চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৩ এসেল ২০১৮ সি.

চসিক পসিচাসিত ম াবাইি মকার্ট অসিযান অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারগ প্রেশাল মযাসজরেট ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো
প্রেের্ৌি ও সনিপাহী মযাসজরেট আসেয়া আখতাে এে প্রনতৃ রে ০৩ এসেল ২০১৮
সি.মঙ্গলিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকাটপ ্সেচাসলত হয়।
অসি ানকারল সিসিএ এসিসনউ এে িহদ্দাে হাট প্রেরক প্রমাহাম্ম্্ুে ্ পন্ত সিটি
কর্পারেশরনে েু ট্াত ও নালা অবিধিারি ্খল করে কাঠ,প্রলাহা িহ িযিিা েসতষ্ঠারনে
সিসিন্ন মালামাল স্তু্ করে জন্ূরিপ াগ িৃসিে ্ারয় প্রমিািপ এি আই প্রকাংরক ১০ হাজাে
টাকা,সেয়া্ এন্টােোইজরক ১০ হাজাে টাকা, আইয়ুি টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা প্রমিািপ
এ এি এন্টােোইজরক ১০ হাজাে টাকা, সিোজ ওয়াকপ ি্রক ৫ হাজাে, শাহজালাল
এন্টােোইজরক ১০ হাজাে টাকা, িান্দেিান টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা প্রমিািপ নুরুল
আলম িও.রক ১০ হাজাে টাকা, প্রমিািপ আলমগীে এন্ড ব্রা্ািপরক ১০ হাজাে টাকা,িাই
িাই প্রেসিংরক ১০ হাজাে টাকা,্টিয়া টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা,শাহীন টিম্বােরক১০
হাজাে টাকা,প্রমিািপ খান টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা, প্রমিািপ হাজী ইব্রাহীম এন্ড িন্সরক
১০ হাজাে টাকা, সিিসমল্লাহ অরটা িসলউশনরক ৫ হাজাে, সনউ খাজা গেীরি প্রনওয়াজ
টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা, প্রমাহাম্ম্ প্রলাকমানরক ৫ হাজাে, আজমীে টিম্বােরক ৫
হাজাে,প্রিায়াসহল টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা,আলী আকিে টিম্বােরক ১০ হাজাে
টাকা,হাজী চান সময়া টিম্বােরক ৫ হাজাে, নুে মস্না ইন্ড্রা. ৫ হাজাে, আরনায়াে প্রেসিং
কর্পারেশনরক ১০ হাজাে টাকা, হারুন ঝাল সিতানরক ৫ হাজাে টাকা, হাসম্া টিম্বাে
প্রেসিংরক ১০ হাজাে টাকা, খাজা গেীরি প্রনওয়াজ টিম্বােরক ১০ হাজাে টাকা, ওয়াটাে
িাইেরক ৫ হাজাে ও প্রমিািপ মুসনসেয়া ওয়াকপ ি্রক ৫ হাজাে টাকা িহ প্রমাট ২
লক্ষ ৩৫ হাজাে টাকা জসেমানা আ্ায় কো হয়।
অসি ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সিিারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম
মহানগে ্ুসলশ মযাসজরেটদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম-০৩এসেল ২০১৮ সি.

