চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২২ প্রম ২০১৮ সি.

দক্ষিণ পতেঙ্গা মাইজপাড়ার অক্ষিকাতে
িক্ষেগ্রস্ততদর মাতে মময়তরর অনুদান ক্ষিেরণ
গত ১৯ প্রম ২০১৮ সি. োত িারে ৯ িায় িংগটিত ভয়ািহ অসিকারে ক্ষসতগ্রস্ত ৬টি
্সেিাে এে মারে ২২ হাজাে িাকা অনুদান প্রদন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এই অনুদারনে মরযে নগরদ ্সেিােরক ২ হাজাে
িাকা এিং ্ুনিািরনে
প
জনে নগরদ ১০ হাজাে িাকা েদান করেন। ২২ প্রম ২০১৮ সি.
িন্ধ্োয় ক্ষসতগ্রস্তরদে িরেজসমরন প্রদখরত সগরয় প্রময়ে এই অনুদান তু রল প্রদন। এ
িময় সতসন ক্ষসতগ্রস্তরদে িারে িাক্ষাত করে িমরিদনা জানান। এ িময় ্োরনল
প্রময়ে সনিাে উদ্দদ্দন আহরমদ মঞ্জু, কাউদ্দিলে িারলহ আহম্মদ প্রচৌযুেী, দ্দজয়াউল
হক িুমন, ্রতঙ্গা োনা আওয়ামীলীরগে ুগ্ম আহিায়ক এ এি এম ইিলাম, ৪১নং
ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাযােণ িম্পাদক নুরুল আলম, ুগ্ম িাযােণ িম্পাদক প্রমা.
প্রিসলম, মুদ্দির াদ্ধা আিদুল গফুে, আওয়ামীলীগ প্রনতা জারন আলম, প্রমা. প্রিসলম,
প্রমা. ইসিি, ওয়ার্প আওয়ামী ুিলীরগে িভা্সত মাইনুল ইিলামিহ অনেরদে মরযে
ইমসতয়াজ োজু, প্রিািহান, আলী নুে, িাজ্জাদ, ফারুক, িাপ্পীিহ স্থানীয় গনেমানে
িেদ্দিিগ উ্সস্থত
প
সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২২ প্রম ২০১৮ সি.

পক্ষিত্র রমজাতন জনত াগাক্ষি লাঘতি ট্রাক্ষিক িযিস্থা মজারদার করার
লতিয চট্টগ্রাম ক্ষিটি কতপাতরশতনর
প
মময়তরর িাতে পুক্ষলশ প্রশািন
(ট্রাক্ষিক) ও পূিাঞ্চলীয়
প
মরল কেৃ পতির ম ৌে বিঠক
চট্টগ্রাম নগেীে ানজি সনয়ন্ত্ররণ আনাে লরক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন,
প
চট্টগ্রাম
প্রমররা্সলিন ্ুসলশ ও প্রেলওরয় ্ূিাঞ্চরলে
প
মরযে দ্দি্ক্ষীয় বিিক অনুটিত হরয়রি।
২২ প্রম ২০১৮ সি. িকারল নগেভিরন িরম্মলন করক্ষ অনুটিত এ বিিরক নগেীে
রাসফক শৃক্সখলা সনয়ন্ত্ররণ ৭টি িু্াসেশ িাস্তিায়রনে উরদোগ সনরয় দ্দিমুখী আলা্আরলাচনা হয়। বিিরক িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন। সতসন বিিরক প্র্শকৃত িু্াসেশগুরলা িাস্তিায়রন ইসতিাচক
্দরক্ষ্ গ্রহরণ িংসিষ্ট েশািন েসতসনসযরদে িারে নানামুখী আলা্-আরলাচনা
করেন। আরলাচনায় নগে জুরে কমসেরহনসিভ রাসফক মোরনজরমন্ট সিরেম
চালুকেণ, আন্তঃরজলা িাি, রাক ও কাভার্প ভোন মাসলক িসমসতরক িমšস ^তকেণ,
চলসত েমজান মারি িল্টরগালা প্রেলক্রসিং এলাকায় প্রেলরগইি সিকাল ৩িা প্রেরক
িন্ধ্ো ৭িা ্ ন্ত
প মালিাহী প্ররন চলাচল িন্ধ্ োখা, ইষ্টাণ সেফাইনাসে,্দ্মা,
প
মুনা,প্রমঘনা
অরয়ল প্রকাম্পাসনিহ িন্দে কতৃ্
প রক্ষে িারে আরলাচনা িার্রক্ষ ড্রাই র্রকে িকল
