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মেয়রেে সারে জাইকাে সসটি গভরন েন্স প্রকল্প পসেচালরকে সাক্ষৎ 

জাইকাে অে োয়রন বাস্তবাসয়ত প্রকল্পগুরলাে 

গুনগত োন েক্ষা করে সনর্ োসেত সেরয় সম্পন্ন কোে তাসগদ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, জাইকা নগেীে অরনকগুরলা উন্নয়ন সকল্প জ্ঞাস্তজ্ঞায়ন করে  ারে। ম  িকল 

সকল্প চলমান েরয়রে মিগুরলা দু্রত িম্পন্ন কোিহ নগেীে ্সেরজ্ঞশ িুেক্ষা, জলাজ্ঞদ্ধতা সনেিরন জাইকাে আরো িহর াসগতা কামনা করেন মময়ে। আজ 

জৃ্ঞহস্পসতজ্ঞাে সজ্ঞরকরল জাইকাে সিটি গভরন পন্স সকরল্পে ্সেচালক মমা. মগালাম মমাস্তফাে মনতৃরে একটি সসতসনসধ দল সিটি মময়রেে কা পালরয় তাাঁে িারে 

িাক্ষাত কেরত এরল সতসন একো জ্ঞরলন।  

এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনজ্ঞ পাহী কম পকতপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ 

মুহাম্মদ আজু্ঞল হারশম, তত্ত¡াাজ্ঞধায়ক সরকৌশলী আজু্ঞ িারলহ, মসনুরুল হুদা, সনজ্ঞ পাহী সরকৌশলী সজ্ঞপ্লজ্ঞ জ্ঞড়–য়া, ফেহাদুল আমল,অসত. সধান সহিাজ্ঞ েক্ষণ 

কম পকতপা হুমায়ুন কসজ্ঞে মচৌধুেীিহ িংসিষি কম পকতপাগণ উ্সিত সেরলন।  

জাইকাে সকল্প ্সেচালক মমা. মগালাম মমাস্তফা সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মক জানান জাইকাে অে পায়রন নগেীে মি িমস্ত সকল্প জ্ঞাস্তজ্ঞাসয়ত 

হরে মিগুরলাে গুণগতমান অকু্ষাৃন্ন মেরখ সনধ পাসেত িমরয় িম্পন্ন কেরত িরচষ্ট আরে। সতসন সিটি মময়রেে ইো অনু ায়ী নতুন নতুন উন্নয়ন সকরল্প 

জাইকাে অে পায়রন কাজ করে  ারজ্ঞন জ্ঞরল মত জ্ঞযক্ত করেন।  

 

 

সৃজনশীল পুস্তক পারেে োর্যরে 

সবকাশ ঘরি মের্া-েনন উন্নত বযক্তিরেে : মেয়ে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন,  াো ্ুস্তক সকাশনা করেন তাো িমারজে আরলাকজ্ঞসতপকা। কারলা অক্ষরেে 

িারে িারে শব্দ সজ্ঞনযারি তারল তারল অিীম অসভপ্ত কল্পনা ও আকৃসত ফুরি উরে িাদাজসমরন, এে নামই ্ুস্তক। এধেরণে মহৎ কারজ  াো িংসিষ্ট তাো 

িমারজে মেষ্ঠ কম পটি িম্পাদন করে। জ্ঞই মানুষরক িৃটষ্টশীল ও আনন্দসসয় করে মতারল। িৃজনশীল ্ুস্তক ্ারেে মাধযরম সজ্ঞকাশ ঘরি মমধা-মনন উন্নত 

জ্ঞযক্তক্তরেে। জানা  ায় িভযতা ও িংসৃ্কসত িম্পরকপ। গতকাল জু্ঞধজ্ঞাে িন্ধ্যায় িাইগাে্ািি অিায়ী নগে ভজ্ঞরন তাাঁে দ)রে চট্টগ্রাম িৃজনশীল সকাশনা 

