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জনিংর াগ শাখা
প্রি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১১ এসপ্রল ২০১৮ সি.

জনননত্রী শেখ হাসিনা’র িরকার শেধাসনর্ভর জাসি
সিসনেভ ানন সনরিলর্ানি কাজ কনর যানে--শেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, তথ্য, প্র সু ি ও
সিজ্ঞান সনর্প ে আধুসনক জ্ঞান অজপন িাড়া মেশ ও জাসতে প্রকৃ ত কলযাণ কো িম্ভি
নয়। সতসন িতপ মান িেকারেে সিজ্ঞান সর্সিক কা পক্ররমে সিশে িযাখযা তু রল ধরে
িরলন, জনরনত্রী মশখ হাসিনা’ে িেকাে মমধাসনর্প ে জাসত সিসনমপারন সনেিলর্ারি কাজ
করে ারে। িেকাে মেরশে অিকাঠারমাগত উন্নয়ন মেকিই কোে জনয ্সেকল্পনা
সনরয়রি। িেকারেে এ ্সেকল্পনা িাস্তিায়রন প্ররকৌশলীরেে র্ূ সমকা গুরুত্ব্ূণপ। মময়ে
প্ররকৌশলীরেে মেশরপ্রম ধােণ করে মেরশে উন্নয়রন অিোন োখাে আহিান জানান। ৯
এসপ্রল ২০১৮ সি. মিামিাে, সিরকরল নগের্িরনে িরেলন করে িম্প্রসত অনুসিত
সনিপাচরন ইনসিটিউে অি ইসিসনয়ািপ চট্টগ্রাম মকন্দ্র মথ্রক সনিপাসচত িোসন িম্পােক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে অসতসেি প্রধান প্ররকৌশলী মমাহােে েসিকুল ইিলাম
মাসনকরক িঙ্গিন্ধু ও জাতীয় চাে মনতা স্মসৃ ত ্সেষে প্রেি িংিধপনা অনুিারন মময়ে
প্রধান অসতসথ্ে র্াষরন এ আহিান জানান। অনুিারন মময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িোসন িম্পােক মমা. েসিকুল ইিলাম মাসনরকে হারত মক্রস্ট, িঙ্গিন্ধুে অিমাি
আত্মজীিনী িই ও িোননা স্মােক তু রল মেন। িংগঠরনে ির্া্সত প্ররিিে ড.
সজনরিাসধ সর্েু ে ির্া্সতরত্ব এিং িাধােণ িম্পােক মমা. আিেুে েসহরমে উ্স্থা্নায়
অনুসিত িংিধপনা অনুিারন দেসনক িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পােক দিয়ে উমে িারুক,
আওয়ামীলীগ মনতা মিলাল আহমেিহ িংসিি মনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ১১ এসপ্রল ২০১৮ সি.

