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আগ্রাবাদ এক্সেস র াক্সে চলমান উন্নয়ন কাক্সে  অগ্রগতি  

পত দর্শক্সন ভা প্রাপ্ত রময়  মক্স াদয় 
 

জাইকাে অর্পায়রন নগেীে আগ্রািাদ এরেি প্রোরে চলমান উন্নয়ন েকল্প কারজে অগ্রগসি প্রদখরি 

প্রগরলন ভােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী। আজ িুধিাে দু্ ুরে সিসন এ েকরল্পে কাজ 

্সেদশপন করেন। আগ্রািাদ িাদামিলী প্রর্রক িড়্ুল ্ পন্ত  ৫০  প্রকাটি টাকা িযরয় এ উন্নয়ন কাজ 

িাস্তিাসয়ি হরে। এ েকরল্পে আওিায় োস্তাে দইু্ারশ আে সিসি প্রেন ও ফুট্াি সনমপাণ, োস্তাে 

মাঝখারন ২সম: েরেে সমসেয়ান সনমপাণিহ এলইসে আরলাকায়ন িযিো র্াকরি। সেরিম্বে -২০১৭ প্রর্রক 

শুরু হওয়া এ েকরল্পে কাজ ১৯প্রশ প্রম-২০১৯ িারল প্রশষ হিাে িময় ধা প আরে। িিপ মারন এ েকরল্পে 

আওিায় ৩টি প্রেরভটে এে মাধযরম কাাঁদা মাটি অ্িােন ্ূিপক িাসল সফসলং এিং করেকশান এে 

কাজ চলমান েরয়রে।এিময় উ্সেি এলাকািািীে িারর্ আলা্কারল ভােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান 

মাহমুদ হািনী কারজে অগ্রগসিরি িরন্তাষ েকাশ করে িরলন শীঘ্রই এ েকরল্পে কাজ দশৃযমান হরি।  

সিসন কারজে গুনগিমান অকু্ষন্ন োখাে উ্ে গুরুত্বারো্ করে িংসিষ্ঠরদে  র্া র্ িদােসক কোে 

সনরদপশ প্রদন।সনসদপষ্ট িমরয়ে মরধযই এ োস্তা সনমপারণে কাজ িেন্ন হরি িরল উ্সেি এলাকািািীরদে 

সিসন আশ্বে করেন এিং  চলমান উন্নয়ন েকরল্পে জনয নগেিািীে িামসয়ক প্রভাগাসন্তে জনয   দুুঃখ 

েকাশ করেন। এে ্ূরিপ ভােোি প্রময়ে নগেীরি চলমান প্র্চওয়াকপ  এে কাজও ্সেদপশন করেন। 

এিময় কাউসিলে নাজমুল হক সেউক, প্রমা.আিদলু কারদে, সনিাহী েরকৌশলী সিপ্লি দাশ, িহকােী 
েরকৌশলী মসজিুল হায়দাে ও সিঙ্গা্ুে িযাংকক মারকপ রটে প্রদাকান মাসলক িযিিায়ী িসমসিে িাধােন 

িোদক আলহাজ্ব প্রমা. নাসজম উসদন(নাসজম), ুগ্ম িাধােন িোদক প্রমাহাম্মদ আইয়ুি, েচাে 

িোদক প্রমা. ইউিুফ,ধমপ সিষয়ক িোদক প্রমা. িসশে িহ োনীয় গনযমানয িযসিিগপ উ্সেি 

সেরলন।  

 

 

 

 ােস্ব তবভাক্সগ  কমশকিশ া-কমশচা ীক্সদ  মিতবতনময় সভা 
 

২৯ আগস্ট ২০১৮ 
 

চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশরনে োজস্ব সিভারগে কমপকিপ া কমপচােীরদে কে আদায় িংক্রান্ত মিসিসনময় 

িভা  অনুসষ্ঠি হয়। আজ িুধিাে সিরকরল নগেীে প্রষ্টশন প্রোেে োজস্ব িারকপ ল-৪ এে মিসিসনময় 

িভায় েধান োজস্ব কমপকিপ া ে. মুহম্মদ মুস্তাসফজেু েহমান েধান অসিসর্ সহরিরি উ্সেি সেরলন। 



োজস্ব িারকপ ল-৪ এ কে কমপকিপ া আসনিুে েহমারনে িভা্সিরত্ব অনুসষ্ঠি িভায় ্সেিংখযান ও উ্-

কে কমপকিপ া নাসেে উসদন প্রচৌধুেী, সেটিও আসিকুে েহমান, নুরুল আলম, আসজজ আহমদ প্রচৌধুেী, 

আকিাে ও নজরুল িিিয োরখন। িঞ্চালনায় সেরলন অনাসমকা প্রদ। েধান অসিসর্ে িিরিয ে. 

মুস্তাসফজেু েহমান িরলন, সশক্ষা,স্বােয,্সেেন্নিা, আরলাকায়ন ও নগে অিকাঠারমাগি িহ সিসভন্ন 

খারি নগেিািীরক প্রিিা সদরয়  ারে চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশন। এই প্রক্ষরে ৯ হাজাে কমপকিপ া-কমপচােী 

কমপেি আরে। িারদে প্রিিন ভািাসদএ টযারেে উ্ে সনভপ েশীল। কর প্ারেশরনে প্রিিা অিযাহি 

োখরি হরল কে আদারয়ে প্রকান সিকল্প প্রনই। িাই মাঠ ্ পারয় সনরয়াসজি িকল কমপকিপ া-

কমপচােীরদেরক কে আদারয় মরনার াগী হিাে িাগাদা সদরলন েধান োজস্ব কমপকিপ া ে.মুহম্মদ 

মুস্তাসফজেু েহমান।   

 

২৯ আগস্ট ২০১৮সি. 

 
সুতি আ মদ ভুইয়া  মিুক্সি মাননীয় রময়ক্স   রর্াক 

 

সশশু সকরশাে িংগঠন শা্লা কুসড়ে চট্টগ্রাম প্রজলাে েসিষ্ঠািা, প্রিন্টমাটিপ ন প্রহারটল ো. সল. এে 

প্রচয়ােমযান  ও সিসশষ্ঠ িযিিায়ী ও আওয়ামলীগ প্রনিা িসুফ আহমদ ভুাঁ ইয়াে মৃিুযরি  মাননীয় প্রময়ে 

আ জ  ম  নাসেে উদীন গভীে প্রশাক েকাশ করেরেন। আজ িধুিাে োরি প্রিও সদ আেি প্রর্রক 

প্রেসেি  এক প্রশাক সিিৃসিরি প্রময়ে মেহুরমে আত্মাে মাগরফোি কামনা করেন এিং িাে প্রশাক িন্তি 

্সেিারেে েসি গভীে িমরিদনা জ্ঞা্ণ করেন। ভােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনীও িাাঁে 

মৃিুযরি প্রশাক েকাশ করেন।  

 

িংিাদদািা 
েসফকুল ইিলাম 

জনিংর াগ কমপকিপ া 


