চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
৪ জুলাই ২০১৭ সি.
জাতীয় নগরদাররদ্র হ্রাসকরণ কর্ম সূরি বাস্তাবয়ন উপলক্ষে
িট্টগ্রার্ রসটি কক্ষপমাক্ষরশন এলাকায় দররদ্র বসরত রিরিতকরণ
কর্ম সরূ ির ফলাফল উপস্থাপন ও পরার্শম সভা অনুরিত
জাতীয় নগেদাসেদ্র হ্রািকেণ কমপিূসচ িাস্তািয়ন উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায়
দসেদ্র িিসত সচসিতকেণ কমপিূসচে জসে্ ফলাফল উ্স্থা্ন ও ্োমশপ িভা ৪ জুলাই ২০১৭ সি.
মঙ্গলিাে, িকারল নগেভিরনে প্রক সি আিদুচ ছত্তাে সমলনায়তরন অনুসিত হয়। এরত চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন েধান অসতসি সছরলন। িভায় িভা্সতত্ব
করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। এরত সিরশষ অসতসি
সছরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন। িভায় নগেদসেদ্র িিসত সমটিং
সিষরয় সিস্তাসেত তিয উ্াত্ত তু রল ধরেন সজআইএি এিং ডাটারিইজ অসফিাে আিুল িশে।
দসেদ্র িিসত মযাস্ং কা পক্রম েসক্রয়া এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভূ সমকা উ্স্থা্ন করেন
টিম সলডাে ছারলহা আক্তাে। স্বাগত িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান নগে
্সেকল্পনাসিদ স্থ্সত এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম। এনইউস্আেস্এ’ে টাউন মযারনজাে ড.
প্রিারহল ইকিাল জাতীয় নগেদাসেদ্র হ্রািকেণ কমপিূসচ সিষরয় সিশদ িযাখযা উ্স্থা্ন করেন।
্সিত্র প্রকােআন প্রিরক প্রতরলায়াত করেন মাওলানা হারুন উে েসশদ। ফলাফল উ্স্থা্ন ও
্োমশপ িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাউসিলে ও িংেসেত ওয়াডপ কাউসিলেিৃন্দ
উ্সস্থত সছরলন । িভায় উ্স্থাস্ত দসেদ্র িিসত সচসিতকেণ কমপিসূ চে ফলাফল

াচাই-

িাছারয়ে জনয কাউসিেরদে ১ িিাহ িময় প্রদয়া হয়। এ িমরয়ে মরধয িু্াসেশকৃ ত েস্তািনািমূহ

্েিতী িভায়

াচাই-িাছাই ্ূিপক প্র্শকৃ ত জসে্ ফলাফল চূ ড়ান্ত করে জাতীয় নগেদসেদ্র

হ্রািকেণ কমপিূসচে সিষরয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হরি।
৪ জুলাই ২০১৭ সি.
িট্টগ্রার্ রসটি কক্ষপমাক্ষরশক্ষনর পররচ্ছন্ন রবভাক্ষগর কর্ম কতমা, তত্ত্বাবধায়ক,
পররদশম ক, সুপারভাইজার ও দলপরতক্ষদর সর্ন্বয় সভায় সততা ও রনিার
সাক্ষে দারয়ত্ব পালক্ষনর রনক্ষদম শ র্াননীয় মর্য়ক্ষরর
৪ জুলাই ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল নগেভিরন প্রক সি আিদুচ ছত্তাে সমলনায়তরন অনুসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্সেচ্ছন্ন সিভারগে কমপকতপ া, তত্ত্বািধায়ক, ্সেদশপক, িু্ােভাইজাে
ও দল্সতরদে িমন্বয় িভায় িততা ও সনিাে িারি দাসয়ত্ব ্ালরনে সনরদপ শ সদরলন সিটি প্রময়ে আ
জ ম নাসছে উদ্দীন। সতসন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িুনাম ও িুখযাসত ্সেচ্ছন্ন
সিভারগে কমপকারেে উ্ে সনভপ ে করে। নালা-নদপ মা িচল োখা, সনয়সমত আিজপনা অ্িােন,
িড়ক িমূহ ্সেচ্ছন্ন োখা িরিপা্সে ্সেরিশিান্ধি স্বাস্থয িম্মত নগেী ্সেচ্ছন্ন সিভারগে
কা পক্ররমে উ্ে সনভপ ে করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচ্ছন্ন সিভারগে কারজে িুসিধারিপ
জনিল, ন্ত্র্াসত িহ ািতীয় িহায়ক উ্কেন সনসিত কোে ্েও কাংসখত িুফল নগেিািী
উ্রভাগ কেরত না ্াোে প্রকান কােণ প্রনই। িুন্দে ও ্সেচ্ছন্ন নগেী োখা িকল দায়ভাে
্সেচ্ছন্ন সিভারগে। এ প্রেরত্র কাউরক ছাড় প্রদয়াে প্রকান িুর াগ প্রনই। আিজপনা অ্িােন িহ
্সেচ্ছন্ন সিভারগে

