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মেয়রেে সারে হালিশহে 

আর্টিিালে মসন্টারেে একর্ট প্রলিলিলি  দরিে সাক্ষাি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে আজ মঙ্গলবাে িকারল চসিরকে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী অসিরিে মময়ে দ)রে 

আটিপলাসে মিন্টাে হাসলশহরেে সিরগসিয়াে এ মক এম ইকবাল আজজরমে মনতৃরে একটি সসতসনসধ দল িাক্ষাত করেন। িাক্ষাতকারল কম পকতপাবৃন্দ আগামী 

২৭ অরটাবে অসনটিতবয তারদে সসশক্ষণ কম পিূসচ িম্পরকপ মময়েরক অবসহত করেন। এই কম পিূসচরত সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা ভাচচ পয়াসল অংশ গ্রহণ করে 

বক্তবয োখাে কো েরয়রে। এই কম পিূসচরক মকন্দ্র করে হাসলশহে আটিপলােী মিন্টাে িাসব পক সস্তুসত কাজ এসগরয় সনরয়  ারে। এেই ধাোবাসহকতাই ২৭ 

অরটাবরেে অনুিারনে ্ূরব প আটিপলাসেে ১০নং মগইি হরত সেং মোি ্ পন্ত োস্তা ও আটিপলাসেে মভতরেে োস্তা িংস্কাে এবং আটিপলাসেে সরবরশে োস্তায় 

ওয়াকওরয় সনম পারণ মময়েরক অনুরোধ জানান।  

মময়ে তারদে অনুরোরধে মসসক্ষরত োস্তাগুরলা মমোমত ও ওয়াকওরয় সনম পারণ কর্ পারেশরনে সরকৌশল সবভারগে মাধযরম সরয়াজনীয় বযবস্থা মনয়া হরব বরল 

তারদে আশ^স্ত করেন। এ িময় হাসলশহে আটিপলাসে মিন্টােে মল. করণ পল মাহবুবিহ সিটি কর্ পারেশরনে সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, 

মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সনব পাহী সরকৌশলী আসশকুল ইিলাম উ্সস্থত সেরলন।  

 

চলসরকে অবসরে যাওয়া 

কে আদায়কােীরক সংবি িিা প্রদাি 

. 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে োজস্ব িারকপল-৫ এে কে আদায়কােী মমা. জিীম উজিরনে অবিরোত্তে সবদায় িংবধ পনা আজ মঙ্গলবাে সবরকরল চসিরকে 

িাইগাে্ািস্থ কনিারেন্স রুরম অনুটিত হয়। অনুিারন সধান অসতসে সেরলন সধান োজস্ব কম পকতপা মমাহাম্মদ নজরুল ইিলাম। কে কম পকতপা মমা. 

িালাউজিরনে িভা্সতরে অনুিারন অনযারনযে মরধয বক্তবয োরখন কে কম পকতপা (লাইরিন্স) মমা. ইউেচ ি, মমা. সদদারুল আলম, কামরুল হািান, এ এইচ 

এম শাহীন, মিসলম উজিন সিকদাে, মমা. মগালাম নবী, মমাদারেে সবল্লাহ শমীম, িারজদ আরনায়াে িাজজদ সমুখ। 

সধান অসতসেে বক্তরবয চট্টগ্রাম সিটি কে্ পর্ারেশরনে সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম বরলন, িুস্থ িবল ও িম্মারনে িারে চাকুেী জীবন মশষ 

কেরত ্াো ম -মকান চাকুসেজীবীে জনয মিৌভারগযে সবষয়। কম পেত অবস্থায় একজন চাকুসেজীবী মদরশে জনগরনে মিবায় ম -িময় অসতবাসহত করেন 

অবিরে  াওয়াে ্ে হয়রতা মি-ধেরণে িুর াগ োকরবনা। তরব চাইরলই মানব মিবায় সনরজরক সনরয়াজজত কো  ায়। সতসন অবিরে  াওয়া মমা. জিীম 

উজিন  ারত আগামীরত িুস্থ িুন্দেভারব জীবন অসতবাসহত কেরত ্ারেন মহান আল্লাহ োবু্বল আলামীরনে কারে মিই সাে পনা করেন।  

  

  

 

চলসরকে ভ্রােযোণ আদািি 

অস্বাস্থ্যকে ও মিাংো পলেরবরশ খাদয উৎপাদি কোয় 

৩০ হাজাে টাকা জলেোিা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে মকারতায়ালী োনা এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। চসিক সনব পাহী মযাজজরেি মারুিা 

মবগম মনলী ও মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মিেরদৌরিে মনতৃরে এই অসভ ান ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল বজিেহাি এলাকায় অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো 

্সেরবরশ খাদয্ণয উৎ্াদন কোয় একটি মবকােী ও একটি মুসি িযাটেীে মাসলরকে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ৩০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। 

এোিা অসভ ারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন মাসলকানাধীন বহিােহাি কাাঁচাবাজারে মেতা িাধােরনে চলাচরলে ্ে দখল করে বযবিা ্সেচালনা কো 

ভািমান মদাকান্াি উরেদ করে চলাচরলে ্ে উমু্মক্ত করে মদওয়া হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও 

চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাজজরেিগনরক িহায়তা সদান করেন।  

    

স্বাক্ষলেি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


