চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেন
জনিংর াগ াখা
প্রেি সিজ্ঞসি
৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
পঞ্চবার্ি ক ক পড়ঃঢ়ল্যায় র্বয়য় আর্পল্ শুায়ে ৯৳৭ জ হ াল্ডায় আপর্ি
র্ষ্পর্ি হেয় হেল্ড়য কয়য়ে ৴৮ ৈের্ক ৳৶ েোাংে
৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴ সি. োজস্ব িারকপ ল-৵ এে আস্লকােীরেে আস্ল সনষ্পসিে জনয িকাল ৮৮ টা
প্রেরক সেসেউ প্রিার্প এে কা পক্রম শুরু হয়। আজ ৯৳৭টি আ্সি সনষ্পসি কো হরয়রে। আজরকে
শুনানীরে আস্ল সেসেউ প্রিারর্প উ্সিে হওয়াে জনয ৯৵৮ জন প্রহাল্ডাে এে সনকট ্ত্র প্রেেণ কো
হরল েরমারযয ৯৳৭ জন প্রহাল্ডাে আ্ীল সেসেউ প্রিারর্প শুনানীে জনয উ্সিে হন। আ্ীল সেসেউ
প্রিার্প প্রহাল্ডােরেে আ্সি আমরল সনরয় সনযপাসেে প্রেলযয প্রেরক গরে ৴৮.৳৶% োে সেরয়রে। এোোও
আস্ল সেসেউ প্রিার্প ৮৲ জন গেীি প্রহাল্ডােরক িেরে নামমাত্র ৲৮ টাকা প্রহাসল্ডং টযাડ যা পয করে
সেরয়রে। আস্ল সেসেউ প্রিার্প ৯৳৭ জন প্রহাল্ডারেে অ্যারিিরমন্ট প্রেলযয ৱ প্রকাটি ৳৶ লઠ ৶৵ হাজাে
টাকা প্রেরক কসমরয় ৮ প্রকাটি ৰৰ লઠ ৴ হাজাে ৮ ে টাকা প্রেলযয যা পয করেরে। ফরল এযারিিরমন্ট
েযালয প্রেরক ৰ প্রকাটি ৰ৳ লઠ ৶৭ হাজাে ৶ ে টাকা প্রেলযয করমরে। আস্ল সেসেউ প্রিার্প
েয’োরগ সিেক্ত হরয় শুনানীরে অ্ং প্রনন। প্রময়ে েিরে অ্নযসিে শুনানীরে িো্সেত্ব করেন
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন এিং েযান োজস্ব কমপকেপ াে েিরে সেসেউ প্রিারর্পে শুনানীরে প্রময়রেে
্রઠ িো্সেত্ব করেন কাউসিলে হাসিিযল হক। আস্ল সেসেউ প্রিার্প িেিয েরকৌলী এম.আিেযে
েসে, এর্রোরকট চন্দন সিশ্বাি, েযান োজস্ব কমপকেপ া র্. মযহম্মে মযস্তাসফজযে েহমান, কে কমপকেপ া
ও উ্ কে কমপকেপ া িহ িংসিষ্ট কমপকেপ ািন্দ উ্সিে সেরলন।

৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
ઠাড়ক্ত চট্টগ্রা গড়া র্বয়য় ায় হয়য় ায়ে চযায়ল্ঞ্জ টির্ব
এবাং র্র্েল্ াজি  অযয়ৈ াઠাে
৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴ সি. িন্ধ্যায় নগে েিরন প্রময়ে েিরে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
এে িারে চযারলঞ্জ টিসেে কাসি েরজক্ট র্াইরেক্টে অ্স্কাে কর্পন, সিসেল িাজপন র্া. প্রমা. আসজজযে
েহমান সিসদ্দকী, গণেজােন্ত্রী িাংলারে িেকারেে ઠা সনরোয কমপিযসচে সর্সেনাল কনিালরটন্ট
র্া. সিাখা প্র া, চযারলঞ্জ টিসেে সচটাগং সর্সেনাল প্রকা-অ্সর্পরনটে িাઠাে করেন। এিময় চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেরনে েযান সনিপাহী কমপকেপ া প্রমা. িামিযরদ্দাহা ও স্বািয কমপকেপ া র্া. প্রমাহাম্মে আলী,
জনিংর াগ কমপকেপ া প্রমা. আিেযে েসহম উ্সিে সেরলন। েসেসনসযিন্দ চট্টগ্রামরক ઠামযক্ত নগে
সহরিরি গরে প্রোলাে ্সেকল্পনায় প্রময়রেে িহর াসগো কামনা করেন। প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেরনে স্বািয প্রিিাে নানাসেক েয রল যরে িরলন, েসেমারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেন লઠাসযক
প্রোগীে প্রিিা সেরয়

ারে।

া সিটি কর্পারেরনে ইসেহারি সিেল

টনা। সেসন

ઠা সনরোয

কা পক্ররমে িারে জসেেরেে কা পকে উরেযাগ কামনা করেন।
৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
ায় হয়য় ায়ে চট্টগ্রা র্টি কয়পিায়ে এડ কাউর্িল্ হ াা এ
ের্বর্য় এবাং হ ার্ল্ডাং ট্যাડ াংক্রান্ত স্মাকর্ল্র্প প্রৈা
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন এে িারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেরনে এડ কাউসিলে
প্রফাোম ৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴ সি.প্রিামিাে, িন্ধ্যায়, নগেেিরন প্রময়ে েিরে মেসিসনময় এিং
স্মােকসলস্ েোন করেন। স্মােকসেস্রে োো িাকসলয়া, চান্দগাও, হাসলহে িহ প্রজায়ারেে
্াসনরে েসলরয় াওয়া এলাকাগুরলারক সচসিে করে প্রহাসল্ডং টযাડ না িাোরনা এিং ্ঢ়রিপ সনযপাসেে
প্র্ৌেকে এে িারে প্রઠত্র সিরর ৮৭ প্রেক ৯৭ োং হারে িসি করে আস্ল সনষ্পসি কেন, ৮৶৵৳
িরনে কে সিসয িংরাযন, িাংলারেরে ৮৮টি সিটি কর্পারেরনে কে জটিলো সনেিরন উরেযাগ

গ্রহণ িহ নানা সিয় েয রল যরেন। মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িারিক কাউসিলেরেে
স্মােকসলস্ গ্রহণ করে োরেে এ উরেযাগরক স্বাগে জাসনরয় িরলন, িারিক জনেসেসনসযো িমারজে
গুেত্ব্ঢ়ণপ অ্ং। োরেে সনকট িমারজে অ্রনক েেযাা েরয়রে। প্রি কােরন োরেে সচ া প্রচেনায়
জনকলযান সনসহে আরে। সেসন েযুঃখ েকা করে িরলন, মাননীয় প্রময়ে প্রকান নাগসেরকে উ্ে কে
আরোর্ে প্রকান ઠমো োরখ না। িেকাে প্রগরজট সিজ্ঞসিে মাযযরম প্র োরি সিিা প্রেন ো কা পকে
কোে জনয প্রময়ে িাযয হন। ৮৶৶ৱ িন প্রেরক আরজািসয একই প্রেইরট প্র্ৌেকে সনযপাসেে হরয়
আিরে। িেপ মারন এক টাকাও প্র্ৌেকে িাোরনা হয়সন। োে্েও নানামযসখ সিভ্রাস ে প্রিোজারল
জনগণরক েয ল িযঝারনা হরে। া েযুঃখজনক। অ্্োজনীসে,অ্্েৎ্েো, সমেযা ও েয ল েেয উ্াি
েয রল যরে জনমরন সিভ্রাস

