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১৬ এসপল ২০১৮ সখ.
পমাহরা ওয়ারর আওয়ামী লীরগর জসঙবাদ, চাঁ দাবাজ,
সনাস ও মাদক সবররাধী নাগসরক সমারবরশ পময়র আ জ ম নাসছর উদীন
মাননীয় পময়র ও চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সাধারণ সমাদক আ জ ম নাসছর
উদীন বরলরছন, সনাস, জঙীবাদ ও মাদক সনমরররল দল-মত সনসবররশরষ সকলরক ঐক্বদ
হরত হরব। আমারদর মরধ্ রাজননসতক সবভাজন থাকরত রারর, ধমরয় ভারবও আমরা
এরককজন এক এক ধরমরর অনুসারী হরত রাসর। সকন সমারজর শাসন শৃংখলা সফসররয়
আনরত সনাস, জঙীবাদ ও মাদকরক ঐক্বদ ভারব পসতহত করা ছাড়া পকান সবকল রথ
পনই। জনমত ততসর করা পগরল সনাস, জঙীবাদ ও মাদক সনমররল পকান দুরহ কাজ নয়। গত
১৫ এসপল ২০১৮ সখ. পসামবার, সবকারল কাপাই রাসার মাথা চতরর ৫নং পমাহরা ওয়ারর
আওয়ামী লীরগর উরদ্ারগ অনুসষত জসঙবাদ, চাঁ দাবাজ, সনাস ও মাদক সবররাধী নাগসরক
সমারবরশ পধান অসতসথর বকরব্ এসব কথা বরলন। অনুষারন সভারসতত কররন সংসশষ
ওয়ারর আওয়ামীলীরগর সহ সভারসত পমা. নুরল ইসলাম। পমাহরা ওয়ারর আওয়ামীলীরগর
সাধারণ সমাদক জনাব জসসম উসদরনর সঞালনায় অনুসষত সভায় সবরশষ অসতসথ সছরলন
চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সসসনয়র যুগ সাধারণ সমাদক বীরমুসকরযাদা
এম.পরজাউল কসরম পচৌধুরী, সাংগঠসনক সমাদক পনামান আল মাহমুদ, চটগাম সসসট
কররর াররশরনর র্ারনল পময়র ও চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর মসহলা সমাসদকা
পজাবাইরা নাসগর স খাঁ ন, পমাঃ ঈসা, পমাঃ আবু তারহর সময়া। সভায় আররা উরসসত সছরলন
রাঁ চলাইশ ওয়ারর সভারসত জামাল উসদন, জামাল খান ওয়ারর আওয়ামীলীরগর সাধারণ
সমাদক পমাঃ পমাররশদুল আলম ও পমাহরা ওয়ারর আওয়ামীলীরগর পনতা হাসববুর রহমান,
সসফকুল ইসলাম পসৌরভ, মসহলা সমাসদকা ফারজানা আকার, সবর¬ব পদব লালু, শামশল
আলম, জাহাঙীর সওদাগর, পমাহরা ওয়ারর ‘এ’ ইউসনট সভারসত আইয়ুব আলী দুলাল,
সাধারণ সমাদক রসফক এলাহী, ‘সব’ ইউসনট সভারসত সরওয়ার বাবুল, ‘সস’ ইউসনট
সভারসত আবুল হারসম, ইমসতয়াজ পচৌধুরী, অসলদ পচৌধুরী, আবুল কালাম দুলাল, পমঝবাহ
উসদন সলটন, পমাঃ রবারয়ত পহারসন, সরনু পদ, সরনাষ দাশ, জসসম কনাকর, মামুন, ইসলয়াস
উসদন ইলু, শসহদ সরওয়ার সহর“, আলী আকবর সওদাগর, আবুল কালাম, মহানগর
যুবলীরগর সদস্ পবলারয়ত পহারসন পবলাল, নঈম উসদন, ৪নং চানগাঁ ও ওয়ারর
আওয়ামীলীগ পনতা পখাররশদুল আলম, কাজীর হাট ব্বসায়ী সসমসতর সভারসত শাহাবুসদন
ও কাপাই রাসার মাথা ব্বসায়ী সসমসতর সহ-সভারসত রসফক পকামানী, ওয়ারর
পসচারসবকলীগ পনতা নুরজামান সররন, আসমর পহারসন পখাকন, ওয়ারর যুবলীগ পনতা
