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২৪ জুলাই ২০১৭ সি.
মাননীয় মময়র আ জ ম নাছির উদ্দীননর ছনকট চট্টগ্রাম মজলা সড়ক
পছরবহন মাছলক গ্রুপ এর স্মারকছলছপ প্রদান
২৪ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে, সিরকরল নগেভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম প্রজলা িড়ক ্সেিহন
মাসলক গ্রু্ এে একটি েসিসনসি দল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
এে সনকট িাম্প্রসিক চট্টগ্রাম প্রমরট্টা আে টি সি এিং গন ও ্নয ্সেিহরন ্ুসলসশ হয়োসন ও
সন পািন িরেে দািীরি ৯ দফা দািী িম্বসলি একখানা স্মােকসলস্ েদান করেন। স্মােকসলস্ে
আরলারক প্রময়ে িরলন, নগেীে ক্ষসিগ্রস্থ োস্তাঘাটগুরলা ির্পা প্রশর্ হওয়াে িারে িারে আগামী ৪
মারিে মরিয িংস্কারেে মািযরম দৃশযমান ্সেিিপ ন আনা হরি। সিসন িরলন, হকাে ও ভািমান
কাাঁচা িাচাে িযিিায়ীরদে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন শৃংখলাে আওিায় আনায়রনে ্সেকল্পনা ও
সিদ্ধান্ত গ্রহন করেরি। এিাড়াও ভযানগাড়ীগুরলারক লাইরিরেে আওিায় এরন সনসদপ ষ্ট স্থারন িিাে
িযিস্থা কো হরি। প্রময়ে আরো িরলন, ট্রাক ও োইম মুভাে প্রট্রইলাে এে জনয প্রটাল প্লাজাে দু্ারশ
োয় ২৫ একে জায়গায় টাসমপনাল সনমপারনে সিদ্ধান্ত গ্রহন কো হয়। সিসন অনযানয দািীগুরলা
্ পায়ক্ররম িংসিষ্ট কিৃপ ্রক্ষে িারে আরলাচনাে মািযরম িমািারনে আশ্বাি েদান করেন। েদান
কারল প্রময়ে এিি কো িরলন। এিময় প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাহাম্মদ মঞ্জুরুল ইিলাম, চট্টগ্রাম
প্রজলা মাসলক গ্রুর্ে িভা্সি মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, মহািসচি আিুল কালাম আজাদ, অসিসেক্ত
মহািসচি প্রগালাম েিুল িািুল, নুরুল ইিলাম, প্রমা. কসলম উল্লাহ কসলম, হাসিিুে েহমান, জাফে
উসদ্দন প্রচৌিুেী, শসহদুল ইিলাম িুমন, সিোজরদ্দৌলা, শাহজাহান, টিরটা িালুকদাে, শহীদ নাইম
িুমন, রুরিল মহাজন, অসহদুে নুে কারদেী, সলটন মহাজন, প্রমা. ইকিাল প্রহারিন িহ অনযো
উ্সস্থি সিরলন।

২৪ জুলাই ২০১৭ সি.
প্রবীণ জনননতা ইসহাক ছময়ার ইনেকাল মাননীয় মময়নরর ম াক
িাংলারদশ আওয়ামী লীরগে উ্রদষ্টা, িারিক গণ্সের্দ ও িংিদ িদিয, চট্টগ্রাম িন্দরেে িারিক
প্রচয়ােমযান, িারিক ইউসনয়ন ্সের্দ প্রচয়ােমযান ও োজনীসিে সকংিদসন্ত জনরনিা হাজী
প্রমাহাম্মদ ইিহাক সময়া আজ ২৪ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিলা ১১টা ১০ সমসনরট চট্টগ্রাম নগেীে মযাক্স
হাি্ািারল সচসকৎিািীন অিস্থায় হৃদ রেে ক্রীয়া িে হরয় ইরন্তকাল করেন (ইন্না---োসজউন) ।
মেহুরমে নামারজ ানাজা ২৫ জুলাই ২০১৭ সি. িকাল ১০ টায় নগেীে জসময়িু ল ফালাহ জািীয়
মিসজদ মারে অনুসিি হরি। মৃিুযকারল সিসন স্ত্রী, ৩ প্রিরল, ৭ প্রমরয় িহ অিংখয আত্মীয় স্বজন
প্রেরখ ান।
সকংিদসন্ত এই প্রনিাে মৃিুযরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী
লীরগে িািােণ িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন গভীে প্রশাক ও দুুঃখ েকাশ করেরিন। সিসন
আজ এক প্রশাকিািপ ায় মেহুরমে সিরদহী আত্মাে মাগরফোি ও প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে
েসি িমরিদনা জানান।
২৪ জুলাই ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম ছসটি কনপপানর ননর সুছি সমানবন র তাছরখ পছরবতপন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন প্রময়ে ্রদ দাসয়ত্ব গ্রহরণে ২য়
ির্প ্ূসিপ উ্লরক্ষ িামসগ্রক উন্নয়ন কা পক্রম নগেিািীরক অিসহি কোে লরক্ষয আগামী ২৬
জুলাই ২০১৭ সি. িুিিাে, প্রিলা ১১ টায় নগেীে লালখান িাজােস্থ ইসঞ্জসনয়ািপ ইনসিটিউরট িুসি
িমারিশ অনুসিি হওয়াে িাসেখ সনিপাসেি সিল। দূর পাগ্ূনপ আিহাওয়াে কােরন উক্ত িাসেখ
্সেিিপ ন করে ৩১ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে প্রিলা ১১ টায় নগেীে লালখান িাজােস্থ
ইসঞ্জসনয়ািপ ইনসিটিউরট সনিপােন কো হরয়রি। অসনচ্ছাকৃ ি এ ্সেিিপ রনে জনয চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন কিৃপ ্ক্ষ িংসিিরদে সনকট দুুঃখ েকাশ কেরি।

