চট্টগ্রাম- ২৩ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে ২৪ তম িাধােণ িভা অেুসিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাসচত ৫ম ্সেষরেে ২৪ তম িাধােণ িভা ২৩ জুলাই ২০১৭ সি.
প্রোিিাে, েু্ু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 ২৪ তম িাধােণ
িভাে শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রেরক প্রতরলায়াত ও প্রমানাজাত কো হয়। িভায় সিগত িাধােণ
িভাে ্ে প্রেরক ২৪ তম িাধােণ িভা ্ পন্ত িমরয় নগেীে ৩৮ নং ওয়ার্প এে িারিক কাউসিলে
আিুল হারশম প্রচৌধুেী িহ নগেীরত মৃতুযিেণকােীরেে আত্মাে মাগরিোত কামনা কো হয়। এ ছাড়াও
প্রমানাজারত চট্টগ্রাম িহ প্রেশ ও জাসতে উন্নসত এিং িমৃসি কামনা কো হয়। িভায় সিগত ২১ জুলাই
২০১৭ সি. অনুসিত ২৩ তম িাধােন িভাে কা পসিিেনী অনুরমােন, িায়ী কসমটি িমূরহে
কা পসিিেনী আরলাচনারন্ত অনুরমােন কো হয়। িভায় আমসিত অসতসে সহরিরি সিএমস্’ে অসতসেক্ত
্ুসলশ কসমশনাে প্রেি োি মােক ও ট্রাসিক িযিিা্না সিষরয় ্ুসলরশে কা পক্রম তু রল ধরেন। িভাে
িভা্সত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, নগেীে েধান িড়ক িহ
৯৮৬.৮৭ সক.সম. িড়ক এলইসর্ লাইটিং এে আওতায় আনাে লরিয ্সেকল্পনা গ্রহন কো হরয়রছ।
এছাড়াও ইরতামরধয ্াইলট েকরল্পে আওতায় ১.৭৫ সক. সম. িড়ক এলইসর্’ে আওতায় আনা হরয়রছ
এিং জাইকাে অেপায়রন ৮ সক.সম. এলাকায় এলইসর্ িাসত িা্ন কো হরি। প্রময়ে িরলন, নগেীে
োস্তাঘাট ও অিকাঠারমাগত উন্নয়রন চসিক ৬৫২৪ প্রকাটি টাকাে ্ৃেক ৩ টি েকল্প গ্রহণ করেরছ। া
অনুরমােরনে অর্িায় আরছ। প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িকল িায়ী কসমটিগুরলারক স্বচ্ছতা ও
জিািসেসহতাে সভত্তরত নাগসেক প্রিিা িংক্রান্ত ািতীয় সিষরয় েস্তািনা ও িু্াসেশ প্র্শ কোে জনয
কসমটিগুরলারক গসতশীল কোে ্োমশপ প্রেন। সতসন নাগসেকরেে অভাি অসভর াগ ও প্রিিা িংক্রান্ত
প্র প্রকান তেয ওয়ার্প কা পালয় িহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান কা পালরয় িাস্ত হাসটং নম্বরে
জানারনাে আহিান জানান। প্রময়ে মােরকে মত ঘৃনয কা পক্রম িম্পরকপ ওয়ার্প সভসত্তক নাগসেকরেে
িরচতন কোে উ্ে প্রজাে সেরয় িরলন, ানজট ও মােক নাগসেক জীিনরক েূসিপিহ ্ পারয় প্র্ৌরছ
সেরয়রছ। মােক িমারজে ঘাতকিযাসধ সহরিরি আসিভূপ ত হরয়রছ। মােক প্রিিন এিং িাজােজাত কেন
সিষরয় নাগসেকরেে িরচতন কোে জনয প্রময়ে কাউসিলেরেে ্োমশপ প্রেন। ২৪ তম িাধােন িভায়
প্রময়ে আিন্ন জাতীয় প্রশাক সেিি োর াগয ম পাোয় ্ালরনে লরিয মানিিন্ধন,আরলাচনা
িভা,সচত্রাংকন েসতর াসগতা, খতরম প্রকােআন, এসতম িমারিশ ও তিারুক সিতেন কমপিুসচ প্রঘাষনা
