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৭ জুলাই ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেে েীসি সের্প ােেী িভায়
মােেীয় মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
৭ জুলাই ২০১৭ সি. শুক্রিাে, িকারল নগেভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্ধ্পতন কততপ ্ক্ষরক সনরয় নীসত সনর্পােনী
িভা করেন। িভায় প্রময়ে িেকাে েসতশ্রুত উন্নয়ন কমপকান্ড ্সেচালনা অিযাহত োখাে স্বারথপ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে অনুকুরল ২ হাজাে ৫ শত প্রকাটি টাকা িোদ্ধ প্রচরয় গণ-েজাতন্ত্রী
িাংলারদশ িেকারেে মাননীয় অথপমন্ত্রী িোিরে ৩ জুলাই ২০১৭ সি. তাসেরখ প্রেসেত
উ্ানুষ্ঠাসনক ্ত্র প্রেেন এিং িম্প্রসত অসত ির্পরনে ফরল চট্টগ্রাম নগেীে ক্ষসতগ্রস্ত ১৫ টি িড়রকে
নাম উরেখ করে স্থানীয় িেকাে, ্সে উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালরয়ে দাসয়রে সনরয়াসজত মাননীয়
মন্ত্রীে িোিরে নগেীে ক্ষসতগ্রস্ত িড়কিমূহ জরুেী সভসিরত প্রমোমরতে জনয ৫শত প্রকাটি টাকাে
প্রথাক িোদ্ধ প্রচরয় ্ত্র প্রেেন এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে অিকাঠারমায় (োস্তা, প্রেন,
কালভাটপ, ব্রীজ) সিসভন্ন িেকােী িংস্থা কততপ ক সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প গ্রহরণে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরক অিগত কেন এিং িাড়্ত্র গ্রহণ েিরে ৩ জুলাই ২০১৭ সি. তাসেরখ স্থানীয় িেকাে,
্সে উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালরয়ে দাসয়রে সনরয়াসজত মাননীয় মন্ত্রী,্সেকল্পনা মন্ত্রণালরয়ে
দাসয়রে সনরয়াসজত মাননীয় মন্ত্রী, গতহায়ন ও গণ্ূতপ মন্ত্রনালরয়ে দাসয়রে সনরয়াসজত মাননীয় মন্ত্রী,
স্থানীয় িেকাে সিভারগে মাননীয় িসচি, ্সেকল্পনা মন্ত্রনালরয়ে মাননীয় িসচি, প্রভৌত
অিকাঠারমা সিভাগ এে িদিয এিং গতহায়ন ও গণ্ূতপ মন্ত্রনালরয়ে িসচি িোিরে প্রেসেত
উ্ানুষ্ঠাসনক ্ত্র প্রেেরণে সির্য় িহ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কততপ ্ক্ষ কততপ ক জলািদ্ধতা সনেিরনে লরক্ষ
িংসিস্ট মন্ত্রনালরয় প্র্শকত ত ৫ হাজাে ৭ শত প্রকাটি টাকাে প্রমগােকল্প িংক্রান্ত সির্রয়ে উ্ে
আরলাচনা অনুসষ্ঠত হয়। িভায় সিসিএ প্র্শকত ত েকল্প িমূরহে িারথ

ারত চট্টগ্রাম সিটি

কর্পারেশন এিং অনযানয িংস্থাে দাসখলকত ত েকল্প িমূরহে ্ূনোিতসি না ঘরট প্রিসদকগুরলা

সিরিচনায় এরন িংসিস্ট মন্ত্রনালরয় প্র্শকত ত িকল েকরল্পে সির্য়িস্তু খসতরয় প্রদখাে সনরদপ শনা
প্রদয়া হয়। িভায় সিসিএ িা অনয প্রকান িংস্থা কততপ ক চট্টগ্রাম নগেীে উন্নয়ন িংক্রান্ত,
অিকাঠারমাগত অথিা অনয প্র প্রকান েকল্প গ্রহণ এিং িংসিষ্ট মন্ত্রনালরয় প্র্শ কোে ্ূরিপ
িংসিষ্টরদে গতসহত এিং েস্তাসিত েকল্প িমূরহে সির্রয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেন
এিং িাড়্ত্র গ্রহরনে িেকাসে সনরদপ শনা করঠােভারি প্রমরন চলাে আহিান জানারনা হয়। নীসত
সনর্পােনী িভায় অনযরদে মরর্য চসিক এে ের্ান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ িামিুরদ্দাহা, ের্ান
েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরমদ, ের্ান সহিাি েক্ষন কমপকতপ া প্রমা. িাইফু সদ্দন,
তোির্ায়ক েরকৌশলী প্রমা. েসফকুল ইিলাম, মসনরুল হুদা িহ অনযো উ্সস্থত সিরলন।
৭ জুলাই ২০১৭ সি.
ঐকযবদ্ধ ও িুশক্স
ৃ খল আদশপ িংগঠরেে কমীবাসিেী মে মকাে অশুভ শসিরক প্রসিিি
করে িংগঠেরক শসিশালী অবস্থারে গরে িু লরি িক্ষম। ৪েং চান্দগাাঁও ওয়ার্প
আওয়ামীলীরগে ঈদ ্ুেপসমলেী অেুষ্ঠারে মােেীয় মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িার্ােন িম্পাদক আ জ
ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ঐকযিদ্ধ ও িুশতক্সখল আদশপ িংগঠরনে কমীিাসহনী প্র প্রকান অশুভ
শসিরক েসতহত করে িংগঠনরক শসিশালী অিস্থারন গরড় তু লরত িক্ষম। সতসন িরলন ্াড়ায়,
মহোয়, ওয়ািপ, থানা ও নগরে আওয়ামীলীগরক শসিশালী করে অ্শসিে িকল অ্তৎ্েতা
েসতহত কেরত হরি। আওয়ামীলীগ তত নমূল মানুরর্ে িংগঠন। জাসতে জনক িেিন্ধু প্রশখ
মুসজিুে েহমারনে প্রনতত রে সতরল সতরল গরড় উঠা এ িংগঠন মাটি ও মানুরর্ে ভার্া িুরে তারদে
েসতটি দািী িাস্তিায়ন করে ারে। জনরনত্রী িাংলাে ের্ানমন্ত্রী প্রদশেতœ প্রশখ হাসিনাে প্রনতত রে
আগামী সনিপাচরন আওয়ামীলীগরক সি্ুল প্রভারট জয়ী কোে জনয সতসন চান্দগাাঁওিািীে েসত
আহিান জানান। ৬ জুলাই ২০১৭ সি. িতহষ্পসতিাে, িন্ধযায় স্থানীয় ওরয়ষ্টানপ ্ারকপ

