চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
৯ আগষ্ট ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় উরেদ অসিযান ্সেচাসলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারগ সিটি মযাসজরেট িনসজ্া শেসমন ও প্রেশাল মযাসজরেট ( ুগ্ম
প্রজলা জজ) জাহানাো প্রেের্ৌি এে প্রনতৃ রে ০৯ আগষ্ট ২০১৭সি. িুধিাে চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায়
উরে্ অসি ান ্সেচাসলত হয়। অসি ানকারল মরহশ খাল ও গয়নাে ছড়াে খারলে ্ারড়ে অবিধ
স্থা্না উরে্ কো হয়।
অসি ানকারল স্থানীয় ১১ নং ওয়ারডপে কাউসিলে প্রমােরশ্ আকতাে প্রচৌধুেী সিটি কর্পারেশরনে
িংসিষ্ট সিিাগ িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগণ, সিএমস্ ্ুসলশ মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
৯ আগষ্ট ২০১৭ সি.
জনরনতা ইিহাক সময়াে নাগসেক শশাক িিায় মাননীয় শময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
মৃতযুে ্ূর্প ্যপ ন্ত িৎ জীর্ন যা্রন অসর্চল তুাগী, ্সেশ্রমী ও ্েীসিত
এ শনতা সিরলন কমীর্ান্ধর্
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, জাসতে জনক িঙ্গিন্ধুে
একসনষ্ঠকমী সহরিরি জনরনতা ইিহাক সময়াে তযাগ আওয়ামীলীরগ এক সিেল ্ৃষ্টান্ত। তাাঁে হারত অর্প
িম্প্ এে মাসলক হওয়াে অিাধ িুর াগ র্াকা িরেও িম্পর্ে েসত তাে প্রকন প্রমাহ সছল না। অিীম
িাহিী ও আ্রশপে মূতপ েসতক ইিহাক সময়া অনুকেনীয় এক িযসিে সছরলন। প্রময়ে িরলন, মহান
মুসি ুরে িসিয় অংশ গ্রহণ এিং স্বাধীন িাংলার্শ ্ুনগপঠরন গুরুে্ূণপ িূ সমকা সছল তাাঁে। মেহুম
ইিহকা সময়া আজীিন িঙ্গিন্ধুে আ্শপ তর্া মহান মুসি ুরেে প্রচতনা িাস্তিায়রন সছরলন সনরিস্ত।

সতসন িরলন, িঙ্গিন্ধু হতযাে েসতিা্ ও স্বস্বোচাে, িাম্প্র্াসয়কতা সিরোধী এিং প্রিাট-িারতে
অসধকাে আ্ায়, গণতন্ত্র েসতষ্ঠাে আরদালন-িংগ্রারম ইিহাক সময়া সছরলন অগ্রিারগ। এজনয
চট্টগ্রামিািীিহ প্রগাটা জাসত তারক সচেস্ন স্মেণ োখরি। মৃতুযে ্ূিপ ্ পন্ত িৎ জীিন া্রন অসিচল
তযাগী, ্সেশ্রমী ও ্েীসিত এ প্রনতা সছরলন কমীিান্ধি। সনরজে ও ্সেিারেে কর্া সচন্তা না করে
প্রকিল ্রলে কমীর্ে িুখ-শাসন্তে কর্াই সচন্তা কেরতন প্রিসশ। ইিহাক সময়া িঙ্গিন্ধুে আ্শপ
িাস্তিায়রন সছরলন সনরিস্ত। ৮ আগষ্ট ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল প্রজলা ্সেষ্ সমলনায়তরন
