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২২ মাচপ ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেে মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে এে িারে
চট্টগ্রাম মহােগে মােবাসিকাে কসমটিে েব সেবপ াসচত
মেতৃ বৃরেে মতসবসেময়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে ২১ মাচপ ২০১৭ সি.
মঙ্গলিাে, প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম মহানগে মানিাসিকাে কসমটিে নি সনিপাসচত প্রনতৃ িৃরেে
মতসিসনময় করেন। মতসিসনময়কারল প্রময়ে চট্টগ্রাম মহানগে মানিাসিকাে কসমটিে নি
সনিপাসচত প্রনতৃ িৃেরক অসিনেন জানান এিং মানিাসিকাে েক্ষায় িদা িরচষ্ট োকাে আহিান
জানান। এিময় চট্টগ্রাম মহানগে কসমটিে প্রচয়ােমযান প্রমা. প্রলাকমান আলী, িাইি প্রচয়ােমযান
প্রমা. সজয়া উসদ্দন কারদে, প্রমা. আসেফু ল আলম টি্ু, ুগ্ম মহািসচি প্রমা. নুরুল আলম, িােোি
মহািসচি মৃদল
ু মজুমদাে, ুগ্ম িাংগঠসনক িসচি প্রমা. ওিমান গসন, আইন সিষয়ক িসচি প্রমা.
প্রহলাল উসদ্দন, দিে িসচি প্রমা. জসিম উসদ্দন, মসহলা ও সশশু সিষয়ক িসচি সমসল প্রচৌিুেী, তেয ও
গরিষনা িসচি প্রমা. আিু িক্কে, ্সেরিশ িসচি সিকত িড়ুয়া, ক্রীড়া ও িাংস্কৃসতক িসচি প্রমা.
নুরুল কারদে, িাংগঠসনক িসচি জুরয়ল িড়ুয়া, উত্তে প্রজলা কসমটিে প্রচয়ােমযান এম এ নুরুন
নিী প্রচৌিুেী, ্াহাড়তলী োনা কসমটি প্রমা. হারিম, সনিপাহী িদিয প্রমা. কাজল িহ অনযো উ্সিত
সিরলন। মতসিসনময় প্রশরষ চট্টগ্রাম মহানগে মানিাসিকাে কসমটিে নি সনিপাসচত প্রনতৃ িৃে
প্রময়েরক ফু রলল শুরিচ্ছা জানান।

২২ মাচপ ২০১৭ সি.
সিসিল মিািাইটি মকা-অসডপরেশে কসমটিে ৬ষ্ঠ িিা অেুসষ্ঠত
জা্ারনে জাইকা’ে অেপায়রন সিটি গিরনপন্স েকরেে অিীরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায়
চলমান উন্নয়ন েকে িাস্তিায়ন এিং অিকাঠারমা উন্নয়ন ও ইনক্লুসিি নগে ্সেচালনা কমপিূচী
(ওঈএওঅচ) িঠিকিারি িাস্তিায়রনে লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকাে জনয সিসিন্ন প্রেনী
ও প্র্শাে েসতসনসিরদে সনরয় গঠিত ১০৩ িদিয সিসশষ্ট সিসিল প্রিািাইটি প্রকা-অসডপরনশন
কসমটিে (CSCC) ৬ষ্ঠ িিা ২২ মাচপ ২০১৭ সি. িুিিাে, দু্ুরে নগে িিরনে প্রক সি আিদুচ িত্তাে
সমলনায়তরন কসমটিে িিা্সত ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
এে িিা্সতরে অনুসষ্ঠত হয়। িিায় কসমটিে িদিয িসচি ও সিটি কর্পারেশরনে িােোি েিান
সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন, কসমটিে িদিয কাউসন্সলে, িংেসক্ষত ওয়াডপ
কাউসন্সলে,চট্টগ্রাম প্রেি ক্লাি িিা্সত কসলম িেওয়াে, িুেিাত িাংলারদরশে িহর াগী
িম্পাদক এম নাসিরুল হক, সিসজএমইএ’ে েেম িহ িিা্সত মঈন উসদ্দন আহমদ সমন্টু ,
প্রচম্বাে ্সেচালক মাহফু জুল হক শাহ, আই ই সি’ে িারিক িিা্সত েরকৌশলী প্রমাহাম্মদ হারুন,
আইইসি’ে চট্টগ্রাম প্রকরেে িাইি প্রচয়ােমযান েরকৌশলী এম এ েসশদ, প্রচম্বাে ্সেচালক অসহদ
সিোজ স্ব্ন, সিসজস্’ে েকে ্সেচালক প্রমাহাম্মদ শসহদুল ইিলাম, প্রড্ুটি টিম সলডাে প্রমা.
