চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-২ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে

সিটি মেয়রেে িারে আন্তঃ সিলা োলাোল পসেবহন
িংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভযান োসলক িসেসিে েিসবসনেয়
২ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িন্ধ্যায় নগেভিন িরেলন করে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে আন্তঃ সজলা মালামাল
্সেিহন িংস্থা ট্রাক ও কাভার্পভযান মাসলক িসমসিে মিসিসনময় িভায় কাভার্পভযান
ও ট্রাক এে উ্ে আরোস্ি উৎিকে ্ুনঃসিরিচনায় উর্যাগ গ্রহণ কোে আশ্বাি
ে্ান কো হয়। বিঠরক প্রময়ে চট্টগ্রারম িাসিপক উন্নয়রন আন্তঃ সজলা মালামাল ্সেিহন
িংস্থা ট্রাক ও কাভার্পভযান মাসলক িসমসিে িহর াসগিা কামনা করেন। সিসন িরলন,
চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে িারে িাংলার্রশে উন্নয়ন ও অগ্রগসি অঙ্গাসঙ্গভারি জসিি। চট্টগ্রারম
আন্তজপাসিক মারনে িমুদ্রিন্দে োকাে কােরন চট্টগ্রারমে িারে িাো প্র্রশে ্নয
্সেিহরন একটা প্র াগ িুত্র েরয়রি। ভােী ্ণয ্সেিহন এে কােরন চট্টগ্রারমে োস্তাঘাট
উন্নয়রন িযা্ক ্সেমান অেপ িযয় কেরি হয়। ধােণ েমিাে অসিসেক্ত ্ণয িহন
কোে কােরন িিকিমূহ েসিসনয়ি েসিগ্রস্ত হয়। এ িকল েসিগ্রস্ত োস্তা িংস্কাে ও
উন্নয়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক সহমসশম প্রখরি হয়। প্রময়ে আরো িরলন, ট্রান্সর্াটপ
এরজন্সীগুরলা অরনক িিে প্রট্রর্ লাইরিন্স না করে িযিিা ্সেচালনা করে আিরি ফরল
লাইরিন্স সফ প্রেরক োষ্ট্র ও চসিক েসিগ্রস্ত হরে- া কাময নয়। সিসন িকল ট্রান্সর্াটপ
এরজন্সী মাসলকর্ে নিু ন প্রট্রর্ লাইরিন্স গ্রহন ও নিায়রনে মাধযরম িযিিা ্সেচালনা
কোে জনয ্োমশপ প্র্ন। প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনধপাসেি কাভার্পভযান কে
্সেরশাধ কোে অনুরোধ করেন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
অলংকাে প্রেরক সনমিলা এিং আগ্রািা্ এরেি প্রোরর্ে উন্নয়ন কাজ দ্রুি এসগরয়
ারে। এ িািাও ট্রাক ও কাভার্পভযান টাসমপনারলে জনয ৪টি েকল্প িংসিষ্ট মন্ত্রণালরয়
প্রেেন কো হরয়রি। আশা কো
ারে, এ িকল েকল্প একরনরক উ্স্থাস্ি হরল
অনুরমাস্ি হরি। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান োজস্ব কমপকিপ া র্. মুহে্
মুস্তাসফজুে েহমান, েধান ্সেেন্ন কমপকিপ া প্রশখ শসফকুল মান্নান সিসদ্দকী, আন্তঃ সজলা
মালামাল ্সেিহন িংস্থা ট্রাক ও
কাভার্পভযান মাসলক িসমসিে িভা্সি লসিফ
আহে্, িাধােণ িম্পা্ক প্রচৌধুেী জাফে আহে্, িহ িভা্সি এ প্রক এম নিীউল হক
িুমন, ুগ্ম িম্পা্ক ইউিুফ মজুম্াে মাসনক, আসেফু ে েহমান রুরিল, িাংগঠসনক
িম্পা্ক প্রমা. িুসফউে েহমান টি্ু, চট্টগ্রাম প্রজলা ট্রাক শ্রসমক ইউসনয়ন িভা্সি
