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২২ জুলাই ২০১৭ সি.
নির্ম াণাধীি মর্নিিার্ম মিাড ও ৪টি নিজ র্রিজনর্রি মেখরে
মেরেি র্ািিীয় মর্য়ি আ জ র্ িানিি উদ্দীি
সিটি গভরনপন্স েকরেে আওতায় জাইকাে অর্পায়রন োয় ১৬ প্রকাটি টাকা িযরয় সিসেঙ্গীিাজাে প্রর্রক
শাহআমানত সিজ ্ পন্ত ১.১৩ সকরলাসমটাে িড়ক, ৬০ সমটাে প্রেরনে চাক্তাই স্সি সগ্রডাে সিজ,
২০ সমটাে প্রেরনে সিিােীঘাট স্সি সগ্রডাে সিজ, ২০ সমটাে প্রেরনে জসললগঞ্জ স্সি সগ্রডাে সিজ,
২০ সমটাে প্রেরনে প্রটক্াড়া স্সি সগ্রডাে সিজ সনমপাণ কেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। উন্নয়রনে
প্রেরে দসেণ চট্টগ্রারমে িারর্ িোিসে প্র াগার ারগে এই প্রোড ও সিজ গুরুত্ব্ূণপ ভূ সমকা োখরি। ২২
জুলাই ২০১৭ সি. িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন উরেসখত সিজ
ও িড়ক এে সনমপাণ কাজ িোিসে প্রদখরত ান। সতসন ্ুোতন প্রমসেনািপ প্রোরডে েসতগ্রস্ত অংশ
প্রমোমত কাজও ্সেদশপন করেন। প্রময়ে চাক্তাই খারল সিজ সনমপারণে কােরণ ্ণযিাহী প্রনৌকা ১
মারিে জনয চলাচল সনয়ন্ত্রণ কোে ্োমশপ প্রদন। সিজ সনমপাণ কারজে কােরণ িামসয়ক অিুসিধাে
জনয সতসন দুুঃখ েকাশ করেন। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন আগামী ১ মারিে মরধয ৪টি সিজ ও
িড়ক সনমপাণ কাজ িমাি কোে জনয িংসিষ্ট ঠিকাদােী েসতষ্ঠান ও চসিরকে েরকৌশল সিভাগরক
সনরদপ শ প্রদন। এ িময় ৩৫নং ওয়াডপ কাউসন্সলে হাজী নুরুল হক, িারিক কাউসন্সলে হাজী জামাল
প্রহারিন, চসিরকে জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম িহ স্থানীয় িযিিায়ী ও গনযমানয
িযসক্তিগপ উ্সস্থত সেরলন।

২২ জুলাই ২০১৭ সি.
িেিীি ৪১ টি ওয়ারডম র্ার্ ব্যাপী চেরব্ ব্ৃক্ষরিাপি অনিযাি
৪০ িং ওয়ারডম ব্ৃক্ষরিাপি অনিযাি শুি উরবাধি কিরেি
র্ািিীয় মর্য়ি আ জ র্ িানিি উদ্দীি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন ্সেরিশ উন্নয়রন ও নগেীরক গ্রীণ
সিটিরত রূ্ান্তরে তাে সভশন ও ্সেকেনা তু রল ধরে সেয় নিীজীে িাণী প্রর্রক উদ্বসৃ ত সদরয় িরলন,
প্রকান মুিলমান শরযযে িীজ ি্ন কসেরল প্রকান মানুয িা ্শু ্াসখ খায়, এমনসক সদ প্রচারে চু সে
কসেয়াও সনরয়

ায় তরি ঐ িাগানওয়ালা এিং প্রেতওয়ালা েদগাে িওয়াি ্াইরি’। প্রময়ে

িরলন, িনজ, িলজ ও ঔযধী িৃে মানিজীিরন আোহে অিু েন্ত দান। সিরেে জলিায়ু ্সেিতপ রনে
এ

ুরগ ঘূসণপঝড়, জ্বরলাচ্ছাি, ভূ সমকম্প িহ োকৃ সতক দুর পাগ প্রর্রক িাাঁচাে জনয ্ৃসর্িীরক

িারিা্র াগী কোে জনযই িৃেরো্ন কেরত হরি। এ েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, আগামী এক িেরেে মরধয
নগেীরক িিুজ প্রিষ্টসনে মরধয আনা হরি। িড়ক, দী্, িু ট্াত, প্রগালচত্বে,

