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সিটি মেয়রেে িারে চট্টগ্রাে মেলা আইনেীসি িসেসিে নিসনিব াসচি কার্ব সনিব াহী
কসেটিে কেব কিবা ও সিসনয়ে আইনেীসিরেে মিৌেনয িাক্ষাি
গত ১২ প্রেব্রæয়াসে অনুসিত চট্টগ্রাম প্রজলা আইনজীসি িসমসতে কা পযকেী কসমটিে
নিসনিপাসচত প্রনতৃ িৃন্দ ও সিসনয়ে আইনজীসিো ১৯ মাচপ ২০১৭ সি. েসিিাে সিরকরল
নগেভিরনে প্রকসি আিদুচ ছত্তাে সমলনায়তরন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন এে
িারে প্রিৌজনয িাক্ষাত ও মতসিসনময় করেন। মতসিসনমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন আইনজীসিরদেরক িমারজে সিরিক সিরিরি আখযাসয়ত করে
নগেিািীে
িাসিপক
প্রিিা
কা পক্ররম
আইনজীসিরদে
িির াসগতা
কামনা
করে
িরলন,নাগসেকরদে প্রিাসডং ট্যারেে সিসনমরয় সিটি কর্পারেশন সিসিিদ্ধ আইন দ্বাো প্রিিা
সনসিত করে োরক। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গেীি জনরগাসিে উ্ে প্রকান িেরনে ট্যাে
িা পয না করে প্রিিা কা পক্রম চাসলরয় ারে। আশা কো ারে ২০১৮ িরনে মরিয
নগেিািী দৃশযমান ্সেিতপ ন প্রদখরি। নানামূসখ জটিলতা েসতকূলতা, েসতসিংিা ও
েসতিন্ধকতা ও িংকীর্পতা প্রমাকারিলা করে নাগসেক প্রিিা শতভাগ সনসিত কোে েয়াি
অিযািত আরছ। প্রদশ ও জাসতে েসত অঙ্গীকাে প্রেরক প্রিিারক গ্রির্ কো িরয়রছ। আসম
চাই িকরলে ঐকযিদ্ধ েরচিায় নাগসেক প্রিিা সনসিত কেরত তরি প্রকান প্রকান মিল
সিকৃ ত মানসিকতা, িযসি স্বােপ ও প্রনাংো োজনীসতরক ্ূুুুসজ করে নাগসেক প্রিিাে ্রে
েসতিন্ধকতাে েয়ারি সলি। আশা কেসছ ঐিকল স্বােপাšপ্রু^িী মিল সনরজরদে ভূ ল িুরে
িঠিক অিস্থারন আিরল তারদে অন্তেদৃসি খুরল ারি। প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন
আইনজীসিরদে নি সনসমপত ভিন শা্লা ও প্রদারয়রলে জনয ৩ টি সলেট্ েদান, প্রকাট্প
সিসডং এলাকায় আিুসনক গনরশৌচাগাে স্থা্ন,ওয়াইোই িুর াগ িৃসদ্ধ, শতভাগ আরলাকায়ন
এিং প্রকাট্পসিসডং এলাকায় ্সেেন্ন ্সেরিশ সনসিত কোে সিিয়টি আইনজীসিরদে অিসিত
করেন। সতসন িরলন প্র াে ট্ু প্র াে িজপয িযিস্থা্না িীরে িীরে িেল িরত চরলরছ। আশা
কো
ায় জুন মারিে মরিয চট্টগ্রাম নগেী ্সেরিশ িান্ধি নগেীরত ্সের্ত িরি।
মতসিসনময় িভায় চট্টগ্রাম প্রজলা আইনজীসি িসমসতে িভা্সত এ .েতন োয় ও িািােন
িম্পাদক প্রমা. আিু িাসনে তারদে প্র্শাগত সিসভন্ন সিিয়াসদ প্রময়রেে সনকট্ উ্স্থা্ন
করেন। মতসিসনময় িভা উ্স্থা্ন করেন চট্টগ্রাম প্রজলা আইনজীসি িসমসতে িারিক
িভা্সত এ . মসজিুল িক প্রচৌিুেী। মতসিসনময় িভায় সিসনয়ে আইনজীসি এ .জসিম
