চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৬ জুন ২০১৮সি.

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ব্াাংশ াং শবষয়ে চট্টগ্রাম শিটি য়্ায়েিয়নে
প
িায়ে শপ্রশমোে ব্াাংয় ে িময় ািা চুক্তি স্বাক্ষে

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসিত সশক্ষা েসতষ্ঠারন টিউশন সি আদায়,
মাসিসমসিয়া ক্লাি রুম, িাস্ট প্রেক, গেীি ও প্রমধািী ছাত্ররদে িৃসিেদান, জজস্এ-৫
োিরদে এককাসিন অনুদান, স্কুি িিুজায়ন, উন্নয়ন িহ সশক্ষক-সশসক্ষকা, ছাত্রছাত্রী ও অসিিািকরদে ি্াংসকং িুসিধা েদারনে িরক্ষ সেসময়াে ি্াংক চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
িারে িমর াতা চুজি স্বাক্ষে করেরছ। ৬ জুন ২০১৮ সি. িুধিাে, দু্ুরে
নগেিিরন িরেিন করক্ষ এ চুজি স্বাক্ষসেত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে
আ জ ম নাসছে উদ্দীরনে উ্সিসতরত চুজিরত চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
্রক্ষ
স্বাক্ষে করেন েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, সেসময়াে ি্াংরকে ্রক্ষ
ি্াংরকে ি্িিা্না ্সেচািক এম প্রেজাউি কসেম। চুজি স্বাক্ষে অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন, েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা.
িামিুরদ্দাহা, সশক্ষা ও স্বাি্ সিষয়ক িায়ী কসমটিে িিা্সত নাজমুি হক সিউক,
কাউজিিে শশিাি দাশ িুমন, িসচি প্রমাহােদ আিুি প্রহারিন, েধান োজস্ব কমকতপ
প া
ি. মুহােদ মুস্তাসিজুে েহমান, েধান সশক্ষা কমকতপ
প া সমরিি নাজজয়া সশসেন,
অসতসেি েধান েরকৌশিী প্রমা. েসিকুি ইিিাম, েধান সহিাি েক্ষণ কমকতপ
প া প্রমা.
িাইিুজদ্দন, জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা. আিদুে েসহম ও সেসময়াে ি্াংরকে ্রক্ষ
অসতসেি ি্িিা্না ্সেচািক আিদুি জব্বাে, ি্াংক কমকতপ
প া প্রমা. শাসমম
প্রমােরশদ িহ অত্র ি্াংরকে সিসিন্ন স্তরেে কমকতপ
প ািৃন্দ উ্সিত সছরিন। চুজি স্বাক্ষে
অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িাংিারদরশে
জনগরণে দৃটি িসি, রুসচ, মন মানসিকতা ও প্রিিাোসিে দৃটিরকাণ প্রেরক সেসময়াে
ি্াংক স্কুি ি্াংসকং প্রিিায় এসগরয় আিায় ি্াংকটিে কতৃ্
প ক্ষরক িাধুিাদ জানান।
প্রময়ে িরিন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িছরে োয় ৭০ হাজাে সশক্ষােীে অধ্য়রনে
িুর াগ করে সদরয়রছ। সশক্ষাসিিাগ ্সেচািনায় ১৩শত সশক্ষক ও ৪শত কমচােী
প
কাজ কেরছ। এ খারত িছরে োয় ৪৩ প্রকাটি িাকা িতু সপ ক সদরয় চসিক আরিাসকত
মানুষ গড়াে দাসয়ত্ব ্ািন কেরছ। সশক্ষা এিং স্বাি্ প্রিিাে জন্ নাগসেকরদে কাছ
প্রেরক প্রকান ধেরনে ি্াক্স িা প্রেইি আদায় কো হয় না।সতসন আশা করেন সেসময়াে
ি্াংক িাসণজজ্ক দৃটিরকারণে িাসহরে িেকারেে সিজজিাি প্রিিাে অংসশদাে সহরিরি
সশক্ষােীরদে ্ারশ দাাঁড়ারনাে জন্ এই ি্াংকটিে েসত িাধােণ মানুরষে আিা ও
সিশ্বাি আরো িাড়রি। এ ধেরণে প্রিিায় িকি ি্াংক এসগরয় এরি িাধােণ মানুষ
উ্কৃত হরি।
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চট্টগ্রাম- ০৬ জুন ২০১৮সি.