চসিককি চাি সিক্ষা প্রসতষ্ঠাকনি পসিচািনা পর্ট কেি িিা অনুসষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত সশক্ষা েসতষ্ঠারনে ্সেচালনা ্র্পর্ে এক িিা গত
প্রিামিাে ও আজ মঙ্গলিাে সিকারল কর্পারেশরনে িরম্মলন করক্ষ অনুসষ্ঠত হয়। িিায়
িিা্সতে করেন ্সেচালনা ্সের্র্ে িিা্সত ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন। প্র চাে সশক্ষা েসতষ্ঠারনে ্সেচালনা ্র্পর্ে িিা অনুসষ্ঠত
হরয়রি প্রি চােটি েসতষ্ঠান হল কাট্টলী
সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সি্যালয় ও
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করলজ, প্রহারিন আহম্ম্ প্রচৌধুেী সিটি কর্পারেশন স্কুল এন্ড করলজ, ্ূিপ িাকসলয়া সিটি
কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সি্যালয় ও করলজ এিং অ্নপাচেন সিটি কর্পারেশন িাসলকা
উচ্চ সি্যালয় ও করলজ। িিায় িকল সশক্ষা েসতষ্ঠারনে ্সেচালনা ্র্পর্ে ি্িযো
িাড়াও চসিরকে সশক্ষা কমপকতপ া িাইেু ে েহমান, সিদ্ধােপ কে ও ি্িয িসচিগণ উ্সিত
সিরলন। িিায় সশক্ষা েসতষ্ঠানগুরলাে সিগত িিে ও ২০১৮ িারলে িম্ভািয িারজট,
সিগত িিাে কা পসিিেণী অনুরমাস্ত হয়। এিাড়াও কাট্টলী সিটি কর্পারেশন িাসলকা
উচ্চ সি্যালয় ও করলরজে জনয ৬ কক্ষ সিসশি একটি অিায়ী টিনরশি ঘে সনমপাণ,
করলরজে োতঃ শাখা চালু এিং গেীি প্রমধািী সশক্ষােীর্ে সিনা প্রিতরন অধযয়রনরে
িযিিা প্রনয়াে সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়।
চট্টগ্রাম-৩ এসেল ২০১৮ সি.

জাতীয় সিশু শ্র সনিিন নীসত ািা বাস্তবায়কন
কিযাণ পসির্ে গঠন সবর্কয় ববঠক অনুসষ্ঠত
প্র্রশে সশশুর্ে ঝুুঁ সক্ূণপ কাজ প্রেরক িুেক্ষাে লরক্ষ গণেজাতন্ত্রী িাংলার্শ িেকাে সশশু
শ্রম ্সেসিসতে ইসতিাচক ্সেিতপ রনে জনয একটি নীসতমালা েণয়ন করেরি। জাতীয় ও
আন্তজপাসতক ্সেমন্ডরল ঘরট াওয়া ্সেিতপ রনে আরলারক সশশু শ্রম ্সেসিসতে ইসতিাচক
্সেিতপ রনে লরক্ষ েরয়াজনীয় উ্া্ান ও নীসতমালা িসন্নরিসশত করে ২০১০ িারলে ১
মাচপ অনুরমাস্ত এিং ২০১৩ িরন িংরশাসধত জাতীয় সশশু শ্রম সনেিন নীসতমালা
কা পকে িাস্তিায়রনে লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় শ্ররম সনরয়াসজত সশশুর্ে
িাটারিজ ততসে কোে লরক্ষ ওয়ািপ সিসিক গঠিত সশশু শ্রম কলযাণ ্সের্র্ে এক িিা
৩ এসেল ২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রক সি আি্ুচ িিাে
সমলনায়তরন অনুসষ্ঠত হয়। চট্টগ্রাম সিিাগীয় কসমশনারেে প্রনতৃ রে গঠিত সিিাগীয়
কসমটিে আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় গঠিত ওয়ািপ কসমটি শ্ররম
সনরয়াসজত সশশুর্ে িাটারিজ ততসে কেরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীরনে িিা্সতরে অনুসষ্ঠত ওয়ািপ কসমটি িমূরহে িিায় িােোি েধান
সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্ম্ আিুল প্রহারিন, ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমু্ হািনী,
কাউসন্সলে তারেক প্রিালায়মান প্রিসলম, িাইরয়্ প্রগালাম হায়্াে সমন্টু, প্রমা. সগয়াি