করেন। সতসন প্রময়ে ও কাউসিলে এে োসয়ত্ব গ্রহরনে ২য় িষপ্ূসতপ উ্লরি ২৬ জুলাই প্রিলা ১১ টায়
নগেীে ইসিসনয়ািপ ইনসিটিউট সমলনায়তরন িুসধ িমারিশ এিং ২৫ জুলাই উন্নয়ন কা পক্ররমে উ্ে
চট্টগ্রাম এে িানীয় ্সত্রকায় ২ ্ৃিাে প্রক্রাড়্ত্র েকারশে সিিান্ত িভারক অিসহত করেন। িভায় নােী
ও সশশু সন পাতন, ধষপন ও হতযা আশংকাজনক হারে িৃসিে সিষয়টি সিরিচনায় এরন এ সিষরয়
জনিরচতনতা িৃসি, প্র ৌতু ক সিরোধী িরচতনতা িৃসি, মােক ও জঙ্গীিাে সিষরয় নাগসেক িরচতনতা
িৃসি, ছাে িাগান কা পক্রম প্রজােোে কো, ওয়ার্প সভসত্তক িৃি প্রো্ন অসভ ান ্সেচালনা কো, প্রর্ঙ্গু
ও সচকুনগুসনয়া প্রোরধ মশক সনধন কা পক্রম এিং জনিরচতনতা প্রজােোে কো, স্বাভাসিক ্াসন
চলাচরল সিেযমান িকল েসতিন্ধকতা সনেিন কো, িসতগ্রস্ত িড়ক িমূহ দ্রুত িংস্কাে কো, ওয়ািাে
উন্নয়ন কারজে িারে িমš^য় করে নগে অিকাঠারমা উন্নয়ন কা পক্রম গ্রহন কো, প্র্ৌেকে আোয়
গসতশীল কো িহ জনস্বারেপ কসত্য় েস্তাি গৃসহত হয়।
চট্টগ্রাম-২৩ জুলাই ২০১৭ সি.

সিটি মময়রেে মশাক
Establishment-1
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চট্টগ্রাম উত্তে প্রজলা আওয়ামীলীগ প্রনতা এিং িাওয়া স্কু ল ও করলজ ্সেচালনা কসমটিে িেিয
প্রোটাসেয়ান আরনায়ারুল হরকে মৃতুযরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন

গভীে প্রশাক ও েুুঃখ েকাশ করেরছন । সতসন ২৩ জুলাই ২০১৭ সি. প্রোিিাে এক প্রশাক িাতপ ায়
মেহুরমে সিরেহী আত্মাে মাগরিোত এিং প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে েসত িমরিেনা জানান।
চট্টগ্রাম-২৩ জুলাই ২০১৭ সি.

প্রায় িারে ৩ মকাটি টাকা ব্যরয় মক সি মে মোড, লালসেঘীে ্াে ও মেল মোড এে
োলা সেমপ াণ কারেে উরবাধে কেরলে মময়ে আ ে ম োসিে উদ্দীে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ধাোিাসহক উন্নয়ন কারজে অংশ সহরিরি নগেীে ৩২নং আন্দেসকল্লা
ওয়ার্পি প্রক সি প্রে প্রোর্, লালসেঘীে ্াড় ও প্রজল প্রোর্ এে নালা সনমপাণ কারজে উরবাধন কেরলন
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন। এসর্স্’ে অেপায়রন োয় িারড় ৩ প্রকাটি টাকা িযরয় এ িকল নালা
সনসমপত হরি। প্রমিািপ প্রিসলম এন্ড িি উক্ত কারজে ঠিকাোেী েসতিান। ২৩ জুলাই ২০১৭ সি.
প্রোিিাে, িকারল িলক উরম্মাচন ও প্রমানাজাত এে মধয সেরয় নালা উন্নয়ন কারজে উরবাধন প্রশরষ
িুধী িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে িরলন, চলসত অেপ িছরে ৭শত ১৬ প্রকাটি টাকাে
এসর্স্’ে িোরদ্দে উন্নয়ন কা পক্রম চলমান আরছ। এ ছাড়াও জলািিতা সনেিন, িড়ক ও
অিকাঠারমা উন্নয়রন ৮০৪ প্রকাটি টাকাে একটি েকল্প একরনরক উ্িা্রনে অর্িায় আরছ। সতসন
িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গৃহীত েকরল্পে মরধয ৬ হাজাে ৫শত ২৪ প্রকাটি টাকাে ্ৃেক ৩টি