২৪ জুলাই ২০১৭ সি.
প্রায় সানড় ৩ মকাটি টাকা বযনয় মক ছস মদ মরাড, লালছদঘীর পাড় ও মজল মরাড এর
নালা ছনমপ াণ কানজর উনবািন করনলন মাননীয় মময়র আ জ ম নাছির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িাোিাসহক উন্নয়ন কারজে অংশ সহরিরি নগেীে ৩২নং আন্দেসকল্লা
ওয়ার্পস্থ প্রক সি প্রদ প্রোর্, লালসদঘীে ্াড় ও প্রজল প্রোর্ এে নালা সনমপাণ কারজে উরবািন
কেরলন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এসর্স্’ে অেপায়রন োয় িারড় ৩ প্রকাটি টাকা িযরয় এ
িকল নালা সনসমপি হরি। প্রমিািপ প্রিসলম এন্ড িে উক্ত কারজে ঠিকাদােী েসিিান। ২৩ জুলাই
২০১৭ সি. প্রোিিাে, িকারল ফলক উরম্মাচন ও প্রমানাজাি এে মিয সদরয় নালা উন্নয়ন কারজে
উরবািন প্রশরর্ িুিী িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে িরলন, চলসি অেপ িিরে ৭শি
১৬ প্রকাটি টাকাে এসর্স্’ে িোরদ্দে উন্নয়ন কা পক্রম চলমান আরি। এ িাড়াও জলািদ্ধিা
সনেিন, িড়ক ও অিকাোরমা উন্নয়রন ৮০৪ প্রকাটি টাকাে একটি েকল্প একরনরক উ্স্থা্রনে
অর্ক্ষায় আরি। সিসন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গৃহীি েকরল্পে মরিয ৬ হাজাে ৫শি ২৪
প্রকাটি টাকাে ্ৃেক ৩টি েকল্প চূ ড়ান্ত অনুরমাদরনে ্ পারয় আরি। এে মরিয িড়ক ও
অিকাোরমাগি উন্নয়রন গৃহীি ৯২৪ প্রকাটি টাকাে ২টি েকল্প েরয়রি। এ িকল েকল্প আগামী
একরনক িভায় উ্স্থা্ন হরি ্ারে। ৫ হাজাে ৬শি প্রকাটি টাকাে একটি েকল্প চীরনে িারে
সজটু সজ এে মািযরম িাস্তিায়রনে জনয স্আেসর্রি ্াোরনা হরয়রি। এিাড়াও এলইসর্ লাইটিং এে
জনয অ্ে একটি েকল্প তিসে হরচ্ছ। প্রময়ে িরলন, িাম্প্রসিক ির্পরণ ক্ষসিগ্রস্ত িড়ক প্রমোমি
কেরণে লরক্ষয স্থানীয় িেকাে মেণালরয়ে সনকট ৫শি প্রকাটি টাকা প্রোক িোদ্দ চাওয়া হরয়রি।
এ িাড়াও িেকারেে েসিশ্রুি উন্নয়ন কমপকান্ড ্সেচালনা অিযাহি োখাে স্বারেপ অেপ
মেণালরয়ে সনকট ২ হাজাে ৫শি প্রকাটি টাকা িোদ্দ প্রচরয় উ্ানুিাসনক ্ত্র প্রেেণ কো হরয়রি।
মাননীয় প্রময়ে িাাঁে প্রময়ারদে মরিয েসিশ্রুি িকল উন্নয়ন কা পক্রম িমাি কোে আশািাদ
িযক্ত করেন। িুসি িমারিরশ িভা্সিত্ব করেন ৩২ নং ওয়ার্প কাউসেলে জহে লাল হাজােী।
এিময় কাউসেলে তশিাল দাশ িুমন, োউজান উ্রজলা প্রচয়ােমযান এহিানুল হায়দাে প্রচৌিুেী
িািুল, চসিক জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিদুে েসহম, উ্ িহকােী েরকৌশলী মানর্ কুিুম