ািতীয় অসিি

আদালত, িেকাসে প্রিিেকাসে স্থা্না, লন, আসঙ্গনা িিপে ্সেকসেত িিুজায়রন প্রেরক প্রদয়াে
কমপিূসচ িাস্তিাসয়ত হরচ্ছ। এ কমপিসূ চ িিল হওয়াে মধয সদরয় নগেীরক েকৃ ত অরর্প গ্রীণ সিটিরত
উন্নীত কো হরি। আধুসনক ে ুসক্ত ও মরনােম িিুরজ িাাঁজরি চট্টগ্রাম। নগেীে ৬০ লে মানুরযে
মনরক িরতজ ও িিুজ প্রদখরত চান। সতসন িুন্দে ্সেরিরশ নগেীরক িাজারত চান। তাাঁে সিন ও গ্রীণ
সিটিে ্সেকেনা িাস্তিায়রন নগেিািীে িাসিপক িহর াসগতা কামনা করে িরলন, এ িেে েসতটি
ওয়ারডপ ৫ হাজাে করে িৃেরো্ন টারগপট সনধপােণ কো হরয়রে। সতসন আরো িরলন, িজপয
িযিস্থা্নায় নতু ন সদগন্ত উরমাসচত হরয়রে। ১ আগষ্ট ২০১৬ সি. প্রর্রক নগেীরত প্রডাে টু প্রডাে
আিজপনা িংগ্রহ ও ডাসম্পং কা পক্রম চলরে। এ লরে েরয়াজনীয় জনিল সনরয়াগ প্রদয়া হরয়রে,
আিজপনা িংগ্ররহ ভযানগাড়ী ও সিন িেিোহ কো হরয়রে, নগেিািীে িহর াসগতায় ্সেচ্ছন্ন
কা পক্রম িিলতাে সদরক এসগরয় ারচ্ছ। সতসন ্সেচ্ছন্ন চট্টগ্রারমে স্বারর্প িকলরক িজপয িযিস্থা্না
কা পক্ররম িহর াগী হওয়াে আহিান জানান। অনুষ্ঠারন প্রময়ে সিসভন্ন সশোর্ী,প্র্শাজীসি ও
স্থানীয়রদে মারঝ গারেে চাো সিতেণ করেন। জাতীয় িৃেরো্ন কমপিসূ চে অংশ সহরিরি চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত মািিযা্ী কমপিসূ চ ২২ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে, সিরকরল নগেীে উত্তে

্রতঙ্গা ৪০ নং ওয়ারডপ এম আসজজ উদযারন অনুসষ্ঠত িৃেরো্ন কমপিূসচে উরদ্বাধনী অনুষ্ঠারন েধান
অসতসর্ে িক্তরিয এ িি কর্া িরলন।
উরেখয প্র , চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িতপ মান প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন দাসয়ত্ব গ্রহরণে ্ে
প্রর্রক ৩য় িারেে মত নগেীে ৪১ টি ওয়ারডপ িৃেরো্ন অসভ ান ্সেচালনা কেরেন। ২০১৫ সি.
প্রর্রক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে এ উরদযাগ গ্রহণ করেন। িৃে প্রো্ন অসভ ানরক
নগেিািীে প্রডাে টু প্রডাে কা পকে কোে অসভোরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে এ উরদযাগ।
চসিক ্সেচাসলত সশো েসতষ্ঠান ও ওয়াডপ কা পালয় এে মাধযরম মািিযা্ী এ কা পক্রম অিযাহত
র্াকরি। সতসন এম এ আসজজ উদযারন িৃরেে চাো প্রো্ন করে এিং চাো সিতেণ এে মাধযরম
মািিযা্ী িৃেরো্ন কমপিূসচে শুভ িূচনা কেরলন। প্রডাে টু প্রডাে িৃরেে চাো প্র্ৌাঁরে প্রদয়া এিং
িৃেরো্রন উৎিাসহত কোে েয়ারি অনুসষ্ঠত িুসধ িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন চসিক ৫ম িাধােণ
্সেযরদে ্সেরিশ উন্নয়ন সিযয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ২৯ নং ওয়াডপ কাউসন্সলে প্রগালাম
প্রমাহামদ প্রজািারয়ে। এরত েধান অসতসর্ সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন। সিরশয অসতসর্ সেরলন সশো ও স্বাস্থয সিযয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ও কাউসন্সলে
নাজমুল হক সডউক, চসিক েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, চট্টগ্রাম অঞ্চরলে িন িংেেক
জগলুল প্রহারিন, চসিক িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন। স্বাগত িক্তিয োরখন ৪০নং ওয়াডপ কাউসন্সলে ও
্সেরিশ উন্নয়ন স্থায়ী কসমটিে িদিয হাজী জয়নাল আিদীন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম এে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠত জাতীয় িৃেরো্ন অসভ ান
২০১৭ এে উরদ্বাধনী অনুষ্ঠারনে িুধীিমারিরশ আরো উ্সস্থত সেরলন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িদিয কামরুল হািান িুলু, প্রোটাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াে, হাজী ওমে িারুক, শাহাদাত হািান
িহ অনযো। িৃে প্রো্ন অসভ ারনে এিারেে প্রিাগান সেল ‘িিুজ ভালিািুন, প্রিসশ করে গাে
লাগান’। িৃেরো্ন কমপিূসচ উরদ্বাধনী অনুষ্ঠারন নাসেরকল গাে লাসগরয় স্বািলসি হওয়াে জনয
৪০নং ওয়ারডপে হাসিনাে মারক ৫ হাজাে টাকা ্ুেস্কাে েদান কো হয়। অনুষ্ঠারন েধান অসতসর্
িৃেরো্ন অসভ ারন প্রিো স্কু লরক ্ুেস্কাে েদারনে প্রঘাযণা েদান করেন।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