মুসজিুে েহমান, চট্টগ্রাম প্রেিক্লারিে িারিক িািােন িম্পাদক মহসিন প্রচৌিুেী, েনয়ন এে েিান
ি্সত প্রিারহল মাহমুদ শাকুে, এসডশনাল স্স্ সমসল প্রচৌিুেী, সিসডসি’ে টাউন প্রফডারেশরনে
প্রচয়াে্ািপন ঊষা প্রদ, ওরমন প্রচম্বাে ্সেচালক প্রেখা আলম প্রচৌিুেী, কাউসন্সলে প্রমা. হাসিিুল
হক, হািান মুোদ সিপ্লি, িাইরয়যদ প্রগালাম হায়দাে সমন্টু , তারেক প্রিালায়মান প্রিসলম িহ কসমটিে
িদিযিৃে উ্সিত সিরলন। িিায় ৫ম িিাে কা পসিিেনী অনুরমাদন এিং ৬ষ্ঠ িিাে এরজন্ডা
িমূরহে মরিয প্রিক্টে সিসত্তক িমিযা সচসিত কেন ও অগ্রাসিকাে সিষরয় আরলাচনা, জাইকাে
অেপায়রন অিকাঠারমা উন্নয়রনে অগ্রগসত ও িমিযা িমূহ হালনাগাদ সিষরয় আরলাচনা, োজস্ব
আদায় গসতশীল কোে লরক্ষয োজস্ব আদায়,অগ্রগসত ও হালনাগাদ তেয িমূহ আরলাচনা, নাগসেক
িমিযা িমািারন নােীরদে িু সমকা িম্পরকপ আরলাচনা, ডসিউ এল সিসি সচসিত ওয়াডপ সিসত্তক
অিকাঠারমাগত উন্নয়ন ও িমিযা সচসিত কেণ সিষরয় আরলাচনা, সিআেসি জেী্ ও সিআেসি
সের্াটপকাডপ এে অগ্রগসত িম্পরকপ আরলাচনা,নাগসেক প্রিিা িংক্রান্ত সিষরয় িরচতনতা িৃসিে

সিষরয় আরলাচনা এিং সিসিি সিষরয় আরলাচনা অনুসষ্ঠত হয়। িিা্সতে িক্তরিয চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন জাইকা’ে অেপায়রন চলমান অিকাঠারমাগত
উন্নয়ন এে অিীরন নগেীে এয়াের্াটপ প্রোরড সনমপাণািীন ৩টি সিরজে ািতীয় তেয উ্াত্ত তু রল
িরে িরলন, েেম িার্ জাইকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় ২ শত ১ প্রকাটি টাকাে েকে
িাস্তিায়ন কেরি। সিতীয় িার্ ৪ শত ৩৪ প্রকাটি টাকাে েকে সিরিচনািীন েরয়রি। তরমারিয
প্র্াটপ কারনকটিং প্রোড এিং আগ্রািাদ এরেি প্রোড, ফ্লাইওিাে এিং ৬টি স্কু ল কাম কসমউসনটি
প্রিন্টাে অনযতম। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, মাননীয় েিানমন্ত্রী’ে আগ্রহ ও
আন্তসেক স্বসদচ্ছাে কােরন জাইকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক উন্নয়রনে আওতায় সনরয়রি।
েিঙ্গক্ররম প্রময়ে কসমটিে অিগসতে জনয িরলন, সতন অেপ িিরেে মরিয নগেীে ৪১ টি ওয়ারডপে
িিগুরলা িড়ক, োস্তা ও িাইরলইন কার্পটিং কো হরি। নগেীে িিগুরলা খাল ও নালাে মাটি
উরত্তালন কো হরি। শহেরক এলইসডে আওতায় এরন শতিাগ আরলাসকত কো হরি। নগেীে
