চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেি সিজ্ঞসি)

চট্টগ্রামে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান েেূমের উন্নয়ন কেকামে
ম
েেস্বয় করা
সেমেই নেরবােীর স াোতি ও তবভ্রাতির অবোন ঘটমব-তেটট সেয়র
চট্টগ্রাম-২৪ জুন ২০১৮ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, চট্টগ্রারম
প্রিিাদানকােী েসিষ্ঠান িমূরেে উন্নয়ন কমকারে
প
িমস্বয় কো প্রগরেই নগেিািীে
প্র াগাসি ও সিভ্রাসিে অিিান ঘিরি। িাই সিসিএ,ওয়ািা,সিদুুৎ ও টিএেটি িে
অনুানু প্রিিাদানকােী িংস্থাে মরযু অিশুই িমস্বয় থাকা িাঞ্চনীয়। এ সিষরয়
মাননীয় েযানমন্ত্রীে কা ােয়
প
প্রথরক জাসে কো ্সে্রে প্রিিাদানকােী েসিষ্ঠান
িমূরেে িারথ িমস্বয় িাযরনে িাযুিাযকিা েরয়রি িরে সিসন উরেখ করেন।
আজ িকারে কর্ারেশরনে
প
কনফারেন্স েরে নগে উন্নয়ন িমস্বয়
কসমটি(সিসিসিসি)’ে ১২িম ি ায় ি া্সিে িক্তরিু সিসন একথা িরেন। প্রময়ে
িরেন, িমস্বয়েীনিাে কােরন ্সেকসিি উন্নয়ন কো ারে না। প্রকান েসিষ্ঠারনে
সক দাসয়ত্ব িা জারন না নগেিািী। প্রময়ে িরেন, ইো থাকরে উ্ায় েয়। িাই
িকেরক প্রদশরেরম উদ্িুদ্ধ েরয় িটিক ারি দাসয়ত্ব ্ােন কেরি েরি। িারিই
চট্টগ্রারমে ্ুঞ্জি ূ ি িমিুাে িমাযান েরি।
সিসন িরেন, ারো কারজে আরোচনা প্রনই। মন্দ কারজে জনু িমারোচনাে ঝড়
উরি। এই মন্দ কারজে জনু নগেিািী চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশনরক
প
প্রদাষারো্
করে। িাই নগেীে প্রিিাদানকােী েসিষ্ঠান িমূরেে কাে সক কাজ িা নগেিািীরক
অিসেি কো একাি অ্সেো ।প
উত্তে চট্টগ্রারম চোচেকােী ােী ানিােরনে জনু কুেগাাঁও এোকায় িাি িাসমনাে
প
সনমাণ
প েকি চূ ড়াি অনুরমাদরনে অর্ক্ষায় এিং দসক্ষণ চট্টগ্রারম চোচেকােী
ানিােরনে জনু অ্ে একটি িাি িাসমনাে
প
সনমাণ
প কো েরি িরে প্রময়ে ি ারক
অিসেি করেন।
সিসন িরেন, ওয়ািা, স্সিসি, টিএেটি িে সিস ন্ন িংস্থা োস্তা প্রখাড়াখুসড় করে।
দূর াপ গ িারড় িাযােন মানুরষে। চট্টগ্রাম শেরে প্রিিাদানকােী েসিষ্ঠান িমূে েকি
একরনরক ্াশ কোরনাে ্ে আমারদে কারি োস্তা কািাে অনুমসি চায়। িখন
আমারদে অনুমসি না সদরয় উ্ায়ও থারক না। েকি গ্রেরণে আরগ িমস্বয় কেরে এ
িমিুা েরিা না। এ েিরে সিসন আগামী অথ প িিরেে িকে ্সেকিনা ১৫ সদরনে
মরযু জমা প্রদওয়াে জনু কর্ারেশরনে
প
অসযরক্ষে েসিষ্ঠান িমূরেে েসি আেিান
জনান। সিসন িরেন, চট্টগ্রাম নগরে ৩ োজাে প্রকাটি িাকাে অসযক সিস ন্ন িংস্থাে
কাজ চেমান েরয়রি। এ কাজগুরো িাস্তিাসয়ি েরে চট্টগ্রারম দৃশুমান উন্নয়ন