িসষ্ট কােও কাময হরে ্ারে না। সেসন িারিক জনেসেসনসযরেে

িহর াসগো েেযাা করে িরলন, ৯৶ অ্রক্টািে প্রেরক চলমান আস্ল সেসেউরিারর্প প্রকান আস্লকােী
অ্ির া েকা করেসন। িকরলই আস্ল সেসেউরিারর্প োরেে মোমে েয রল যেরে িઠম হরয়রে এিং
াস ্ঢ়ণপোরি আস্ল সনষ্পসি হরে। এ ািে োয় ৲৴ হাজাে প্রহাল্ডাে আস্ল আ্সি োসখল করেরে।
প্রময়ে িরলন, োে প্র ানানয ায়ী আসেিাসি, অ্িেল, গেীি,সনুঃস্ব ও িীে মযসক্তর ািা িহ আইনদ্বাো
ারেেরক িযর াগ সেরয়রে োরেে িকলরক িরিপাচ্চ োে প্রেয়া হরে। অ্রনরকে টযাડ ৭% এিং অ্রনকরক
নামমাত্র ৲৮ টাকা িাৎিসেক প্র্ৌেকে যা পয করে প্রেয়া হরে।
এে ফরল িযি ও সনের্ઠোরি আস্ল প্রিার্প োসয়ত্ব্ালন কেরে িઠম হরে। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে
িরলন, ্িসেগে সিরয় হয়ে অ্রনরকে আ্সি োকরে ্ারে, কােন সিগে ৮৶৶ৱ িন প্রেরক সিগে
প্রময়ে ্ প এযারিিরমরন্টে প্রઠরত্র োো সনযপােরন সেন্ন ্ া অ্িলম্বন কো হরয়সেল। িেপ মারন সিসযসিযারনে আওোয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেন ্সেচাসলে হরে। এরઠরত্র প্রকান যেরনে অ্সনয়ম কোে
িযর াগ প্রনই। ো স্বরত্বও সেসেউ প্রিার্প িরিপাচ্চ োে সেরয় আস্ল সনষ্পসি করে ারে। া েংিাে োিী
োখরে ্ারে। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আরো িরলন, ৮৶৶ৱ িরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেরনে িেরে
োিসনক িযয় সেল ৮৴ প্রকাটি টাকা। ৯৭৮৭-৯৭৮৮ প্রে োিসনক িযয় সেল ৴৮ প্রকাটি টাকা। ৯৭৮৴
িরনে িেপ মারন োিসনক িযয় োয় ৮৶৯ প্রকাটি টাকা। উন্নয়ন েকল্প অ্নযরমােরনে প্রઠরত্র চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেনরক মযাসচং ফারে ৯৭-ৰ৭ োং টাকা প্র াগান সেরে হরে। এেেস্বরত্বও চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেন িিপিাযােরনে স্বােপ িংেઠরণ িরিপাচ্চ গুরুত্ব সেরয় প্রিিা সেরয় ারে। প্রময়ে আা করেন,