উসদ্দন খান, এ .এরক এম সিোজুল ইিলাম, এ .আইয়ুি খান, এ .নাজমুল আিিান খান, এ
প্রশখ ইেরতখাে িায়মন প্রচৌিুেী, এ . অরশাক কুমাে দাশ, এ .এম এ নারছে প্রচৌিুেী,
অসতসেি স্স্ এ . সদদারুল আলম প্রচৌিুেী, এ .সিসনয়ে িি িভা্সত কামরুন নািাে,িি
িভা্সত এ . জািাঙ্গীে আলম প্রচৌিুেী, িি িািােন িম্পাদক এ . প্রমা. িািান আলী
প্রচৌিূেী, অেপ িম্পাদক এ . মসিউসদ্দন খান প্রচৌিুেী, ্াঠাগাে িম্পাদক এ .আিদুল কাইয়ুম
ভু ইয়া, িাংস্কৃসতক িম্পাদক এ
প্রজািাইদা িরোয়াে প্রচৌিুেী সন্া, িারিক সিসনয়ে িি
িভা্সত মুসজিুে েিমান প্রচৌিুেী, িারিক অেপ িম্পাদ এ . ্া্ড়ী িুলতানা, প্রেশাল স্স্
কানু োম শমপা, অসতসেি সজস্ এ . প্রমা. নুরুল আিছাে, অসতসেি স্স্ অনু্ম চক্রিতী,
অসতসেি সজস্ প্রমা. ততয়ি সকেন, অসতসেি স্স্ িসেউল আলম সিসদ্দকী, আওয়ামী ি
ু
আইনজীসি ্সেিরদে আিিায়ক এ .তিসলম উসদ্দন, িঙ্গিন্ধু
ুি মসিলা আইনজীসি
্সেিরদে িদিয িসচি এ . প্রোকিানা আকতাে িি অনযো।
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োসি সেসিয়া ক্লাি, সিসি কযারেো,মেলাে োঠ ও মেয়ারলে সগ্রল সনেব াণ কার্ব ক্রে
উরবাধন এিং কুলগাাঁও সিটি কর্ব ারেশন স্কু ল ও করলে এে িাসষব ক ক্রীড়া ও
িাংস্কৃসিক প্রসিরর্াসগিাে ্ুেস্কাে সিিেণ, একােশ ও স্নািক নিীণ সশক্ষােীরেে
িেণ অনুষ্ঠারন সিটি মেয়ে আ ে ে নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, কুলগাও সিটি
কর্পারেশন করলরজে সদ্বতল ভিনটিে উ্রো ১ প্রকাটি ৩৩ লক্ষ ট্াকা িযরয় আরো দুটি
নতু ন তলা সনমপার্ কো িরি। সতসন িরলন, ১০ লক্ষ ট্াকা িযরয় মাঠ ভোট্ এিং ৫ লক্ষ
ট্াকা িযরয় সগ্রল সনমপার্ কো িরয়রছ। প্রময়ে সশক্ষােীরদে িুসশক্ষা অজপর্ করে জনরনত্রী প্রশখ
িাসিনা’ে সভশন িাস্তিায়রনে লরক্ষ িুনাগসেক সিরিরি গরড় উঠাে ্োমশপ প্রদন। সতসন
িরলন, সিটি কর্পারেশরনে সশক্ষা কা পক্রম আরো মানিম্মত এিং সশক্ষা েসতিারনে িংখযা
িাড়ারনাে ্সেকল্পনা েরয়রছ। প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, কর্পারেশনভূ ি সশক্ষা
েসতিান িমূরিে আিন িংখযা িৃসদ্ধ, ছাত্র-ছাত্রীরদে িিাে িযিস্থা, নতু ন নতু ন ভিন গরড়
তু রল সশক্ষাে অসিকােরক িুসনসিত কো িরি। আগ্রিী প্রকান সশক্ষােী ারত ভসতপ ে িুর াগ
প্রেরক িসিত না িয়, প্রিসদরক সিটি কর্পারেশরনে সশক্ষা সিভাগরক লক্ষ োখরত িরি।
প্রময়ে িরলন, আিুসনক ে ুসি সনভপ ে সশক্ষা ও মানিম্মত সশক্ষাে িুর াগ সিটি কর্পারেশরনে
িকল সশক্ষা েসতিারন সিদযমান। মারন ও গুরন শতভাগ ভাল েলােরলে সভসত্তরত
