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২০ মাচপ ২০১৭ সি.
মাননীয় মময়রেে ননকট স্মােকনিনি নিরিন চট্টগ্রাম অরটা নেক্সা,অরটা মটরপা,
ম াে মটাক নিকআি ও নমনন ট্রাক চািক মানিক ঐকয িনেষি মনতৃ বৃন্দ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে সনকট নগেভিনস্থ তাাঁে দিরে
২০ মাচপ ২০১৭ সি. প্রিামিাে, িকারে চট্টগ্রাম অরটা সেক্সা,অরটা প্রটরপা, প্র াে প্রটাক স্কআ্ ও
সমসন ট্রাক চােক মাসেক ঐকয ্সেষদ প্রনতৃ িৃন্দ ২০ দ া দািী িম্বসেত একখানা স্মােকসেস্
েদান করেন। এিময় চসিক ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুে প্রহারিন, ঐকয
্সেষদ িভা্সত আিুে কারশম িেকাে, সিসনয়ে িহ িভা্সত আিদুে কারদে, িহ িভা্সত
আিদুে মন্নান, িাধােন িপাদক প্রমা. প্রগাোম প্রমাস্ত া, িহ িাধােন িপাদক প্রমা. নুরুে
ইিোম, িাংগঠসনক িপাদক প্রমা. ইব্রাসহম ও অর্প িপাদক প্রমা. প্র েরদৌি জামান িহ অনযো
উ্সস্থত সিরেন। স্মােকসেস্ গ্রহণ করে প্রময়ে প্রনতৃ িৃন্দরক তাাঁরদে দািী দাওয়াে িযা্ারে
িহর াসগতাে আশ্বাি েদান করেন।
২০ মাচপ ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম নিটি করিপারেশরনে ২০ তম িাধােণ িভা অনুনিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাসচত ৫ম ্সেষরদে ২০ তম িাধােণ িভা ২০ মাচপ ২০১৭ সি.
প্রিামিাে, িকারে প্রক সি আিদুচ িত্তাে সমেনায়তরন অনুসিত হয়। িভায় সনিপাসচত ্সেষরদে
িাধােণ ওয়ার্প ও িংেসিত ওয়ার্প কাউসিেে, অস সিয়াে কাউসিেে িহ সিটি কর্পারেশরনে
সিভাগীয় েধানগণ উ্সস্থত সিরেন। িভায় িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে

