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চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেে ২৩ তম িাধােণ িভা অেুসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাসচত ৫ম ্সেষরেে ২৩ তম িাধােণ িভা ২১ জুন ২০১৭ সি. িুধিাে, েু্ুরে প্রক সি
আিেুচ ছত্তাে সমলনায়তরন অনুসিত হয়। িভায় িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে
উদ্দীন। িভায় সনিপাসচত ্সেষরেে িাধােণ ওয়ার্প ও িংেসিত ওয়ার্প কাউসিলে, অসিসিয়যাল কাউসিলে িহ সিটি
কর্পারেশরনে সিভাগীয় েধানগণ উ্সিত সছরলন। চসিক এে িসচি প্রমাহাম্মে আিুল প্রহারিন এে উ্িা্নায় অনুসিত
২৩ তম িাধােণ িভাে শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রেরক প্রতরলায়াত ও প্রমানাজাত কো হয়। িভায় সিগত িাধােণ
িভাে ্ে প্রেরক ২৩ তম িাধােণ িভা ্ পন্ত িমরয় নগেীরত মৃতুযিেণকােী ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুে
হািনীে মাতা আসনিা খানম, চসিক ওয়ারেন্ট অসিিাে প্রশখ শসিকুল ইিলাম সিসদ্দকী টি্ু িহ নাগসেকরেে আত্মাে
মাগরিোত কামনা কো হয় এিং অিুি সহিাি েিণ কমপকতপ া প্রমা. িাইিু সদ্দন িাকী ও িংেসিত ওয়ার্প কাউসিলে
কািসিয়া নাহসেন সেশাে িুস্বািয কামনা কো হয়। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম িহ প্রেশ ও জাসতে উন্নসত এিং িমৃসি কামনা
করে প্রমানাজাত কো হয়। িভায় সিগত ২১ প্রম ২০১৭ সি. অনুসিত ২২ তম িাধােন িভাে কা পসিিেনী অনুরমােন,
িায়ী কসমটি িমূরহে কা পসিিেনী আরলাচনারন্ত অনুরমােন কো হয়। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন স্বািয সিভাগ
েণীত স্বািয িযিিা্না প্রকৌশল্ত্র অনুরমােন, টরণপরর্ায় িসতগ্রস্ত ্সেিাে েসত ৫ হাজাে টাকা করে ্ুনিপািন অনুোন,
ঘূসণপঝড় প্রমাো’য় িসতগ্রস্তরেে জনয ২ হাজাে টাকা অনুোন, েসতটি ওয়ারর্প ১টি করে ঈে জামারতে জনয ১০ হাজাে
টাকা খেচ েোন, সিএমসর্এি’ে অধীরন ্ঞ্চিাসষপকী ্সেকল্পনায় ৯টি েকরল্পে অধীরন ২৫ হাজাে প্রকাটি টাকাে েকল্প
প্র্শ কোে অনুরমােন, ওয়ার্প সভসত্তক আিজপনািাহী ভযান প্রমোমত িািে েসত ভযারনে জনয ৫শত টাকা খেচ
অনুরমােন, ািতীয় উন্নয়ন কারজে সিস্তাসেত সিিেন িহ কাজ চলাকাসলন িমরয় েৃশযমান জায়গায় িাইন প্রিার্প
িা্ন, উন্নয়ন কারজে উরবাধন িলরক প্রময়ে, িংসিষ্ট ওয়ার্প কাউসিলে ও িংেসিত ওয়ার্প কাউসিলরেে নাম
িংর াজন, ১ জুলাই ২০১৭ সি. প্রেরক ্সেচ্ছন্ন িু্ােভাইজাে ও িকল প্রিিক ওয়ারর্পে অধীরন হস্তান্তে, আিজপনাগারে
সিসি কযারমো িা্ন, মােক, জঙ্গী ইতযাসে সিষরয় স্কু ল ্ পারয় িরচতনতা িৃসষ্ট, েুর পাগ ্ূিপক েস্তুসত ও িরচতনতা
কা পক্রম সিষরয় িায়াে িাসভপ ি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্র ৌে ভারি েুর পাগ প্রমাকারিলায় প্রস্বচ্ছারিিক েল গঠন,
প্রময়ে প্রগাল্ডকা্ িুিভারি িম্পাসেত হওয়ায় ধনযিাে েস্তাি গ্রহন, মরহশখারলে িাাঁধ অ্িােরন ধনযিাে জ্ঞা্ন,
ওয়ার্প ্ পারয় খাসল জায়গায় উেযান িা্ন, অরটারমশন কা পক্রম গসতশীল কো, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রটকসনকযাল
ইনসষ্টটিউট সশিা সিভারগে অধীরন নযস্ত কো, কেমতলী িাি টাসমপনাল েসতিা্ন ্ূিপক প্রিই িারন হকাে মারকপ ট
িা্ন, িযসি উরেযারগ গরড় উঠা অ্সেকসল্পত হাটিাজাে উরচ্ছে কেন, সশিা েসতিান, হাি্াতাল ও আিাসিক
ভিরনে ছারে ‘ছাে িাগান কা পক্রম চালু’ িহ সিসভন্ন েস্তাি গৃসহত হয়। িভাে িভা্সত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন নাগসেক প্রিিা শতভাগ সনসিত কোে লরিয িম্মাসনত কাউসিলে ও িংেসিত ওয়ার্প
কাউসিলে িকলরক সনিাে িারে োসয়ত্ব ্ালরনে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ২১ জুন ২০১৭ সি.