েকল্প চূ ড়ান্ত অনুরমােরনে ্ পারয় আরছ। এে মরধয িড়ক ও অিকাঠারমাগত উন্নয়রন গৃহীত ৯২৪
প্রকাটি টাকাে ২টি েকল্প েরয়রছ। এ িকল েকল্প আগামী একরনক িভায় উ্িা্ন হরত ্ারে। ৫
হাজাে ৬শত প্রকাটি টাকাে একটি েকল্প চীরনে িারে সজটু সজ এে মাধযরম িাস্তিায়রনে জনয
স্আেসর্রত ্াঠারনা হরয়রছ। এছাড়াও এলইসর্ লাইটিং এে জনয অ্ে একটি েকল্প ততসে হরচ্ছ।
প্রময়ে িরলন, িাম্প্রসতক িষপরণ িসতগ্রস্ত িড়ক প্রমোমত কেরণে লরিয িানীয় িেকাে মিণালরয়ে
সনকট ৫শত প্রকাটি টাকা প্রোক িোদ্দ চাওয়া হরয়রছ। এ ছাড়াও িেকারেে েসতশ্রæত উন্নয়ন
কমপকান্ড ্সেচালনা অিযাহত োখাে স্বারেপ অেপ মিণালরয়ে সনকট ২ হাজাে ৫শত প্রকাটি টাকা িোদ্দ
প্রচরয় উ্ানুিাসনক ্ত্র প্রেেণ কো হরয়রছ। সিটি প্রময়ে তাাঁে প্রময়ারেে মরধয েসতশ্রæত িকল উন্নয়ন
কা পক্রম িমাি কোে আশািাে িযক্ত করেন। িুসধ িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ৩২ নং ওয়ার্প
কাউসিলে জহে লাল হাজােী। এিময় কাউসিলে তশিাল োশ িুমন, োউজান উ্রজলা প্রচয়ােমযান
এহছানুল হায়োে প্রচৌধুেী িািুল, চসিক জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম, উ্ িহকােী
েরকৌশলী মানষ কুিুম প্রচৌধুেী, আন্দেসকল্লা ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে ুগ্ম িাধােন িম্পােক সেোরুল
আলম, জসিম উসদ্দন, মহানগে আওয়ামী প্রস্বচ্ছারিিকলীগ প্রনতা জারন আলম, আন্দেসকল্লা ওয়ার্প
আওয়ামী ি
ু লীরগে িহ িভা্সত ইউিুি হারুন মািুে, ত্ন িেকাে, ছাত্রলীগ প্রনতা রুরিল, িিয়
মহাজন ও মামুন িহ িানীয় গণযমানয িযসক্তিগপ উ্সিত সছরলন।
চট্টগ্রাম-২৩ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম মকসিয় কোগারে সব্রেশী ব্ন্দীরেে মারে উ্হাে িামগ্রী সব্তেণ কেরলে
মময়ে আ ে ম োসিে উদ্দীে

আন্তজপাসতক প্রের্ক্রি প্রিািাইটি প্রেসেত উ্হাে িামগ্রী ২৩ জুলাই ২০১৭ সি. প্রোিিাে িকারল চট্টগ্রাম
প্রকন্দ্রীয় কাোগারে সিরেশী িন্দীরেে মারে সিতেণ কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও
িাংলারেশ প্রের্সক্ররিট প্রিািাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউসনটি এে িভা্সত আ জ ম নাসছে উদ্দীন
িাংলারেশ প্রের্ সক্ররিট প্রিািাইটি ও সিটি ইউসনটি এে প্রনতৃ িৃরন্দে উ্সিসতরত চট্টগ্রাম প্রকন্দ্রীয়
কাোগারে সিরেশী িন্দীরেে মারে সর্আইসজ সেজন, প্রজল িু্াে ও প্রজলারেে মাধযরম উ্হাে িামগ্রী
সিতেণ করেন। এ িময় োউজান উ্রজলা প্রচয়ােমযান এহছানুল হায়োে প্রচৌধুেী িািুল, কাউসিলে
তশিাল োশ িুমন, কাো্সেেশপক িৃন্দ, চট্টগ্রাম প্রজলা কাোগারেে ঊর্ধ্পতন কমপকতপ ািৃন্দ উ্সিত
সছরলন।
চট্টগ্রাম-২৩ জুলাই ২০১৭ সি.