িঙ্গিন্ধু ও জাতীয় চাে প্রনতা স্মৃসত ্সেষ্ এিং চট্টগ্রাম িাসহতয ্াঠচরিে প্র ৌর্ আরয়াজরন অনুসষ্ঠত
িাংলার্শ আওয়ামীলীরগে উ্র্ষ্টা, িারিক গণ্সেষ্ ও িংি্ এিং মহান মুসি ুরেে অনযতম
িংগঠক জনরনতা মেহুম প্রমাহাম্ম্ ইিহাক সময়াে নাগসেক প্রশাক িিায় েধান অসতসর্ে িিরিয
প্রময়ে এিি কর্া িরলন । প্রশাক িিায় িিা্সতে করেন খযাসতমান িমাজ সিজ্ঞানী িাংলার্শ
আওয়ামীলীরগে উ্র্ষ্টা ও সেসময়াে সিশ্বসি্যালরয়ে উ্াচা প েরেিে ড. অনু্ম প্রিন। িংগঠরনে
িাধােণ িম্পা্ক প্রমা. আি্ুে েসহম এে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠত নাগসেক প্রশাক িিায় সিরশষ অসতসর্
সছরলন চট্টগ্রাম প্রজলা ্সেষর্ে প্রচয়ােমযান উত্তে প্রজলা আওয়ামীলীগ এে িাধােণ িম্পা্ক এম এ
িালাম, ্সিণ প্রজলা আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পা্ক প্রমা. মসেজুে েহমান, চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িহ িিা্সত মাহতাি উসদ্দন প্রচৌধুেী ও নঈম উসদ্দন আহম্ প্রচৌধুেী, জনরনতা
মেহুম প্রমা. ইিহাক সময়াে স্বজষ্ঠ ্ুত্র প্রমা. প্রেজওয়ান, িাংলার্শ কসমউসনষ্ট ্াটিপ চট্টগ্রাম প্রজলা
িাধােন িম্পা্ক েরেিে অরশাক চন্দ্র িাহা, জাি্ চট্টগ্রাম মহানগে িাধােণ িম্পা্ক প্রমা. জসিম
উসদ্দন। নাগসেক প্রশাক িিায় আরো িিিয োরখন চট্টগ্রাম সিশ্বসি্যালরয়ে োচযিাষা সিিারগে
েধান েরেিে ড. সিনরিাসধ সিিু , সশিাসি্ অধযা্ক েজলুল হক, িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পা্ক
স্বিয়্ উমে োরুক, িাংগঠসনক িম্পা্ক ও চসিক ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমু্ হািনী,
্যারনল প্রময়ে-২ সমরিি প্রজািাইো নাসগপি খান, মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্র্ষ্টা আলহাি এম
এনামুল হক প্রচৌধুেী, িাংলার্শ আওয়ামী ি
ু লীরগে প্রেসিসডয়াম ি্িয স্বিয়্ মাহমু্ল
ু হক,
িাংলার্শ মুসির াো িংি্ চট্টগ্রাম প্রজলা কমান্ডাে িাহাি উসদ্দন, মহানগে কমান্ডাে প্রমাজােেে
আহম্, চট্টগ্রাম িাংিাস্ক ইউসনয়রনে িারিক িিা্সত নাসজম উসদ্দন শযামল, চট্টগ্রাম উত্তে প্রজলা
আওয়ামীলীরগে সশিা িম্পা্ক প্রি্ারুল আলম প্রি্াে, েরকৌশলী প্র্রলায়াে প্রহারিন মজুম্াে,
নযা্ প্রনতা এম এ িাষানী, ২৪ নং ওয়াডপ কাউসিলে নাজমুল হক সডউক, কাউসিলে হািান মুো্
সিপ্লি, আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রিলাল আহম্, প্রোটাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াছ, চট্টগ্রাম প্রজলা ্সেষ্ ি্িয