আ জ ম নাসিে উদ্দীন। চসিক এে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুে প্রহারিন
এে উ্স্থা্নায় অনুসিত ২০ তম িাধােণ িভাে শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রর্রক প্রতরোয়াত ও
প্রমানাজাত কো হয়। িভায় সিগত িাধােণ িভাে ্ে প্রর্রক ২০ তম িাধােণ িভা ্ পন্ত িমরয়
নগেীরত মৃতুযিেণকােী নাগসেকরদে আত্মাে মাগর োত, অিুস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
২৬নং ওয়ার্প কাউসিেে প্রমাহাম্মদ আিুে হারিম এিং ১১নং িংেসিত ওয়ার্প কাউসিেে সমরিি
প্রজিসমন খানরমে িুস্থতাে জনয প্রদায়া কো হয়। এ িাড়াও চট্টগ্রাম িহ প্রদশ ও জাসতে উন্নসত এিং
িমৃসি কামনা করে প্রমানাজাত কো হয়। িভায় সিগত ২০ প্র ব্রুয়াসে ২০১৭ সি. অনুসিত ১৯ তম
িাধােন িভাে কা পসিিেনী অনুরমাদন, স্থায়ী কসমটি িমূরহে কা পসিিেনী আরোচনারন্ত
অনুরমাদন কো হয়। িভাে িভা্সত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এোকায় নাগসেকরদে উ্ে টযাক্স ধা পয কোে প্রকান
এখসতয়াে িা িমতা প্রময়রেে প্রনই। িেকারেে িংসিট মন্ত্রণােয় কতৃপ ক ধা পযকৃ ত এিং গযারজট
দ্বাো েকাসশত টযাক্স আদায় কোে িমতা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন েরয়াগ করে মাত্র। অসত
িম্প্রসত একজন দাসয়ত্বশীে িযসি ও সিরশষ মহে জনমরন সিভ্রাসন্ত িৃসট,প্র াো ্াসনরত মাি সশকাে
কোে েরি এিং িেকারেে আইরনে েসত িৃিাঙ্গুসে েদশপন করে নানামুসখ অ্েচারে সেি
েরয়রি। াে কােরন িেকারেে ভািমুসতপ েশ্নসিি হরে। এ ধেরনে সমর্যা অ্েচাে ও সিভ্রাসন্ত
িড়ারনা িন্ধ কোে ননসতক দাসয়রত্বে অংশ িরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন মরন করে সিধায় িংসিট
সিরশষ মহেটিে মন মানসিকতা ্সেতপ ন কো েরয়াজন িরে সিটি কর্পারেশন মরন করে। িিাে
জনয িারিা্ ুসগ নগে গড়াে েতযরয় দাসয়ত্ব ্ােন কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। সতসন িরেন,
িময় সনধপােন করে নগেীরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ প্রহাসডং টযাক্স প্রমোে আরয়াজন
কো হরি। প্রিখারন িকে প্রেনী ও প্র্শাে নাগসেকরদে আমন্ত্রণ জানারনা হরি। এিাড়াও প্রহাসডং
টযাক্স িংক্রান্ত সিষরয় জনমরন প্রকান ধেরনে সিভ্রাসন্ত িা েশ্ন র্াকরে অর্িা প্রকান অিংগসত র্াকরে
তা সনেিরন ৪১ টি ওয়ারর্প ্ৃর্ক ্ৃর্কভারি জনিরচতনতা মূেক িমারিশ কো হরি। প্রময়ে
িরেন, দসেদ্র হতদসেদ্র জনরগাসট প্রহাসডং টযারক্সে আওতামুি র্াকরি। এিাড়াও িেকারেে
গযারজরট মুসি ুিা, ুিাহত মুসির ািা ও শহীদ ্সেিারেে জনয প্র ধেরনে িযিস্থা োখা হরয়রি
তাও অনুিেন কো হরি। ওয়ার্প সভসত্তক আরয়াসজত জনিমারিরশ কেদাতাগণ ািতীয় সিষরয়

িোিসে েশ্ন কোে িুর াগ ্ারি। নগেীরক মাদকমুি এোকা সহরিরি েসতসিত কোে েরি আইন
শৃংখো েিাকােী িাসহনী মাদক সনয়ন্ত্রন প্রকন্দ্র িহ িংসিটরদে িহর াসগতা গ্রহণ কো হরি। সতসন
িরেন, জঙ্গী ও িন্ত্রািীরদে অ্তৎ্েতা সনেিরন জনমত গঠন এিং জঙ্গী েসতরোধ
কসমটিগুরোরক িসক্রয় কেরত হরি। প্রময়ে িরেন, িাধােণ ও িংেসিত ওয়ারর্পে কাউসিেেরদে
িু টিে প্রিরত্র প্রময়রেে ্ূিপ অনুমসত গ্রহণ কেরত হরি এিং আইরনে সিসধ সিধান অনু ায়ী স্ব স্ব
দাসয়ত্ব কতপ িয ্ােন কেরত হরি। সনো্দ নগেী সনসিত কেরত েসতটি ওয়ারর্প ওয়ারর্প মসনটসেং
কা পক্রম প্রজােদাে কেরত হরি। সতসন িরেন, ্সেেন্ন কা পক্রম নগেিািীে েশংিা অজপন
কেরি। এ কা পক্রমরক আরো প্রজােদাে কেরত হরি। চেমান ১৯ ওয়ারর্প প্রর্াে টু প্রর্াে িজপয িংগ্রহ
অ্িােন কা পক্রম সনসিড় ্ পরিিরনে জনয কাউসিেেরদে অনুরোধ করেন প্রময়ে। সতসন
িরেন, ১ এসেে প্রর্রক িাকী ২১ টি ওয়ারর্প প্রর্াে টু প্রর্াে িজপয িংগ্রহ ও অ্িােন কা পক্রম শুরু
কো হরি। প্রময়ে িরেন, প্রর্াে টু প্রর্াে িজপয িযিস্থা্নায় ৭ েি ৪২ হাজাে ৭ শত টি প্রিাট সিন, ২
হাজাে ৩ শত ১০ টি িড় সিন, ৬ শত ৩০ টি ভযান গাড়ী এিং ৯ শত ৯৩ জন সিন েসমক কারজ
সনরয়াসজত র্াকরি। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন ৪৭ তম মহান স্বাধীনতা সদিি