উসদ্দন, িারলহ আহরম্ প্রচৌধুেী, জয়নাল আরি্ীন, জহে লাল হাজােী, হািান মুো্ সিপ্লি,
এইচ এম প্রিারহল, প্রগালাম প্রমা. প্রজািারয়ে, প্রমাহাম্ম্ ইিমাইল িালী ও ইয়াসিন প্রচৌধুেী
আশু এিং শ্রম
ও কমপিংিান মন্ত্রণালরয়ে কলকােখানা ও েসতষ্ঠান ্সে্শপন
অসধ্িরেে শ্রম ্সে্শপক োজু িড়ুয়া িহ কাউসন্সলেিৃন্দ উ্সিত সিরলন। িিায়
িিা্সত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িেকাে ১৪
িিরেে সনরচ সশশুর্ে ঝুুঁ সক্ূণপ কাজ সনসর্দ্ধ করেরিন। জাতীয় সশশু শ্রম কলযাণ ্সের্্
নীসতমালাে সিসিরত সশশুর্ে প্র াগয িুনাগসেক সহরিরি গরড় প্রতালাে সির্য়টি গুরুেস্রয়
িেকারেে নীসতমালা িাস্তিায়রন িহায়ক িূ সমকা ্ালন কেরি। সতসন িরলন, সশশু শ্রম
অসিশি। করমপে েরলািন প্র্সখরয় এক প্রশ্রসণে েতােক
ঘে প্রেরক প্রিে করে গ্রাম
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প্রেরক শহরে, অিরশরর্ শহে প্রেরক সির্রশ সশশুর্ে ্াচাে করে োরক। তাো সশশুর্ে
নানা িারি অিামাসজক কারজ এিং ঝুুঁ সক্ূণপ কারজ খাটিরয় োয়্া লুটাে প্রচিা করে। এ
ধেরণে কমপ প্রেরক সশশুর্ে িুেক্ষাে লরক্ষ িেকাসে নীসতমালাে আরলারক সশশু শ্রম
কলযাণ ্সের্্ িহায়ক িূ সমকা ্ালন কেরি িরল প্রময়ে এই েতযাশা িযক্ত করেন।
িিায় স্বল্পতম িমরয়ে মরধয ওয়ািপ সিসিক সশশু শ্রম কলযাণ ্সের্্ গঠন এিং
িাটারিজ এক িারে ততসে কোে সিদ্ধান্ত গ্রসহত হয়।
চট্টগ্রাম-৩ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রা সিটি ককপটাকিিকনি িািপ্রাপ্ত প্রধান প্রককৌিিীি আগ্রাবাে
একেিকিাড ও মপার্ট কাকনকটিিং মিাকডি উন্নয়ন কাজ পসিেিট ন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িােোি েধান েরকৌশলী মাহেু জুল হক ৩ এসেল ২০১৮
সি. মঙ্গলিাে সিরকরল নগেীে আগ্রািা্ এরেিরোি ও প্র্াটপ কারনকটিংরোি ্সে্শপন
করেন। জাইকাে অেপায়রন এই ্ুইটি িড়ক উন্নয়ন, নালা সনমপাণ ও প্রিৌন্দ প িধপন কাজ
চলমান আরি। িােোি েধান েরকৌশলী উন্নয়ন কাজ ্সে্শপনকারল িংসিি ঠিকা্াে,
সনিপাহী েরকৌশলী সিপ্লি ্াশ ও আি িাহা্াৎ প্রমা. ততয়িিহ িংসিি েরকৌশলীিৃন্দ
উ্সিত সিরলন। সতসন সনধপাসেত িমরয়ে মরধয চলমান উন্নয়ন কাজ িমাি কোে জনয
িংসিির্ে তাগা্া প্র্ন।
চট্টগ্রাম-৩ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রা সিটি ককপটাকিিকনি িািপ্রাপ্ত প্রধান প্রককৌিিীি
োসয়ত্ব মপকিন তত্ত্বাবধায়ক প্রককৌিিী াহফুজুি হক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান েরকৌশলী ও অসতসেক্ত েধান েরকৌশলী অসেসিয়াল
কারজ সির্রশ অিিান কোয় ত্িরল তত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী (সি্ুযৎ ও াসন্ত্রক)
মাহেু জুল হক-প্রক েধান েরকৌশলীে ্র্ িােোি ্াসয়ে ্ালন কোে জনয চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে স্মােক নং-৪৬.১১.১৬০০.০০১.৩১.১১৬.১৮-৩২৪ তাসেখ ২৯০৩-২০১৮ মূরল অসেি আর্শ ে্ান কো হরয়রি। গত ২৮ মাচপ ২০১৮ সি. তাসেখ
হরত এ আর্শ কা পকে হরয়রি। েধান েরকৌশলী ও অসতসেক্ত েধান েরকৌশলী কমপিরল
প্র াগ্ান না কো ্ পন্ত সতসন এই ্াসয়রে োকরিন।
