চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেস বিজ্ঞবি)
চট্টগ্রামের সামিক ভারতীয় সহকারী হাই কবেশনার
শ্রী প্রসােনাথ প্র াষ এর েৃতযুমত বসটি প্রেয়মরর প্রশাক েকাশ
চট্টগ্রাম- ০২ জুলাই ২০১৮
চট্টগ্রারমে িারেক ভােতীয় িহকােী হাই কসমশনাে শ্রী সিামনাথ স াষ এে মৃতযুরত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সময়ে আলহাজ্ব আ.জ.ম নাসিে উদ্দীন গভীে সশাক
প্রকাশ করেরিন। আজ সিামোে এক সশাক োতপায় সিটি সময়ে েরলন চট্টগ্রারম
কমেত
প
থাকা অেস্থায় সতসন চট্টগ্রামোিীে সভিা িংক্রান্ত নানা কারজ িহর াসগতা
করেসিরলন। তাে আন্তসেক িহর াসগতায় সচসকৎিা িহ সেসভন্ন সভিা প্রাসিরত
চট্টগ্রামোিী উ্কৃত হরয়সিরলন। তাে হৃদ্ুতা্ূর্ আচের্
প
চট্টগ্রামোিী সচেসদ্ন স্মের্
োখরে েরল সতসন উরেখ করেন। সতসন তাে আত্মাে িদ্গসত কামনা করেন এেং
্সেোে ্সেজনরদ্ে প্রসত িমরেদ্না জানান।

আগােী জাতীয় বনিাচমন
ব
আওয়ােীলীগমক
বিজয়ী করমত সকলমক ঐকুিদ্ধ হমত হমি-বসটি প্রেয়র
চট্টগ্রাম- ০২ জুলাই ২০১৮
সিটি সময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েরলরিন, িেকারেে উন্নয়রনে ধাোোসহকতা
অেুাহত থাকরল দ্াসেদ্রে হাে আগামী ৫ েিরে শুরনুে সকািায় সনরম আিরে। এ
লরযু সতসন আগামী সিরিম্বরে অনুটিতেু জাতীয় সনোচরন
প
আওয়ামীলীগরক সেজয়ী
কেরত িকলরক ঐকুেদ্ধ হওয়াে আহোন জানান। আজ সেকারল মুিসলম
ইন্সটিটিউি হরল োংলারদ্শ আওয়ামী োি্তযহাো লীগ চট্টগ্রাম সজলা আরয়াজজত
নতয ন কসমটিে ্সেসচসত ও ঈদ্ ্ূনসমলনী
প
অনুিারন প্রধান অসতসথে েক্তরেু সতসন
একথা েরলন।
আওয়ামী োি্তযহাো লীগ িভা্সত আেদ্ুল নেী সলদ্ু’ে িভা্সতরে অনুটিত িভায়
োংলারশ আওয়ামী োি্তযহাোলীগ সকন্দ্রীয় কসমটিে িভা্সত ইজি.লুৎফে েহমান
ফটিকিসি িারেক উ্রজলা সচয়ােমুান এ টি এম স্য়ারুল ইিলাম, আওয়ামী
োি্তযহাো লীগ সকন্দ্রীয় কসমটি িভা্সত ইিমাইল সহারিন প্রধান, েীেমুজক্তর াদ্ধা
সমা. ইিহাক, এি এম োেুল আকতাে, শােসমন ওোরয়দ্ সলস্, সমা. হারুন েসশদ্
মাষ্টাে, সমা. ফারুক, সেলাল আহরমদ্, সমােরশদ্ুল আলম িহ প্রমুখ েক্তেু োরখন।
িভা ্সেচালনা করেন িা. সিয়দ্ সমা. সমাজারেল হক। অনুিান উরবাধন করেন
