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৯ নং ওয়ার্ডে নাগরিক সমার্ের্ে মময়ি আ জ ম নারিি উদ্দীন
মাদক,সন্ত্রাস ও জঙ্গীোদ প্ররির্িার্ে ঘৃণীি েযরির্দি রিরিি কর্ি সেে ত্র
প্ররির্িাে গর্ে িু লর্ি হর্ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, প্রেরশ ৭০ হাজাে
মােকরিিীে িন্ধান েরয়রি। এ ভয়ািহ সচত্র িমাজরক ভাসিরয় তু রলরি। মােক,িন্ত্রাি ও
জঙ্গীিাে েসতরোরে ঘৃণীত এিকল িযসিরেে সচসিত করে িিপত্র েসতরোে গরে তু লরত
হরি।
প্রময়ে
আরলাসকত িমাজ গোে লরে নগেীরক িন্ত্রাি, জঙ্গীিাে ও মােক
প্রেরক মুি কোে েতযয় িযি করে িরলন, মােকািি ঘৃণয িযসিরেে সচসিত করে
তারেে িসি ্ত্র্সত্রকািহ গণমােযম এিং িমারজ িসেরয় প্রেয়া হরি। এরত জনগণ
তারেে ঘৃনাে প্রচারখ প্রেখরি। ফরল তাো ঘৃণীত অ্কমপ প্রেরক সিেত হরত িােয হরি।
িকরলে িিিাির াগয সনো্ে নগেীে স্বারেপ জনগরণে ঐকযিদ্ধ শসিরক িামরন সনরয়
নগেীে ৪১ টি ওয়ারডপ িন্ত্রাি, জঙ্গীিাে ও মােক সিরোেী কসমটি গঠন িহ করঠাে
অিস্থান গ্রহন কো হরি। ১২ এসেল ২০১৮ সি. িৃহস্পসতিাে, সিরকরল চট্টগ্রাম নগেীে
৯নং উত্তে ্াহােতলী ওয়াডপস্থ িঙ্গিন্ধু উচ্চ সিেযালয় মারঠ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরেযারগ িন্ত্রাি, জঙ্গীিাে ও মােক সিরোেী নাগসেক িমারিরশ েোন অসতসেে ভাষরন
প্রময়ে এিি কো িরলন। িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ৯নং উত্তে ্াহােতলী ওয়াডপ
কাউসিলে জহুরুল আলম জসিম। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা.
আিেুে েসহরমে উ্স্থা্নায় অনুসিত িমারিরশ সিরশষ অসতসে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ্আইন শৃংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত কাউসিলে এইচ এম
প্রিারহল, িংেসেত ওয়াডপ কাউসিলে সমরিি আসিো আজাে, সনিপাহী মযাসজরেট সমরিি
আসফয়া আখতাে, প্রস্পশাল মযাসজরেট ( গ্ম
ু প্রজলা জজ) সমরিি জাহানাো প্রফেরেৌি।
িন্ত্রাি, জঙ্গীিাে ও মােক সিরোেী িমারিরশ মতামত িযি করেন
্াহােতলী োনা আওয়ামীলীরগে িভা্সত নুরুল আিিাে সময়া, িারিক কসমশনাে এি
এম আলমগীে, শ্রসমক প্রনতা শাহজাহান প্রচৌেুেী, িযিিায়ী প্রনতা ইসলয়াি খান, তারেক
জামাল, ইকিাল প্রহারিন, লুৎফু ে েহমান, মুনিু ে আলী, শ্রসমক প্রনতা কামাল প্রহারিন,
প্রমাহাম্মে আলী, শামীম আহরমে িুমন, জসমে আহমে মািুম, সশেক প্রনতা প্রমাস্তফা কামাল
িাচ্চু , শ্রসমক প্রনতা প্রমাশােফ প্রহারি েুলাল িহ অনযো।
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োহ আমানি রসটি কর্্ে ার্িেন সু্াি মার্কেট আেুরনকায়ন ও সম্প্রসাির্ণ
প্রায় সার্ে ৮ মকাটি টাকা েযর্য় হর্ে --মময়ি আ জ ম নারিি উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ুরগে চাসহো
অনু ায়ী শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ টরক আেুসনকায়ন ও িম্প্রিােণ
কো হরে। এ কারজ োয় িারে ৮ প্রকাটি টাকা িযয় কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন।
এ মারকপ টটিে সনো্ত্তা ও েৃসিনন্দন কোিহ আেুসনক িুর াগ-িুসিো এিং নানামুখী
িংস্কারেে মােযরম িিপিাোেরণে জনয একটি আেুসনক মারকপ রট উন্নয়ন কো হরি। ১১
এসেল ২০১৮ সি. েু্রু ে শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ ট ্সেেশপন প্রশরষ
মারকপ রটে িযিিায়ীরেে িারে মতসিসনময় িভায় প্রময়ে এিি তেয উ্স্থা্ন করেন।
শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ ট মাসলক ও িযিিায়ী িসমসত আরয়াসজত
মতসিসনময় িভায় িভা্সতত্ব করেন অত্র মারকপ রটে িভা্সত প্রমাহাম্মে প্রিসলম।
িংগঠরনে ভােোি িাোেণ িম্পােক মনিুে আলম প্রচৌেুেীে উ্স্থা্নায় অনুসিত
মতসিসনময় িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েোন োজস্ব কমপকতপ ড. মুহাম্মে
মুস্তাসফজুে েহমান, েোন েরকৌশলী প্রল. করনপল মসহউসদ্দন আহরমে, তত্ত¡্ািোয়ক
েরকৌশলী মসনরুল হুো, মারকপ ট উন্নয়ন ও িম্প্রিােণ কারজে োসয়রত্ব সনরয়াসজত