র্ার াগয

ম পাদায় উদ া্রন িকে কাউসিেেরদে িহর াসগতা কামনা করেন। িভায় সিটি কর্পারেশরনে
সিসধ সিধান আইরনে সভসত্তরত চেমান টযাক্স ্ূনঃ মুেযায়ন িংক্রান্ত সিষরয় সিরশষ মহে কতৃপ ক
সমর্যা অ্েচাে ও সিভ্রাসন্ত িড়ারনাে কা পক্ররমে সনন্দা কো হয়। িভায় এ ধেরনে সমর্যা
অ্েচাে িন্ধ কোে জনয অনুরোধ জানারনা হয়। দাম্াড়া সিটি কর্পারেশন সিএনসজ স সেং
প্রটশন গসতশীে কো, সিটি কর্পারেশরনে নিদুযসতক োইরন সর্সজটাে সমটাে স্থা্ন ও ৪১ টি
ওয়ার্পরক ্সে্ূণপ আরোকায়ন কো, িষপাে ্ূরিপ নাো নদপ মা দ্রুত িংস্কাে করে ্াসন চোচরেে
উ্ ুসগ কো, ৪১টি ওয়ারর্প আধুসনক াত্রী িাউসন সনমপাণ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসেত
িাগসেকা গরুে িাজাে িংেগ্ন শস্ং কমরেরক্স কি িোদ্দ িংক্রান্ত নতু ন চু সি েণয়ন, ৩য় ও ৪র্প
তোে অরধপক অংশ িাসণসজযক কারজ িযিহাে, প্র ৌতু ক ও নােী সিরোধী সন পাতন িপরকপ
জনিরচতনতা িৃসি, অরটারমশন কা পক্রম গসতশীে কো, আয়িধপক েকল্প গ্রহণ কো, নগে
্সেকল্পনা উন্নয়ন, স্থায়ী কসমটিে মাধযরম সিউটিস রকশন কা পক্রম তদােসক কো, ফ্লাওয়াে প্রির্
স্থা্ন, ওয়ার্প ্ পারয় ্সেতযি জায়গায় উদযান স্থা্ন, ২৬ মাচপ মহান স্বাধীনতা সদিি র্ার াগয
ম পাদায় উদ া্ন কো, সশিা েসতিান িমূরহে সশিাে মান উন্নয়ন কো, মাদরকে িযিহাে শূনয

্ পারয় আনাে েরি জনমত গঠন কো, জঙ্গী েসতরোধ কসমটিগুরো িসক্রয় কো, ই-প্রটন্ডাে
কা পক্রম আরো আধুসনকায়ন কো িহ সিসিধ সিিান্ত গৃসহত হয়।