রারসল, সশবলু, আলী আকবর, পমাঃ সজয়া, পমাঃ জাহাঙীর পহারসন, নুরল আবাস, পমাঃ
ইমরান, ফারক, মসহউসদন, এমরান, শসমক পনতা হাসান, আলাউসদন, পমাহরা ওয়ারর
ছাতলীগ পনতা অনুর আচাযর্, ইয়াসছন ও রাবীসহ অন্রা। সভায় পধান অসতসথর বকরব্
চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সাধারণ সমাদক ও সসসট পময়র আররা বরলন, চাঁ দাবাজ,

জঙীবাজ, মাদক আসক সনাসীরদর আওয়ামীলীরগ পকান সান পনই। আওয়ামী লীগ,
যুবলীগ ও ছাতলীগ রসরচয় সদরয় পকউ চাঁ দাবাজী, সনাসী ও মাদক ব্বসা কসররল তারদর
সবররদ করঠার ব্বসা পনওয়া হরব। মাননীয় পধানমনী পশখ হাসসনা এই সবষরয় সজররা
টলাররন পঘাষণা সদরয়রছন পসরকরত রুসলশ পশাসন অবশ্ই এ সবষরয় আইনগত ব্বসা
সনরবন। নতু বা আসম সনরজই মারঠ পনরম চাঁ দাবাজী, সনাসী ও মাদরকর সবররদ অবসান
সনরবা। সতসন জনগণরক সনাসী, মাদক ব্বসায়ী ও চাঁ দাবাজরদর তাসলকা পদারনর অনুররাধ
জানান।
১৬ এসপল ২০১৮ সখ.
সশকা ও সাস্ পসবারক দত আধুসনক ও যুরগারযুসগ করা হরব
চটগাম সসসট কররর াররশরনর ৪সট সায়ী কসমসটর সভায় পময়র
১৬ এসপল ২০১৮ সখ. দুরুরর চটগাম সসসট কররর াররশন সরমলন করক ৪সট সায়ী কসমসটর
সভা অনুসষত হয়। সশকা ও সাস্ সবষয়ক সায়ী কসমসটর সভায় সভারসতত কররন সমাসনত
কাউসনলর নাজমুল হক সরউক, নারী ও সশশ উনয়ন সবষয়ক সায়ী কসমসটর সভারসত এম
আশরাফুল আলম, সমাজ কল্ান সবষয়ক সায়ী কসমটর সভারসত সমাসনত কাউসনলর
সসলম উলাহ বাচু ও দাসরদ হাস করন ও বসস উনয়ন সবষয়ক সায়ী কসমটর সভারসত
সমাসনত কাউসনলর জহরল আলম জসসম। সভায় অন্রদর মরধ্ উরসসত সছরলন
সমাসনত কাউসনলর সগয়াস উসদন, মাজহারল ইসলাম, সারলহ আহমদ পচৌধুরী, হাসান
মুরাদ সবপব, পমাররশদ আকতার পচৌধুরী, পমা. আজম, সমরসস আসবদা আজাদ, ফারহানা
জারবদ, ফারজানা রারসভন,লুৎফুরনসা পদাভাষ পববী, মরনায়ারা পবগম মসন, সদস্ সসচব
সমরসস নাসজয়া সশসরন, রধান সাস্ কমরকতর া রা. পসসল আকতার পচৌধুরী, সরসত এ পক এম
পরজাউল কসরম, উর সসচব আরশক রসুল পচৌধুরী সটরু, মঈনুল পহারসন আলী জয়, জাইকার
সসসনয়র বসস উনয়ন কমরকতর া সসঞত কুমার দাশ পমরখ। সভায় সশকা ও সাস্ পসবারক দত
আধুসনক ও যুরগারযুসগ করা, চটগাম সসসট কররর াররশন রসরচাসলত সু ল-করলরজর এমসরও
ভু ক সশককরদররক স স সশকা পসতষারন বদসলর ব্ারারর শতভাগ সচতা ও জবাবসদসহতা
সনসশত করা, বদসল সংকান সবষরয় ‘যাচাই-বাছাই কসমসট’ গঠন, নগরীর কসমউসনসট
পসনারসমররহর রাটা সংগহ,ল্াকরটসটন মা’পদর যাচাই বাছাই ররবরক সসঠক তাসলকা ততরী
এবং সবগত সভার কাযর সববরনী রাঠ ও অনুরমাদন সহ নানা সবষরয় আরলাচনা ও সসদান
গৃসহত হয়। সভায় পময়র বরলন, সচতা ও জবাবসদসহতার জন্ ৫ সদরস্র গসঠত কসমসট