্সেেসক্ষি েরি। সিসন আরো িরেন, সিসিএ জোিদ্ধিা সনেিরনে জনু প্রমগা েকি
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িাস্তিায়ন কেরি। নাো িমূে ্সেষ্কাে কোে িময় স্লাি উিারনা েরে। সকন্িু কাজ
প্রশরষ স্লুািগুরো নাোে উ্ে িিারনা েরে না। অথচ অসযকাংশ নাোে স্লুাি
ফুি্াি সেরিরি িুিোে েয়। িারি মানুরষে োিা চোয় সিঘœ ঘিরি। আে
জোিদ্ধিাে িৃটি েরেরিা এিি প্রখাো নাো মৃিুুকুর্ ্সেণি েয়। িাই এিি সিষরয়
সিসন সিসিএ প্রক আরো দাসয়ত্বশীে েওয়াে আেিান জানান।
্াোরড়ে ঝু সক্ূণ প িিিাি সনরয় সিটি প্রময়ে িরেন, এ ারিরিা চেরি ্ারে না।
নগেীরি েিে ্াোড় কািাে ফরে ্সেরিরশে ােিামু নি েরে। এ িমিুা
প্রদখাে দাসয়ত্ব ্সেরিশ অসযদিরেে। এই ্াোড় কািা প্রোরয ্সেরিশ অসযদিে সদ
সিটি কর্ারেশরনে
প
িোয়িা চায় প্রি প্রক্ষরে চসিক িিাত্মক
প
িের াসগিা প্রদরি।
ি ায় ্সেরিশ অসযদিে এে ্সেচােক প্রমা.আজাদুে েেমান মসেক িরেন,সিসিএ
কিৃক
প অননুা আিািন িে আশ্ারশে সমে কােখানাে িরজপে কােরন োেদা নদীে
দূষন িৃটি েরয়রি। জািীয় স্বারথ এ
প োেদা নদীরক দূষন প্রথরক েক্ষা কোে উ্ে সিসন
গুরুত্বারো্ করেন। সিসন িরেন, এ োেদা নদী একটি োকৃসিক নদী এ নদী প্রথরক
িৎিরে প্রকাটি প্রকাটি িাকা আয় েয়। িাই োেদা নদীরক জািীয় নদী প্রঘাষনায় িকে
কা কেী
প
্দরক্ষ্ প্রনয়াে সিষরয় িকরেে িের াসগিা কামনা করেন।
চট্টগ্রাম প্রচম্বাে ি া্সি মােিুিুে আেম িরেন, চট্টগ্রাম িাংোরদরশে িুিিাসয়ক
হৃদস্ে। জোিদ্ধিা প্রথরক এরক েক্ষাে জনু সিসিএ এে প্রমগা েকি দ্রুিগসিরি
িাস্তিায়রনে উ্ে সিসন গুরুত্বারো্ করেন। সিসন িরেন, েসিসদসন ১৫ োজাে ােী
গাড়ী চট্টগ্রারম চোচে করে। এিি গাড়ী িমূরেে িুসনসদপ ি ্াসকপং িুিস্থা না থাকায়
সনিু ানজি িৃটি েয়। িাই নগেীে িাইরে িাি-ট্রাক িাসমনাে
প
সনমাণ
প কো অিীি
েরয়াজন। এ িমিুা সনেিরন সিসন একটি প্রিকসনকুাে কসমটি গিরনে উ্ে
গুরুত্বারো্ করেন।
চট্টগ্রাম ওয়ািাে িুিস্থা্না ্সেচােক এ প্রক এম ফজেুোে িরেন, সিগি ২৬
িৎিে এ নগেিািী িুর্য় ্াসনে কি প্র্রয়রি। চট্টগ্রারম ওয়ািা কিৃক
প চেমান
উন্নয়ন কমকাে
প
িম্পন্ন েরে নগেিািীে িুর্য় ্াসনে প্রকান অ াি েরি না। সিসন
িরেন, এ েকি িাস্তিায়রনে জনু োস্তা কিপন কেরি েয়। এরি নগেিািীরক
িামসয়ক অিুসিযা প্র াগ কেরি েয়। িাে্েও জনস্বারথেপ কথা সিরিচনা করে সনঞ্জদ্দি
প
িমরয়ে আরগ কাজ িম্পন্ন করে চট্টগ্রাম ওয়ািা।
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েযান সনিােী
প কমকিপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাোে ্সেচােনায়