্সেচাসলত িরি সশক্ষা েসতিান। প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন সশক্ষােীরদে চসেত্রিান,
নীসত-তনসতকতায় ও মূলযরিাি িম্পন্ন গুনািলী অজপরন িরচি িওয়াে ্োমশপ প্রদন। সতসন
িরলন, নীসতিীন, আদশপিীন ও চসেত্রিীন মানুরিে সশক্ষা প্রকান কারজ আরি না। সতসন িরলন,
মা-িািা, সশক্ষক, েসতরিসশ, িমাজ ও প্রদরশে েসত েসতজ্ঞা সনরয় প্রদশরেরম িসলয়ান িরয়
সনরজরদে কযাসেয়াে গড়রত িরি। ১৯ মাচপ ২০১৭ সি. েসিিাে, দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন ্সেচাসলত
কুলগাও স্কু ল এিং করলরজে িাসিপক ক্রীড়া ও িাংস্কৃসতক
েসতর াসগতায় সিজয়ীরদে ্ুেস্কাে সিতের্ এিং একাদশ ও স্নাতক (্াি) ১ম িরিপে
সশক্ষােীরদে নিীর্ িের্, মাসি সমস য়া ক্লাি, সিসি কযারমো,প্রখলাে মাঠ ও প্রদয়ারলে সগ্রল
সনমপার্ কা পক্রম উরদ্বািনী অনুিারন েিান অসতসেে ভািরন প্রময়ে এ িি কো তু রল
িরেন। অত্র করলজ মারঠ অনুসিত অনুিারন িভা্সতত্ব করেন ২ ওয়া প কাউসিলে
আলিাজ্ব িারিদ ইকিাল িািু। এরত সিরশি অসতসে সছরলন সশক্ষা ও স্বাস্থয সিিয়ক স্থায়ী
কসমটিে িভা্সত ও কাউসিলে নাজমুল িক স উক, েিান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া
সশসেন, িংেসক্ষত ওয়া প কাউসিলে তিয়দা কাশসেয়া নািসেন সদশা,অত সশক্ষা েসতিান
্সেচালনা কসমটিে িদিয প্রমা. ইয়কুি, খন্দকাে সিোজুল আলম, িসেকুল আলম িি
অনযো। স্বাগত িিিয োরখন কুলগাও সিটি কর্পারেশন করলরজে অিযক্ষ প্রমা. আসমনুল
িক খান। িিিয োরখন কুলগাও সিটি কর্পারেশন স্কু রলে েিান সশক্ষক এি এম এিিান
উসদ্দন। ্ুেস্কাে সিতের্ অনুিারন প্রময়ে ও অসতসেরদে প্রক্রস্ট ও েু ল সদরয় স্বাগত
জানারনা িয়। ্রে প্রময়ে সিজয়ীরদে িারত ্ুেস্কাে তু রল প্রদন। অনুিারন অত্র করলজ এে
গভপ সনং িস ে িদিযিৃন্দ উ্সস্থত সছরলন। প্রময়ে স্কু ল এিং করলরজে েরতযকটি প্রেনীকক্ষ
ঘুরে ঘুরে প্রদরখন এিং স্কু ল এিং করলরজে িুন্দে ্সেরিশ েক্ষাে জনয সনরদপ শনা প্রদন।
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চট্টগ্রাে সিটি কর্ব ারেশন এলাকায়
ভ্রােযোন আোলি ্সেচাসলি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সনিপািী মযাসজরেট্ িনজীদা শেসমন এে প্রনতৃ রত্ব ১৯
মাচপ ২০১৭ সি. েসিিাে, িকারল চট্টগ্রাম মিানগে এলাকায় ভ্রামযমান আদালত এে মািযরম
অসভ ান ্সেচাসলত িয়। অসভ ানকারল িদেঘাট্ োনািীন ্সিম মাদােিাড়ী এলাকায়
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সিিাি কা্রড়ে েং িযিিাে করে প্রিকােীে খাদয উদ্াদন কোে অ্োরি প্রভািা
অসিকাে আইরন মািেু জুে েিমান প্রিকােীরক ৪০ িাজাে ট্াকা ও মানি প্রদরিে জনয