দ্সযর্ সজলা আওয়ামীলীরগে িভা্সত সমািরলম উজদ্দন আহরমদ্।প্রধান অসতসথে
েক্তরেু সিটি সময়ে েরলন, দ্াসেদ্রুে হাে কমারত েতপমান িেকাে নানামুখী উরদ্ুাগ
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োস্তোয়ন করে চরলরি। একটি োিী একটি খামাে ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প োস্তোয়রনে
মাধুরম সদ্রশ প্রসতটি মানুরষে আোিরনে সনশ্চয়তায় কাজ করে ারচ্ছ। গেীে
সমধােী সকািা চালুে মাধুরম সনন্মসেরেে সমধােী িন্তারনে উচ্চ সশযা সনজশ্চত কো
হরচ্ছ। েতপমারন সদ্রশ দ্াসেদ্রু হাে মাত্র ২২ শতাংশ।িেকারেে উন্নয়রনে
ধাোোসহকতা অেুাহত থাকরল দ্াসেদ্রু হাে আগামী ৫ েিরে শূরর্ুে সকািায় সনরম
আিরে। এজনু আওয়ামী লীগরক আগামী সনোচরন
প
সেজয়ী কেরত হরে। সতসন েরলন,
আওয়ামী োস্তহাোলীগ সিন্নমূল গেীে মানুরষে জীেনমান উন্নয়ন ও কলুারন কাজ
কেরি। এই লযু ও উরদ্দশু োস্তোয়রন স্বাথাšস
প ^ষী মহরলে স রকান অ্রচষ্টা শক্ত
হারত প্রসতরোধ কোে জনু সতসন িংসিষ্টরদ্ে প্রসত আহোন জানান।

চবসক এর ভ্রােুোণ আদালমতর অবভযান অিুাহত
চট্টগ্রাম- ০২ জুলাই ২০১৮
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদ্ুারগ সনোহী
প মুাজজরেি আসফয়া আখতাে ও
সেশাল মুাজজরেি( ুগ্ম সজলা জজ) জাহানাো সফেরদ্ৌি এে সনতৃরে আজ
সিামোে দ্ু্ুরে চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় ভ্রামুমার্ আদ্ালত ্সেচাসলত হয়।
অসভ ানকারল খুলশী থানাধীন গেীে উোহ শাহ মাজারেে িামরনে িিক ও
কুিুমোগ আোসিক এলাকায় িিরকে উভয় ্ারশে ফুি্াত ও নালা দ্খল করে
অবেধভারে গরি উঠা প্রায় ৫০ টি অবেধ ভািমান সদ্াকান্াি উরচ্ছদ্ কো হয়। এ
িময় োস্তাে উ্ে অবেধভারে সদ্াকারনে স্থা্না েসধতপ কোে দ্ারয় সপ্রয়া সটাে এে
আেদ্ুে েসহমরক ৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়।
অসভ ানকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিষ্ট সেভারগে কমকতপ
প া-কমচাসে
প
ও
চট্টগ্রাম সমরট্টা্সলিন ্ুসলশ মুাজজরেিবয়রক িহায়তা করেন।

নগরীর বনন্ম ও েধ্ুবিত্ত োময়র সন্তানমদর বশবিত করার লমিু
চট্টগ্রাে বসটি কম্ামরশন
ব
বনরন্তন েমচষ্টা চাবলময় যামি-বসটি প্রেয়র
চট্টগ্রাম- ০২ জুলাই ২০১৮সি.
