চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১০ এসেল ২০১৭ সি.

মাষ্টারদা সূর্যসসন চত্বসর ভাস্কর্য ও ফ ায়ারা স্থাপসনর বিষসয় বসটি ফময়সরর সাসে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদযালসয়র চারুকলা ইনবষ্টটিউসের পবরচালক ও অধ্যাপকসদর
মতবিবনময় অনুবিত
ইসিহারিে কালজয়ী ্ুরুষ সিটিশ সিরোধী
আরদালরনে ্ুরোধা চট্টগ্রারমে কৃ সি িন্তান
মাষ্টােদা িূ পরিরনে স্মসৃ ি েক্ষায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন উরদযাগ গ্রহন করেরেন। নগেীে
লালসদঘীে প্রমাড়রক মাষ্টােদা িূ পরিন চত্বে নামকেণ করে প্রিখারন ইসিহাি ও ঐসিরহযে
সিসিরি িাৎ্ প্ূণপ িূ পরিন িাস্ক প সনমপাণ ও প্র ায়াো স্থা্রনে লরক্ষ ১০ এসেল ২০১৭ সি.
প্রিামিাে, দু্ুরে প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিশ্বসিদযালরয়ে চারুকলা ইনসষ্টটিউরেে ্সেচালক
শায়লা শােসমন, িহকােী অধযা্ক প্রমা. আসিকুল ইিলাম ও অিীম কুমাে োয় চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে িারে মিসিসনময় করেন। প্রময়ে আ
জ ম নাসেে উদ্দীন ইসিহাি
ও ঐসিরহযে সনদশপন সহরিরি আধুসনক ে ুসি সনিপ ে
দৃসষ্টনদন করে মাষ্টােদা িূ পরিন চত্বেরক িাজারনাে সিষরয় চারুকলা ইনসষ্টটিউরেে
িহর াগীিা কামনা করেন। চারুকলা ইনসষ্টটিউে এ সিষরয় ড্রইং, সিজাইন িহ েকল্পটিে
একটি েস্তািনা প্রময়ে িোিরে উ্স্থা্ন কেরিন িরল প্রময়েরক আশ্বস্থ করেন। প্রময়ে
আশা করেন, কম িমরয়ে মরধয িূ পরিন চত্বে জনিাধােরণে জনয উ্স্থা্ন কো িম্ভি
হরি। এ িময় প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমা. মঞ্জুরুল ইিলাম, েধান স্থ্সি এ প্রক এম
প্রেজাউল কসেম ও জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিদুে েসহম িহ িংসিষ্ট কমপকিপ াো
উ্সস্থি সেরলন।
চট্টগ্রাম- ১০ এসেল ২০১৭ সি.

নগরীর রামপুর ওয়াসডয ২০ তম বিশাখী ফমলা উসবাধ্ন করসলন
বসটি ফময়র আ জ ম নাবির উদ্দীন
িাঙাসলে ইসিহাি ও ঐসিরহযে উ্ে সিসি করে িাঙাসল জাসি বিশাখরক িেন করে।
১৪২৪ িঙ্গাব্দ িেন উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম নগেীে ২৫নং োম্ুে ওয়ারিপ িিাহ িযাস্ বিশাখী
প্রমলা ১০ এসেল প্রেরক শুরু হরলা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন প্রগাল্ুকুে ্ারড় আরয়াসজি বিশাখী প্রমলা ১০ এসেল ২০১৭ সি. প্রিামিাে, িকারল
স িা প্রকরে ও প্রিলুন উসড়রয় শুি উরবাধন করেন। প্রমলা উরবাধন ্ূরিপ অনুসিি িুধী
িমারিরশ প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, ষড় ন্ত্র ও চক্রান্ত িহ প্রকান িাধাই িাে
চলাে ্রে েসিিন্ধকিা িৃসষ্ট করে োখরি ্ােরি না। নগেিািীরক প্রদয়া েসিটি ওয়াদা