চট্টগ্রাম

নগেীে ৪ নং চান্দগাাঁও ওয়ািপ আওয়ামীলীগ আরয়াসজত ঈদ ্ুনপসমলনী উ্লরক্ষ অনুসষ্ঠত
আরলাচনা িভায় ের্ান অসতসথে ভার্রন প্রময়ে এ আহিান জানান। িংগঠরনে িভা্সত
আলহাজ্ব নুে প্রমাহাম্মদ নুরুে িভা্সতরে এিং িার্ােন িম্পাদক সিজ্ঞ আইনজীসি আইয়ুি

খারনে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠত ঈদ ্ুনপসমলনী অনুষ্ঠারন সিরশর্ অসতসথ সিরলন সিসিএ এে
প্রচয়ােমযান ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে প্রকার্ার্যক্ষ আলহাজ্ব আিদুচ িালাম, চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্রদষ্টা ও জাতীয় শ্রসমকলীরগে গ্ম
ু িার্ােন িম্পাদক আলহাজ্ব িফে
আলী, িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মাহমুদ, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্রদষ্টা ও
চান্দগাাঁও থানা আওয়ামীলীরগে আহিায়ক িারিক কসমশনাে আলহাজ্ব নুরুল ইিলাম, মহানগে
আওয়ামীলীরগে তথয ও গরির্না িম্পাদক চন্দন র্ে। ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সত
িদরুল আলম খান, প্রমাজারহরুল হক প্রচৌর্ুেী, জাফে আহমদ খান, সিয়দ মঈনুসদ্দন আলম,
িাংগঠসনক িম্পাদক এনামুল হক, প্রকার্ার্যক্ষ প্রমা. আইয়ুি, ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে উ্রদষ্টা প্রমা.
সিোজুল ইিলাম প্রচৌর্ুেী, মাহফু জুল আলম প্রচৌর্ুেী, েরিার্ িড়–য়া, আিদুি িালাম, প্রমা. েসফক,
সি ইউসনট আওয়ামীলীরগে িার্ােন িম্পাদক প্রমাহাম্মদ হারুন, জাতীয় শ্রসমকলীগ কালুেঘাট
সশল্পাঞ্চল শাখাে িভা্সত আলী আকিে, চান্দগাাঁও ওয়ািপ আওয়ামী ি
ু লীরগে িভা্সত শওকত
আলী,িার্ােন িম্পাদক িেওয়াে খান, িাংগঠসনক িম্পাদক ইব্রাসহম ভু ট্টু, আওয়ামী
¯প্র ^োরিিকলীগ প্রনতা শওকত আকিে োরশদ, হািান মুোদ জারিদ, জামাল উসদ্দন, িাত্রলীগ
প্রনতা িাফারয়ত, শাখাওয়াত, হুমায়ুন কসেম প্রহলাল ও িুমন িহ অনযো িিিয োরখন।
্ুনপসমলনী অনুষ্ঠারনে সিরশর্ অসতসথ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কততপ ্রক্ষে প্রচয়ােমযান ও মহানগে
আওয়ামীলীরগে প্রকার্ার্যক্ষ আলহাজ্ব আিদুচ িালাম িরলন, প্রশখ হাসিনাে সভশন ও উন্নয়ন
কা পক্রম তোসিত কেরত আওয়ামীলীরগে িিপস্তরেে প্রনতা-কমীরদে সনেলি ্সেশ্রম কেরত হরি।
আিন্ন সনিপাচরন দলরক জয়ী কোে জনয িকলরক একতািদ্ধ থাকরত হরি।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