্সেষরদে নজ্ঞ-সনজ্ঞাসচপত ্সেষরদে মনতৃজৃ্ঞরন্দে িারে িাক্ষাতকারল সতসন একো জ্ঞরলন। 

এিময় উ্সিত সেরলন চট্টগ্রাম িৃজনশীল সকাশক ্সেষরদে নজ্ঞ সনজ্ঞ পাসচত িভা্ সত জ্ঞীে মুক্তক্তর াদ্ধ মসহউক্তিন শাহ আলম সন্ু, সিসনয়ে িহ-িভা্ সত 

মেরহনা মচৌধুেী, িহ-িভা্ সত সমজানুে েহমান শামীম, িাধােণ িম্পাদক আলী সয়াি, সিসনয়ে িহ-িম্পাদক মমা. আলমগীে সশ্ন, িহ-িাধােণ িম্পাদক 

অধযা্ ক মগাফোন উিীন টিিু, সচােও দ)ে িম্পাদক আসনিুল ইিলাম িুজন, অে প িম্পাদক মমা. মিারহল োনা সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, অতীরত নগেীরত জ্ঞইরমলা অরনক িুনারমে িারে অনুটষ্ঠত হরয়রে। সজ্ঞগত দুই জ্ঞেে করোনা মহামাসেে কােরণ মমলা আরয়াজন কো 

িম্ভজ্ঞ হয়সন। গতজ্ঞেেও ঝাাঁকজমক ্ূণ পভারজ্ঞ এ মমলা আরয়াজরনে জ্ঞযজ্ঞিা কো হরলও করোনাে িংক্রমণ জৃ্ঞক্তদ্ধ ্াওয়ায় মমলা আরয়াজক কসমটি জ্ঞাধয হরয় 

িসগত করে। এজ্ঞেেও মমলা আরয়াজন কসমটি িাসজ্ঞ পক সস্তুসত সনরয়রে তরজ্ঞ িেকাসে ¯^াািয সজ্ঞভাগ সক সনরদপশনা মদয় মি অর্ক্ষায় োকরত হরজ্ঞ। তজু্ঞও 

আমো গতজ্ঞাে  ারদে মাধযরম মমলা আরয়জন কো হরয়সেরলা তারদে মতামরতে উ্ে সভসত্ত করে ্দরক্ষ্ গ্রহণ কো হরজ্ঞ। সতসন নজ্ঞ-সনজ্ঞ পাসচত কা পকােী 

্সেষরদে িদিযরদে অসভনন্দন এজ্ঞং তারদেরক একুরশ জ্ঞইরমলা অনুষ্ঠারন িজ্ঞ পাত্মক িহর াসগতা অজ্ঞযাহত োখাে আহŸাান জানান। 

 

চসসক ভ্রােযোণ আদালত পসেচাসলত 

বরকয়া মেড লাইরসন্স সি বাবদ 

১৮বযাবসায়ী মেরক ৮০ হাজাে িাকা আদায় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ জৃ্ঞহস্পসতজ্ঞাে নগেীরত মমাজ্ঞাইল মকািপ  ্সেচাসলত হয়। সনজ্ঞ পাহী মযাক্তজরেি মারুফা মজ্ঞগম মনলী এে মনতৃরে 

্াোনিুসল মোড ও আশকােসদঘী এলাকায় জ্ঞরকয়া মেড লাইরিন্স সফ আদায় অসভ ারন ১৮টি জ্ঞরকয়া মেড লাইরিন্স সফ জ্ঞাজ্ঞদ তৎক্ষসনকভারজ্ঞ ৮০ হাজাে 

৬শত িাকা আদায় কো হয়। অ্ে এক অসভ ারন মেড লাইরিন্স সদশ পরন জ্ঞযে প হওয়ায় ও কণ পফুলী মারকপরি সনরষধাপ্তা িরত্ত¡ও ্সলসেন জ্ঞযারগ ্ণয সজ্ঞক্তক্রে 

দারয় ১৪ জ্ঞযজ্ঞিায়ীরক সজ্ঞরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্ূজ্ঞ পক ১৪হাজাে ৫শত িাকা জসেমানা আদায় কো হয়। 

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সজ্ঞভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্ সলিন ্ুসলশ মযাক্তজরেিরক িহায়তা সদান করে। 

 

স্বাক্ষসেত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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