বদসলর ব্ারারর পাথসমক তাসলকাভু ক এমসরও সশককরদর অনভরর সককরণ সবষরয় তথ্উরাত সবচার-সবরশষন কররব। তাসলকা শতভাগ সবচার-সবরশষনররবরক এক মারসর মরধ্ই
বদসল কাযরকম শর করা হরব বরল পময়র আশাবাদ ব্ক করররছন। পসঙকরম পময়র
বরলন, পসত বছর আমারদর সশকা পসতষানগরলা ভতুর সক সদরয় চালারত হরচ। গত অথর বছরর
সশকা খারত পায় ৪৩ পকাসট সারড় ৭৭ টাকা লাখ ভতুর সক সদরত হরয়রছ। নানা সীমাবদতার
মরধ্ও নগরবাসীর সশকা পসবা আমারদররক চাসলরয় পযরত হরচ। নগরর পয রসরমাণ
সশকাথরর চার ররয়রছ চটগাম সসসট কররর াররশন সশকা পসতষান রসরচালনা না কররল সক
অবসা হরতা তা সচনাও করা যায় না। আমারদররক সশকা পসতষানও চালারত হরব আবার
ভতুর সকও কমারনার যথাসাধ্ উরদ্াগ সনরত হরব। এ লরক্ সকল এমসরও সবহীন
সশককরদররক এমসরও ভু ক করার রসরকলনা গহণ করা হরয়রছ। একই সারথ চসসরকর
এমসরও ভু ক সশককরদররক স স পসতষারন বদসলর সসদানও গহণ করা হরয়রছ। কারণ

এমসরও সবহীন সশককরা এমসরওভু ক হরল এবং রুররারনা এমসরও’পদররক স স পসতষারন
বদসল করা না হরল এমসরও নীসতমালার জন্ জসটলতা সৃসষ হরত রারর। তাই এমসরও ভু ক
সশককরদররক তারদর জরয়সনং পপস-এ বা পয পসতষারনর অনুকররল এমসরওভু ক হরয়রছন
পসখারন বদসল বা রদায়ন করার সনরদর শনা পদন। সতসন আররা বরলন, চলসত সপারহর মরধ্ই
কসমসট এমসরও সশককরদর পাথসমক তাসলকাভু সক সবচার-সবরশষন কররব। কাররা ব্ারারর
পকান ধররণর তথ্-উরাতগত কসট-সবচু ্সত বা অসামঞস্তা রসরলসকত হরল পসরকরত
পাথসমক তাসলকাসট রুনঃমরল্ায়ন করর নতু ন তাসলকা ততসর করা হরব। পময়র চটগাম সসসট
কররর াররশরনর সকল সায়ী কসমসটর সদস্রদর আনসরকতার সসহত দাসয়ত রালরনর ররামশর
পদন। সতসন পরত্রক আনসরকতার সসহত দাসয়ত রালন কররল সনরজর ও কররর াররশরনর
ভাবমরসতর উচ মাতায় পরৌছারব এবং জনগরণর মরধ্ গহণরযাগ্তা বাড়রব বরল আশাবাদ
ব্ক কররন।
১৬ এসপল ২০১৮ সখ.
মাননীয় পময়ররর সারথ লায়ন গভনরররর পসৌজন্ সাকাত
মাননীয় পময়র আ জ ম নাসছর উদীরনর সারথ ১৬ এসপল ২০১৮ সখ. পসামবার, সকারল
নগরভবরন পময়র দপরর লায়ন পজলা সব-৪ - ৩১৫ গভনরর মঞুরল আলম মঞু ও
পহররকায়াটার সরসজউনাল পচয়ারম্ান লায়ন পমাহামদ আলী পচৌধুরী পসৌজন্ সাকাত ও
মতসবসনময় কররন। এ সময় তারা উভরয় সাথর সংকান সবষয় ছাড়াও লায়ন সরমলরন
পযাগদান করার জন্ পময়ররক আমনন জানান। সাকারত র্ারনল পময়র লায়ন পচৌধুরী
হাসান মাহমুদ হাসনী, ২৮নং ওয়ারর সমাসনত কাউসনলর পমা. আবদুল কারদর, সংরসকত
ওয়ারর সমাসনত কাউসনলর আসবদা আজাদ, তদসনক বীর চটগাম মরঞর সমাদক তসয়দ
উমর ফারক ও জনসংরযাগ কমরকতর া পমা. আবদুর রসহম সহ অন্রা উরসসত সছরলন।
১৬ এসপল ২০১৮ সখ.