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যেরণে ্সেিহরনে প্রক্ষরি সদরনে প্রিলায় চলাচরল সনরেযাজ্ঞা জাসে কেণ, িেক ও
প্রড্রন সনমাণ
প েকল্প িাস্তিায়রনে কােরণ োস্তাে ্ারশ প্রফরল োখা মাটি অ্িােরণ
সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচালনা এিং প্র্ািপ কারনকটিং প্রোর্, আগ্রািাদ
এরক্সি প্রোর্, আেকান িেক, হািহাজােী িেকিহ প্র িকল িেরক ওয়ািাে ্াই্
লাইরনে কতপন কাজ চলমান আরি প্রি িকল িেরক অন্তত এক ্াশ দুই লাইরন ান
ও ্সেিহন চলাচরল উ্র াগী কোিহ ৭টি িু্াসেশ িাস্তিায়রনে িো্ারে কতৃ্
প ক্ষ
ঐকেমত প্র্ােণ করেন। বিিরক সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, জনস্বাে প
সিরিচনায় প্রেরখ চলসত েমজারন ানজি িমিো সনয়ন্ত্ররণ িমšস ^ত ভারি কাজ
কেরত হরি। এ িো্ারে েরতেকরক স্ব স্ব অিস্থান প্রেরক সনিাে িারে দাসয়ত্ব ্ালন
কেরত হরি। নগরেে রাসফক মোরনজরমন্ট সনয়ন্ত্রণকােী প্রমররা্সলিন ্ুসলরশে
রাসফক সিভাগ ানজি সনয়ন্ত্ররণ গুরুত্ব্ূণ প িেক, িেক প্রমােগুরলারত নানামুখী
্দরক্ষ্ গ্রহণ করেরি। ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশনও
প
নগেীে প্র িকল
িেরক উন্নয়ন েকল্প িাস্তিায়ন চলরি প্রিখারন আ্দকাসলন িেিস্থা সহরিরি সিকল্প
িেক চালুকেণ, আগ্রািাদ এরক্সি প্রোরর্ে সনমতলা সিশ্বরোর্ প্রেরক অলংকাে প্রমাে
্ ন্ত
প চলমান উন্নয়ন কারজ োস্তাে ্ারশ প্রফরল োখা মাটি প্রমািাইল প্রকারিপ ে মাযেরম
অ্িােণ কেরি এিং প্র্ািপ কারনসটং প্রোর্ অবিয দখল প্রেরক মুি কোে লরক্ষ
প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচালনা কেরি। প্রময়ে িরলন, প্রড্রন সনমারণ
প িংসিষ্ট নালা িন্ধ্ োখাে
কােরণ প্র িকল িেক স্থারন জলজি িৃটষ্টে িম্ভািনা েরয়রি প্রিখারন আ্াতত নালা
অিমুি করে প্রদয়ািহ চসিক’ে ্ক্ষ প্রেরক িু্াসেশকৃত েস্তািনা িমূহ িাস্তিায়রন
িিাত্মক
প
িহর াসগতা কো হরি।
বিিরক সতসন িল্টরগালা ক্রসিং এলাকাে প্রেলরগইি সিকাল ৩িা প্রেরক িন্ধ্ো ৭িা
্ ন্ত
প িন্ধ্ োখা, জাসকে প্রহারিন প্রোরর্ে প্রেলরগইি িংস্কােকেরণ প্রেলওরয়
্ূিাঞ্চরলে
প
ইসতিাচক িহর াসগতা কামনা করেন। প্রময়ে িরলন, এই েমজারন মফস্বল
এিং উ্রজলা শহে প্রেরক েসতসদন ১০-১৫ লাখ মানুে নগরে েরিশ কেরি। নগরে
প্রিরে প্রগরি ানিাহন এিং ্সেিহন িংখো। েসতসদন িাইরে প্রেরক হাজাে হাজাে
ানিাহন ও ্সেিহন নগরে েরিশ কেরি। প্র াগার াগ িেিস্থা্নাে উ্ে
ানিাহরনে এই চা্ প্রিরেই চলরি। ানজি সনেিরন একটি রাসফক মোরনজরমন্ট
সিরেম চালুকেরণ ইরতামরযে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
এিং সিএমস্ রাসফক সিভাগ