ফু ট্াত,সমডআইলযান্ড ও প্রগালচেে সিউটিসফরকশরনে আওতায় দৃসষ্ট নেন ও গ্রীন কো হরি।
নগেীে ানজট সনেিন িহ ট্রাসফক সিরষ্টমরক আিুসনকায়ন কো হরি। প্রময়ে িরলন, নগেীে
৪১টি ওয়াডপরক জসে্ করে সিসডও কো হরয়রি। সিসডও ফু রটজ প্রদরখ প্রদরখ অবিি িা্না
অ্িােন কোে কা পক্রম চলরি। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, নগেীে প্রিৌে প েক্ষা ও
িৃসিে স্বারেপ এিং ানজট সনেিন ও জনিািােরনে চলাচরলে স্বারেপ োস্তাগুরলারক অবিি দখল
প্রেরক উিাে কো হরচ্ছ। হকােরদে স্বারেপ হকােরদেরক শৃেখলাে মরিয আনাে উরদযাগ গ্রহণ কো
হরয়রি। সনের্ক্ষ ও প্রগা্নীয়তা েক্ষা করে হকাে ্সেিংখযান কো হরচ্ছ। েকৃ ত হকােরদে
্সেচয় ্ত্র িেিোহ কো হরি। সিটি কর্পারেশন ফু ট্াত সচসিত করে চলাচরলে জনয ৩/২ অংশ
িাদ সদরয়

৩/১ অংরশে মরিয িু-শৃঙ্খলিারি হকােরদে িযিিাে িুর াগ প্রদয়া হরি। তরি

হকাে’ো িযিিা কোে জনয িময় সনিপােণ করে প্রদয়া হরি। ারত সদরনে প্রিলাে িাকী িমরয়
হাকেগণ সিন্ন সিন্ন প্র্শায় সনরয়াসজত প্রেরক আয় প্রোজগারেে িুর াগ ্ায়। সতসন িরলন, হকাে
িংগঠন িহ হকােরদে িারে সিঠক করে হকােরদে স্বােপিংসিষ্ট সিষয়গুরলা চূ ড়ান্ত কো হরয়রি।
অচীরেই সিিান্ত কা পকে হরি। মাননীয় প্রময়ে িরলন, সিসিল প্রিািাইটি প্রকা-অসডপরনশন কসমটিে
িদিযরদে িু-সচসন্তত েস্তাি ও ্োমশপরক নাগসেক স্বারেপ কারজ লাগারনা হরি। সতসন িরলন,

ইরতামরিয ৭শত ১৬ প্রকাটি টাকাে েকে অনুরমাসদত হরয়রি। সেএকরনরকে অর্ক্ষায় আরি
আরোও ২টি েকে এিং ১ হাজাে প্রকাটি টাকাে একটি েকরেে খিড়া চূ ড়ান্ত কো হরয়রি।
তািাড়াও ওয়ার্ল্প িযাংরকে অেপায়রন সিএমসডএফ ১৫০ শত প্রকাটি টাকাে েকে গ্রহণ কোে
িুর াগ সদরয়রি। েিঙ্গক্ররম আরো িরলন, সিটি কর্পারেশন সশক্ষা ও স্বািয প্রিিায় সিেল দৃষ্টান্ত
িা্ন করেরি। েসতিিে ৫৬ প্রকাটি টাকা িতুপ সক সদরয় সশক্ষা ও স্বািয প্রিিায় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন নসজেসিহীন দৃষ্টান্ত িা্ন করে চরলরি। অনয এক েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, সি্ুল ্সেমান
অংরকে টাকাে দায় প্রদনা এিং ্াহাড় িমান দুনীসত ও অসনয়ম কাাঁরি সনরয় দাসয়ে গ্রহণ কোে
্ে প্রেরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক সনয়ম শৃংখলাে মরিয সনরয় আিা হরয়রি। সতসন িরলন,