মাননীয় পময়ররর সারথ ঘাট ও গদাম শসমক লীগ পনতৃ বৃরনর মতসবসনময়
মাননীয় পময়র আ জ ম নাসছর উদীরনর সারথ ১৬ এসপল ২০১৮ সখ. পসামবার, দুরুরর
নগরভবরন পময়র দপরর ঘাট ও গদাম শসমক লীগ পনতৃ বৃন মতসবসনময় কররন। মতসবসনমরয়
তারা পময়ররর সনকট ৯ দফা দাবী তু রল ধররন। দাবীরত তারা মুজসু র বৃসদ, মজবুত ঘাট ততসর,
সাস্কর বাসসান, সবশদ রাসন, টয়রলট ও পগাসলখান, সফ সচসকৎসা, সনরয়াগরত পদান,
কমররকরত রঙুত কররণর জন্ ২ লক টাকা অনুদান এবং মৃতু্জসনত কাররণ ৫ লক টাকা
অনুদারনর কথা উরলখ কররন। পময়র আ জ ম নাসছর উদীন বরলন, গসঠত চাজর কসমসট ২ পম
এর মরধ্ তথ্ উরাত সংগরহর কাজ সমাপ করা ও রমজারনর মরধ্ দাবী সনষসতর আশাস
পদন। মতসবসনমরয়র সময় সদরঘাট থানার ভারপাপ কমরকতর া সনজাম উসদন, লাইটাররজ
মাসলক সসমসতর সভারসত আলহাজ শসফ আহরমদ, সমাসনত কাউসনলর পমা. আবদুল
কারদর, জাতীয় শসমক লীরগর যুগ সমাদক সফর আলী, মহানগর শসমক লীরগর সভারসত
বখসতয়ার উসদন খান, রাহাড়তলী অঞরলর সভারসত শসফ বাঙাসল, ঘাট ও গদাম শসমক
লীরগর সভারসত ইসদস আলী হাওলাদার, সাধারণ সমাদক নাসছর উসদন রলাশ, সহ

সভারসত পমা. কসবর ও পমা. সমটু ন পশখ, যুগ সমাদক পমা. মুসনর, সাংগঠসনক সমাদক পমা.
জুরয়ল সসকদার, অথর সমাদক পমা. ইয়ার উসদন হাওলাদার পমুখ উরসসত সছরলন।
১৬ এসপল ২০১৮ সখ.
মাননীয় পময়ররর সারথ পসৌসদ আররবর
বাদশা ফাহাদ মসসজরদর খসতরবর পসৌজন্ সাকাত
মাননীয় পময়র আ জ ম নাসছর উদীরনর সারথ ১৬ এসপল ২০১৮ সখ. পসামবার, সকারল
নগরভবরন তাঁ র দপরর পসৌসদ আররবর বাদশা ফাহাদ মসসজরদর ইমাম ও খসতব এবং আল
পমানাসহল ওরয়লরফয়ার ফাউরনশন সদস্, আল পমানাসহল ওরয়লরফয়ার ফাউরনশরনর
পচয়ারম্ান পহলাল উসদন, সদস্ হারফজ সসয়াব উসদন, তাসর আবদুল মুসমন পসৌজন্
সাকারত সমসলত হন। সাকাতকারল পময়র আ জ ম নাসছর উদীন আল পমানাসহল
ওরয়লরফয়ার ফাউরনশরনর উরদ্ারগ চটগারম মসসজদ, মাদাসায়ও সুররয় রাসনর জন্
সররসটউব ওরয়ল সাররনর জন্ অনুররাধ কররন। পসৌসদ আররবর বাদশা ফাহাদ মসসজরদর
ইমাম ও খসতব এবং আল পমানাসহল ওরয়লরফয়ার ফাউরনশরনর সদস্ চটগারম চলমান
পকরলর সারথ সসসট পময়র পসাসবত নতু ন মসসজদ, মাদাসা ও সুররয় রাসনর জন্
সররসটউবওরয়ল সাররন একমত পরাষন কররন। এ সময় শসমক পনতা সফর আলী, র্ারনল
পময়র পচৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, পচমার রসরচালক পমা. অসহদ সসরাজ পচৌধুরী সরন,
সমাসনত কাউসনলর এইচ এম পসারহল ও জনসংরযাগ কমরকতর া পমা. আবদুর রসহমসহ
সংসশষরা উরসসত সছরলন।
১৬ এসপল ২০১৮ সখ.
