চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
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২৩ প্রম ২০১৮ সি.
অপর্ণ াচরন সিটি করপণাররশন বাসিকা উচ্চ সবদ্যািয় ও করিরের ভবন
িম্প্রিারন কারের উরবাধনী অনুষ্ঠারন মেয়র আ ে ে নাসির উদ্দীন
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সশক্ষা সিস্তারেে সিষয়গুর ারক িরিপাচ্চ গুরুত্ব সিরয় ভিন
সনমপাণ, ভিন িংস্কাে, সশক্ষাে গুনগত মান উন্নয়ন কোে কমপরকৌশ িাস্তিায়ন করে ারে। এ রক্ষে
অ্ণপাচেন সিটি কর্পারেশন িাস কা উচ্চ সিিো য় ও কর রজে ১১ ত া সিসশষ্ট নতু ন ভিন সনসমপত
হরে। এ ভিরনে ৩য় ত াে ২ প্রলাে সনমপাণকাজ ২৩ প্রম ২০১৮ সি. িুধিাে, িকার ফ ক উরমাচন
ও প্রমানাজারতে মধে সিরয় উরবাধন করেন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এরত চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে োজস্ব প্রেরক ১ প্রকাটি ৩৬ ক্ষ ৪০ হাজাে ৭ শত ৮৮ টাকা িেয় কো হরে। উরবাধন
উ্ রক্ষ অনুসিত িুসধ িমারিরশ প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ির ন, অত্র সশক্ষা েসতিারন ্ুোতন
ভিন প্রভরে সনমপাণাধীন নতু ন ভিন আরো িম্প্রিাসেত হরি এিং কৃ ষ্ণ কুমােী সিটি কর্পারেশন
িাস কা উচ্চ সিিো রয়ে জনে চ সত িিরে ১টি ৬ ত া ভিন সনমপাণ কো হরি। উভয় সিিো রয়ে
মাঝখারনে স্থা্না িসেরয় প্রখ াধু াে জনে মাঠ েস্তুত কো হরি। এ েিরে প্রময়ে ির ন, গণেজাতন্ত্রী
িাং ারিশ িেকারেে ফোসিস টি সি্াটপরমরেে মাধেরম চট্টগ্রাম শহরেে সনিপাসচত িাংিিরিে
িু্াসেশক্ররম নতু ন ১০ টি ভিন সনমপাণ এিং আরো ১০ টি ভিন িংস্কারেে উরিোগ গ্রহণ কো
হরয়রি। আর াসকত মানুষ গড়াে জনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সশক্ষারক গুরুত্ব সিরয় প্রকাটি প্রকাটি
টাকা িিরে ভততপ সক সিরয় ারে। সতসন সশক্ষক ও সশক্ষােীরিে সশক্ষাে গুনগত মান উন্নয়রন আরো
আন্তসেক হওয়াে ্োমশপ প্রিন। ারত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে সশক্ষা েসতিান িমতরহে িুনাম
ও িুখোসত আরো িৃসি ্ায়। িুসধ িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন অত্র সশক্ষা েসতিান ্সেচা না কসমটিে
অসভভািক েসতসনসধ এ এ এম িাইফু সদ্দন। এরত সিরশষ অসতসে সির ন ২২ নং ওয়ািপ কাউসি ে
প্রমাহামি িস ম উল্লাহ িাচ্চু , িংেসক্ষত ওয়ািপ কাউসি ে সন ু নাগ, ২১ নং ওয়ািপ কাউসি ে
শশিা

িাশ িুমন, তত্বািধায়ক েরকৌশ ী মসনরু

হুিা, অসভভািক েসতসনসধ প্রমা. ওমে আ ী

ফয়িা । অনুিারন স্বাগত িক্তিে প্রিন অত্র সশক্ষা েসতিারনে অধেক্ষ সমরিি জারেকা প্রিগম।
অনুিারন ঠিকািাসে েসতিারনে হািান মুোি, শিয়ি এেফানু আ ম, িহকােী েরকৌশ ী আফজ
মসহউসদ্দন িহ অনেো উ্সস্থত সির ন।
২৩ প্রম ২০১৮ সি.
বায়তু ি আসেে োরে েিসেদ্ এর শীতাতপ সনয়ন্ত্রর্ বযবস্থার
শুভ উরবাধরন োননীয় মেয়র
নগেীে িাগমসনোম ওয়ািপস্থ িোটােীগস িায়তু

