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পরীক্ষা কমমিমটির সভায়--- মসমটি মমিয়র
মশিক্ষা প্রমতিষ্ঠাননের মশিক্ষারর্থীনদের স্বানরর্থে সব ধরননের সুনযাগ-সুমবধা মনেমশ্চিতি করা হনব
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেরছিন, চসসিক রসরেচাসলেত সশক্ষা
প্রেসতষ্ঠারনরে সশক্ষারর্থীরদেরে স্বাররর্পে সিবি ধরেরনরে সিুরযাগ -সিুসবিধা সনসশ্চিত করো হরবি। সবিসনমরয়
মানসিম্মত সশক্ষা ও উন্নত ফলোফলে সনসশ্চিত করেরত হরবি। পময়রে বিরলেন , সশক্ষকরদেরে শতভোগ
আন্তসরেকতা ও সনষ্ঠা রাকরলেই ভোলে ফলোফলে অজর্পে ন করো সিম্ভবি। সতসন চসসিক রসরেচাসলেত
সশক্ষা প্রেসতষ্ঠারনরে সিকলে সশক্ষকরদেরেরক প্রেসতষ্ঠারনরে সিুনাম ও সিুখ্যাসত অটিু টি রোখারে আহ্বান
জানান। ৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. শসনবিারে, সিকারলে পময়ররেরে বিাসিভেবিরন চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে ররেীক্ষা কসমসটিরে সিভোয় সতসন এ আহবিান জানান । সিভোয় চসসিক প্রেধান সশক্ষা
কমর্পেকতর্পে া সমরসিসি নাসজয়া সশসরেন, সশক্ষা কমর্পেকতর্পে া পমা. সিাইফুরে রেহমান, ররেীক্ষা কসমসটিরে সিদেসি্য
পমা. আবিুলে পহারসিন, সিুকুমারে পদেবিনার, কমরলেসি ধরে, জালোলে আহরমদে ও পমাহাম্মদে পহারসিন
সিহ সিংসশ্লিষ্টরো উরসস্থিত সছিরলেন। ২০১৭ সিরন চসসিক রসরেচাসলেত ৪৭সটি সশক্ষা প্রেসতষ্ঠান পররক
এসিএসিসসি সনবির্পোচনী ররেীক্ষায় ৬ হাজারে ৩ শত ৬ জন সশক্ষারর্থী অংশ গ্রহন কররে।
চট্টগ্রাম- ৪ নরভেম্বরেরে ২০১৭সখ.

নেগরীর সাগমরকা মরানডে ৬৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টিাকা ব্যনয় ১ মকনলামমিনোর সড়নক
স্থামপতি ৯৮মটি এলইমডে সড়কবামতি উনদ্বাধনে করনলনে- মমিয়র আ জ মি নোমছির উদ্দীনে

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেরছিন , নগরেীরে ১১ হাজারে ৪৬
সকরলোসমটিারে সিড়রক এলেইসডি লোইসটিং করো হরবি। এ লেরক্ষ আজ সিাগসরেকা পরোরডি ৬৪ লেক্ষ ৩৪
হাজারে টিাকা বি্যরয় ১ সকরলোসমনারে সিড়রক স্থিাসরত ৯৮সটি এলেইসডি সিড়কবিাসতরে উরদ্বাধন করো
হরলো। সতসন বিরলেন, ২০১৫-১৬ অরর্পে বিছিররে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সনজস্ব অরর্পে ায়রন ৪৯