২০ মাচপ ২০১৭ সি.
মাননীয় মময়রেে িারে চট্টগ্রাম মেিা আইনেীনব িনমনতে নবননবপ ানচত
কার্প ননবপ াহী কনমটিে কমপ কতপা ও নিননয়ে আইনেীনবরিে মতনবননময়
গত ১২ প্র ব্রুয়াসে অনুসিত চট্টগ্রাম প্রজো আইনজীসি িসমসতে কা পযকেী কসমটিে নিসনিপাসচত
প্রনতৃ িৃন্দ ও সিসনয়ে আইনজীসিো ১৯ মাচপ ২০১৭ সি. েসিিাে সিরকরে নগেভিরনে প্রকসি
আিদুচ িত্তাে সমেনায়তরন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারর্ প্রিৌজনয িািাত ও
মতসিসনময় করেন। মতসিসনমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
আইনজীসিরদেরক িমারজে সিরিক সহরিরি আখযাসয়ত করে নগেিািীে িাসিপক প্রিিা কা পক্ররম
আইনজীসিরদে িহর াসগতা কামনা করে িরেন,নাগসেকরদে প্রহাসডং টযারক্সে সিসনমরয় সিটি
কর্পারেশন সিসধিি আইন দ্বাো প্রিিা সনসিত করে র্ারক। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গেীি
জনরগাসটে উ্ে প্রকান ধেরনে টযাক্স ধা পয না করে প্রিিা কা পক্রম চাসেরয় ারে। আশা কো
ারে ২০১৮ িরনে মরধয নগেিািী দৃশযমান ্সেিতপ ন প্রদখরি। নানামূসখ জটিেতা েসতকূেতা,
েসতসহংিা ও েসতিন্ধকতা ও িংকীণপতা প্রমাকারিো করে নাগসেক প্রিিা শতভাগ সনসিত কোে
েয়াি অিযাহত আরি। প্রদশ ও জাসতে েসত অঙ্গীকাে প্রর্রক প্রিিারক গ্রহণ কো হরয়রি। আসম চাই
িকরেে ঐকযিি েরচটায় নাগসেক প্রিিা সনসিত কেরত তরি প্রকান প্রকান মহে সিকৃ ত
মানসষকতা, িযসি স্বার্প ও প্রনাংো োজনীসতরক ্ুাঁসজ করে নাগসেক প্রিিাে ্রর্ েসতিন্ধকতাে
েয়ারি সেি। আশা কেসি ঐিকে স্বার্পারেষী মহে সনরজরদে ভূ ে িুরে িঠিক অিস্থারন আিরে
তারদে অন্তেদৃসট খুরে ারি। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আইনজীসিরদে নি সনসমপত ভিন
শা্ো ও প্রদারয়রেে জনয ৩ টি সে ট েদান, প্রকাটপ সিসডং এোকায় আধুসনক গণরশৌচাগাে
স্থা্ন,ওয়াই াই িুর াগ িৃসি, শতভাগ আরোকায়ন এিং প্রকাটপসিসডং এোকায় ্সেেন্ন ্সেরিশ
সনসিত কোে সিষয়টি আইনজীসিরদে অিসহত করেন। সতসন িরেন প্রর্াে টু প্রর্াে িজপয
িযিস্থা্না ধীরে ধীরে ি ে হরত চরেরি। আশা কো

ায় জুন মারিে মরধয চট্টগ্রাম নগেী

্সেরিশ িান্ধি নগেীরত ্সেণত হরি। মতসিসনময় িভায় চট্টগ্রাম প্রজো আইনজীসি িসমসতে
িভা্সত এর্.েতন োয় ও িাধােন িপাদক প্রমা. আিু হাসন তারদে প্র্শাগত সিসভন্ন সিষয়াসদ
প্রময়রেে সনকট উ্স্থা্ন করেন। মতসিসনময় িভা উ্স্থা্ন করেন চট্টগ্রাম প্রজো আইনজীসি
িসমসতে িারিক িভা্সত এর্. মসজিুে হক প্রচৌধুেী। মতসিসনময় িভায় সিসনয়ে আইনজীসি
এর্.জসিম উসদ্দন খান, এর্.এরক এম সিোজুে ইিোম, এর্.আইয়ুি খান, এর্.নাজমুে আহিান
খান, এর্ প্রশখ ই রতখাে িায়মন প্রচৌধুেী, এর্. অরশাক কুমাে দাশ, এর্.এম এ নারিে প্রচৌধুেী,
অসতসেি স্স্ এর্. সদদারুে আেম প্রচৌধুেী, এর্.সিসনয়ে িহ িভা্সত কামরুন নাহাে,িহ
িভা্সত এর্. জাহাঙ্গীে আেম প্রচৌধুেী, িহ িাধােন িপাদক এর্. প্রমা. হািান আেী প্রচৌধূেী,
অর্প িপাদক এর্. মসহউসদ্দন খান প্রচৌধুেী, ্াঠাগাে িপাদক এর্.আিদুে কাইয়ুম ভু ইয়া,
িাংস্কৃসতক িপাদক এর্ প্রজািাইদা িরোয়াে প্রচৌধুেী সন্া, িারিক সিসনয়ে িহ িভা্সত
মুসজিুে েহমান প্রচৌধুেী, িারিক অর্প িপাদ এর্. ্া্ড়ী িুেতানা, প্রেশাে স্স্ কানু োম শমপা,
অসতসেি সজস্ এর্. প্রমা. নুরুে আিিাে, অসতসেি স্স্ অনু্ম চক্রিতী, অসতসেি সজস্ প্রমা.
নতয়ি সকেন, অসতসেি স্স্ িস উে আেম সিসদ্দকী, আওয়ামী
আহিায়ক এর্.তিসেম উসদ্দন, িঙ্গিন্ধু
প্রোকিানা আকতাে িহ অনযো।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

ুি আইনজীসি ্সেষরদে

ুি মসহো আইনজীসি ্সেষরদে িদিয িসচি এর্.