ি ায় কর্ারেশরনে
প
েযান েরকৌশেী প্রে.করনেপ মসেউঞ্জদ্দন আেরমদ, চট্টগ্রাম
ওয়ািাে িুিস্থা্না ্সেচােক এ প্রক এম ফজেুোে, িাংোরদশ সিদুুৎ উন্নয়ন
প্রিারিপে েযান েরকৌশেী েিীে কুমাে প্রিন, চট্টগ্রাম প্রচম্বাে ি া্সি মােিুিুে
আেম, স্থানীয় িেকাে মন্ত্রনােয় চট্টগ্রাম এে প্রি্ুটি িাইরেক্টে ইয়ািসমন ্াে ীন
সিিসেঞ্জজ, চট্টগ্রাম প্রমরট্টা্সেিন ্ুসেশ এে অসিসেক্ত ্ুসেশ কসমশনাে (ট্রাসফক)
কুিুম প্রদওয়ান, ্সেরিশ অসযদিে চট্টগ্রাম মোনগে এে ্সেচােক প্রমা.আজাদুে
েেমান মসেক, িাংোরদশ প্রেেওরয়ে অসিসেক্ত েযান েরকৌশেী প্রমা. িানস রুে
ইিোম, কণফ
প ু সে গুাি সিটিসিউশন সে. এে সিঞ্জজএম েরকৌশেী আসমনুে েেমান,
সিটিসিএে এে েরকৌশেী েিাে কুমাে শীে, সিআেটিএ এে মুোম্মদ শেীদুোে
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কায়িাে, িাংোরদশ প্রেেওরয়ে সি াগীয় েরকৌশেী সেয়াকি শসেফ খান, িড়ক ও
জন্থ অসযদিরেে িত্বািযায়ক েরকৌশেী আিু প্রেনা প্রমাোম্মদ িারেক ইকিাে,
িাংোরদশ ্াসন উন্নয়ন প্রিারিপে উ্ সি াগীয় েরকৌশেী প্রমা.জসেে উঞ্জদ্দন েমুখ
উ্সস্থি সিরেন।
ি ায় সফিরনি সিেীন গাড়ী চোচে, অনুরমাদন সিেীন াসন্ত্রক ান ও গুরুত্ব্ূণ প
িড়ক েরি অ াসন্ত্রক ান অ্িােন িংক্রাি সিষরয় আরোচনা ও সিদ্ধাি গৃসেি েয়।

ব্াাংতকাং সেবার আওিায় আেমে
চতেমকর ৯০ তিক্ষা প্রতিষ্ঠান
তপ্রতেয়ার ব্াাংমকর োমে চুক্তি
ব্াাংমকর োধ্্মে োংগ্রে করা েমব টটউিন তি
চট্টগ্রাম-২৪ জুন ২০১৮ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসেি সশক্ষা েসিষ্ঠান গুরোরি িুাংসকং প্রিিা েদান
কেরি ারে সেসময়াে িুাংক সে.। এ েরক্ষু গি ৬ জুন কর্ারেশন
প
ও সেসময়াে
িুাংরকে মরযু ১টি িমরঝািা স্মােক চুঞ্জক্ত স্বাক্ষসেি েয়। এই প্রিিাে আওিায়
কর্ারেশন
প
্সেচাসেি ৯০ টি স্কুে ও করেরজে টিউশন সফ সেসময়াে িুাংরকে
মাযুরম জমা প্রদয়া ারি। এ জনু স্কুেগুরোরি সফ িংরগ্রে জনু ৯০টি িুথ স্থা্ন কো
েরি। এে মাযুরম সশক্ষাথীরদে অস
ািকগণ একটি িঞ্চয়ী সেিাি প্রখাোে মাযুরম
িোিসে ১টি সেিাি প্রথরক িেরজই এই সফ েদান কেরি ্ােরিন। আগামী ১ জুোই
প্রথরক এ কা ক্রম
প
শুরু েরি। আজ প্রোিিাে দু্ুরে কর্ারেশরনে
প
আিদুচ িত্তাে
সমেনায়িরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ও সেসময়াে িুাংক সে. এে প্র ৌথ উরদুারগ
আরয়াঞ্জজি এক িংিাদ িরম্মেরন এ িথু জানা ায়। িংিাদ িরম্মেরন েযান অসিসথ
সিরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম ম নাসিে উদ্দীন। অনুষ্ঠারন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েযান সনিােী
প কমকিপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাো, সেসময়াে
িুাংরকে উ্রদিা প্রমাোম্মদ আেী, অসিসেক্ত িুিস্থা্না ্সেচােক আিদুে জব্বাে
প্রচৌযুেী, প্রেি অি সেরিইে সিজরনি প্রমা. শামীম প্রমােরশদিে ঊর্ধ্িন
প
কমকিপ
প াগণ
উ্সস্থি সিরেন।
েযান অসিসথে িক্তরিু চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরেশরনে
প
প্রময়ে আেোজ্ব আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসেি সশক্ষা েসিষ্ঠানগুরোরি
োয় ৬০ োজাে সশক্ষাথী অযুয়নেি আরি।
কর্ারেশন
প
্সেচাসেি সশক্ষা
েসিষ্ঠানগুরো িারদে েসিষ্ঠারনে টিউশন সফ িে অনুানু সফ এখন স্ব-স্ব উরদুারগ
সশক্ষাথীরদে কাি প্রথরক িংগ্রে করে। সেসময়াে িুাংক ও চসিক এে এ চুঞ্জক্তে ফরে
সশক্ষা েসিষ্ঠানগুরোরি সেরিি সনরকরশে প্রক্ষরে স্বেিা সফরে আিাে ্াশা্াসশ
সশক্ষাথী-সশক্ষকো েরিসিং সফ িাড়া আরো প্রিশ সকিু িুাংসকং িুর াগ িুসিযা ্ারি।
সিসন িরেন, সেসময়াে িুাংরকে সশক্ষািৃসত্ত েদারনে উরদুাগ গেীি প্রমযািী
সশক্ষাথীরদে ্ড়ারশানায় মনর াগী, ্েীক্ষায়
াে ফোফে অজপরন েরনাদনা
প্রজাগারি।
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উরেখু সেসময়াে িুাংক সে. চুঞ্জক্তে অংশ সেরিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসেি সশক্ষা েসিষ্ঠানগুরোে ঞ্জজস্এ-৫ োি ৫০ জন গেীি প্রমযািী সশক্ষাথীরক
সশক্ষািৃসত্ত েদান কেরি। িািাড়া েসি িিে ৫টি স্কুরে নিু ন করে ৫টি মাসিসমসিয়া
প্রেসণ কক্ষ স্থা্ন কেরি। এে ফরে কর্ারেশন
প
ু ক্ত সশক্ষা েসিষ্ঠান িমূে
সিঞ্জজিাইেরজ ্দা্ণপ কেরি।
আন্দেসকো শাখা প্রিািুাে ইিোমী িুাংরকে উরবাযন : চট্টগ্রারমে আন্দেসকোয়
প্রিািুাে ইিোমী িুাংক সে. এে ১৪২ িম শাখা গিকাে উরবাযন কো েয়। চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েযান অসিসথ সেরিরি উ্সস্থি
প্রথরক এ শাখাে উরবাযন করেন। সিরশষ অসিসথ সিরেন িুাংরকে প্রচয়ােমুান চট্টগ্রাম
সিশ্বসিদুােরয়ে িারিক উ্চা েরফিে
প
প্রমা. আরনায়ারুে আঞ্জজম আসেফ, িুাংরকে
্সেচােক সমরিি প্রজিুরনিা আকিে, উ্ িুািস্থা্না ্সেচােক আিু নারিে
প্রচৌযুেী, উরবাযনী অনুষ্ঠারন ি া্সিত্ব করেন িুিস্থা্না ্সেচােক ও েযান সনিােী
প
কাজী ওিমান আেী । এরি িক্তিু োরখন িুাংরকে চট্টগ্রাম এে আঞ্চসেক েযান প্রমা.
প্রফােকানুোে, শাখা িুিস্থা্ক এেশাদ প্রোরিন।
োংবাদদািা
রতিকুে ইেোে
জনোংম াে কেকিম
ম
া
চট্টগ্রাে তেটট কম্ামরিন
ম

Establishment-1
no-4

Page