আকতাে মাহমু্ ্ােরিজ, আওয়ামীলীগ প্রনতা স্বিয়্ প্রমাহাম্ম্ জাকাসেয়া, প্রমা. জামাল উসদ্দন,

িাংিাস্ক সকেন শমপা, আিু িুসেয়ান,

ুিলীগ প্রনতা জারি্ুল ইিলাম সশ্ন, িুমন প্র্িনার্,

শাখাওয়াত প্রহারিন িাকু, নঈম উসদ্দন খান, প্রমাস্তাক আহম্ টি্ু, জামাল উসদ্দন, আি্ুি শাকুে
োরুকী, িারিক ছাত্ররনতা জাহাঙ্গীে প্রহারিন শান্ত, আি্ুল্লাহ আল মামুন, ইয়াসছে আোোত,
এড.নজরুল ইিলাম, চট্টগ্রাম ইসতহাি চচপা প্রকরন্দ্রে িিা্সত প্রিারহল প্রমাহাম্ম্ েখরুসদ্দন, মুসির াো
প্রলয়াকত প্রহারিন, চট্টগ্রাম িাসহতয ্াঠ চরিে িাধােন িম্পা্ক প্রমা. আসিে ইকিাল,অমে ্ত্ত,
ছাত্রলীগ প্রনতা নাসজম উসদ্দন োরিল, প্রিােহান উসদ্দন সগোেী,এড.টি্ু সশল জয়র্ি, িালাউসদ্দন
সলটন,আসমনুল সনজামী সেোত, মাকিু্ে
ু েহমান মািু্, শাহা্াত প্রহারিন, প্রহমারয়ত ইিলাম খান
মুন্না, োহা্ আসনি, িাখাওয়াত প্রহারিন প্র্য়ারু, ি ম সজয়াউে েহমান, িাখাওয়াত প্রহারিন িওকত,
িালাউসদ্দন মনু, আনদ মজুম্াে, োরশ্ মাহমু্ স্য়াি, প্রমা. প্রহারিন িাদ্দাম িহ অনযো। নাগসেক
প্রশাক িিাে সিরশষ অসতসর্ চট্টগ্রাম প্রজলা ্সেষ্ প্রচয়ােমযান এম এ িালাম িরলন, াো িমারজ
মানুরষে কলযারন কাজ করে তার্ে মৃতুয প্রনই। জনরনতা ইিহাক সময়া জীসিত কারল িততারক ধােন
করে োজনীসত করে প্রগরছন। তাাঁে মরধয প্রলাি লালিা সছল না। সেসময়াে সিশ্বসি্যালরয়ে উ্াচা প
েরেিে ড. অনু্ম প্রিন িিা্সতে িিরিয িরলন, জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে সিশ্বস্থ িংগঠক ইিহাক
সময়া িততা ও সনষ্ঠারক জীিন চলাে ্ারর্য় সহরিরি গ্রহণ করে স্মেনীয় ও িেণীয় িযসি সহরিরি
সচেস্ন প্রিাঁরচ র্াকরি। চট্টগ্রাম ্সিণ প্রজলা আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পা্ক প্রমা. মসেজুে েহমান
িরলন, োজনীসতে প্রিরত্র খনই ্ুুঃিময় এরিরছ তখন ইিহাক সময়া িীরেে প্রিরশ আওয়ামীলীরগে
্তাকারক িামরন এসগরয় সনরয় প্রগরছন। সতসন িয়রক জয় করেরছন। সশিাসি্ েরেিে েজলুল হক
িরলন, ্ুস্প ন ও ্ুুঃিমরয় োজবনসতক প্রনতার্ে োজ্রর্ ্াওয়া খন ্ুস্কে সছল তখন ইিহাক সময়া
োজ্র্রক ঠিকানা সহরিরি িাস্তরি রূ্ স্রয়রছন। সতসন মরেও অমে হরয় র্াকরি। স্ব্সনক িীে
চট্টগ্রাম মরেে িম্পা্ক ইিহাক সময়াে সিসিন্ন স্মসৃ ত তু রল ধরে িরলন, সতসন প্রকানস্ন অনযারয়ে
কারছ মার্ানত করেনসন।
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