শসফকুল ইিলাম শসফ, কা পকসে িভা্সি আি্ুল নিী প্রল্ু, িাধােণ িম্পা্ক আব্দুল
িিুে, মাসলক িসমসিে আলমগীে প্রহারিন িািুল, মসনরুল ইিলাম প্রচৌধুেী, নূরে আলম
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েনী, শামিুজ্জামান িুমন, প্রমা. হারুন উে েসশ্ স্্াে, নুরুল ইিলাম িাহিুসদ্দন, জাফে
ভূ ইয়া, শাহা্া ৎ প্রহারিনিহ অনযো উ্সস্থি সিরলন।
চট্টগ্রাম-২ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে

২৩ নং উত্তে পাঠানটু সল ওয়ারর্ড িন্ত্রাি, িঙ্গীবাদ ও োদক
সবরোধী িুসধ িোরবরে মেয়ে আ ি ে নাসিে উদ্দীন
ভয়ঙ্কে প্রকান িযসক্ত ্সেিারে োকরল প্রি ্সেিাে, িমাজ ও প্র্শ েসিগ্রস্থ হয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মানুষ
খন
অ্োরধ জসিরয় ভয়ঙ্কে রূ্ ধােন করে, িখন প্রি প্রি-্রোয়া হয়। এ ধেরনে
িযসক্তো অ্োধ কেরি সিধারিাধ করে না। ভয়ঙ্কে প্রকান িযসক্ত ্সেিারে োকরল প্রি
্সেিাে, িমাজ ও প্র্শ েসিগ্রস্থ হয়। প্রময়ে িরলন, অনযায় কাজ
ও অ্োরধ
জসিির্ে উৎিাসহি না করে অ্োধী সহরিরি িারক িামাসজকভারি রুখরি হরি।
প্রিজনয ্ািায় মহল্লায় িামাসজক আরন্দালন গরি িু লরি হরি। ২ এসেল ২০১৮ সি.
প্রিামিাে, সিরকরল ২৩ নং উত্তে ্াঠানটু লী ওয়ার্পস্থ ্ীন প্রমাহাে্ কনরভনশন হরল
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আরয়াজরন
িন্ত্রাি, জঙ্গীিা্ ও মা্ক সিরোধী িমারিরশ
েধান অসিসেে ভাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। ২৩নং ওয়ার্প কাউসন্সলে প্রমাহাে্
জারি্ এে িভা্সিরে এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা.
আি্ুে েসহম এে িঞ্চালনায় অনুসিি িমারিরশ সিরশষ অসিসেে িক্তিয োরখন ২৭ নং
ওয়ার্প কাউসন্সলে ও আইন শংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সি এইচ এম প্রিারহল,
চসিক এসেসকউটিভ মযাসজরষ্ট্রট আসফয়া আখিাে, প্রেশাল মযাসজরষ্ট্রট ( ুগ্ম প্রজলা
জজ)জাহানাো প্রফের্ৌি, ফায়াে িাসভপ ি ও সিসভল সর্রভন্স এে এসিিরটন্ট র্াইরেক্টে
প্রমা. কামাল উসদ্দন ভুুঁ ইয়া, আওয়ামীলীগ প্রনিা প্র্াস্ত প্রমাহাে্, মসনে আহম্, মহল্লা
ি্প াে আলহাজ্ব মীে প্রিকান্দে সময়া, িামিুসদ্দন আহম্, ইসদ্রি কারজমী, মাহফু জুে েহমান,
হাজী আি্ুে শুক্কুে, আলহাজ্ব শওকি আলী, হাজী প্রমা. ইব্রাহীম, খসিি এ সি এম
মসহিুল্লাহ, ি্প াে প্রমা. হািান, কাজী আরনায়াে মাস্টাে, মসনে আহম্, মাওলানা প্রমাহাে্
আলী, িামিুল হক,ওয়াসহ্ুে েহমান, প্রমাহরিন, প্রমা. জারহ্, প্রগালাম প্রমাহাে্,সশেক সলস্
মজুম্াে, লাভলী মজুম্াে, সনয়াজ আহম্ খান, মমিাজ প্রিগম রুসজ,লায়ন প্রমাহাে্
ইব্রাসহম িহ অনযো। মরঞ্চ স্থানীয় গণযমানয িযসক্ত ও নানা প্রশ্রনী প্র্শাে েসিসনসধো
িার্ে মিামি উ্স্থা্ন করেন।
চট্টগ্রাম-২ এসেল ২০১৮ সি.