চটগাম সসসট কররর াররশন রসরচাসলত পমাবাইল পকাটর অসভযান অব্াহত
চটগাম সসসট কররর াররশরনর উরদ্ারগ পসশাল ম্াসজরসট (যুগ পজলা জজ) জাহানারা
পফররদৌস ও সনবরাহী ম্াসজরসট আসফয়া আখতার এর পনতৃ রত ১৫ এসপল ২০১৮ সখ. সকারল
চটগাম মহানগর এলাকায় পমাবাইল পকাটর রসরচাসলত হয়। অসভযানকারল নগরীর পকসসরদ
পরারর ফুটরাত ও নালার জায়গা অনবধভারব দখল করর পদাকারনর অংশ বসধরত করা এবং
মালামাল পররখ জনদররভর াগ সৃসষর দারয় পবক এন ফাসরক ১০ হাজার টাকা, রুরবী সুইটসরক
৫ হাজার টাকা, শলকবহর এসশয়ান হাউওরয় এলাকার সদ সনউ পকায়াসলসট সটমাররক ৫
হাজার টাকা, পমসাসর খান সটমাররক ৫ হাজার টাকা,পমসাসর হারন বাদাসররক ৫ হাজার
টাকা,আরনায়ারা পটসরং কররর াররশনরক ৫ হাজার টাকা পজ এন পরার ফাসনরচাররক ৫ হাজার
টাকা, রাসব ফাসনরচার গ্ালাসররক ৫ হাজার টাকা ও তাসনন পবষ ওয়াররক ৫ হাজার টাকা
সহ সবররমাট ৫০ হাজার টাকা জসরমানা আদায় করা হয়।
অসভযানকারল সসসট কররর াররশরনর সংসশষ সবভারগর কমরকতর া-কমরচারী ও চটগাম মহানগর
রুসলশ ম্াসজরসটদয়রক সহায়তা কররন।
১৬ এসপল ২০১৮সখ.

চটগাম পথরক মুসজবনগর পগল ১৩ সদরস্র পসতসনসধদলসবদায় সদরলন মাননীয় পময়র আ জ ম নাসছর উদীন
মুসজবনগর সদবস উরলরক মুসজবনগর সরকাসর সরগী করলরজর ৫শত সশকাথর ও
সপসনরালরক সংবধরনা পদান এবং বঙবনু পশখ মুসজবুর রহমান এর অসমাপ আতজীবনী
সবতরণ করার লরক বঙবনু ও জাতীয় চার পনতা সৃসত রসরষরদর একসট পসতসনসধ দল ১৬
এসপল ২০১৮ সখ. পসামবার সবরকরল নগরভবন চতর পথরক পমরহররুর পজলার মুসজবনগর
সৃসত পসৌরধর উরদরশ্ রওনা সদরয়রছ। পসতসনসধ দলরক সবদায় পদন মাননীয় পময়র ও
চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সাধারণ সমাদক আ জ ম নাসছর উদীন। পসতসনসধ দরল
সংগঠরনর সাধারণ সমাদক পমা. আবদুর রসহম, সহ সভারসত রা. পমা. জামালউসদন,
জারবদুল ইসলাম সসরন, পমাহামদ পসসলম, সাংগঠসনক সমাদক পমা. আসসফ ইকবাল,
সমাজরসবা সমাদক পমা. শহীদুল ইসলাম সুমন, গননা ও পকাশনা সমাদক এস এম
হমায়ুন কসবর আজাদ, উর সাংগঠসনক সমাদক সাখাওয়াত পহারসন সওকত, উরগননা ও
পকাশনা সমাদক রারশদ মাহমুদ সরয়াস, উর সমাজরসবা সমাদক পমা. আসজম উসদন,
উর রাঠাগার সমাদক পসারহল তাজ ও সশল ও বাসণজ্ সমাদক পগালাম পমাসফা।
পসতসনসধ দলরক সবদায় পদয়ার সময় মাননীয় পময়র আ জ ম নাসছর উদীন বরলন,
মুসজবনগরর গসঠত সরকার মহানমুসকযুদ রসরচালনার মাধ্রম পদশরক শত æ মুক করর।
ইসতহারস মুসজবনগর সরকাররর গরত ও সরকাররর অবদান জাসত সচরসদন সররণ রাখরব।
সতসন মুসজবনগর সরকাররর চার জাতীয় পনতার পসত শদা সনরবদন করর তারদর অবদান
পজন ররমরায় অবগত কররত বঙবনু ও জাতীয় চার পনতা সৃসত রসরষরদর পসত আহবান
জানান।
সংবাদদাতা
পমা. আবদুর রসহম
জনসংরযাগ কমরকতর া
চটগাম সসসট কররর াররশন