োহ আোনি সিটি কন্ভ ানরেন িু্ার োনকভট আধুসনকায়ন ও িম্প্রিারনে
প্রায় িানে ৮ শকাটি টাকা িযনয় হনি --শেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ুরগে চাসহো
অনু ায়ী শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ েরক আধুসনকায়ন ও িম্প্রিােণ
কো হরে। এ কারজ প্রায় িারড় ৮ মকাটি োকা িযয় কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন।
এ মারকপ েটিে সনো্িা ও েৃসিনন্দন কোিহ আধুসনক িুর াগ-িুসিধা এিং নানামুখী
িংস্কারেে মাধযরম িিপিাধােরণে জনয একটি আধুসনক মারকপ রে উন্নয়ন কো হরি। ১১
এসপ্রল ২০১৮ সি. েু্রু ে শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ ে ্সেেশপন মশরষ
মারকপ রেে িযিিায়ীরেে িারথ্ মতসিসনময় ির্ায় মময়ে এিি তথ্য উ্স্থা্ন করেন।
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শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ ে মাসলক ও িযিিায়ী িসমসত আরয়াসজত
মতসিসনময় ির্ায় ির্া্সতত্ব করেন অত্র মারকপ রেে ির্া্সত মমাহােে মিসলম।
িংগঠরনে র্ােপ্রাি িাধােণ িম্পােক মনিুে আলম মচৌধুেীে উ্স্থা্নায় অনুসিত
মতসিসনময় ির্ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রধান োজস্ব কমপকতপ ড. মুহােে
মুস্তাসিজুে েহমান, প্রধান প্ররকৌশলী মল. করনপল মসহউসদ্দন আহরমে, তি¡াািধায়ক
প্ররকৌশলী মসনরুল হুো, মারকপ ে উন্নয়ন ও িম্প্রিােণ কারজে োসয়রত্ব সনরয়াসজত
তি¡াািধায়ক প্ররকৌশলী আরনায়াে মহািাইন, সনিপাহী প্ররকৌশলী মমা. িেহােুল আলম,
এরস্টে অসিিাে এখলাি উসদ্দন, জনিংর াগ কমপকতপ া মমা. আিেুে েসহম, িযিিায়ী মনতা
জালাল উসদ্দন, দিয়েুল আলম, সেোরুল হক, নাসজম উসদ্দন-১ ও নাসজম উসদ্দন-২ িহ
িযিিায়ী মনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন। িযিিায়ীরেে মতসিসনময় ির্ায় সিটি মময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গত অথ্প িিরে িেকাসে খাত
িযসতত মিিেকাসে খারত ম্ৌেকে িািে মাত্র ৪৭ মকাটি োকা আোয় কেরত িেম
হরয়রি। অথ্চ িিরে উন্নয়ন ও অনযানয িযয় িাড়া চসিরকে প্রশািসনক িযয়ই প্রায় ২০৭
মকাটি োকা। মময়ে িরলন, সশো ও স্বাস্থয খারত িিরে ৫৬ মকাটি োকা র্তু সকপ মেয়া
হয়। শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ ে মথ্রক িিরে মাত্র ২৬ লে ৪২
হাজাে ৩ শত ৪ োকা ৪ ্য়িা র্াড়া আোয় স্বরি¡ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন শাহ
আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ েটিরক মেসিিাইনং এে মধয সেরয় আধুসনকায়ন
ও িম্প্রিােরণে জনয কনিালরেন্ট সনরয়াগিহ প্রায় িারড় ৮ মকাটি োকা িযয় কোে
প্রকল্প গ্রহন করেরি। প্রিঙ্গক্ররম মময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সনজস্ব আরয়ে
উ্ে সর্সি করে প্রসতিান ্সেচালনাে লরে সিঙ্গা্ুে িযাংকক মারকপ ে, শস্ং কমরেক্স
িহ চসিক ্সেচাসলত িকল িাসণসজযক প্রসতিান আধুসনকায়ন ও িম্প্রিােরণে উরেযাগ
গ্রহন করেরি। এ িাড়াও িেকাে এিং সিসর্ন্ন িংস্থাে িহর াসগতায় নানামুখী আয়িধপক
প্রকল্প িাস্তিায়ন কো হরে। িেকারেে িাসিপক িহর াসগতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
মিিাে কাজ
এসগরয়
ারে। সতসন িেকারেে প্রধানমন্ত্রী মশখ হাসিনািহ চসিক
্সেচালনায় নগেিািীে সনকে কৃ তজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।
চট্টগ্রাম- ১১ এসপ্রল ২০১৮ সি.

চসিক ্সরচাসলি শোিাইল শকাটভ অসর্যান অিযাহি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ মেশাল মযাসজরেে ( গ্ম
ু মজলা জজ) জাহানাো
মিেরেৌি ও সনিপাহী মযাসজরেে আসিয়া আখতাে এে মনতৃ রত্ব ১১ এসপ্রল ২০১৮ সি.
িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় মমািাইল মকােপ ্সেচাসলত হয়। অসর্ ানকারল
নগেীে আলকেণ সজস্ও িামরন মথ্রক িেেঘাে মোড, অমে চাাঁে মোড ও আইি
িযািেী মোরডে উর্য় ্ারশে িু ে্াত ও নালাে উ্ে মথ্রক সিসর্ন্ন িযিিা
প্রসতিারনে িসধপত অংশ, মোকারনে িামরনে মশড, স্তু্কৃ ত মালামাল ও র্ািমান
মোকান্াে িহ শতাসধক অবিধ স্থা্না উরেে কো হয়। এ িময় িেেঘাে মোরডে
মমমন মজনারেল হাি্াতাল এলাকায় িু ে্ারত ইে মেরখ জনিাধােণ চলাচরলে
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প্রসতিন্ধকতা িৃসি কোয় মক্রমসলন সিটি মডরর্ল্াে প্রসতিানরক ১০ হাজাে োকা
জসেমানা কো হয়।
অসর্ ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সির্ারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম
মহানগে ্ুসলশ মযাসজরেেদ্বয়রক িহায়তা করেন।
িংিাদদািা
শো. আিদুর রসহে
জনিংনযাগ কেভ কিভা
চট্টগ্রাে সিটি কন্ভানরেন
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