সিটি মেয়রেে িারে চট্টগ্রাে ফল বযবিায়ী িসেসি ও িাোকুন্ডী
মলইন বসিক িসেসিে নবসনবড াসচি কসেটিে মনিৃ বৃরেে েিসবসনেয়
িম্প্রসি অনুসিি সনিপাচরন সনিপাসচি চট্টগ্রাম ফল িযিিায়ী িসমসি ও িামাকুন্ডী প্রলইন
িসণক িসমসিে প্রনিিন্দ ২ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল, নগেভিরন প্রময়ে ্িরে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে প্রিৌজনয িাোি ও
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মিসিসনময় করেন। এ িময় প্রনিিন্দ প্রময়রেে িারে ্সেসচি হন এিং িার্ে িযিিা
িংক্রান্ত সিষয় িমূহ প্রময়রেে সনকট িু রল ধরেন। িাো ফলমুন্ডী এলাকাে জলািদ্ধিা
এিং িকল িযিিায়ীর্ে সনো্ত্তা সনসিি কোে সিষরয় প্রময়রেে িহর াসগিা কামনা
করেন। মিসিসনময়কারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িযিিায়ী িকলরক সনয়সমি প্রট্রর্ লাইরিন্স নিায়ন কো এিং িযিিা ্সেচালনাে প্রেরত্র
স্বেিা সনসিি কোে ্োমশপ প্র্ন। সিসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রিিাে প্রেরত্র
িযিিায়ীর্ে িহর াসগিা কামনা করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি
েধান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমাহাে্ আিুল প্রহারিন, েধান োজস্ব কমপকিপ া র্. মুহাে্
মুস্তাসফজুে েহমান, প্রমা. মীে নওশা্, চট্টগ্রাম ফল িযিিায়ী িসমসিে নিসনিপাসচি
িভা্সি আলহাজ্ব আি্ুল মারলক, িাধােণ িম্পা্ক প্রমা. আলমগীে, িহ িভা্সি,
িম্পা্ক মন্ডলী ও সনিপাহী ি্িযর্ে মরধয আি্ুল খারলক, আিুল প্রহারিন, প্রমা.
প্রিালায়মান, প্রমা. ইউিুফ, প্রমা. আলমগীে, প্রমা. আজম, আিুল কারিম, প্রমা. সমজানুে
েহমান, প্রমা. ইয়াসিন এিং িামাকুন্ডী প্রলইন িসণক িসমসিে নিসনিপাসচি িভা্সি
আলহাজ্ব িামশুল আলম, িাধােণ িম্পা্ক আহে্ কসিে ্ুলালিহ কসমটিে িহ
িভা্সি, িম্পা্ক মন্ডলী ও সনিপাহী ি্িযর্ে মরধয ফজল কসিে, হাজী আিু বিয়ি,
প্রমা. েসফক, প্রমাজারেল হক, প্রমা. োরিল, প্রমা. িওকি আসজজ, প্রমাস্তাক আহে্, প্রমা.
ফজলু েহমান, কসফল উসদ্দন প্রচৌধুেী, প্রমা. খারলক প্রহািাইন, প্রমা. হাসনফ উ্সস্থি সিরলন।
চট্টগ্রাম-২ এসেল ২০১৮ সি.