চট্টগ্রাম-৩ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে

সিটি ম য়কিি িাকে আন্তঃ সজিা ািা াি পসিবহন
িিংস্থা ট্রাক ও কািাডটিযান াসিক িস সতি তসবসন য়
২ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িন্ধ্যায় নগেিিন িরম্মলন করক্ষ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে আন্তঃ সজলা মালামাল ্সেিহন
িংিা োক ও কািািপিযান মাসলক িসমসতে মতসিসনময় িিায় কািািপিযান ও োক
এে উ্ে আরোস্ত উৎিকে ্ুনঃসিরিচনায় উর্যাগ গ্রহণ কোে আশ্বাি ে্ান কো
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হয়। তিঠরক প্রময়ে চট্টগ্রারম িাসিপক উন্নয়রন আন্তঃ সজলা মালামাল ্সেিহন িংিা োক
ও কািািপিযান মাসলক িসমসতে িহর াসগতা কামনা করেন। সতসন িরলন, চট্টগ্রারমে
উন্নয়রনে িারে িাংলার্রশে উন্নয়ন ও অগ্রগসত অঙ্গাসঙ্গিারি জসড়ত। চট্টগ্রারম
আন্তজপাসতক মারনে িমুদ্রিন্দে োকাে কােরন চট্টগ্রারমে িারে িাো প্র্রশে ্নয
্সেিহরন একটা প্র াগ িুত্র েরয়রি। িােী ্ণয ্সেিহন এে কােরন চট্টগ্রারমে োস্তাঘাট
উন্নয়রন িযা্ক ্সেমান অেপ িযয় কেরত হয়। ধােণ ক্ষমতাে অসতসেক্ত ্ণয িহন
কোে কােরন িড়কিমূহ েসতসনয়ত ক্ষসতগ্রস্ত হয়। এ িকল ক্ষসতগ্রস্ত োস্তা িংস্কাে ও
উন্নয়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক সহমসশম প্রখরত হয়। প্রময়ে আরো িরলন, োন্সর্াটপ
এরজন্সীগুরলা অরনক িিে প্রেি লাইরিন্স না করে িযিিা ্সেচালনা করে আিরি েরল
লাইরিন্স সে প্রেরক োষ্ট্র ও চসিক ক্ষসতগ্রস্ত হরে- া কাময নয়। সতসন িকল োন্সর্াটপ
এরজন্সী মাসলকর্ে নতু ন প্রেি লাইরিন্স গ্রহন ও নিায়রনে মাধযরম িযিিা ্সেচালনা
কোে জনয ্োমশপ প্র্ন। প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনধপাসেত কািািপিযান কে
্সেরশাধ কোে অনুরোধ করেন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
অলংকাে প্রেরক সনমতলা এিং আগ্রািা্ এরেি প্রোরিে উন্নয়ন কাজ দ্রুত এসগরয়
ারে। এ িাড়াও োক ও কািািপিযান টাসমপনারলে জনয ৪টি েকল্প িংসিি মন্ত্রণালরয়
প্রেেন কো হরয়রি। আশা কো
ারে, এ িকল েকল্প একরনরক উ্িাস্ত হরল
অনুরমাস্ত হরি। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান োজস্ব কমপকতপ া ি. মুহম্ম্
মুস্তাসেজুে েহমান, েধান ্সেেন্ন কমপকতপ া প্রশখ শসেকুল মান্নান সিসদ্দকী, আন্তঃ সজলা
মালামাল ্সেিহন িংিা োক ও
কািািপিযান মাসলক িসমসতে িিা্সত লসতে
আহম্ম্, িাধােণ িম্পা্ক প্রচৌধুেী জােে আহম্ম্, িহ িিা্সত এ প্রক এম নিীউল হক
িুমন, ুগ্ম িম্পা্ক ইউিুে মজুম্াে মাসনক, আসেেু ে েহমান রুরিল, িাংগঠসনক
িম্পা্ক প্রমা. িুসেউে েহমান টি্ু, চট্টগ্রাম প্রজলা োক শ্রসমক ইউসনয়ন িিা্সত
শসেকুল ইিলাম শসে, কা পকসে িিা্সত আি্ুল নিী প্রল্ু, িাধােণ িম্পা্ক আব্দুল
িিুে, মাসলক িসমসতে আলমগীে প্রহারিন িািুল, মসনরুল ইিলাম প্রচৌধুেী, নূরে আলম
েনী, শামিুজ্জামান িুমন, প্রমা. হারুন উে েসশ্ স্্াে, নুরুল ইিলাম িাহিুসদ্দন, জােে
িূ ইয়া, শাহা্া ৎ প্রহারিনিহ অনযো উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম-৩ এসেল ২০১৮ সি.

