ািৃন্দ উ্সস্থে সেরেন।
চট্টগ্রাম- ৩০ অরটািে ২০১৭সি.

চট্টগ্রাি ক্ষসষ্ঠি কতপাতরশতনর
ে
‘িুক্তিতর্াদ্ধা গৃহক্ষনিাণ
ে ’ প্রকতের অধীতন ৩০নং
পূবিাদারবাড়ী
ে
ওয়াতডে বীর িুক্তিতর্াদ্ধা নূর আহম্মতদর ঘর ক্ষনিাণ
ে প্রকতের উতিাধন
গণেজােন্ত্রী িাংোরদশ িেকারেে ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উিীন চট্টগ্রাম নগেীে গৃহহীন িীে মুন্সক্তর াদ্ধারদে ্ুনিািরনে
প
েরি মুন্সক্তর াদ্ধা
গৃহসনমাণ
প েকল্প িাস্তিায়ন কেরে। চেসে অথ প িেরে মুন্সক্তর াদ্ধা ১০টি ্সেিােরক গ্রহ সনমাণ
প
করে প্রদরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
এ েকরল্পে অধীরন ৩০ অরটািে ২০১৭ সি.
প্রিামিাে, িকাে ১০ িায় ৩০নং ্ূিমাদােিাড়ী
প
ওয়ারডের, ৮নং কামাে প্রগইি ১নং গসেস্থ িীে
মুন্সক্তর াদ্ধা নূে আহম্মরদে িাড়ীরে মুন্সক্তর াদ্ধা গৃহসনমাণ
প কমিূপ সচ শুর্ উরদ্বাধন কো হয়। এ
সনমাণ
প কারজে শুর্ উরদ্বাধন করেন মুন্সক্ত রু দ্ধে গরির্ক ও িীে মুন্সক্তর াদ্ধা কমান্ডাে ডা.
মাহফুজুে েহমান ও ৩০নং ্ূিমাদােিাড়ী
প
ওয়াডপ কাউন্সিেে মাজাহারুে ইিোম প্রচৌধুেী।
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
োজসসি খাে প্রথরক ২৯ েি ৬৬ হাজাে িাকা িযরয় সনসমেপ
হরে মুন্সক্তর াদ্ধা সদ্বেে র্িন। মুন্সক্তর াদ্ধা গৃহ সনমাণ
প কমিূপ সচ উরদ্বাধন অনুিারন চট্টগ্রাম
মহানগে মুন্সক্তর াদ্ধা িংিরদে কমান্ডাে প্রমাজাফরফে আহমদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
অসেসেক্ত েধান েরকৌশেী প্রমা. েসফকুে ইিোম, উ্ িহকােী েরকৌশেী রুরিে িড়ুয়া,
নুিোে শাহীন এিং িহকােী কমান্ডাে প্রমা. েসফকুে ইিোম, ুদ্ধকাসেন কমান্ডাে হাজী
িুেোন আহমদ, িহকােী কমান্ডাে িাধন চন্দ্র সিশ্বাি, এফ এফ আকিে খান, প্রগাোম
েহমান, থানা কমান্ডাে প্রমা. এমোন গাজী, হাজী জাফে আহমদ, কামরুে আেম, প্রদাস্ত
প্রমাহাম্মদ, প্রমা. আেী প্রহারিন, প্রমা. জাহাঙ্গীে আেম, প্রমা. আিুে কাোম, মুন্সক্তর াদ্ধা আিদুচ
েিুে, আিদুে হারফজ, প্রমা. ওিমান গসন, আিু োরহে, এম এ েিুে, বিয়দ আহম্মদ, আইয়ুি
োনা, নজরুে ইিোম সেোি িহ িীে মুন্সক্তর াদ্ধািৃন্দ উ্সস্থে সেরেন। িীে মুরককককপ্র াদ্ধা
র্িন সনমাণ
প কারজে উরদ্বাধনী অনুিারন িীে মুন্সক্তর াদ্ধা ডা. মাহফুজুে েহমান িরেন,
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চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
ইসেহারি িেপমান প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন মুন্সক্তর াদ্ধারদে
্ুনিািন
প
কমিূপ সচ িাস্তিায়রনে মধয সদরয় নেু ন এক ইসেহারিে িূচনা করেন। োে এই
অিদান িাংোরদশ েসদন থাকরি েেসদন জাসে স্মেরণ োখরি।
সংবাদদাো
জিা. আবদুর রক্ষহি
েনসংতর্াগ কিকেে
ে
া
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