উরদোগ হারত সনরয়রি। এ িো্ারে েস্তািনাটি অনুরমাদরনে িো্ারে মন্ত্রণালরয়
উ্স্থাস্ত কো হরি। বিিরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েযান সনিাহী
প কমকতপ
প া
প্রমা. িামিুরদ্দাহা, প্রেলওরয় ্ূিাঞ্চল
প
দ্দজএম বিয়দ ফারুক আহরমদ, সিএমস্
অসতসেি ্ুসলশ কসমশনাে (রাসফক) কুিুম প্রদওয়ান, িাংলারদশ প্রেলওরয় অসতসেি
েযান েরকৌশলী (প্রিতু ) প্রমা. প্রগালাম প্রমাস্তফা, চসিক েযান েরকৌশলী প্রল.করনলপ
মসহউদ্দদ্দন আহরমদ, এসি রাসফক (উত্তে) প্রমা. সমজানুে েহমান, টি আই প্রকারতায়াসল
মুিী হাসফজুে েহমান, িন্দে টি আই েশািন আিুল কারশম প্রচৌযুেী, চসিক
তত্ত¡ ািযায়ক েরকৌশলী মসনরুল হুদা, আরনায়াে প্রহািাইন, আিু িারলহ, সনিাসহ
প
েরকৌশলী েু লন কুমাে দাশ, সিপ্লি দাশ, অসিম িে–য়া, ফেহাদুল আলম,িুদী্
িিাক, আিু িাদাত প্রমাহাম্মদ বতয়ি অনেরদে মরযে উ্সস্থত সিরলন।
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চট্টগ্রাম- ২২ প্রম ২০১৮ সি.

জজক্ষপএ-৫ প্রাপ্ত ক্ষশিােীতদর িংির্না
প
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলত ্ােেঘািা িালক উচ্চ সিদোলয় প্রেরক ২০১৮
িরন দ্দজস্এ-৫ োি সশক্ষােীরদে ২২ প্রম ২০১৮ সি. সিরকরল নগেভিরন িরম্মলন
করক্ষ িংিসযতপ কো হয়। িািরদে হারত প্রক্রে সদরয় িংিসযতপ করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এ িময় ৩৪ নং ওয়ার্প কাউদ্দিলে প্রমা.
ইিমাইল িালী, িংেসক্ষত ওয়ার্প কাউদ্দিলে লুৎফুরন্নিা প্রদাভাে প্রিিী, অি সশক্ষা
েসতিারনে োিন েযান সশক্ষক হসে নাোয়ন ভট্টচা , প িতপমান ভােোি েযান
সশক্ষক শ্রীমসত িুিণা প যে ও সশক্ষকিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২২ প্রম ২০১৮ সি.

৯ দিা দািী পূরতণ ক্ষিটি মময়তরর কাতে
উত্তর পতেঙ্গািািীর স্মারকক্ষলক্ষপ
উত্তে ্রতঙ্গা এলাকাে িমিো িমাযারন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে কারি
১০ দফা দািী প্র্শ করেরি এলাকািািী। গত ২১ প্রম ২০১৮ সি. সিকারল প্রক প্রস্কায়াে-২
প্রত প্রময়ে ্রতঙ্গা ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে ইফতাে মাহসফরল উ্সস্থত হরল
এলাকািািী তাে কারি এই দািীনামা প্র্শ করেন। দািীরত তাো েসত িো প প্রমৌিুরম
দ্দজইএম প্লোন্ট প্রগইি এলাকা প্রেরক ভােরিক্স ্ ন্ত
প এলাকায় িৃষ্ট জলািদ্ধতা িমিো
সনেিন,কািগে প্রমাে প্রেরক ্ূি প কািগে ্ ন্ত
প োস্তা ও প্রড্রন সনমাণ,মহাজন
প
ঘািা
প্রেরক কািগে িাজাে ্ ন্ত
প ফুি্াত দখল মুি কো,স্বাযীনতাে ৪৮ িিে ্েও
্রতঙ্গা এলাকািািী ওয়ািাে ্াসন িেিোহ প্রেরক িদ্দঞ্চত োকা,গুিখাল,
প্রকইস্রজর্ িংলি শাখা খাল ও ৭নং খাল িংস্কােকেণ,্দ্মা-প্রমঘনা- মুনা’য়