অক্ষরে অক্ষরে িাস্তিায়ন কোই িাে অঙ্গীকাে। এ েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, জাসিে স্িা
িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে শািন আমরল নানামুখী চক্রান্ত ও ষড় ন্ত্র এে মধয সদরয়
িাে উন্নয়রনে ধাোরক িাধাগ্রস্ত কোে প্রচষ্টা করেসেল। সি ল হরয় িঙ্গিন্ধুরক ১৯৭৫
িরনে ১৫ আগষ্ট সনমপমিারি হিযা করে উন্নয়রনে চাকারক িাধাগ্রস্ত কো হয়। িঙ্গিন্ধুরক
হিযা না কেরল িারক োমারনাে মি প্রকান ক্ষমিা ষড় ন্ত্রকােীরদে সেল না। এ েিরঙ্গ
প্রময়ে িরলন, মানুরষে প্রদায়া ও িালিািা োকরল প্রকান চক্রান্তই ি ল হরি না। প্রময়ে
অসিরিে সিি অসিজ্ঞিা িাস্তি সকেু সচত্র উ্স্থা্ন করে িরলন, াো নালা-নদপ মা ও
ু ে-্াি দখল, প্লে িোরদ্দে নারম প্রধাকািাসজ, আয়ির্দ্পক েকরল্পে নারম িেকােী িম্পদ
অ্চয়, সনরজরদে িাগয ্সেিিপ রনে জনয অবিধ দখল িহ প্রিাগ সিলারিে জনয িহুমুখী
অবিধ ্ন্থা অিলম্বন করেসেল িারদে মরধয প্রকউ প্রকউ অন্তরেে জ্বালা েশসমি কোে জনয
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নগেিািীে িামরন সমেযাচাে ও সিভ্রাসন্ত েড়ারনাে অ্রচষ্টায় সলি। জনাি আ জ ম নাসেে
উদ্দীন িরলন, অসিরি অরনক দু:িময় ও েসিকুলিা প্রমাকারিলা করে জনগরনে োয় সনরয়
ঈমাসন দাসয়ত্ব সহরিরি িিিাে িারে প্রিিা কোে মানসিকিায় দাসয়ত্ব ্ালন কেসে। এ
প্রক্ষরত্র প্রকান অ্শসি ি ল হরি না। ৩ অেপ িেরেে মরধয নাগসেক প্রিিা শিিাগ
সনসিি কো হরি। উন্নয়ন, আরলাকায়ন ও ্সেচ্ছন্ন ্সেরিশ সনসিি করে চট্টগ্রামরক
সিশ্বমারনে নগেীরি উসন্নি কো হরি। জনাি আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, প্র্ৌেকে
নাগসেক প্রিিাে একমাত্র উৎি। িেকারেে সিসধ-সিধান, আইন-কানুন, সনয়ম-নীসি অনুিেন
করে নাগসেকরদে কাে প্রেরক প্র্ৌেকে আদায় কোে দাসয়ত্ব সিটি কর্পারেশরনে।রময়ে ও
িাে ্সেষরদে ্রক্ষ প্র্ৌেকে ধা প কোে িা িৃসর্দ্ কো প্রকান একসিয়াে প্রনই।
উিোসধকাে িূরত্র ১৯৮৫ িন প্রেরক প্র্ৌেকে ধা পকৃি হারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
িিপ মারন কে ্ুন:মূলযায়ন কেরে মাত্র। এ সিষরয় প্রঘালা ্াসনরি মাে সশকারেে মি অন্তে
জ্বালা েশসমি কোে প্রকান িুর াগ প্রনই। জনাি আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, ্রহলা
বিশাখ িাঙাসলে জািীয় জীিরন ঐসিহযিাহী একটি সদন। এ সদনরক িামরন প্রেরখ শ্ে
সনরয় ইসিহাি ও ঐসিহয েক্ষায় িকলরক এসগরয় আিাে আহিান জানান। বিশাখী প্রমলাে
উদ া্ন ্সেষরদে প্রচয়ােমযান সমজানুে েহমান কাজরলে িিা্সিরত্ব অনুসিি প্রমলাে
উরবাধনী অনুিারন েধান অসিসে সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন। এ োড়াও এরি সিরশষ অসিসে সেরলন ২৫নং ওয়ািপ কাউসিলে এি এম