আসজজ জারম মিসজরিে ১৮ টরনে ৬টি এসি

িংর াজন হরয়রি। ২৩ প্রম ২০১৮ সি. প্রজাহে নামারজে িময় িুইচ অন করে মিসজরি

াগারনা

এসি’ে উরবাধন করেন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন । এিময় সতসন মুিসল্লরিে উরদ্দরশে
ির ন িায়তু

আসজজ জারম মিসজরিে ৪েপ ত া সনমপাণ কারজ িহর াসগতাে আশ্বাি প্রিন। প্রময়ে

ির ন, ্সিত্র ইি াম শাসন্ত িম্প্রীসতে ধমপ। এ ধরমপ ধমপ,িণপ সনসিপরশরষ িক

মানুরষে সনো্ত্ত সিধান

কো হরয়রি। ্সিত্র ধমপ ইি াম জেী ও িন্ত্রািিাি িমেপন করে না। সতসন ধমপোন িক রক আল্লাহ ও
আল্লাহে োিু

এে ্সিত্র প্রকােআন ও হাসিরিে আর ারক জীিন ্সেচা নাে আহিান জানান।

এিময় স্থানীয় কাউসি ে প্রমাহামি সগয়াি উসদ্দন, মুসক্তর ািা শিয়ি আিু

িশে, ওয়ািপ

আওয়ামী ীরগে িাধােন িম্পািক আিু িশে, া খান িাজাে ওয়ািপ আওয়ামী ীরগে িাধােন
িম্পািক সিিারু আ ম মািুম, িমাজরিিক প্রিকান্দে কসিে, আকিে িও., প্রশখ ফসেি আহমি,
হারুন উে েসশি, আিিু জস

, সনজাম উসদ্দন ও কসফ উসদ্দন িহ অনোনে মুিসল্লিৃন্দ উ্সস্থত

সির ন।
২৩ প্রম ২০১৮ সি.
মপার্ণ কারনসটিং মরাড অববধ দ্িখ েুক্ত কররত চট্টগ্রাে সিটি করপণাররশন
এর ভ্রােযোন আদ্ািত পসরচাসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরিোরগ ২৩ প্রম ২০১৮ সি. িুধিাে, িকার সনিপাহী মোসজরেট আসফয়া
আখতাে ও প্রেশা মোসজরেট ( ুগ্ম প্রজ া জজ) জাহানাো প্রফেরিৌি এে প্রনতৃ রত্ব চট্টগ্রাম মহানগে
এ াকায় প্রমািাই প্রকাটপ ্সেচাস ত হয়। অসভ ানকার িন্দে োনাধীন প্র্াটপ কারনসটং প্রোরিে
ফু ট্াত ও োস্তা অবিধ ভারি িখ

করে স্তু্কৃ ত কাঠ, প্রিাকারনে মা ামা

ও োস্তাে উ্ে

অবিধভারি োখা ট্রাক অ্িােণ করে প্র্াটপ কারনসটং প্রোরিে সিমান চত্বে প্রেরক ব্রীজ ্ পন্ত োস্তা

ফু ট্াত ও না া অবিধ িখ মুক্ত করে েরকৌশ শাখারক িুসঝরয় প্রিয়া হয়। এই িময় উ্রোক্ত
কােরণ খাজা গেীিউল্লাহ এোেোইজরক ৫ হাজাে টাকা, সময়াজান এোেোইজরক ৫ হাজাে টাকা,
িাসিনা কাঠসিতানরক ৫ হাজাে টাকা এিং একই অসভ ারন ্াাঁচ াইশ োনাধীন সমজপাে্ু এ াকায়
ফু ট্ারতে উ্ে অবিধভারি প্রিাকারনে মা ামা প্রেরখ জনিাধােরণে চ াচর সিঘ্ন িৃসষ্টে িারয় এি
এি প্রক্রাকাসেজরক ১০ হাজাে টাকা, হাসিিা এো ুমুসনয়ামরক ১০ হাজাে টাকা, সময়াজী
এোেোইজরক ৫ হাজাে টাকা, ভতাঁ ইয়া প্রক্রাকাসেজরক ৫ হাজাে টাকা, জামা এ ুসমসনয়ামরক ১০
হাজাে টাকা, প্রমাহামি িাহািুসদ্দন প্রক্রাকাসেজরক ৫ হাজাে টাকা ও প্রমিািপ ্্ু াে প্রক্রাকাসেজরক ৫
হাজাে টাক িহ িিপরমাট ৬০ হাজাে টাকা জসেমানা আিায় কো হয়। এ িময় সিটি কর্পারেশরনে
োজস্ব িারকপ -১ এে আওতায় প্রমািাই প্রকারটপে উ্সস্থসতরত ৬টি িরকয়া প্রট্রি াইরিি ও একটি
নতু ন প্রট্রি াইরিি সফ িািি তাৎক্ষসনক ৩৮ হাজাে ৬ শত ৮৭ টাকা আিায় ও াইরিি ইিুে কো
হয়। অসভ ানকার