নগেীে সনন্ম ও মধুসেে মারয়ে িন্তানো ারত সলখা্িা সথরক সিিরক না ্রি সিই
েুা্ারে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
সনেন্তন প্ররচষ্টা চাসলরয় ারে। সতসন আজ সিামোে
দ্ু্ুরে চসিক িরেলন করয ্াথে ািা সিটি কর্ারেশন
প
মহাসেদ্ুালয় ও কম্পিউিাে
ইনটষ্টটিউি এে ্সেচালনা ্ষদ্প িদ্িুরদ্ে িারথ মতসেসনময়কারল প্রধান অসতসথে
েক্তরেু সিটি সময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এ কথা েরলন। চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রধান সনোহী
প কমকতপ
প া সমা.িামিুরদ্দাহাে িভা্সতরে অনুটিত এই
িভায় উ্সস্থত সিরলন সশযা ষ্টুাজডং কসমটিে সচয়ােমুান কাউজন্সলে নাজমুল হক
সিউক, সমা. সগয়াি উজদ্দন, তারেক সিালায়মান সিসলম ও চসিক িসচে সমাহােদ্
আেুল সহারিন, প্রধান সশযা কমকতপ
প া সমরিি নাজজয়া সশসেন, ্াথে ািা সিটি
কর্ারেশন
প
মহাসেদ্ুালয় এে অধুয সমা. ফেহাদ্ুে েহমান সচৌধুেী, সেদ্ুালয়
্ষরদ্ে
প
অসভভােক প্রসতসনসধ ফজরল আজজজ োেুল, সশযক প্রসতসনসধ সেনু সচৌধুেী,
নাসহদ্ োেু, মসেয়ম সেগম এেং কম্পিউিাে ইনটষ্টটিউি এে ্সেচালক আসনি
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আহরমদ্ প্রমূখ েক্তেু োরখন। প্রধান অসতসথে েক্তরেু সিটি সময়ে েরলন, চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন
প
৬০ লয নগেোিীে আোিস্থল। নগেোিী তারদ্ে িামথুপ অনু ায়ী
কে সদ্রয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উান্নয়ন কমকাডরক
প
িচল সেরখরি। সময়ে
নগেোিীে কারি কৃতজ্ঞতা জাসনরয় েরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
নগেোিীরক
িরোেম
প
সিো ্দ্ান কো তাে সনসতক দ্াসয়ে মরন করেন। এ লরযু চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
আওতাধীন সকারনা িন্তানরক সশযাে িুর াগ িুসেধা সথরক েজিত হরত
সদ্রো না। এই জনু কর্ারেশন
প
্সেচাসলত িকল সশযা প্রসতিানরক সনরদ্প শ সদ্য়া
হরয়রি েরল সতসন উরেখ করেন। নগেীে সশযাথীরদ্ে কম্পিউিাে সশযাে উ্ে
গুরুোরো্ করে েরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচালত কম্পিউিাে
ইনটষ্টটিউরি েতপমান একটি সিক্সি্ সেইজি িফিওয়ুাে চালু আরি। সেদ্ুমান এ
িফিওয়ােরক আধুাস নকায়রনে মাধুরম আরো অসধক িুসেধা িংর াজন করে
নতয নভারে ওরয়ে সেইজি িফিওয়ুাে সতেীে ্োমশ সদ্ন
প
সময়ে
িভায় প্রসতিান িমূরহে সেগত িভাে কা প সেেের্ী, প্রসতিান োরজি,সহিাে সনেীযা,
প্রসতিারন িহায়ক সশযা চালু ও ্াথে ািা সিটি কর্ারেশন
প
মহাসেদ্ুালয় নামকের্
এেং এিভান্সি সিরলামা ইন িফিওয়ুাে ইজিসনয়াসেং সকারিেপ সকাি প সফ ্ুনঃ
সনধােন,
প
কম্পিউিাে ইনটষ্টটিউরিে এক ুগ ্ূসতপ অনুিারন েুারয়ে িমন্বয় কেন,
নতয ন েিে কুারলডাে িা্ারনা িহ অনুানু কুািাি সেষয়ক আরলাচনা, ওরয়ে
সেইিি িফিওয়াে সতেী, সেনা সফরত সশযাথী ভসতপ ও প্রসতিারনে কমকাড
প
গসতশীলতা আনায়ন সেষরয় আরলাচনা ও সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়। িভায় স্ব স্ব প্রসতিারনে
প্রধানগর্ তারদ্ে কা সেেের্ী
প
স্শ করেন এেং িংসিি িদ্িুো তা অনুরমাদ্ন
করেন।
িভা সশরষ কুলগাাঁও সিটি কর্ারেশরনে
প
তথু ও প্র ুজক্ত সেষয়ক প্রভাষক সমা. শহীদ্ুল
ইিলাম(শাহাজাদ্া
সংিাদদাতা
রবিকুল ইসলাে
জনসংমযাগ কেকতব
ব
া
চট্টগ্রাে বসটি কম্ামরশন
ব
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