ক্ষসতকােক এযারমাসনয়া িযিিাে করে প্রিকােীে খাদয ততয়াে কোে অ্োরি ্যাোগর্
প্রিকােীরক ১০ িাজাে ট্াকা িি িিপরমাট্ ৫০ িাজাে ট্াকা জসেমানা আদায় কো িয়।
অ্ে অসভ ারন এসেসকউটিভ মযাসজরেট্ সু েকা িেকাে এে প্রনতৃ রত্ব দাারোগািাট্ প্রো
্ূিপ মাদােিাড়ীরত অস্বাস্থযকে, প্রনাংো ্সেরিশ ও খাদয দ্ররিযে উ্ে ্ারবপে নালাে মশামাসছ িিায় জােে প্রিকােীে মসনে উসদ্দনরক ৫ িাজাে ট্াকা, ্সিম মাদােিাড়ীরত সিিাি
েং, প্রনাংো প্রলাে ও খািাে অনু্ ুসগ প্রতল িযিিাে িযািিাে, কমপেত েসমকরদে িারত
গ্লাব্ি না োকায় এি এি েু রক ৪০ িাজাে ট্াকা, ুসগ চান্দ মিসজদ প্রলইনস্থ
অস্বাস্থযকে,প্রনাংো ্সেরিশ কােখানায় সনরয়াসজত েসমকো ময়লা ুি ্ারয় খািাে রুটি
ততেী কোয় এিং রুটিে িরে ততলাি ুি োকায় এিং িারত গ্লাব্ি না োকায় েগসত
প্রিকােীে প্রমা. মামুনরক ২০ িাজাে ট্াকা িি িিপরমাট্ ৬৫ িাজাে ট্াকা জসেমানা কো
িয়।
অসভ ানকারল সিটি কর্পারেশরনে
মযাসজরেট্দ্বয়রক িিায়তা করেন।

িংসশ¬ি

কমপকতপ া/কমপচােীগর্ও

সিএমস্

্ুসলশ

চট্টগ্রাম-১৯ মাচপ ২০১৭ সি.

্সিে িাকসলয়া মন্চু ন ক্লাি কিৃব ক োসিে েনক িঙ্গিন্ধু মশে েুসেিুে
েহোরনে ৯৭িে েন্ম িাসষব কী ও োিীয় সশশু সেিি ্াসলি
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, িাঙাসলে স্বািীনতাে স্বপ্ন স্বাি সছল অরনক
আগ প্রেরক। সকন্তু িাজাে িছে িরে প্রচিা করেও িাঙাসল জাসত স্বািীন িরত ্ারেসন।
িঙ্গিন্ধু জরে সছরলন িরল ১৯৭১ িারল তােই িুর াগয প্রনতৃ রত্ব আমো স্বািীন িাংলারদশ
প্র্রয়সছ। সতসন আরো িরলন, িঙ্গিন্ধুে স্বরপ্নে প্রিানাে িাংলা সিসনমপারন তরুন েজেরক
দাসয়ত্ব সনরত িরি। জাসতে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েিমারনে ৯৭তম জে িাসিপকী ও
জাতীয় সশশু সদিি ্ালন উ্লরক্ষ ১৮ মাচপ
২০১৭ সি. শসনিাে ্সিম িাকসলয়া
প্রন্চু ন ক্লাি আরয়াসজত অনুিারন সিরশি অসতসে সছরলন চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীগ
িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মািমুদ, লালখান িাজাে ওয়া প আওয়ামীলীগ িািাের্
িম্পাদক সদদারুল আলম মািুম। এিময় ্সিম িাকসলয়া ওয়া প আওয়ামীলীগ
ুগ্ম
িম্পাদক মািুদ কসেম টিট্ু ,আন্দেসকল্লা ওয়া প আওয়ামীলীগ িািাের্ িম্পাদক সদদারুল
আলম,িারিক প্রকন্দ্রীয় ছাত্রলীগ প্রনতা আিদুল্লাি আল মামুন উ্সস্থত সছরলন। অনুিারন
একশ জন সশক্ষােীরক সশক্ষা িামগ্রী সিতের্ কো িরয়রছ।
িংিােোিা
মো. আিেুে েসহে
েনিংরর্াগ কেব কিবা
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