লেক্ষ ৮০ হাজারে টিাকা বি্যরয় কাজীরে পদেউরেী হইরত ইস্পাহানী হরয় টিাইগারে রাসি রযর্পেন্ত ১
সকরলোসমটিারে সিড়রক ১০০সটি এলেইসডি বিাসত স্থিারন করো হরয়রছি । চলেসত অরর্পে বিছিররে কাজীরে
পদেউরেী হইরত সনউমারকর্পেটি ২ সকরলোসমটিারে সিড়রক ১১৮সটি , টিাইগারে রাসি হইরত বিাসরেক সবিসল্ডিং
রযর্পেন্ত ৫ সকরলোসমটিারে সিড়রক ১৬৪সটি এলেইসডি বিাসত স্থিাররনরে কাযর্পেক্রম চসসিরকরে সনজস্ব
অরর্পে ায়রন চলেমান রেরয়রছি। এই ৭ সকরলোসমটিারে সিড়রক ২৮২সটি এলেইসডি বিাসত স্থিাররন ২ পকাসটি
১৩ লেক্ষ ৬২ হাজারে টিাকা বি্যয় হরবি। এ ছিাড়াও নগরেীরে আন্দরেসকল্লা হইরত পকারতায়ালেী পমাড়
রযর্পেন্ত ১.২ সকরলোসমটিারে সিড়রক ৮২সটি বিাসত , পক সসি পদে পরোরডি ০ .৯ সকরলোসমটিারে সিড়রক ৬০সটি
বিাসত এবিং সসিরনমা র্যারলেসি এলোকায় ১সকরলোসমটিারে সিড়রক ৬৭সটি বিাসত স্থিাররন ১ পকাসটি ৭৭
লেক্ষ ৮২ হাজারে ২০৩ টিাকারে কাযর্পোরদেশ প্রেদোন করো হরয়রছি । পময়রে বিরলেন, চসসিরকরে সনজস্ব
অরর্পে ায়রন ২০১৫-১৬ অরর্পে বিছিরে এবিং ২০১৭-১৮ অরর্পে বিছিররে ১২.০১ সকরলোসমটিারে সিড়রক ৬ শত
৮৯সটি এলেইসডি বিাসত স্থিাররন ৪ পকাসটি ৬৮ লেক্ষ ৭৮ হাজারে ৬০৩ টিাকা বি্যসয়ত হরবি ।
নগরেবিাসিীরক অন্ধকারে পররক মুক্ত করোরে লেরক্ষ পসিবিারে অংশ সহরসিরবি এলেইসডি লোইসটিং কমর্পেসিূসচ
বিাস্তবিায়ন করেরছি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন আররো বিরলেন , এ
পক খান পররক সনমতলো সবিমান চত্বরে রযর্পেন্ত পরাটির্পেকারনসটিং সিড়ক এবিং আগ্রাবিাদে এরক্সেসি পরোডি
উন্নয়রন সঠিকাদোরে সনযুক্ত করো হরয়রছি। এ প্রেকরল্পে ১০৩ পকাসটি টিাকা বি্যয় হরবি। উভেয় সিড়রকরে
সনচু জায়গা উচু করো হরবি। রোস্তারে দেু’রারশ বিড় আকাররেরে নালো সনমর্পোণ করো হরবি। মাঝখারন
সমডি আইরলেন্ড এবিং এলেইসডি লোইসটিং এরে মাধ্যরম সবিউসটিসফরকশরনরে আওতায় সনরয় আশা
হরবি। রোস্তারে বিতর্পে মান অবিস্থিা পররক নগরেবিাসিীরক মুক্ত করো হরবি। পময়রে নগরেীরে উন্নয়ন ও
শতভোগ পসিবিারে স্বাররর্পে স্বাস্থি্য ও সশক্ষা , পযাগারযাগ, আরলোকায়ন ও রসরেচ্ছন্ন রসরেরবিরশরে জন্য
সিকলেরক সনয়সমত পরৌরেকরে প্রেদোন করোরে জন্য আহ্বান জানান । ৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ.