সিটি ম য়কিি িাকে চট্টগ্রা ফি বযবিায়ী িস সত ও তা াকুন্ডী
মিইন বসণক িস সতি নবসনবট াসচত কস টিি মনতৃ বৃকেি তসবসন য়
িম্প্রসত অনুসষ্ঠত সনিপাচরন সনিপাসচত চট্টগ্রাম েল িযিিায়ী িসমসত ও তামাকুন্ডী প্রলইন
িসণক িসমসতে প্রনতৃ িৃন্দ ২ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল, নগেিিরন প্রময়ে ্িরে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে প্রিৌজনয িাক্ষাত ও
মতসিসনময় করেন। এ িময় প্রনতৃ িৃন্দ প্রময়রেে িারে ্সেসচত হন এিং তার্ে িযিিা
িংক্রান্ত সির্য় িমূহ প্রময়রেে সনকট তু রল ধরেন। তাো েলমুন্ডী এলাকাে জলািদ্ধতা
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এিং িকল িযিিায়ীর্ে সনো্িা সনসিত কোে সির্রয় প্রময়রেে িহর াসগতা কামনা
করেন। মতসিসনময়কারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িযিিায়ী িকলরক সনয়সমত প্রেি লাইরিন্স নিায়ন কো এিং িযিিা ্সেচালনাে প্রক্ষরত্র
স্বেতা সনসিত কোে ্োমশপ প্র্ন। সতসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রিিাে প্রক্ষরত্র
িযিিায়ীর্ে িহর াসগতা কামনা করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িােোি
েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্ম্ আিুল প্রহারিন, েধান োজস্ব কমপকতপ া ি. মুহাম্ম্
মুস্তাসেজুে েহমান, প্রমা. মীে নওশা্, চট্টগ্রাম েল িযিিায়ী িসমসতে নিসনিপাসচত
িিা্সত আলহাজ্ব আি্ুল মারলক, িাধােণ িম্পা্ক প্রমা. আলমগীে, িহ িিা্সত,
িম্পা্ক মন্ডলী ও সনিপাহী ি্িযর্ে মরধয আি্ুল খারলক, আিুল প্রহারিন, প্রমা.
প্রিালায়মান, প্রমা. ইউিুে, প্রমা. আলমগীে, প্রমা. আজম, আিুল কারিম, প্রমা. সমজানুে
েহমান, প্রমা. ইয়াসিন এিং তামাকুন্ডী প্রলইন িসণক িসমসতে নিসনিপাসচত িিা্সত
আলহাজ্ব িামশুল আলম, িাধােণ িম্পা্ক আহম্ম্ কসিে ্ুলালিহ কসমটিে িহ
িিা্সত, িম্পা্ক মন্ডলী ও সনিপাহী ি্িযর্ে মরধয েজল কসিে, হাজী আিু ততয়ি,
প্রমা. েসেক, প্রমাজারম্মল হক, প্রমা. োরিল, প্রমা. িওকত আসজজ, প্রমাস্তাক আহম্ম্, প্রমা.
েজলু েহমান, কসেল উসদ্দন প্রচৌধুেী, প্রমা. খারলক প্রহািাইন, প্রমা. হাসনে উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম-৩ এসেল ২০১৮ সি.