িারিক কসমনাে ও কাউসিলেিন্দ োরেে প্রমযা,িযসি ও ্োমপ সেরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেরনে
প্রিিাযমী িকল কা পক্ররম িহর াসগোে হাে েি কেরিন। এડ কাউসিলেরেে মেসিসনময় িোয়
িারিক কসমনাে ও কাউসিলে িিপ জনাি এম এ নারেে, মাহিিযল আলম, প্রমা. আরনায়াে প্রহারিন,
প্রমা. জারিে নজরুল ইিলাম, প্রমা. প্রহারিন, জয়নাল আিেীন, সনয়াজ প্রমা. খান, এম এ মারলক, জামাল
প্রহারিন, এ এি এম জাফে, নাসজম উসদ্দন আহরমে, প্রমা. ইিমাইল প্রহারিন, প্রমা. নযরুল হুো লালয, হাজী
আলী িડ, প্রমা. জাফে আলম প্রচৌযযেী ও সিজয় কুমাে প্রচৌযযেী উ্সিে সেরলন। প্রময়রেে হারে
স্মােকসলস্ েয রল প্রেন কাউসিলে সনয়াজ প্রমাহাম্মে খান ও প্রমা. জামাল প্রহারিন িহ অ্নযো।
৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
ায় হয়য় র্য়ৈি য়ে োকুন্ড উপয়জল্া হাাইের্ড় ইউর্য়য়
েেল্পড়য় েকর্ অর্ো
চট্টগ্রাম প্রজলাে িীোকুে উ্রজলাে প্রিানাইেসে ইউসনয়রনে ীেল্যে গ্রারমে প্রজরল ্াোয়
সচকনগুসনয়া েসেরয় ্োয় গণেজােন্ত্রী িাংলারে িেকারেে স্বািয মন্ত্রণালরয়ে স্বািয অ্সযেিরেে
অ্নযরোরয মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন মকসনযন কা পক্রম ্সেচালনা করেন । ৮৯
নরেম্বে ৯৭৮৴ সি. িকাল প্রেরক সিরকল ্ প চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেরনে মকসনযন টীম প্রিখারন
ায় এিং ৱটি ফগাে প্রমসন দ্বাো ৮৭৭ সল: এর্ালসর্িাইর্ ও ৲টি হযাে প্রে প্রমসন এে িাহার য ৲
সলুঃ লাসেপ িাইর্ সেটারনা হয়।
এ অ্সে ারন চসিক ্সেেন্ন কমপকেপ া হাোন েসে, িয্াে োইজাে প্রমা. হারিম িহ ৶জন প্রেমযান
কাজ করে। এ িময় িানীয় ইউসনয়ন ্সেে প্রচয়ােমযান মসনে আহমে, ইউস্ িেিয প্রমা. ইয়াকুি ও
িীোকুে োনা স্বািয কমপকেপ া র্া. ফেহাে িহ অ্নযো উ্সিে সেরলন।

৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
চট্টগ্রা বন্দ বযব াকা শ্রর্ক কি চা ল্গ (র্র্বএ)’ র্বয়ে াাণ
োয় ায় হয় আ জ  ার্ে উদ্দ
বেিা কা শ্রর্কয়ৈ স্বােি াংઠয় অঙ্গকাাবদ্ধ
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলরেন, মহান মযসক্ত যরি িন্দরেে শ্রসমক ও কমপচােীরেে
অ্িোন অ্্সেিীম। োো জীিন িাসজ প্রেরখ ৮৶৴৮ িরন ৯ৰ মাচপ অ্স্ত্ররিাঝাই প্রিায়াে জাহাজ প্র োও
করে ইসেহারি নসজে িা্ন করেরেন। প্রিই শ্রসমকরেে অ্সযকাে প্রেরক িসিে কোে প্রকান িযর াগ
প্রনই। প্রময়ে িরলন, মাননীয় েযানমন্ত্রী ও প্রনৌ ্সেিহন মন্ত্রী শ্রসমকিান্ধ্ি। িেপ মান িেকাে
শ্রসমকরেে স্বােপ িংেઠরন অ্ঙ্গীকাোিি। সেসন আা করেন, িন্দে িযিহােকােী শ্রসমক কমপচােী লীগ
(সিসিএ)’ে প্রিেঁরয প্রেয়া িমরয়ে মরযয ৯৭৮৭ িরন িম্পাসেে ৮ৱ েফা োিী ও চঢ় সক্তে েপ িন্দে কেপ ্ઠ
প্রমরন প্রনরিন। প্রময়ে শ্রসমকরেে োিী ও চঢ় সক্তে েপ িাস্তিায়রন িিপাত্মক িহর াসগো প্রেয়াে েসেশ্রুসে
প্রেন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, িন্দরেে নীসে সনযপােকগণ সিরিক সেরয় শ্রসমকরেে সিয়গুরলা
সিরিচনায় আনরল শ্রসমক প্রশ্রণী োরেে অ্সযকাে সফরে ্ারি। এ প্রઠরত্র িংসিষ্টরেে িংরিেনীল
হওয়াে ্োমপ প্রেন। জনাি আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, িেপ মান িেকারেে ঐকাস ক েরচষ্টায়
চট্টগ্রাম িন্দরেে িઠমো প্রিরেরে। এ িઠমো িসিে প্র্েরন শ্রসমক প্রশ্রণীে াম ও শ্রম েরয়রে। এ
িন্দরে িઠমো আরো িসিরে শ্রসমকরেে েঢ় সমকা গুরুত্ব্ঢ়ণ।প এ েিরঙ্গ সেসন িরলন, িেকারেে
োিমঢ়সেপ , িন্দরেে স্বােপ এিং শ্রসমকরেে স্বােপ িংেઠন করে িন্দেরক িচল োখরে হরি। প্রময়ে প্রেরে
েসে, প্রেরে মানযরে েসে ও িমারজে েসে োয়িিো প্রেরক প্রেরে অ্মঢ়লয িম্পে চট্টগ্রাম িন্দেরক
িচল োখরে শ্রসমকরেে অ্িোরনে স্বীক সে প্রেয়াে আহিান জানান। ৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴ সি.
প্রিামিাে, িকাল ৶ টা প্রেরক চট্টগ্রাম নগেীে সনমেলা সিমান চত্বরে চট্টগ্রাম িন্দে িযিহােকােী
শ্রসমক কমপচােী লীগ (সিসিএ)’ে আরয়াসজে সিাল শ্রসমক িমারির েযান অ্সেসেে োরন প্রময়ে এ
আহিান জানান। ৯৭৮৭ িরনে ৯৯ প্রফব্রæয়াসে স্বাઠসেে োিী ও চঢ় সক্তে েপ িমঢ়হ িাস্তিায়রনে
োিীরে অ্ত্র সিসিএ আরয়াসজে সির িাযােণ িোয় িো্সেত্ব করেন িংগঠরনে িো্সে প্রমা.
মীে নওাে। িংগঠরনে িাযােণ িম্পােক প্রমা. আলমগীে ৯৭৮৭ িরনে োিী ও চঢ় সক্ত িমঢ়হ িাযােণ

িোয় উ্িা্ন কেরল িোয় উ্সিে িকল শ্রসমক এ িংক্রা সিরয় কমপিঢ়সচ গ্রহরণে োসয়ত্ব
সিসিএ’ে প্রনে িরন্দে উ্ে নযস্ত করেন। িোয় সির অ্সেসে সেরলন জােীয় শ্রসমক লীগ প্রকন্দ্রীয়
কসমটিে

যগ্ম িাযােণ িম্পােক আলহাজ্ব িফে আলী। িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম িন্দে সিসিএ’ে