চাক্তাই খাল ও সির্পা খাল িরের্সমরে ্সেদশপ ে শশরে িকল ধেরেে প্রসতিন্ধকতা অবিধ স্থা্ো
অ্িােে এিং কালভার্প িমূহ উঁচু কোে সেরদপ শ সদরলে
সিটি শময়ে আ র্ ম োসিে উদ্দীে
২১ জুন ২০১৭ সি. িকাল প্রেরক েু্ুে ২ টা ্ পন্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন ্ারয় প্রহরট
নগেীে চািাই খাল ও সিজপা খাল িরেজসমরন ্সেেশপন করেন। ্সেেশপনকারল প্রময়ে খারলে েুই ্ারড়ে নাগসেকরেে
িারে কো িাতপ া িরলন এিং প্রজায়াে ও অসত িষপরনে িময় এলাকাে ্সেসিসত সিষরয় জানরত চান। প্রময়ে
্সেেশপনকারল সিজপা খারলে উ্ে েরিিে সিোজুল ইিলারমে িাড়ীে িামরনে কালভাটপ প্রভরঙ্গ প্রিলা, প্রনয়ামত আলী
িুকাসনে িাড়ীে িামরনে কালভাটপ উাঁচু কেন, োহাত্তাে ্ুরলে সনরচে ্াই্ অ্িােন, মাসিয়া হাউরিে িামরনে
কালভাটপ এিং নুে মসিরলে িামরনে কালভাটপ উাঁচু কেন চািাই খাল ও সিজপা খারলে উ্ে এিং আরশ্ারশ অবিধভারি
সনসমপত িকল ধেরনে িা্না ও েসতিন্ধকতা উরচ্ছে,হাজী আজগে িওোগে ও জসহে ব্রাোিপ এে িা্নাে কােরন েখল
হওয়া োস্তা উিাে,সিজপা খারলে িকল আিজপনা দ্রুতগসতরত অ্িােন করে নাগসেক েূরভপ াগ কমারনাে সনরেপ শনা প্রেন।
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, খাল ও নালা েখলমুি কো এিং ধােন িমতা িৃসি কোে কাজ তই কঠিন
প্রহাকনা প্রকন, প্রিই কঠিনরক জয় করে জনস্বারেপ িকল েসতিন্ধকতা অসতক্রম করে কাজ চাসলরয় াওয়াে জনয িংসিষ্ট
সিভাগরক িরচষ্ট হওয়াে সনরেপ শ প্রেন প্রময়ে। এিময় ৬ নং ওয়ার্প কাউসিল প্রমা. আশোিু ল আলম, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে েধান োজস্ব কমপকতপ া র্. মুহম্মে মুস্তাসিজুে েহমান, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরমে,
তত্বািধায়ক েরকৌশলী আরনায়াে প্রহাছাইন, মুসনরুল হুো, কামরুল ইিলাম, সনিপাহী েরকৌশলী িুসে্ িিাক ও
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জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম িহ চসিক এে উিপ তন কমপকতপ া এিং িানীয় োজবনসতক ও িামাসজক
িংগঠরনে প্রনতৃ িৃন্দ প্রময়রেে িারে সছরলন।
চট্টগ্রাম- ২১ জুন ২০১৭ সি.