ম াহিা বঙ্গবন্ধু ি াজকিযাণ পসির্কেি আকয়াজকন ৪৮ ত
সেবি উপিকক্ষ অনুসষ্ঠত আকিাচনা িিায়- ম য়ি আ জ

হান স্বাধীনতা
নাসিি উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পা্ক
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মহান মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচতনায় ঘরে ঘরে িঙ্গিন্ধ্ুে আ্রশপে
কমী িাসহনী গরড় তু লরত হরি। এ লরক্ষ িতপ মান েজরেে িকলরক মুসক্ত ুরদ্ধে িঠিক
ইসতহাি ও িঙ্গিন্ধ্ুে জীিন িম্পরকপ উদ্বুদ্ধ কেরত হরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, িতপ মান
িাংলার্শ দ্রুত এসগরয় ারে। উন্নয়রন িমৃদ্ধ হরে িাংলার্শ। সিশ্বিািী িাংলার্রশে
উন্নয়ন ও িমৃসদ্ধরক প্রোল মরিল সহরিরি আখযাসয়ত কেরি। িঙ্গিন্ধ্ুে কনযা জনরনত্রী
প্রশখ হাসিনা িন্ত্রাি, জঙ্গীিা্ ও মা্কািক্ত প্রেরক প্র্রশে ুি িমাজরক েক্ষাে লরক্ষ
িরিপাচ্চ গুরুে স্রয় েশািন ্সেচালনা কেরি। েরল এ প্রক্ষরত্র প্র্শিািী িুেল প্রিাগ
কেরি।সতসন গণতন্ত্র ও উন্নয়রনে ্রেে িকল িাধা-সি্সি অসতক্রম করে ুি িমাজরক
এসগরয় াওয়াে আহŸাান জানান। ১ এসেল ২০১৮ সি. প্রোিিাে, িন্ধ্যায় নগেীে
প্রমাহো ওয়ািপ িঙ্গিন্ধ্ু িমাজকলযাণ ্সের্র্ে আরয়াজরন ৪৮ তম মহান স্বাধীনতা
স্িি উ্লরক্ষ অনুসষ্ঠত আরলাচনা িিা ও ্ুঃির্ে মারঝ িস্ত্র সিতেণ অনুষ্ঠারন েধান
অসতসেে িার্রন এ আহিান জানান। িানীয় ্ূিপ প্রমাহো মিসজ্ মারকপ ট চেরে
অনুসষ্ঠত আরলাচনা িিা ও িস্ত্র সিতেণ অনুষ্ঠারন িিা্সতে করেন িীে মুসক্ত ুদ্ধা ও
৫নং প্রমাহো ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িারিক িিা্সত আি্ুল মারলক খান। চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামী ুিলীরগে আহিায়ক কসমটিে ি্িয নঈম উসদ্দন খারনে উ্িা্নায়
অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পা্ক প্রনামান আল
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মাহমু্, িাংলার্শ আওয়ামী
ুিলীরগে প্রেসিসিয়াম ি্িয তিয়্ মাহমু্ল
ু
হক,
আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রমাহাম্ম্ ইিা সিরশর্ অসতসে সিরলন। িিায় েধান িক্তা সিরলন
৩৩নং সেসেঙ্গী িাজাে ওয়ািপ কাউসন্সলে ও মহানগে আওয়ামী ুিলীরগে আহিায়ক
কসমৃটিে ি্িয হািান মুো্ সিপ্লি। িিায় ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পা্ক
জসিম উসদ্দন, আওয়ামীলীগ প্রনতা রুিারয়ত প্রহািাইন, প্রিালায়মান প্রচৌধুেী, নগে ুিলীগ
ি্িয িাখাওয়াত প্রহারিন িাকু, ওয়ািপ আওয়ামীলীগ প্রনতা কসেল উসদ্দন, নাসজে উসদ্দন
নুরু, আি্ুল আল মামুন, েসেক এলাহী, প্রমা. প্রিালায়মান, নগে ¯প্রা^োরিিক লীগ প্রনতা
এি এম আলী আকিে, িারিক প্রকন্দ্রীয় িাত্রলীরগে িহ িম্পা্ক েয়িাল িাপ্পী, ওয়ািপ
ুিলীগ প্রনতা িসিি িট্টাচা প িািু, প্রমা. তারেক, প্রমা. প্রিারহল, প্রমা. শাহজাহান, নুে
আলম, িওকত িেকাে, প্রমা. সনয়ামত, মসনে প্রহারিন, প্রমা. মাসনক, নগে িাত্রলীরগে ি্িয
িাই্ুল ইিলাম িসজি, আোোত প্রচৌধুেী, প্রমা. োনা, েেহা্ খান, আি্ুল্লা আল প্রনামান,
িারহ্ুল ইিলাম, জসম উসদ্দন, প্রমা. েসেক, প্রমা. মসন, প্রমা. সমজান িক্তিয োরখন।
চট্টগ্রাম-০৩এসেল ২০১৮ সি.