িো্সে আিযল মনিযে, িাযােণ িম্পােক েসফক উসদ্দন খান, িাযােণ িোয় িন্দে িযিহােকােী
সিসিএ’ে সিসনয়ে িহ িো্সে হাজী প্রমা. হািান, প্রমা. নযরুল আিোে, নযরুল আমীন েঢ় ইয়া,
েযলাল সময়া, হাজী প্রমা. আইয়যি প্রোো, যগ্ম িাযােণ িম্পােক উৎ্ল সিশ্বাি, আিয িক্কে প্রচৌযযেী
িাপ্পী, প্রমা. আসমনযল ইিলাম েঢ় ইয়া, প্রমা. জারন আলম িহ সিসিএ’ে প্রনে িন্দ। মরি িন্দে
সিসিএ’ে যগ্ম িাযােণ িম্পােক আিেযি িারেক নান্না, িাংগঠসনক িম্পােক কামরুল ইিলাম িহ
অ্নযানয প্রনে িন্দ উ্সিে সেরলন। িোে সির অ্সেসে জােীয় শ্রসমক লীগ প্রকন্দ্রীয় কসমটিে গ্ম
য
িাযােণ িম্পােক িফে আলী িরলন, র্ক শ্রসমক, মারচপন্ট শ্রসমক, লযাসিং আনলযাসিং, ষ্টীসেরর্াসেং
শ্রসমক কমপচােী িহ নানা প্রশ্রণীে শ্রসমক চট্টগ্রাম িন্দরে শ্রম প্রেয়। োরেে িসম্মসলে িংগঠন চট্টগ্রাম
িন্দে িযিহােকােী শ্রসমক কমপচােী লীগ শ্রসমকরেে স্বারেপ োিী ও চঢ় সক্তনামা উ্িা্ন করেরে।
শ্রসমকরেে জনয হাি্াোল, খাওয়া-োওয়াে জনয কযাসন্টন এিং ্ পাি প্রৌচাগাে েরয়াজন। এ
সিয়গুরলা গুরুরত্বে িারে প্রেখাে জনয িন্দে কর্রেপ্রઠে েসে আহিান জানান সেসন। জনাি িফে
আলী োিী িাস্তিায়রন িকলরক ঐকযিি োকাে আহিান জানান। চট্টগ্রাম িন্দে িযিহােকােী শ্রসমক
কমপচােী লীগ (সিসিএ)’ে োিী ও চঢ় সক্তে েপ িমঢ়রহে মরযয মাসলক এরিাসিরয়রনে ৯/ৰ/৯৭৮৴
োসেরখে সলসখে িয্াসে অ্নয ায়ী কমপেে উইিমযানরেেরক িন্দরেে শ্রম াখায় অ্ েঢ়প ক্তকেণ,
কমপরઠরত্র আ াে োিরেে িযসচসকৎিা কো এিং সচসকৎিাকাসলন িমরয় দেসনক জীসিকা োো েোন,
শ্রসমক কমপচােীরেে গ্রæ্ ইনিযরেি িাস্তিায়ন কো, কারগপা িারেপ কমপেে র্ক শ্রসমকরেে টসনজ
সেসিরে মজযেী প্রেয়া, শ্রসমকরেে িপাকারল প্রেইন প্রকাটপ েোন, ীেকারল গেম প্র্াাক েোন,
করন্টইনাে িােপ, কারগপা িােপ, িসহুঃরনাঙে ও সিসিটি এিং এনসিটি করন্টইনাে িােপিহ িিপরઠরত্র
োসলকােঢ় ক্ত শ্রসমক কমপচােী সনরয়াগ, প্র্ায ওয়াসেগণ এে ওয়াসে সনরয়াগ, শ্রসমকরেে সেন ীফ্ট
চালয, প্রজনারেল কারগপা িারেপ লযাসিং আনলযাসিং শ্রসমক সনরয়াগ, িসহুঃরনাঙ্গরে িন্দরেে ্সেচয় ্ত্র
েোন, িন্দরেে অ্েয রে ্াসন ও টয়রলট িযসিযা সনসিেকেণ, শ্রসমকরেে কারজে ন্টা দেসনক ৵
ন্টা প্রমরন চলা, িন্দে িযিহােকােী শ্রসমক কমপচােী লীগরক আিিাি্ত্রিহ অ্সফি িোদ্দ কো,
ইসে্ঢ়রিপ িম্পাসেে চঢ় সক্তে েপ এিং িন্দে কেপ ্ઠ জাসেক ে িাকুপ লাে িমঢ়হ দ্রুে িাস্তিায়ন কো
ইেযাসে ৮ৱটি োিীনামা িোয় উ্িা্ন কো হয়।

৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
বাাংল্ায়ৈে ড়ব হগস্-৯৭৮৵ আয়য়াজ উপল্য়ઠয োয় ায় হয়
মাননীয় প্রময়ে ও িাংলারে ক্রীো িংগঠক প্রফাোম এে িো্সে এিং চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীো িংিাে
িাযােন িম্পােক আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে িো্সেরত্ব িাংলারে যি প্রগমস্-৯৭৮৵ আরয়াজন
উ্লরઠ েস্তুসে িো অ্নযস িে হয়। ৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴ সি. প্রিামিাে, েয্যরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেন েযান কা পালরয়ে িরম্মলন করઠ অ্নযসিে িোয় চট্টগ্রাম সিোগীয় িকল প্রজলা ক্রীো
িংিা েসেসনসযিন্দ উ্িসে সেরলন। প্রগমরি েলগে ও একক সেসিরে ৯৮টি ইরেরন্ট ৮৵ প্রেরক ৯৭
সর্রিম্বে ৯৭৮৴ সি. প্রজলা ্ পারয় এিং ৳ জানযয়াসে প্রেরক ৮৲ জানযয়াসে ৯৭৮৵ সি. ্ প সিোগীয়
্ পারয় এিং ৶ মাচপ প্রেরক ৮৴ মাচপ ৯৭৮৵সি. ্ প জােীয় ্ পারয় প্রখলা ্সেচাসলে হরি। প্রখলাে
ইরেন্টগুরলাে মরযয েলগে ফয টিল, েসলিল,িারস্কটিল, হসক, কািাসর্ ও হযােিল এিং এককোরি
এযােরলটিડ, িােঁোে, িযার্সমন্টন, শুটিং, প্রটসিল প্রটসনি, প্রস্কায়া, কাোরে, োয়রকায়ারো, কুসস্ত,
জযরর্া, উশু, োরোিলন, মযসষ্ট যি, আচপাসে ও োিা। উরেখয প্র , উক্ত প্রগমস্-এ মাননীয় েযানমন্ত্রী
প্রখ হাসিনা েযান ্ির্াক এে োসয়রত্ব েরয়রেন। মন্ত্রী ্সেে সিোগ, েসেেઠা মন্ত্রণালয়,িস্ত্র
িাসহনী সিোগ, অ্েপ, সল্প, িাসণজয, স্বািয ও ্সেিাে কলযান, িানীয় িেকাে, ্েী উন্নয়ন ও
িমিায়, প্রিিামসেক সিমান ও ্ পটন, িেক ও প্রিেয , েেয, সઠা ও ্সেকল্পনা, িংস্কসে, স্বোষ্ট্র, যি
ক্রীো, সিেযযৎ, জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে মন্ত্রণালয়, েেয ও প্র াগার াগ ে যসক্ত মন্ত্রণালয় এে িংসিষ্ট
সিোগ প্রগমস্ আরয়াজরন িহর াগী সহরিরি িংসিষ্ট েরয়রেন। একই িারে জােীয় ক্রীো প্রফর্ারেন,
জােীয় ক্রীো ্সেে, ক্রীো ্সেেিে, ক্রীো সઠা েসেিান, প্রিনািাসহনী, সিমানিাসহনী,
প্রনৌিাসহনী, সিসজসি,্যসল, আনিাে ও সেসর্স্, সিোগীয়, প্রজলা ও উ্রজলা ক্রীো িংিা িমযহ
প্রগমস্ আরয়াজরন িহর াগী েসেিান সহরিরি অ্ পেযক্ত আরে। িোয় চট্টগ্রাম সিোগীয় ক্রীো িংিাে
িহ িো্সে আলহাজ্ব আলী আব্বাি, সিওএ িেিয সিোজযসদ্দন প্রমা. আলমগীে, প্রনায়াখালী প্রজলা
ক্রীো িংিাে িাযােন িম্পােক আিেযল ওয়ােযে স্ন্টয , কুসমো প্রজলা ক্রীো িংিাে িাযােন
িম্পােক নাজমযল আহিান প্রোরমন, ব্রাহ্মণিাসেয়া প্রজলা ক্রীো িংিাে িহিো্সে আিযল কারম,
চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীো িংিাে অ্সেসেক্ত িাযােণ িম্পােক দিয়ে াহািযসদ্দন ামীম, যগ্ম িম্পােক
আসমনযল ইিলাম, সনিপাসহ িেিয আিযল হারম, সিওএ িেিয আসমে প্রোকন িাহাে, িাংলারে