৯ েং উত্তে ্াহাড়তলী ওয়ারডপে িমারিশ ও ইফতাে মাহসফরল
সিটি শময়ে আ র্ ম োসিে উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন,্সেকসল্পত নগোয়ন হরল অরনক িমিযা িমাধান
হরয় ারি। এ লরি প্রেরনজ মাষ্টােপ্ল্যান ও িুযয়ারেজ মাষ্টাে প্ল্যান িহ িহুমুসখ ্সেকল্পনা িাস্তিায়রনে উরেযাগ গ্রহণ
কো হরয়রছ। প্রময়ে িরলন, এসর্স্, জাইকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনজস্ব অেপায়রন নগেীরত িযা্কভারি
অিকাঠারমাগত উন্নয়ন ও খাল প্রেরক মাটি ও আিজপনা উরত্তালন কা পক্রম চলমান আরছ। সতসন আশা করেন সনসেপ ষ্ট
িমরয়ে মরধয নগেীে ৪১ ওয়ারর্প অিকাঠারমাগত উন্নয়ন, আরলাকায়ন,্সেচ্ছন্নতা ও ্সেরিশ উন্নয়ন িম্ভি হরি।

প্রময়ে িরলন, উত্তোসধকােিূরত্র িৃষ্ট িমিযা হয়ত িমাধান কেরত সকছু িময় লাগরছ । এ লরিয সতসন নগেিািীে
িহর াসগতা কামনা করেন। ২০ জুন ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, িন্ধযায় নগেীে ৯ নং উত্তে ্াহাড়তলী ওয়ারর্পে কাউসিলে
জহুরুল আলম জসিম এে উরেযারগ অনুসিত িমারিশ ও ইিতাে মাহসিরল েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এ িহর াসগতা
কামনা করেন। সিরোজশাহ করলানী চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিেযালয় মারঠ অনুসিত িমারিরশ
িভা্সতত্ব করেন িারিক কসমশনাে ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িভা্সত এি এম আলমগীে। িমারিরশ সিরশষ অসতসে
সছরলন িংিে িেিয আলহাজ্ব প্রমাহাম্মে সেোরুল আলম, ১০ নং ওয়ার্প কাউসিলে ও ্যারনল প্রময়ে-৩ েরিিে সনছাে
উসদ্দন আহমে মিু। েধান িিা সছরলন ৯ নং ওয়ার্প কাউসিলে ও অত্র ওয়ার্প আাওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক
জহুরুল আলম জসিম। ্সেচালনায় সছরলন অত্র ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে ুগ্ম িাধােন িম্পােক প্রমাহাম্মে প্রমাস্তিা
কামাল িাচ্চু । িিিয োরখন ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সত ইসলয়াছ খান, অসল আহমে, ুগ্ম িম্পােক মুনছু ে
আলম, িাংগঠসনক িম্পােক প্রমাশােি প্রহারিন েুলাল, আকিে শাহ োনা আওয়ামীলীরগে মসহলা িম্পােক সমসল
প্রচৌধুেী ও ৯নং ওয়ার্প মসহলা আওয়ামীলীরগে িভা্সত েীসি োনী প্রচৌধুেী, এসিসি ইউসনট আওয়ামীলীরগে িভা্সত
ও িাধােন িম্পােক োক্ররম জুলসিকাে আলী মািুে, প্রমাসমন উল্লাহ, জাহাঙ্গীে কসিে নয়ন, কাউিাে প্রহারিন,
আওয়ামীলীগ প্রনতা আিেুল প্রমানাি, প্রমা. জসিম, প্রমা. অঙ্কুে, প্রমা. হারুন গিু ে ভুাঁ ইয়া, আওয়ামী ি
ু লীগ প্রনতা আিু
িুসিয়ান, প্রমা. োজন, আরনায়ারুল আসজম ও নাসিে, প্রস্বচ্ছারিিকলীগ প্রনতা এযার্রভারকট আেশাে প্রহারিন, রুরিল
আহমে িািু, আিু প্রনামান, আিেুল মান্নান, ছাত্রলীগ প্রনতা ইমোন আলী মািুে, প্রমা. সনয়াজ ও প্রমা. সেিাত। িমারিরশ
ইিতাে মাহসিল অনুসিত হয়।
চট্টগ্রাম- ২১ জুন ২০১৭ সি.

কাউসিলে র্হে লাল হার্ােীে সের্স্ব অর্প ায়রে
ইফতাে িামগ্রী সিতেে অেুিারে সিটি শময়ে আ র্ ম োসিে উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, েুি ও হতেসেদ্র িকলরক সনরজে ্ারয় োড়ারত হরি।
্ে সনভপ েশীলতা প্রেরক সনরজরেে উত্তেন ঘটিরয় স্বািলসি হওয়াে ্ন্থা প্রিে কেরত হরি। প্রময়ে িরলন, িন্তানরেে
উ্ ুি মানুষ সহরিরি গরড় প্রতালা প্রগরল ধীরে ধীরে োসেদ্র েুে হরি। আল্লাহে উ্ে ভেিা করে করমপে মাধযরম জীিরনে
উন্নয়রনে ্ে প্রিে কেরত হরি। িাধনা োকরল প্রকান সকছু ই িৃো ায় না। ২০ জুন ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল
আনিাে ক্লাি ৩২নং ওয়ার্প অসিরি কাউসিলে জহে লাল হাজােীে সনজস্ব অেপায়রন প্রোজাোে েুুঃিরেে মারঝ প্রেড় টন
চাউল িহ ইিতাে িামগ্রী সিতেন অনুিারন েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন এ িি কো িরলন।
৩২নং আন্দেসকল্লা ওয়ার্প কাউসিলে জহে লাল হাজােী এরত িভা্সতত্ব করেন। অনুিারন অনযরেে মরধয িিিয
োরখন উত্তে প্রজলা মসহলা আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পােীকা এর্. িািন্তী েভা ্াসলত, মহানগে আওয়ামীলীগ প্রনতা
প্রমা. প্রিলাল আহমে, েসিকুল ইিলাম িাচ্চু , নওশাে আলী, েতা্ প্রচৌধুেী, িলোম চক্রিতী, ছাত্রলীগ প্রনতা রুরিল,
ইমোন জুরয়ল, িয়িাল িাপ্পী, প্রমা. েসন প্রহারিন ও প্রমা. োনািহ অনযো। অনুিান ্সেচালনা করেন েতন আচা পয।
্রে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন প্রোজাোে েুুঃি গেীি ৫শত জরনে মরধয ইিতাে িামগ্রী তু রল প্রেন।
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