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শসনবিারে, সিন্ধ্যায় নগরেীরে সিাগসরেকা পরোরডি এলেইসডি লোইসটিং কাযর্পেক্রম উরদ্বাধন উরলেরক্ষ্য
অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন প্রেধান অসতসররে ভোষরন পময়রে এ আহবিান জানান । পময়রে সিুইচ অন কররে
সিড়কবিাসতরে উরদ্বাধন কররেন। অনুষ্ঠারন সিভোরসতত্ব কররেন ২৩নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে ও সবিদেু্যৎ
স্থিায়ী কসমসটিরে সিভোরসত পমাহাম্মদে জারবিদে। এরত র্যারনলে পময়রে পচৌধুরেী হাসিান মাহমুদে হাসিনী ,
সনছিারে উদ্দীন আহরমদে মঞ্জু, কাউসন্সিলেরে পমারেরশদে আকতারে পচৌধুরেী, জহুরুলে আলেম জসসিম,
সিারহদে ইকবিালে বিাবিু, ছিারলেহ আহরমদে পচৌধুরেী, হাজী নুরুলে হক, সিংরেসক্ষত ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে
আসবিদো আজাদে, পজসিসমনা খানম, প্রেধান প্রেরকৌশলেী পলে. করণর্পে লে মসহউসদ্দন আহরমদে,
তত্ত্বাবিধায়ক প্রেরকৌশলেী মাহফুজুলে হক, সনবির্পোহী প্রেরকৌশলেী ঝুলেন কুমারে দোশ, সিহকারেী
প্রেরকৌশলেী পরেজাউলে বিারেী ভেূ ইয়া, সবিরবিক কাসন্ত দোশ , পমাহাম্মদে এম এ হারসিম সিহ
প্রেরকৌশলেীবিৃন্দ উরসস্থিত সছিরলেন।
চট্টগ্রাম- ৪ নরভেম্বরেরে ২০১৭সখ.

২নেং ওয়ানডের্থে নোগমরকনদের মবশিাল সমিানবনশি- মমিয়র আ জ মি নোমছির উদ্দীনে
মটিানকনে টি্যাক্স ১০২ টিাকা মরনক কমমিনয় ৫১ টিাকায় মনেধর্থোরণ কনরমছি
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন , সিম্প্রসত অনুসষ্ঠত
রঞ্চবিাসষর্পেকী পরৌরেকরে মূলে্যায়নরক পকন্দ্র কররে সনন্দুকরদেরে একসটি অংশ অররোজনীসতরত
জসড়রয় নগরেবিাসিীরক সবিভ্রান্ত করোরে অরপ্রেয়ারসি সলেপ হরয়রছি । আসরলে সরেসভেউ পবিারডির্পে রে
সবিরবিচনায় তারদেরে অরপ্রেচারে ও সবিভ্রাসন্ত পররক সিম্মাসনত পহাল্ডিারেগণ ধীররে ধীররে মুসক্ত পররয়
স্বসস্থিরত আসরলে পবিাডির্পে পররক ঘররে সফরেরত শুরু কররেরছি। পময়রে বিরলেন , অতীরতরে পটিারকন টি্যাক্সে
সিবির্পেসন¤œ ১০২ টিাকা সছিলে। আসম তারদেরে এই পটিারকন টি্যাক্সে কসমরয় ৫১ টিাকায় সনধর্পোরেণ
কররেসছি। এই ৫১ টিাকা রসরেরশারধ পকান পহাল্ডিারে অররোগ মরন করেরলে আসম তারদেরে হরয় প্রেসত
বিছিরে সনজ তহসবিলে পররক পটিারকন টি্যাক্সে সসিসটি কররর্পে াররেশনরক রসরেরশাধ কররে পদেবি। আসরলে
সরেসভেউ পবিারডির্পে রে সবিরবিচনায় সবিধবিা, গরেীবি, সনঃস্ব, অসিচ্ছলে মানুষরদেরে সিরবির্পোচ্চ ছিাড় পদেওয়া
হরচ্ছ। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন অন্যায় ভোরবি গরেীরবিরে উররে টি্যাক্সে ধাযর্পে্য কররে পকান ধরেরনরে