এেশাদুল্লাহ, হাসলশহে োনাে িােোি কমপকিপ া মাহ ু জুে েহমান। িিিয োরখন সনয়াজ
প্রমাহাম্মদ আজাদ, আিদুল লসি , িুমন প্রদিনাে, শাহি উসদ্দন প্রচৌধুেী, প্রমলা কসমটিে
আহিায়ক প্রমা. নজরুল ইিলাম, িদিয িসচি আিদুল আহাদ, অনযরদে মরধয িাইদুল আলম,
জহুে সময়া, মঞ্জুরুল আলম দুলাল, োত্ররনিা মাকিুদে
ু েহমান মািুদ, িারয়ম, আমানি উল্লাহ,
িািলু, প্রমা. ইিমাঈল, প্রমা. িারয়ম, রুরিল, কারদে, প্রিােহান, মাসনক, প্রমা. জারিদ, আসমনুল
ইিলাম রুরিল, মসনরুল্লাহ খান, িাজ্জাদ প্রহারিন সিজয়, েসিন খান, নুরে আলম ইমন, মুিরলহ
উসদ্দন িু সহন, মািুক িহ অনযো।
চট্টগ্রাম- ১০ এসেল ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম বসটি কসপয াসরশন এলাকায়
ভ্রামযমান আদালত পবরচাবলত
১০ এসেল ২০১৭ সি. েসিিাে, িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সিটি মযাসজরেে
িনসজদা শেসমন এে প্রনিৃ রত্ব চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় ভ্রামযমান আদালি ্সেচাসলি হয়।
অসি ানকারল ্াাঁচলাইশ োনাধীন প্রষালশহে সচোগং শস্ং কমরপ্লরে
সিটি কর্পারেশরনে
প্রেি লাইরিি োড়া িযিিা ্সেচালনা কোে দারয় ইউরেকা াসণপচােরক ৫ হাজাে োকা,
ু ি িযাংকরক ৫ হাজাে োকা, মািপ োড়া িুটিকিএক ৫ হাজাে োকা, ও িােিাে প্রজানরক
৫ হাজাে োকা িহ িিপরমাে ২০ হাজাে োকা জসেমানা আদায় কো হয়।
অসি ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সিিাগ িমূরহে কমপকিপ া/কমপচােীগণ ও সিএমস্
্ুসলশ মযাসজরেেরক িহায়িা করেন।
চট্টগ্রাম- ১০ এসেল ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম বসটি কসপয াসরশসনর কন্ট্রাক্টর এসশাবসসয়শসনর বনিয াহী কবমটির প্রেম নীবত
বনধ্য ারনী সভায় বসটি ফময়র আ জ ম নাবির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কন্ট্রাকেে এরশাসিরয়শরনে সনিপাহী কসমটিে েেম নীসি সনধপােনী
িিায় েধান অসিসেে িাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
িরলন, ঠিকাদাে’ো চসিক এে উন্নয়রনে অংসশদাে। িাো সিটি কর্পারেশরনে সনকে
্াওনাদাে। উন্নয়ন কারজে উ্ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িুনাম ও িুখযাসি সনিপ ে
করে। প্রিসদক সিরিচনায় ঠিকাদােরদে িু সমকা গুরুত্ব্ূণপ। প্রময়ে আশা করেন কারজে
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গুনগি মান অক্ষু ন্ন প্রেরখ সিটি কর্পারেশরনে িুনারমে েসি নজে সদরয় কনোক্টেগণ
সনরজরদে আয় উন্নসিে সিষয়টি সিরিচনায় োখরিন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে িুনাম িুখযাসিরক িাধাগ্রস্থ কোে জনয একটি মহল ষড় ন্ত্র ও চক্রারন্তে জারল