প্রচৌিুেী, আন্দেসকল্লা ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে

গ্ম
ু িািােন িম্পাদক সদদারুল আলম, জসিম

উসদ্দন, মহানগে আওয়ামী প্রস্বচ্ছারিিকলীগ প্রনিা জারন আলম, আন্দেসকল্লা ওয়ার্প
আওয়ামী ি
ু লীরগে িহ িভা্সি ইউিুফ হারুন মািুদ, ি্ন িেকাে, িাত্রলীগ প্রনিা রুরিল,
িঞ্জয় মহাজন ও মামুন িহ স্থানীয় গণযমানয িযসক্তিগপ উ্সস্থি সিরলন।
২৪ জুলাই ২০১৭ সি.
নগরীর ৪১ টি ওয়ানডপ মাস বযাপী চলনব বৃক্ষনরাপন অছিযান ৪০ নং ওয়ানডপ
বৃক্ষনরাপন অছিযান শুি উনবািন করনলন মাননীয় মময়র আ জ ম নাছির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ্সেরিশ উন্নয়রন ও নগেীরক গ্রীণ
সিটিরি রূ্ান্তরে িাে সভশন ও ্সেকল্পনা িু রল িরে সেয় নিীজীে িাণী প্রেরক উবসৃ ি সদরয় িরলন,
প্রকান মুিলমান শরর্যে িীজ ি্ন কসেরল প্রকান মানুর্ িা ্শু ্াসখ খায়, এমনসক সদ প্রচারে চু সে
কসেয়াও সনরয় ায় িরি ঐ িাগানওয়ালা এিং প্রক্ষিওয়ালা িদগাে িওয়াি ্াইরি’। প্রময়ে
িরলন, িনজ, ফলজ ও ঔর্িী িৃক্ষ মানিজীিরন আল্লাহে অফু েন্ত দান। সিরশ্বে জলিায়ু
্সেিিপ রনে এ

ুরগ ঘূসণপঝড়, জ্বরলাচ্ছাি, ভূ সমকম্প িহ োকৃ সিক দুর পাগ প্রেরক িাাঁচাে জনয

্ৃসেিীরক িারিা্র াগী কোে জনযই িৃক্ষরো্ন কেরি হরি। এ েিরে প্রময়ে িরলন, আগামী এক
িিরেে মরিয নগেীরক িিুজ প্রিষ্টসনে মরিয আনা হরি। িড়ক, দী্, ফু ট্াি, প্রগালচত্বে,
ািিীয় অসফি আদালি, িেকাসে প্রিিেকাসে স্থা্না, লন, আসেনা িিপত্র ্সেকসল্পি িিুজায়রন
প্রেরক প্রদয়াে কমপিূসচ িাস্তিাসয়ি হরচ্ছ। এ কমপিূসচ িফল হওয়াে মিয সদরয় নগেীরক েকৃ ি অরেপ
গ্রীণ সিটিরি উন্নীি কো হরি। আিুসনক ে সু ক্ত ও মরনােম িিুরজ িাাঁজরি চট্টগ্রাম। নগেীে ৬০
লক্ষ মানুরর্ে মনরক িরিজ ও িিুজ প্রদখরি চান। সিসন িুন্দে ্সেরিরশ নগেীরক িাজারি চান।
িাাঁে সিন ও গ্রীণ সিটিে ্সেকল্পনা িাস্তিায়রন নগেিািীে িাসিপক িহর াসগিা কামনা করে
িরলন, এ িিে েসিটি ওয়ারর্প ৫ হাজাে করে িৃক্ষরো্ন টারগপট সনিপােণ কো হরয়রি। সিসন আরো
িরলন, িজপয িযিস্থা্নায় নিু ন সদগন্ত উরম্মাসচি হরয়রি। ১ আগষ্ট ২০১৬ সি. প্রেরক নগেীরি
প্রর্াে টু প্রর্াে আিজপনা িংগ্রহ ও র্াসম্পং কা পক্রম চলরি। এ লরক্ষয েরয়াজনীয় জনিল সনরয়াগ
প্রদয়া হরয়রি, আিজপনা িংগ্ররহ ভযানগাড়ী ও সিন িেিোহ কো হরয়রি, নগেিািীে িহর াসগিায়