ািতীয় কমপকারেে দাসয়ত্ব ারদে উ্ে তারদে কমপকারে প্রকান ধেরনে

অিরহলা, গাসফলসত ও অসনয়ম ্সেলসেত হরল িংসিষ্ট দাসয়ত্বোি িযসক্তরক শাসস্তে আওতায় এরন
চাকুেীচু যত িহ কর াে শাসস্তে েতযয় িযক্ত করেন প্রময়ে। এ প্রেরত্র প্রকান অজুহাত, আ্সত্ত ও
িু্াসেশ কা পকসে হরি না । প্রময়ে িরলন, জনগরনে কারছ প্রদয়া িকল ওয়াদা সতসন িাস্তিায়ন
কেরিন। প্রময়ে আশা করেন, গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে প্রিতনভু ক্ত কমপচােী সহরিরি
প্রেণী সনসিপরশরষ িকলরক িততা ও সনিাে িারি সনজ সনজ দাসয়ত্ব িুি ও িুচারুরূর্ িম্পাদন
কেরত হরি। সতসন িরলন, কমপকতপ া-কমপচােীরদে িুর াগ িুসিধা সনসিত কো হরি। সিসনমরয়
িকলরক স্ব স্ব দাসয়ত্ব ্ালরন আন্তসেক হরত হরি। িমন্বয় িভায় িভা্সতত্ব করেন েধান ্সেচ্ছন্ন

কমপকতপ া প্রশখ শসফকুল মন্নান সিসদ্দকী। িভায় েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, েধান
েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরমদ ও ্সেচ্ছন্ন কমপকতপ া প্রমােরশদ আকতাে প্রচৌধুেী িহ
অনযানয কমপকতপ াো উ্সস্থত সছরলন।
৪ জুলাই ২০১৭ সি.
িট্টগ্রার্ মজলা আইনজীবী সরর্রত আদালত ভবন এলাকায় পাবরলক
টয়ক্ষলট রনর্ম াক্ষণর জনয র্াননীয় মর্য়র আ জ র্ নারির উদ্দীনক্ষক
স্মারকরলরপ রদক্ষলন
৪ জুলাই ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল নগেভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসছে উদ্দীরনে সনকট চট্টগ্রাম প্রজলা আইনজীিী িসমসতে িভা্সত েতন কুমাে োয়
ও িাধােণ িম্পাদক প্রমাহাম্মদ আিু হাসনফ এিং অনযানয প্রনতৃ িৃরন্দে উ্সস্থসতরত চট্টগ্রাম
আদালত ভিন এলাকায় ্ািসলক টয়রলট সনমপারণে জনয একখানা স্মােকসলস্ েদান করেন।
স্মােকসলস্রত তাো আদালত ভিন এলাকায় িৃহৎ ্সেিরে দৃসষ্টনন্দন ও স্বাস্থযিম্মত একটি
্ািসলক টয়রলট সনমপাণ িহ আদালত অঙ্গরন েসত্য় গুরুত্ব্ূণপ িমিযা প্রময়েরক অিসহত করেন।
তাো আদালত ভিরনে আইনজীিী িসমসতে শা্লা ভিরনে ্সিম ্ারশ োয় ২৫ ফু ট দীর্প
জায়গাটিরত ্ািসলক টয়রলট, প্রিফটি টযাংক, ওভাে প্রহডওয়াটাে টযাংক ও তাে প্র্ছরন একটি
ডাস্টসিন সনমপারণে নকশা মাননীয় প্রময়ে এে সনকট হস্তান্তে করেন। স্মােকসলস্ গ্রহণ করে
প্রময়ে তাাঁে ওয়াদা অনু ায়ী দৃসষ্টনন্দন ও স্বাস্থযিম্মত ্ািসলক টয়রলট সনমপাণ করে প্রদয়া হরি
িরল আইনজীিীরদে আশ্বস্থ করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্ধ্পতন কমপকতপ ািৃন্দ
উ্সস্থত সছরলন।