১১ নিং েসক্ষণ কাট্টিী ওয়াকডট িন্ত্রাি, জঙ্গীবাে ও ােক
সবকিাধী িুসধি াকবকি ম য়ি আ জ নাসিি উদ্দীন
মা্করিসি,িন্ত্রািী ও জঙ্গীর্ে সচসিত করে তার্ে িসি ও নাম ঠিকানা
গণমাধযম েকাশ কো হরি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মা্করিসি,িন্ত্রািী ও
জঙ্গীর্ে সচসিত করে তার্ে িসি ও নাম ঠিকানা গণমাধযম েকাশ কো হরি এিং
িামাসজকিারি তার্েরক েসতহত কোে ্সেকল্পনা িাস্তিায়ন কো হরি। ০১ এসেল
২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল ১১ নং ্সক্ষণ কাট্টলী ওয়ািপি লাকী স্কয়ারে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে আরয়াজরন িন্ত্রাি, জঙ্গীিা্ ও মা্ক সিরোধী িমারিরশ েধান অসতসেে
িার্রন প্রময়ে এিি কো িরলন। িানীয় কাউসন্সলে প্রমােরশ্ আকতাে প্রচৌধুেীে
িিা্সতরে এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহম
এে িঞ্চালনায় অনুসষ্ঠত িমারিরশ সিরশর্ অসতসেে িক্তিয োরখন কেিাজাে প্রেরক
সনিপাসচত িংি্ ি্িয িাইমন িেওয়াে কমল, ২৭ নং ওয়ািপ কাউসন্সলে ও আইন
শৃংখলা সির্য়ক িায়ী কসমটিে িিা্সত এইচ এম প্রিারহল, আিুল হারশম,এি এম এেশা্
উল্লাহ, চসিক এসেসকউটিি মযাসজরষ্ট্রট আসেয়া আখতাে, প্রেশাল মযাসজরষ্ট্রট ( ুগ্ম প্রজলা
জজ)জাহানাো
প্রেের্ৌি, ্াহাড়তলী
োনাে
অসি
েসেকুল
ইিলাম,এেশা্ুল
আসমন,ওয়াসহ্ুল আসমন,জয়নাল আি্ীন প্রচৌধুেী, আিুল িশে, শাহজাহান,িুমন
প্র্িনাে,কাজী সমনহাজ উসদ্দন, জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধুেী,িুসজত ্াশ,এম্া্ুল ইিলাম,
মাওলনা খারলক সময়া,িা. িুমন তালুক্াে, োধাোনী প্র্িী, আেগানী িািু, জারহ্
প্রহারিন, আি্ুল খারলক িু ইয়া, মাও. মুেসত ইিলাম, টিটু ্াশ,মসনে উসদ্দন, মাওলানা প্রমা.
ইউিুে, মাওলানা উিমান, মাওলনা িার্কুে েহমান, মাওলনা নাসজম উসদ্দন, েসে্ উসদ্দন
প্রচৌধুেী, ইকিাল, ইিলাম কন্ট্রা. আোোত রুরিল, িািুল ্াশ িহ িানীয় গণযমানয িযসক্ত
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ও নানা প্রশ্রনী প্র্শাে েসতসনসধো তার্ে মতামত উ্িা্ন করেন। েধান অসতসেে
িক্তরিয প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন মা্ক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিা্ েসতরোরধ
েসতটি ওয়ারিপ কাউসন্সলে ও িংেসক্ষত কাউসন্সলের্ে প্রনতৃ রে িকল ্ল ও প্র্শাে
েসতসনসধর্ে সনরয় কসমটি গঠন কো হরি। গঠিত কসমটি ১৫ স্ন অন্তে অন্তে তিঠক
করে িংসিি ওয়ারিপ িন্ত্রািী,জঙ্গী ও মা্ক প্রিিী ও সিরক্রতা িংক্রান্ত তেয উ্া্য িংগ্রহ
করে ্ুসলশ েশািরনে সনকট হস্তান্তে কেরি। এিারি েসতটি ওয়ারিপ ওয়ারিপ েসতরোধ
গরড় তু রল চট্টগ্রাম নগেীরক মা্ক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিা্ প্রেরক মুক্ত করে আ্শপ নগেীরত
উসন্নত কো হরি।সতসন িরলন,মানুর্ খন অ্োরধ জসড়রয় িয়ঙ্কে রূ্ ধােন করে,
তখন প্রি প্রি-্রোয়া হয়। এ ধেরনে িযসক্তো অ্োধ কেরত সদ্বধারিাধ করে না
িিংবােোতা
ম া. আবেুি িসহ
জনিিংকযাগ ক ট কতটা
চট্টগ্রা সিটি ককপটাকিিন
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