মোহো বঙ্গবন্ধু িোিকলযাি পসেষরদে আরয়ািরন ৪৮ িে েহান স্বাধীনিা
সদবি উপলরে অনুসিি আরলাচনা িভায়- মেয়ে আ ি ে নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পা্ক
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মহান মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচিনায় ঘরে ঘরে িঙ্গিন্ধ্ুে আ্রশপে
কমী িাসহনী গরি িু লরি হরি। এ লরে িিপ মান েজরেে িকলরক মুসক্ত ুরদ্ধে িঠিক
ইসিহাি ও িঙ্গিন্ধ্ুে জীিন িম্পরকপ উিুদ্ধ কেরি হরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, িিপ মান
িাংলার্শ দ্রুি এসগরয় ারে। উন্নয়রন িমদ্ধ হরে িাংলার্শ। সিশ্বিািী িাংলার্রশে
উন্নয়ন ও িমসদ্ধরক প্রোল মরর্ল সহরিরি আখযাসয়ি কেরি। িঙ্গিন্ধ্ুে কনযা জনরনত্রী
প্রশখ হাসিনা িন্ত্রাি, জঙ্গীিা্ ও মা্কািক্ত প্রেরক প্র্রশে ুি িমাজরক েোে লরে
িরিপাচ্চ গুরুে স্রয় েশািন ্সেচালনা কেরি। ফরল এ প্রেরত্র প্র্শিািী িুফল প্রভাগ
কেরি।সিসন গণিন্ত্র ও উন্নয়রনে ্রেে িকল িাধা-সি্সত্ত অসিক্রম করে ুি িমাজরক
এসগরয় াওয়াে আহŸাান জানান। ১ এসেল ২০১৮ সি. প্রোিিাে, িন্ধ্যায় নগেীে
প্রমাহো ওয়ার্প িঙ্গিন্ধ্ু িমাজকলযাণ ্সেষর্ে আরয়াজরন ৪৮ িম মহান স্বাধীনিা
স্িি উ্লরে অনুসিি আরলাচনা িভা ও ্ুঃস্থর্ে মারে িস্ত্র সিিেণ অনুিারন েধান
অসিসেে ভাষরন এ আহিান জানান। স্থানীয় ্ূিপ প্রমাহো মিসজ্ মারকপ ট চেরে
অনুসিি আরলাচনা িভা ও িস্ত্র সিিেণ অনুিারন িভা্সিে করেন িীে মুসক্ত ুদ্ধা ও
৫নং প্রমাহো ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িারিক িভা্সি আি্ুল মারলক খান। চট্টগ্রাম
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মহানগে আওয়ামী ুিলীরগে আহিায়ক কসমটিে ি্িয নঈম উসদ্দন খারনে উ্স্থা্নায়
অনুসিি অনুিারন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পা্ক প্রনামান আল
মাহমু্, িাংলার্শ আওয়ামী
ুিলীরগে প্রেসিসর্য়াম ি্িয বিয়্ মাহমু্ল
ু
হক,
আওয়ামীলীগ প্রনিা প্রমাহাে্ ইিা সিরশষ অসিসে সিরলন। িভায় েধান িক্তা সিরলন
৩৩নং সফসেঙ্গী িাজাে ওয়ার্প কাউসন্সলে ও মহানগে আওয়ামী ুিলীরগে আহিায়ক
কসমটিে ি্িয হািান মুো্ সিপ্লি। িভায় ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পা্ক
জসিম উসদ্দন, আওয়ামীলীগ প্রনিা রুিারয়ি প্রহািাইন, প্রিালায়মান প্রচৌধুেী, নগে ুিলীগ
ি্িয িাখাওয়াি প্রহারিন িাকু, ওয়ার্প আওয়ামীলীগ প্রনিা কসফল উসদ্দন, নাসজে উসদ্দন
নুরু, আি্ুল আল মামুন, েসফক এলাহী, প্রমা. প্রিালায়মান, নগে প্রস্বোরিিক লীগ প্রনিা
এি এম আলী আকিে, িারিক প্রকন্দ্রীয় িাত্রলীরগে িহ িম্পা্ক ফয়িাল িাপ্পী, ওয়ার্প
ুিলীগ প্রনিা িসিি ভট্টাচা প িািু, প্রমা. িারেক, প্রমা. প্রিারহল, প্রমা. শাহজাহান, নুে
আলম, িওকি িেকাে, প্রমা. সনয়ামি, মসনে প্রহারিন, প্রমা. মাসনক, নগে িাত্রলীরগে ি্িয
িাই্ুল ইিলাম িসজি, আোফাি প্রচৌধুেী, প্রমা. োনা, ফেহা্ খান, আি্ুল্লা আল প্রনামান,
িারহ্ুল ইিলাম, জসম উসদ্দন, প্রমা. েসফক, প্রমা. মসন, প্রমা. সমজান িক্তিয োরখন।
িংবাদদািা
মো. আবদুে েসহে
িনিংর াগ কেড কিডা
চট্টগ্রাে সিটি করপডারেেন
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