চাকুসেেত ্রতঙ্গা সনিািী অস্থায়ী শ্রসমকরদে মজুসে িৃদ্দদ্ধরত িংসিষ্ট ্রক্ষে িারে
আরলাচনা, োইম মুভাে ও কাভার্প ভোন গাসেে দখল িাসণজে প্রেরক কািগে িেক
এলাকা মুি কো এিং ্রতঙ্গা উচ্চ সিদোলরয়ে িামরন একটি ফুি ওভাে ব্রীজ
সনমারণে
প
দািী জাসনরয়রিন উত্তে ্রতঙ্গািািী।দািীনামায় আরো উরেখ কো হয়, এই
্রতঙ্গািািীে জায়গাে উ্েই দ্দজইএম প্লোন্ট,ইোন প প্রকিল,ভােরিক্স সলসমরির্িহ
অরনক সশল্প েসতিান গরে উরিরি। সকন্তু েসতিানগুরলারত স্থানীয়রদে চাকুসে
েদারনে প্রক্ষরি প্রকান প্রকািা িৃটষ্ট কো হয়সন।অেচ এিি সশল্প েসতিান গরে উিাে
প্রন্রেে এলাকািািীে তোগ, সতসতক্ষা এিং মানসিক সদক সিরিচনায় প্রেরখ স্থানীয়
প্রকািা িেিস্থা চালুকেণ দীঘসদরনে
প
দািী। এলাকািািীে ্ক্ষ প্রেরক ৪০ নং ওয়ার্প
আওয়ামী লীগ িভা্সত আিদুল িারেক ও িাযােণ িম্পাদক জয়নাল আরিদীন
প্রচৌযুেী আজাদ সিটি প্রময়রেে কারি স্মােকসলস্ প্র্শ করেন।
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চট্টগ্রাম- ২২ প্রম ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম ক্ষিটি কতপাতরশতনর
প
ভ্রামযমান আদালে কা ক্রম
প
অিযাহে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদোরগ সনিাহী
প মোদ্দজরেি আসফয়া আখতাে ও
প্রেশাল মোদ্দজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রফেরদৌি এে প্রনতৃরত্ব ২২ প্রম
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলত হয়।
অসভ ানকারল প্রকারতায়ালী োনাযীন সনউমারকপি এলাকায় োজস্ব িারকপল-৪ এে
আওতায় জলিা মারকপি, তামাকুমদ্দে প্রলইরনে হাসিনা শস্ং প্রিন্টাে ও সিসনময়
শস্ং প্রিন্টারে প্ররর্ লাইরিি সিহীন িেিিা ্সেচালনা কোয় ভ্রামেমান আদালরতে
উ্সস্থসতরত তাৎক্ষসনক ১৩টি নতু ন লাইরিন্ট ইিুে এিং নিায়ন না কোয় ২৭টি
লাইরিরিে িরকয়া সফ আদায় িহ প্রমাি ৬৯ হাজাে ২শত ১০ িাকা আদায় কো হয়
এিং হাসিনা শস্ং প্রিন্টারে প্ররর্ লাইরিি না কোে অ্োরয সর্উে প্লাি নামক
প্রদাকারনে মাসলকরক ৫ হাজাে িাকা জসেমানা আদায় কো হয়। এ অসভ ারনে
আওতায় আগামী ৩০ প্রম তামাকুমুদ্দে প্রলইরনে সিসনময় প্রিন্টাে এিং ৩১ প্রম
২০১৮সি. জলিা মারকপরি ভ্রামেমান আদালরতে উ্সস্থসতরত েি প্ররর্ লাইরিি ইিুে
কা ক্রম
প
চলরি।
অসভ ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব িারকপল-৪ এে কে কমকতপ
প া উ্ কে
কমকতপ
প াগণ িংসিষ্ট সিভারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসলশ
মোদ্দজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
িংিাদদাো
মমা. আিদুর রক্ষহম
জনিংত াগ কমকেপ
প
া
চট্টগ্রাম ক্ষিটি কতপাতরশন
প
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