তত্ত¡্ািোয়ক েরকৌশলী আরনায়াে প্রহািাইন, সনিপাহী েরকৌশলী প্রমা. ফেহােুল আলম,
এরেট অসফিাে এখলাি উসদ্দন, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম, িযিিায়ী প্রনতা
জালাল উসদ্দন, সিয়েুল আলম, সেোরুল হক, নাসজম উসদ্দন-১ ও নাসজম উসদ্দন-২ িহ
িযিিায়ী প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন। িযিিায়ীরেে মতসিসনময় িভায় সিটি প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গত অেপ িিরে িেকাসে খাত
িযসতত প্রিিেকাসে খারত প্র্ৌেকে িািে মাত্র ৪৭ প্রকাটি টাকা আোয় কেরত িেম
হরয়রি। অেচ িিরে উন্নয়ন ও অনযানয িযয় িাো চসিরকে েশািসনক িযয়ই োয় ২০৭
প্রকাটি টাকা। প্রময়ে িরলন, সশো ও স্বাস্থয খারত িিরে ৫৬ প্রকাটি টাকা ভতু সকপ প্রেয়া
হয়। শাহ আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ ট প্রেরক িিরে মাত্র ২৬ লে ৪২
হাজাে ৩ শত ৪ টাকা ৪ ্য়িা ভাো আোয় স্বরত্ত¡ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন শাহ
আমানত সিটি কর্পারেশন িু্াে মারকপ টটিরক প্রেসিফাইনং এে মেয সেরয় আেুসনকায়ন
ও িম্প্রিােরণে জনয কনিালরটন্ট সনরয়াগিহ োয় িারে ৮ প্রকাটি টাকা িযয় কোে
েকল্প গ্রহন করেরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সনজস্ব আরয়ে
উ্ে সভসত্ত করে েসতিান ্সেচালনাে লরে সিঙ্গা্ুে িযাংকক মারকপ ট, শস্ং কমরেক্স
িহ চসিক ্সেচাসলত িকল িাসণসজযক েসতিান আেুসনকায়ন ও িম্প্রিােরণে উরেযাগ
গ্রহন করেরি। এ িাোও িেকাে এিং সিসভন্ন িংস্থাে িহর াসগতায় নানামুখী আয়িেপক
েকল্প িাস্তিায়ন কো হরে। িেকারেে িাসিপক িহর াসগতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রিিাে কাজ
এসগরয়
ারে। সতসন িেকারেে েোনমন্ত্রী প্রশখ হাসিনািহ চসিক
্সেচালনায় নগেিািীে সনকট কৃ তজ্ঞতা েকাশ করেন
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জনর্নত্রী মেখ হারসনা’ি সিকাি মমোরনর্েি জারি
রেরনমে ার্ণ রনিসলর্ার্ে কাজ কর্ি যার্ে--মময়ি আ জ ম নারিি উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, তেয, ে সু ি ও
সিজ্ঞান সনভপ ে আেুসনক জ্ঞান অজপন িাো প্রেশ ও জাসতে েকৃ ত কলযাণ কো িম্ভি
নয়। সতসন িতপ মান িেকারেে সিজ্ঞান সভসত্তক কা পক্ররমে সিশে িযাখযা তু রল েরে
িরলন, জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা’ে িেকাে প্রমোসনভপ ে জাসত সিসনমপারন সনেিলভারি কাজ
করে ারে। িেকাে প্রেরশে অিকাঠারমাগত উন্নয়ন প্রটকিই কোে জনয ্সেকল্পনা
সনরয়রি। িেকারেে এ ্সেকল্পনা িাস্তিায়রন েরকৌশলীরেে ভূ সমকা গুরুত্ব্ূণপ। প্রময়ে
েরকৌশলীরেে প্রেশরেম োেণ করে প্রেরশে উন্নয়রন অিোন োখাে আহিান জানান। ৯
এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, সিরকরল নগেভিরনে িরম্মলন করে িম্প্রসত অনুসিত
সনিপাচরন ইনসিটিউট অি ইসিসনয়ািপ চট্টগ্রাম প্রকন্দ্র প্রেরক সনিপাসচত িম্মাসন িম্পােক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে অসতসেি েোন েরকৌশলী প্রমাহাম্মে েসফকুল ইিলাম
মাসনকরক িঙ্গিন্ধু ও জাতীয় চাে প্রনতা স্মসৃ ত ্সেষে েেত্ত িংিেপনা অনুিারন প্রময়ে
েোন অসতসেে ভাষরন এ আহিান জানান। অনুিারন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িম্মাসন িম্পােক প্রমা. েসফকুল ইিলাম মাসনরকে হারত প্রক্রে, িঙ্গিন্ধুে অিমাি
আত্মজীিনী িই ও িম্মাননা স্মােক তু রল প্রেন। িংগঠরনে িভা্সত েরফিে ড.
সজনরিাসে সভেু ে িভা্সতরত্ব এিং িাোেণ িম্পােক প্রমা. আিেুে েসহরমে উ্স্থা্নায়
অনুসিত িংিেপনা অনুিারন সেসনক িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পােক সিয়ে উমে ফারুক,
আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রিলাল আহমেিহ িংসিি প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
সংোদদািা
মমা. আেদুি িরহম
জনসংর্যাগ কমে কিো
িট্টগ্রাম রসটি কর্্োর্িেন
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