জুলেুম করোরে ইচ্ছা পরাষন কররেনা। তরবি সিচ্ছলে ও সবিত্তবিানরদেরে পরৌরেকরে সনয়সমত রসরেরশাধ
কররে নাগসরেক পসিবিা সনসশ্চিত করোরে জন্য আহবিান জানান পময়রে। সতসন বিরলেন , আসম সবিরবিক
দ্বারো রসরেচাসলেত হই। জীবিরন উত্থান-রতন পদেরখসছি, জুলেুম-সনযর্পোতন ও অরবিাদে অরনক সিহ্য
কররেসছি। অন্যারয়রে কারছি মারানত করোরে সশক্ষা-দেীক্ষা সনরত রাসরেসন। যা সিত্য, যা বিাস্তবি তাই
সবিশ্বাসি কসরে এবিং সিত্যরক প্রেসতসষ্ঠত করোরে পচষ্টা কসরে । নগরেবিাসিীরে গুরুদোসয়ত্ব কারধ সনরয়রছি
তারদেরে প্রোর্য পসিবিা শতভোগ পদেয়ারে জন্য। তরবি আইন ও সবিসধ -সবিধারনরে সবিররেীরত অন্যায় ও
অসবিচারে করোরে পকান অসভেপ্রোয় আমারে পনই। সতসন পসিবিারে স্বাররর্পে সিকলেরক সনয়সমত পরৌরেকরে
আদোয় করো এবিং এরসিসিরমরন্টেরে কারেরণ পকান আরসত্ত রাকরলে ১১ নরভেম্বরে ২০১৭ এরে মরধ্য
আসরলে করোরে আহবিান জানান। ৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. শসনবিারে সবিরকরলে নগরেীরে কুলেগাঁ ও স্কুলে
ময়দোরন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে ২নং জালোলোবিাদে ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে আরয়াসজত সবিশালে
সিুধী সিমারবিরশ প্রেধান অসতসররে ভোষরন পময়রে এ আহবিান জানান । রঞ্চবিাসষর্পেকী পরৌরেকরে
রুনঃমূলে্যায়ন সিংক্রান্ত সবিষরয় নাগসরেকরদেরে অবিসহত করোরে লেরক্ষ আরয়াসজত সবিশালে এ
সিমারবিরশ সিভোরসতত্ব কররেন স্থিানীয় ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে সিারহদে ইকবিালে বিাবিু।
সিমারবিরশ এলোকাবিাসিীরদেরে ররক্ষ আলেহাজ্ব পমা . ইব্রাসহম, হাজী আবিদেুলে মারলেক, আলেহাজ্ব
পমা. ইয়াকুবি, শসফকুলে আলেম, পমা. আসমনুলে হক খান, আবিু সসিয়দে আজম, হারুন উরে রেসশদে,
বিাহারে উসদ্দন, আবিদেুলে কসরেম, আরনায়ারে পহারসিন, এ এম মসহউসদ্দন, আবিদেুলে মান্নান, আবিু
নারছিরে তালেুকদোরে, রোজা সময়া রোজু, মাহফুজুরে রেহমান পখাকন, পমা. ইসিহাক, আবিদেুল্লাহ আলে
মামুন, লেুৎফরে রেহমান, হুমায়ুন আলেম মুন্না, পসিসলেম উসদ্দন বিাদেশা, এমদোদে উসদ্দন, সবিপ্লবি,
সদেদোরুলে আলেম, ইকবিালে হাসিান বিাবিু, পশখ ফজরলে রোসব্বি ইমন , নওবিাবি সসিরোজরদ্দৌল্লা, নুরে
আলেম মুন্না, আসবিদে শাহসরেয়ারে, সনশান ও ইসিমাইলেসিহ সিংসশ্লিষ্ট ওয়ারডির্পে রে গন্যমান্য বি্যসক্তবিগর্পে
তারদেরে মতামত তরলে ধররেন। রররে একসটি রে্যালেী রোজরর রদেসক্ষন কররে।
সংবাদেদোতিা
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