৪ জুলাই ২০১৭ সি.
প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ম ালক্ষয়র পররপত্র অনুসরন কক্ষর রবরভন্ন সরকারী সংস্থা ও
দপ্তর কততম ক রনজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহক্ষণর পূক্ষবম িট্টগ্রার্ রসটি কক্ষপমাক্ষরশনক্ষক
অবগতকরণ এবং িাড়পত্র গ্রহক্ষণর আহবান
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে অধীনস্থ একটি প্রিিাধমী েসতিান। এ
ছাড়াও নগেীরত িেকােী সিসভন্ন প্রিিােদানকােী িংস্থা ও দিে প্রিিাে কারজ সনরয়াসজত েরয়রছ।
গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে মাননীয় েধানমন্ত্রীে কা পালয় প্রিরক স্মােক নং০৩.০৮২.০৪৮.০১.০১.০১২.২০১৬(অংশ-৪)-৩৫১, তাসেখ- ২৭.০৬.২০১৬ সি. মূরল প্রেসেত
্সে্রত্র সিটি কর্পারেশরনে িারি প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনানয িেকাসে দিে
িমূরহে িমন্বয় সিষরয় িলা হরয়রছ- “সিটি কর্পারেশরনে অসধরেরত্রে অন্তভুপ ক্ত প্রিিা েদানকােী
িংস্থা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিরেে েধানগণ সিটি কর্পারেশরনে আমন্ত্ররণ িভায় প্র াগদান
কেতঃ িভায় গৃহীত িংসিষ্ট সিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কেরিন এিং িাস্তিায়ন অগ্রগসত সিটি
কর্পারেশনরক অিসহত কেরিন।” এ ্সে্রত্রে আরলারক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে উদ্দীন প্রিিাধমী উন্নয়ন কারজে িমন্বরয়ে লরেয সনয়সমত িমন্বয় িভা
আহিান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আরছছন। েসতটি িমন্বয় িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িারি
িমন্বয়্ূিপক িকল উন্নয়ন কা পক্রম ্সেচালনাে জনয িকল প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও অনযানয
িেকােী দিে িমূহরক িলা হরয় আিরছ। তাে্েও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কা ারমায় (োস্তা,
প্রেন, কালভাটপ, ব্রীজ) সিসভন্ন িেকােী িংস্থা কতৃপ ক সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প গ্রহরণে ্ূরিপ চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশনরক অিগত না করে অিমসন্বত ভারি উন্নয়ন কা পক্রম িম্পাদন কেরছ।
িংস্থাগুরলাে িারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রকানরূ্ িমন্বয় না িাকায় চলমান উন্নয়ন
কা পক্ররম জলািদ্ধতা, জনদুরভপ াগিহ নানান িমিযাে িৃসষ্ট হরচ্ছ। এরত িেকারেে ভািমূসতপ েু ন্ন
হরচ্ছ। িংস্থাগুরলা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক েকল্প সিষরয় ্ূরিপ অিগত না কোরনাে ফরল অরনক
িময় উন্নয়ন কা পক্ররম ঙািৎ ষধঢ়ঢ়েহম হরচ্ছ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় িেকারেে প্র
প্রকানরূ্ উন্নয়ন কা পক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেণ ্ূিপক িম্পাদন কেরল
চট্টগ্রামরক জনদূরভপ াগহীন ্সেকসল্পত নগরে ্সেণত কো িম্ভি হরি। তাই চট্টগ্রামরক জনদুরভপ াগ ও

জলািদ্ধতা মুক্ত কেরত চট্টগ্রাম মহানগেীে সিসভন্ন প্রিিা েদানকােী িেকােী িংস্থা সনজস্ব
উন্নয়ন েকল্প গ্রহরনে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেণ এিং চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন প্রিরক ছাড়্ত্র গ্রহণ একান্ত আিশযক। এমতািস্থায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
অিকা ারমায় (োস্তা, প্রেন, কালভাটপ, ব্রীজ) সিসভন্ন িেকােী িংস্থা কতৃপ ক সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প
গ্রহরণে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেণ ও ছাড়্ত্র গ্রহরণে সিষরয় চট্টগ্রাম
মহানগেীে িকল প্রিিা েদানকােী িেকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনানয িেকাসে দিে িমূহরক
অনুরোধ কো হরলা ।
৪ জুলাই ২০১৭ সি.
১১নং দরেণ কাট্টলী ওয়ার্ম আওয়ার্ীলীক্ষগর সাধারণ সম্পাদক
অসুস্থ মর্াহাম্মদ আসলার্ সওদাগর এর শর্যা পাক্ষশ
র্াননীয় মর্য়র আ জ র্ নারির উদ্দীন
চট্টগ্রাম নগেীে ১১নং দসেণ কাট্টলী ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক অিুস্থ প্রমাহাম্মদ
আিলাম িওদাগেরক ৩ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে প্রদখরত তাে িািভিরন ান চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক আ জ ম নাসছে
উদ্দীন। সতসন অিুস্থ এ প্রনতাে িািভিরন সগরয় তাাঁে শ যা ্ারশ সকছু িময় অিস্থান করে
সচসকৎিাে প্রখাাঁজ খিে প্রনন এিং আল্লাহে দেিারে তাে িুস্থযতা কামনা করেন। এ িময় চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগ সনক িম্পাদক প্রনামান আল মাহমুদ, আওয়ামীলীগ প্রনতা
প্রমাহাম্মদ ইিহাক, িাংলারদশ ্ূজা উদ া্ন ্সেষদ িারিক িাধােণ িম্পাদক ও মহানগে
ুিলীগ প্রনতা িুমন প্রদিনাি, ্াহাড়তলী িানা আওয়ামীলীগ আইন সিষয়ক িম্পাদক িুসজত
দাশ, আওয়ামীলীগ প্রনতা লায়ন প্রমাহাম্মদ ইসলয়াছ, ছাত্ররনতা প্রমা. ফাহাদ ও োন্ত প্রচৌধুেী ।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