আন্তসেকতা, িঠিক ্সেকেনা ও দৃঢ়তা োকরল কঠিনরক জয় কো ায়। তাে েমান স্বরূ্ প্রময়ে
িরলন, সিলরিাডপ উরচ্ছদ একটি জলন্ত েমান। সতসন িরলন, োরত িজপয অ্িােরনে কাজ চলরি তা
অিযাহত োকরি। আশা কো ায় প্রডাে টু প্রডাে আিজপনা িংগ্রহ েকেটিে িুফল আগামী এসেল
মারিে মরিযই জনগন প্রিাগ কেরি। িযয় িহুল এ েকে িাস্তিাসয়ত হরল নগেীে ্সেরিশ অরনক
উন্নত হরি। সতসন িরলন, আগামী ৩ িিরেে মরিয চট্টগ্রারম দৃশযমান ্সেিতপ ন হরি। সতসন
নগেিািীে কাংসখত চাসহদা,উন্নয়ন ও তাাঁে সিশন িাস্তিায়রন সিসিল প্রিািাইটি িহ নগেীে
িিপস্তরেে নগেিািীে িহর াসগতা কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ২২ মাচপ ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেে আঞ্চসলক কার্প ালয় িাগসেকা
মটাে ্সেদশপ ে ও েতু ে ডাম্পট ট্রাক উরবািে কেরলে
মােেীয় মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ২১ মাচপ ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে
সিরকরল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আঞ্চসলক কা পালয় িাগসেকা প্রষ্টাে এে সনমপানািীন এযািফল্ট
প্লযান্ট, প্রখালা আকারশে সনরচ ্সেতযক্ত ড্রাম, টায়াে টিউি, অরকরজা গাড়ী এিং গাড়ী ও সিসিন্ন
িেরনে ন্ত্র্াসত, েড,প্রলৌহজাত িামগ্রী, করন্টইনাে, উরচ্ছদকৃ ত সিসিন্ন মালামাল ইতযাসদ িহ

ািতীয় িা্না, প্রষ্টাে ২ ঘন্টা িরে ্ারয় প্রহাঁ রট খসতরয় খসতরয় এিি েসতষ্ঠানগুরলাে িাস্তি সচত্র
িরেজসমরন ্সেদশপন করেন। ্সেদশপন প্রশরষ প্রময়ে নতু ন ক্রয়কৃ ত ৮টি ১০ টনা আইচাে ডাম্প
ট্রাক ও িানীয় িেকাে মন্ত্রনালয় প্রেরক োি ৮টি ৩ টনা ডাম্প ট্রাক, ১টি প্র্রলাডাে ও ১টি
ট্রাকটে উরিািন করেন। ্সেদশপন ও গাড়ী উরিািনী অনুষ্ঠারন উ্সিত সিরলন েিান েরকৌশলী
প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহমদ, তোিিায়ক েরকৌশলী প্রমাোঃ েসফকুল ইিলাম মাসনক, সনিপাহী
েরকৌশলী ঝু লন কাসন্ত দাশ, িুসদি িিাক, অিীম িড়ুয়া, িামিু ল হুদা সিসদ্দকী, িহকােী েরকৌশলী
মীজপা ফজলুল কারদে, িহ িংসিষ্ট উ্ িহকােী েরকৌশলী োরিল হারুন তালুকদাে, নাসজম উসদ্দন
নুরুল ইিলাম, িহকােী নগে ্সেকেনাসিদ আিদুল্লাহ ওমে িহ অনযো উ্সিত সিরলন।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