সিটি কর্পারেশরনে োজস্ব িারকপ -১ এে কে কমপকতপ া, উ্ কে কমপকতপ াগণ,

িংসিষ্ট সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুস শ মোসজরেটবয়রক িহায়তা করেন।
২৩ প্রম ২০১৮ সি.
২৩নিং ওয়াডণ কাউসিিররর ইফতার িােগ্রী সবতরর্ অনুষ্ঠারন োননীয় মেয়র
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ির রিন, িুুঃিময়, িুসিপ ন, আ্ি-সি্রি স সন ্ারশ োরকন
সতসনই েকৃ ত িন্ধু। সতসন ির ন, আল্লাহতায় া িুসনয়ারত ধনী, িসেদ্র, প্রিাট-িড় িেিধান িৃসষ্ট করে
মানুরষে েসত মানুরষে মমত্বরিাধ, িেি ও কতপ িে িম্পরকপ ্েীক্ষা প্রিয়াে িুর াগ িৃসষ্ট করে সিরয়রিন।
সিত্তিানরিে সনকট সিত্তহীনরিে অসধকাে সনসিপ ষ্ট করে সিরয়রি িৃসষ্টকতপ া। গেীরিে হক ধনীরিে উ্ে
েরয়রি। াো গেীরিে হক আিায় করে তাো মহৎোণ িেসক্ত। প্রময়ে ির ন, আজ াো গেীি তাো
আগামীরত ারত স্বাি ম্বী হরত ্ারে প্রিই সিষয়গুর া আমর সনরয় গেীিরিে িন্তানরিে মানুষ কোে
প্রচষ্টা কেরত হরি। িন্তান িক্ষম হর

িসেদ্র ্সেিারেে িাসেদ্রতা গুরি

ায়। সতসন গেীি প্রেসণে

িক রক সনজ সনজ িন্তানরিে কমীে হারত ্সেণত কোে ্োমশপ প্রিন। ২৩ প্রম ২০১৮ সি. িুধিাে,
সিরকর িীন প্রমাহামি কনরভনশন হর েওশন আো ফাউরেশরনে উরিোরগ ২৩নং উত্তে ্াঠানটু ী
ওয়ািপ কাউসি ে প্রমাহামি জারিরিে অেপায়রন ২৩নং ওয়ারিপে িাসিন্দা প্রোজািাে িুুঃস্থ োয় ১
হাজাে ৫ শত ্সেিারেে মারঝ ইফতাে িামগ্রী সিতেণ অনুিারন েধান অসতসেে ভাষরন মাননীয়
প্রময়ে ও মহানগে আওয়ামী ীরগে িাধােণ িম্পািক আ জ ম নাসিে উদ্দীন এিি কো ির ন।

কাউসি ে প্রমাহামি জারিরিে িভা্সতরত্ব অনুসিত ইফতাে িামগ্রী সিতেণ অনুিারন আওয়ামী ীগ
ও িমাজরিিকরিে মরধে প্রিাস্ত প্রমাহামি, ইসদ্রি কারজমী, হাজী প্রমা. ইব্রাসহম, আিিু

মান্নান

প্রফেরিৌি, প্রমা. হািান, হাজী িামিুসদ্দন আহমি, হাজী প্রমাহামি প্রিকান্দে সময়া, মাহফু জুে েহমান,
আিিুে শুক্কুে, ায়ন প্রমা. ইব্রাসহম, কাজী আরনায়াে মাষ্টাে, হাজী িামশু হক, প্রগা াম প্রমাহামি,
প্রমা. কামা , আিিু েসশি প্র াকমান, মীে আিিুে েহমান, আরনায়াে খান, মাহফু জ িদ্দপ াে, আিিুে
োজ্জাক, আিিুে েসশি, আরনায়াে খান, মরনায়াে আ ী োনা, মুস্তাসফজুে েহমান, হারুন িদ্দপ াে,
সনয়াজ খান, েসহম িাি খান, আেশাি প্রহারিন, েহমত আ ী, ওয়াসহিুে েহমান, মহসিন, প্রমা. সনজাম,
প্রমা. িুমন, প্রমাহামি আ ীিহ অনেো উ্সস্থত সির ন। অনুিান ্সেচা নায় সির ন োরশিু আসজম
প্রিারহ । ্রে প্রময়ে প্রোজািাে গেীি িুুঃস্থরিে মারঝ ইফতাে িামগ্রী সিতেণ করেন।
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