শনউমায় ি
প , ্ুোিন রেল রেিন, ক্তিশ্ও ও িাহআমানি িশ্াং
ময়েক্স অঞ্চয়ল রিৌন্দর্বর্
প য়নে
প
লয়ক্ষ চশিয় ে িায়ে ক্তিপ্ট এবাং
আশিওি ইঙ্ক এে ময়র্্ িময় ািা চুক্তি স্বাক্ষে

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন তাাঁে সিশন অনু ায়ী
নগেীে গুরুত্ব্ূণ প প্রগািচত্বে, সমিআইি্ান্ড ও িুি্াত এিং নানািা্নারক
প্রিৌন্দ িধ
প নপ কেরছন। এ কমিূপ সচে আওতায় ৬ জুন ২০১৮ সি. িুধিাে, দু্ুরে
নগেিিরন নগেীে িাসণজজ্ক োণরকন্দ্র সনউমারকপি প্রেরক শুরু করে ্ুোতন
প্রেিওরয় প্রস্টশন িড়ক, জজস্ও এিং শাহ আমানত শস্ং কমরেক্স ্ ন্ত
প অঞ্চরিে
প্রিৌন্দ িধ
প রনে
প
িরক্ষ্ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন,
প
জিপ্ট এিং আসদওি ইঙ্ক এে মরধ্
একটি চুজি স্বাক্ষে হয়। সনউ মারকপি প্রগাি চত্বেিহ সনউমারকপি প্রেরক শুরু করে
্ুোতন প্রেি প্রস্টশন িড়ক, জজস্ও এিং শাহ আমানত শস্ং কমরেক্স ্ ন্ত
প োয় ১
দশসমক ৭ সকরিাসমিাে দীর্ প োস্তাে সমিআইি্ান্ড এিং িুি্ারতে
সিউটিসিরকশরনে িরক্ষ্ এ চুজি হরয়রছ। শামীম কর্ারেশরনে
প
িহায়তায় জিপ্ট
এিং আসদওি ইঙ্ক উি সিউটিসিরকশরনে কাজ িম্পাদন, িাস্তিায়ন এিং ্েিতী
েক্ষণারিক্ষরণে দাসয়ত্ব গ্রহন করে। প্রময়রেে উ্সিসতরত চসিরকে ্রক্ষ েধান
সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা এিং জি্রিে ্রক্ষ জিরপ্টে প্রহি অি প্রেসনং
এন্ড জিরয়টিি প্রিাহান মািুদ ও আসদওি ইঙ্ক এে ্রক্ষ ি্িিা্না ্সেচািক
প্রমাহােদ আব্দুি আহাদ চুজিরত স্বাক্ষে করেন। চুজি স্বাক্ষে অনুষ্ঠারন ২০১৮ িারিে
মরধ্ নগেীে সিউটিসিরকশন েরজক্টগুরিা িম্পরন্নে মাধ্রম সগ্রন সিটি ও সক্লন
সিটিে সিশন িিি কোে আশািাদ ি্ি করেন প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন।
নগরেে জিপ্ট এিং আসদওি ইঙ্ক এে মত কর্ারেি
প
হাউিগুরিা নগেীে
প্রিৌন্দ িধ
প রনে
প
িহর াসগতায় এসগরয় আিরি এই আশািাদও ি্ি করেন সতসন ।
জিরপ্টে প্রহি অি প্রেসনং এন্ড জিরয়টিি প্রিাহান মািুদ িরিন, আমারদে োরণে
শহে চট্টগ্রাম। এই শহরেে িিরচরয় গুরুত্ব্ূন প ি্ান্ডমাকপ সনউমারকপি। সনউ মারকপি
ও এে িংিগ্ন িড়রকে িিুজায়ন ও সিউটিসিকশরন অংশ গ্রহরণে িুর াগ প্র্রয়
আমো অত্ন্ত গসিত।
প সতসন জানান প্রিৌন্দ িধ
প রনে
প
িারে িারে উি েকরে
আধুসনক নাগসেক িুর াগ িুসিধা িং ুি কেরত আমো িদ্ধ্সেকে। এ িময় সতসন
জানান প্রগাি চত্বে ও সমি আইি্ারন্ডে প্রিৌন্দ িধ
প রনে
প
্াশা্াসশ আধুসনক ও
দৃটিনন্দন াজত্র ছাউনী, মানিম্পন্ন আধুসনক ্ািসিক িয়রিি িা্ন িহ, এজক্সিটিং
িুি ওিাে সিরজে িংস্কাে ও প্রিৌন্দ িধ
প রনে
প
মাধ্রম তা ি্িহাে উ্র াগী করে
প্রতািা হরি। আসদওি ইরঙ্কে ি্িিা্না ্সেচািক প্রমাহােদ আব্দুি আহাদ এিময়
সগ্রন সিটি সক্লন সিটিে সিশন িাস্তিায়রন অংশ গ্রহরণে িুর াগ প্রদওয়ায় সিটি প্রময়রেে
সনকি কৃতজ্ঞতা েকাশ করে সতসন িরিন, প্রময়ে নগেীে প্রিৌন্দ িধ
প রন
প সগ্রন সিটি সক্লন
সিটি িাস্তিায়রনে প্র উরদ্াগ গ্রহণ করেরছন তা েশংিনীয়। নগসেে ্সেচ্ছন্ন
্সেরিশ েক্ষারে প নগেিাসিরক িজাগ ও িরচি হওয়াে আহŸাান জানান সতসন।
উরেখ্, িম্পূন প সনজস্ব অোয়রন
প
শামীম কর্ারেশারনে
প
িহায়তায় উি
সিউটিসিরকশরনে কাজ িম্পাদন, িাস্তিায়ন ও ্েিতী েক্ষনারিক্ষরন এসগরয়
এরিরছ জিপ্ট এিং আসদওি ইঙ্ক। এ িময় আেও উ্সিত সছরিন, চসিরকে েধান
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োজস্ব কমকতপ
প া ি. মুহােদ মুস্তাসিজুে েহমান, চসিরকে চীি সিটি প্রেনাে
আসকপরিক্ট এ প্রক এম প্রেজাউি কসেম,জিরপ্টে প্রহি অি অ্ারেশান আসেিুি
হািান েমুখ।
চট্টগ্রাম- ০৬ জুন ২০১৮সি.