অ্সলসম্পক এরিাসিরয়ন এে োেোি মহািসচি আসকুে েহমান সনকু, সর্এিএ প্রিরক্রটাসে
প্রমা.ইিলাম িােী, চােঁে্যে প্রজলা ক্রীো িংিাে িাযােন িম্পােক প্রগালাম প্রমাস্তফা িািয, খাগোেসে
প্রজলা ক্রীো িংিাে জযরয়ল চাকমা, োঙামাটি প্রজলা ক্রীো িংিাে িাযােন িম্পােক িরুণ সিকা
প্রেওয়ান, সর্এিএ িহিাযােণ িম্পােক আিেযে েি, কડিাজাে প্রজলা ক্রীো িংিাে িাযােণ
িম্পােক অ্নয্ িেযয়া অ্্য িহ িংসিষ্টো উ্সিে সেরলন।
৮ৰ নরেম্বে ৯৭৮৴সি.
চট্টগ্রা র্টি কয়পিায়ে ার্ল্কাা চকবাজা আড়র্ক চক ড়পা ায়কিট্
এ বযবায় হে বয়ন্দ ায়ে প্রা াজস্ব কি কেিা ের্বর্য়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেন মাসলকানাযীন চকিাজাে আযযসনক চক িয্াে মারকপ ট এে িযিিায়ী
প্রনে িরন্দে িারে ৮৯ নরেম্বে ৯৭৮৴ সি. েয্যরে অ্ত্র মারকপ রট চসিক েযান োজস্ব কমপকেপ া র্. মযহম্মে
মযস্তাসফজযে েহমান মেসিসনময় করেন। এিময় িযিিায়ী প্রনে িরন্দে মরযয িো্সে প্রখােরে
আলম, সিসনয়ে িহ িো্সে প্রিলাল উসদ্দন, িহ িো্সে দিয়ে প্রমা. ইকিাল, প্রিকান্দে সময়া,
িাযােন িম্পােক জালাল উসদ্দন, িহ িাযােন িম্পােক প্রমা. প্রমাজারম্মল হক, অ্েপ িম্পােক প্রমা.
প্রিসলম উসদ্দন, িাংগঠসনক িম্পােক প্রমা. মামযন, েিে িম্পােক প্রমা. ইউিযফ, েচাে িম্পােক েসফক
উসদ্দন, যমপ িম্পােক হারফজ আিয োরহে, িেিয োরে, নাসহম উসদ্দন এিং চসিক িহকােী এরষ্টট
অ্সফিাে এখলাি উসদ্দন আহরমে মেসিসনমরয় অ্ংগ্রহণ করেন। মেসিসনমরয় িযিিায়ী প্রনে িন্দ
অ্ত্র মারকপ রটে সনরচে প্রলাে এক ফয ট উেঁচযকেন, টাইলস্ িিারনা, িানররর্ে িযিিাগ্রহণ এিং েং কো,
দিেযযসেক ওয়াসেং, ৯টি প্রহরলাসজন লাইরটে িযিিা এিং প্রিায়ারেজ লাইন ্সেষ্কাে কোে োিী
জানান। েযান োজস্ব কমপকেপ া র্. মযহম্মে মযস্তাসফজযে েহমান িযিিায়ীরেে োিী িমঢ়হ ্যেন কোে
আশ্বাি প্রেন।
িংিােোো
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জনিংর াগ কমপকেপ া