্সেচ্ছন্ন কা পক্রম িফলিাে সদরক এসগরয় ারচ্ছ। সিসন ্সেচ্ছন্ন চট্টগ্রারমে স্বারেপ িকলরক িজপয
িযিস্থা্না কা পক্ররম িহর াগী হওয়াে আহিান জানান। অনুিারন প্রময়ে সিসভন্ন
সশক্ষােী,প্র্শাজীসি ও স্থানীয়রদে মারঝ গারিে চাো সিিেণ করেন। জািীয় িৃক্ষরো্ন কমপিূসচে
অংশ সহরিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলি মািিযা্ী কমপিূসচ ২২ জুলাই ২০১৭ সি.
শসনিাে, সিরকরল নগেীে উত্তে ্রিো ৪০ নং ওয়ারর্প এম আসজজ উদযারন অনুসিি িৃক্ষরো্ন
কমপিূসচে উরবািনী অনুিারন েিান অসিসেে িক্তরিয এ িি কো িরলন।
উরল্লখয প্র , চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িিপ মান প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন দাসয়ত্ব গ্রহরণে
্ে প্রেরক ৩য় িারেে মি নগেীে ৪১ টি ওয়ারর্প িৃক্ষরো্ন অসভ ান ্সেচালনা কেরিন। ২০১৫
সি. প্রেরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে এ উরদযাগ গ্রহণ করেন। িৃক্ষ প্রো্ন অসভ ানরক
নগেিািীে প্রর্াে টু প্রর্াে কা পকে কোে অসভোরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে এ উরদযাগ।
চসিক ্সেচাসলি সশক্ষা েসিিান ও ওয়ার্প কা পালয় এে মািযরম মািিযা্ী এ কা পক্রম অিযাহি
োকরি। সিসন এম এ আসজজ উদযারন িৃরক্ষে চাো প্রো্ন করে এিং চাো সিিেণ এে মািযরম
মািিযা্ী িৃক্ষরো্ন কমপিূসচে শুভ িূচনা কেরলন। প্রর্াে টু প্রর্াে িৃরক্ষে চাো প্র্ৌাঁরি প্রদয়া এিং
িৃক্ষরো্রন উৎিাসহি কোে েয়ারি অনুসিি িুসি িমারিরশ িভা্সিত্ব করেন চসিক ৫ম
িািােণ ্সের্রদে ্সেরিশ উন্নয়ন সির্য়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সি ২৯ নং ওয়ার্প কাউসেলে
প্রগালাম প্রমাহাম্মদ প্রজািারয়ে। এরি েিান অসিসে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন। সিরশর্ অসিসে সিরলন সশক্ষা ও স্বাস্থয সির্য়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সি ও
কাউসেলে নাজমুল হক সর্উক, চসিক েিান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, চট্টগ্রাম অঞ্চরলে
িন িংেক্ষক জগলুল প্রহারিন, চসিক িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন। স্বাগি িক্তিয োরখন ৪০নং
ওয়ার্প কাউসেলে ও ্সেরিশ উন্নয়ন স্থায়ী কসমটিে িদিয হাজী জয়নাল আিদীন। চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিদুে েসহম এে উ্স্থা্নায় অনুসিি জািীয়
িৃক্ষরো্ন অসভ ান ২০১৭ এে উরবািনী অনুিারনে িুিীিমারিরশ আরো উ্সস্থি সিরলন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামী-লীরগে িদিয কামরুল হািান িুলু, প্রোটাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াি, হাজী ওমে
ফারুক, শাহাদাি হািান িহ অনযো। িৃক্ষ প্রো্ন অসভ ারনে এিারেে প্রিাগান সিল ‘িিুজ
ভালিািুন, প্রিসশ করে গাি লাগান’। িৃক্ষরো্ন কমপিূসচ উরবািনী অনুিারন নাসেরকল গাি
লাসগরয় স্বািলসম্ব হওয়াে জনয ৪০নং ওয়ারর্পে হাসিনাে মারক ৫ হাজাে টাকা ্ুেস্কাে েদান কো

হয়। অনুিারন েিান অসিসে িৃক্ষরো্ন অসভ ারন প্রিো স্কু লরক ্ুেস্কাে েদারনে প্রঘার্ণা েদান
করেন।
িংিাদদািা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকিপ া