ইিলামী ব্াাং বাাংলায়িি শল: র চট্টগ্রাম শিটি য়্ায়েিয়নে
প
আবিুল আলী িশ্াং আয় ড
প ৩ে িলা ভাড়াে হস্তান্তে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
সনসমতপ আিদুি আিী শস্ং আরকপরিে ৩য় তিা ইিিামী
ি্াংক িাংিারদশ সি:প্রক ২ িছে প্রময়ারদ িাড়ায় সদি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
৫
হাজাে ৮ শত িগি
প ু রিে এই প্রলােটিে মাসিক িাড়া ১ িক্ষ ৭৫ হাজাে িাকা। সিটি
কর্ারেশন
প
২ িছরেে িাড়া িািদ ৪১ িক্ষ ৭৬ হাজাে িাকা ইিিামী ি্াংক
িাংিারদশ সি: প্রেরক অগ্রীম সনরয়রছ। এ সিষরয় ৬ জুন ২০১৮ সি. িুধিাে দু্ুরে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ও ইিিামী ি্াংক িাংিারদশ সি: এে মরধ্ ৫ িছে প্রময়ারদ
একটি চুজি স্বাক্ষসেত হয়। চুজিরত স্বাক্ষে করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
্রক্ষ েধান
সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা এিং ি্াংরকে ্রক্ষ সিস্ ও প্রহি অি িাঞ্চ প্রমা.
ইয়াকুি আিী। চুজি িম্পাদন অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম
নাসছে উদ্দীন, িসচি প্রমাহােদ আিুি প্রহারিন, েধান োজস্ব কমকতপ
প া ি. মুহােদ
মুস্তাসিজুে েহমানিহ ইিিামী ি্াংক িাংিারদশ সি: এে সিসিন্নস্তরেে কমকতপ
প ািৃন্দ
উ্সিত সছরিন।
চট্টগ্রাম- ৬ জুন ২০১৮ সি.

চশি

এে ভ্রাম্মাণ আিালয়িে অশভর্ান অব্াহি

৬ জুন ২০১৮ সি. িুধিাে, দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদ্ারগ সনিাহী
প
ম্াজজরেি আসিয়া আখতাে ও প্রেশাি ম্াজজরেি( গ্ম
ু প্রজিা জজ) জাহানাো
প্রিেরদৌি এে প্রনতৃরত্ব চট্টগ্রাম মহানগে এিাকায় ভ্রাম্মাণ আদািত ্সেচাসিত হয়।
অসি ানকারি ইস্রজি োনাধীন ইস্রজি এিাকায় োজস্ব িারকপি-৮ এে আওতায়
িরকয়া গৃহকে ও প্রেি িাইরিি সি আদারয়ে জন্ ভ্রাম্মান আদািত
্সেচািনাকারি প্রচৌধুেী মারকপি ও সমসন প্রচৌধুেী মারকপরি ৩৫টি প্রেি িাইরিি ইিু্
করে ৯৯ হাজাে ৯ শত িাকা আদায় কো হয়। একই অসি ারন দসক্ষণ হাসিশহে
প্রমৌজাে প্রহাজডং নং-১৭৭০ এে মাসিরকে কাছ প্রেরক িরকয়া গৃহকে িািদ ২ িক্ষ ৩৭
হাজাে ৭ শত ২০ িাকা স্টান্ডািপ ি্াংক সি: এে প্রচক মূরি আদায় কো হয়।
অসি ানকারি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব িারকপি-৮ এে কে কমকতপ
প া প্রমা.
ইউিুিিহ
িংসিি সিিারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসিশ
ম্াজজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমকতপ
প া
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
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