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্সেকসিত েগেী গঠরে ্াসেব্াসেক ভুসমকা সশর্প ক ্োমশপ িভায়
মময়ে আ ে ম োসিে উদ্দীে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলরছন, ্সেকসল্পত নগোয়ন ছাড়া
নাগসেক প্রিিা শতভাগ সনসিত কো িম্ভি নয়। ্সেিাে, িমাজ ও োষ্ট্র িকরলে িসম্মসলত েয়ারি
নাগসেক চাসহো সনসিত হয়। সতসন িরলন, োষ্ট্র ্সেকল্পনা েণয়ন ও িাস্তিায়ন করে, তরি ্সেিারেে
িকল িেরিযে চাসহো ্সেকল্পনা েণয়রন আমরল আনরত হয়। িাংলারেরশে িাস্তিতায় ্সেিাে সে
িজাগ ও িরচতন হয় এিং ্সেকল্পনা গ্রহরন ্ােেসশপতা অজপন কেরত ্ারে প্রিরিরত্র ্সেকসল্পত নগেী
গঠরন ্সেিাে িহায়ক ভূ সমকা ্ালন কেরত ্ারে। সতসন চট্টগ্রাম নগেীে প্রিরত্র িকল ্সেিােরক
িরচতনতাে িারে নাগসেক প্রিিা ও ্সেকসল্পত নগে গঠরন িহায়তাে আহিান জানান। ২২ জুলাই
২০১৭ সি. শসনিাে োরত নগেীে ্রলাগ্রাউন্ডি ওয়াসজউল্লাহ ইনসিটিউট সমলনায়তরন তারুনয
আরয়াসজত ্সেকসল্পত নগেী গঠরন ্াসেিাসেক ভু সমকা সশষপক ্োমশপ িভায় েধান অসতসেে ভাষরন
প্রময়ে এ আহিান জানান। িংগঠরনে িভা্সত আিেুে েসশে প্রলাকমান এে িভা্সতরত্ব অনুসিত
উক্ত ্োমশপ িভায় সিরশষ অসতসে সছরলন প্রর্্ুটি এটসনপ প্রজনারেল ও সিজ্ঞ আইনজীসি এ এইচ এম
সজয়া উসদ্দন, চট্টগ্রাম িাংিাসেক ইউসনয়রনে িভা্সত সেয়াজ হায়োে প্রচৌধুেী, চট্টগ্রাম ক্লাি
্সেচালনা কসমটিে িেিয ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীরস্বচ্ছারিিকলীরগে গ্ম
ু আহিায়ক িালাহ
উসদ্দন আহমে, ৭ নং ওয়ার্প কাউসিলে প্রমা. প্রমািােক আলী, িংেসিত ওয়ার্প কাউসিলে আসিো
আজাে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম, িন্দে শ্রসমক প্রনতা
কাজী আিেুি িারেক নান্না, আওয়ামীরস্বচ্ছারিিকলীগ প্রনতা জারিেুল ইিলাম সশ্ন, তারুরনযে
িাধােন িম্পােক লায়ন প্রমা. সনজাম উসদ্দন, প্রলখক ও ছড়াকাে িােজানা েহমান সশমুে উ্িা্নায়
অনুসিত িভায় আরো িক্তিয োরখন তারুরনযে িংগঠক ও িমাজ প্রিিক তিয়ে আছো উল্লাহ আসেল,
মসিজুে েহমান েুলাল, হুমায়ুন কসিে হািান সমটু , জারহেুল আসমন তারেক, এম এ প্রনওয়াজ, আইয়ুি
প্রচৌধুেী, আিু িুসিয়ান, নাসিে উসদ্দন, ওিমান িারুক সিিলু, জারহে আলম, োরশেুল আলম রুরশা,
আলাউসদ্দন িািু, িাহািুসদ্দন িাইি, স শু োশ, আিেুল্লাহ আল কাইয়ুম, তানসজে কামোন, ইমোন
আরেসিন িহ অনযো। িভায় িংগঠরনে িভা্সত আিেুে েসশে প্রলাকমান তারুরনযে ্ি প্রেরক
্সেকসল্পত নগোয়রনে সিষরয় কসত্য় েস্তাি ও কমপ্সেকল্পনা উ্িা্ন করেন। কমপ্সেকল্পনাে
মরধয জনিরচতনতা িৃসিে লরিয ঘরে ঘরে েচাে ্ত্র সিসল এিং গন ্সেিহরন নাগসেক িরচতনতা
মুলক সিকাে লাগারনা এিং েচােনা চালারনা, মাননীয় প্রময়ে এে উ্সিসতরত িােোইজ েচাে
অসভ ান,্সেরিশ িান্ধি নগেী গরড় প্রতালাে লরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কতৃপ ক অ্িাসেত
র্ািসিরনে জায়গায় িলজ িৃি প্রো্ন এিং আল্না আাঁকা, খাল েখরলে অসভোয় প্রেরক এিং খারল
আিজপনা প্রিলাে অভযাি ্সেিতপ রনে জনয খারলে েুই্ারড়ে িাসিন্দারেে মারে িরচতনতা িৃসি কো,
োনা ও ওয়ার্প ্ পারয় ্সেকসল্পত নগোয়ন সিষরয় ্োমশপ িভাে আরয়াজন কো, শটপসিরমে মাধযরম
নাগসেক িেভযাি এিং তা প্রেরক উরত্তােরনে লরিয ্াড়ায় মহল্লায় শটপসিল্ম েেশপন কো, ্সেকসল্পত
নগোয়রন অিোরনে জনয িরচতন ্সেিােরক ্ুেষ্কাে েোন কো ইতযাসে ।
িংব্ােোতা
মমা. আব্েুে েসহম
েেিংর াগ কমপ কতপা
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