সিটি কর্পারেশনরক আির্দ্ কোে জনয অ্েয়ারি সলি আরে। িাো চায় আসেপকিারি
সিটি কর্পারেশনরক দুিপল কেরি ্ােরল উন্নয়ণ কারজ স্থসিেিা আিরি, নাগসেকগণ প্রিিা
প্রেরক িসিি হরি এিং প্রময়রেে িুনাম িুখযাসিে িাো ্েরি। প্রি কােরন এ মহলটি
প্র্ৌেকে ারি িঠিকিারি আদায় না হয় প্রিসদরক ষড় রন্ত্রে জাল সিস্তাে করেরে। জনাি
আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, ইরিা্ূরিপ এ মহলটি েকল্প অনুরমাদরন িাধাগ্রস্থ কোে েয়াি
সনরয়সেল। প্রিখারন িযেপ হরয় নগেিািীরক সিভ্রান্ত কোে প্রকৌশল সনরয়রে। িাো জারন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্র্ৌেকে ধা প করে না িা িৃসর্দ্ কেরি ্ারে না। িাে্েও প্র্ৌে
কে িৃসর্দ্ কো হরচ্ছ-এ সমেযা অ ুহারি নাগসেকরদে মারে িয়-িীসি িৃসষ্টে অ্েয়ারি
সলি হরয়রে। সিসন আশা করেন িেকারেে উজ্জল িািমুসিপ অক্ষু ন্ন োখরি এিং চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে িুনাম িুখযাসি িজায় োখরি ঠিকাদােগণ আন্তসেকিারি েরচষ্টা চালারি।
প্রময়ে িরলন, ঠিকাদােরদে স্বােপ িংেক্ষণ কোে সিষরয় চসিক আন্তসেক। এসিস্, প্রোক ও
নেমাল
ান্ড প্রেরক উন্নয়ন কাজ ্াওয়াে সিষরয় ঠিকাদােরদে িহর াসগিায় সিটি
কর্পারেশন েস্তুি আরে। ঠিকাদােো প্রকান ধেরনে ক্ষয়ক্ষসিে সশকাে প্রহাক চসিক িা
কামনা করে না। ১০ এসেল ২০১৭ সি. প্রিামিাে, সিরকরল নগে িিরনে িরম্মলন করক্ষ
অনুসিি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কন্ট্রাক্টে এরশাসিরয়শরনে সনিপাহী কসমটিে েেম নীসি
সনধপােনী িিায় িিা্সিত্ব করেন িংগঠরনে িিা্সি এি এম শস উল আজম। সিসন
ঠিকাদােরদে সিষরয় নীসিসনধপােনী িিিয উ্স্থা্ন করেন এিং এ িংগঠনটিরক একটি
আদশপ িংগঠন সহরিরি েসিিাে সিষরয় প্রময়রেে িহর াসগিা কামনা করেন। িিায় িিিয
োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহমদ, চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে কন্ট্রাক্টে এরশাসিরয়শরনে
িহ িিা্সি প্রমাহাম্মদ স রোজ, িাধােন
িম্পাদক এি এম আলমগীে, ুগ্ম িম্পাদক প্রমা. নাসেে িালুকদাে, আিুল িশে, িাংগঠসনক
িম্পাদক সলেন োয় প্রচৌধুেী, অেপ িম্পাদক মসহউসদ্দন আহমদ প্রচৌধুেী, িেয ও ে ুসি
িম্পাদক প্রমজিাহ উসদ্দন সমনাে, িমাজ কলযান িম্পাদক প্রগালাম োব্বানী মসন, েচাে ও
েকাশনা িম্পাদক দাউদ আিদুল্লাহ সলেন, আইন সিষয়ক িম্পাদক প্রমা. হািান মুোদ, দিে
িম্পাদক আিদুল্লাহ আল মামুন, ক্রীড়া ও িাংস্কৃসিক িম্পাদক প্রমা. আিুল কালাম, িদিয
সিোজরদৌল্লাহ সিরু, িুসজি দাশ, প্রমা. সলয়াকি আলী লাকী, িুিাষ মজুমদাে িহ অনযো।
সংিাদদাতা
ফমা. আিদুর রবহম
জনসংসর্াগ কময কতযা
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