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নাগরিকদেি উপি হ ারডিং ট্যাক্স আদিারপত কিাি হকান অরিকাি চরিদকি হনই- হেয়ি
৩৩ নিং রিরিঙ্গী বাজাি ওয়াদডে প্রায় ৫ হকাটি ট্াকাি উন্নয়ন কাজ
ও রডরজট্াল হিন্টাি উদবািন এবিং স্থানীয় ওয়াডে কাউরিলি প্রেত্ত ২৪টি হিলাই
হেরিন রবতিন অনুষ্ঠান অনুরষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, সিটি
কর্পারেশরনে উজ্জ্বল ভািমূসতপ সিনষ্ট কোে হীন উরদ্দরশে একটি মহল অ্েচাে ও
সমথ্োচারে সলি। সতসন িরলন, ১৯৮৪ িাল প্রথ্রক ধা পেকৃ ত প্রহাসডং ট্োক্স সিসধ প্রমাতারিক
্ুন:মূলোয়ন কমপিূসচ িাস্তিায়ন কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। িেকারেে সিসধিদ্ধ আইন
ধাো সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত হয়। নাগসেকরেে উ্ে প্রহাসডং ট্োক্স আরোস্ত কোে
প্রকান অসধকাে চসিক প্রময়রেে প্রনই। িাধােণ মানুরেে উ্ে অর াসিক ও প্রিআইনী
্রেে প্রিাঝা িাস্রয় প্রেয়াে প্রকান ইচ্ছা িা আগ্রহ প্রকানট্াই তাে প্রনই। প্রময়ে িরলন,
সিগত প্রময়রেে আমরল ্ুন:মূলোসয়ত ১৪ হাজাে প্রহাডারেে আস্ল সনষ্পসিও িতপ মারন
কেরত হরচ্ছ।
া েুুঃখ জনক ও অনাকাংসখত। প্রময়ে িরলন, ৩৩নং সিসেঙ্গীিাজাে ওয়ারডপ
চলসত অথ্প িিরে োয় ১০ প্রকাটি ট্াকােও প্রিসশ উন্নয়ন কাজ হরি। নগেীে অসল গসল
প্রকান িড়ক উন্নয়রনে প্রিায়া প্রথ্রক িাে ারি না। আগামী ৩ িিরেে মরধে শতভাগ
আরলাকায়ন, উন্নয়ন ও উন্নত ্সেরিশ সনসিত কো হরি। সিশ্ব মারনে নগেী হরি চট্টগ্রাম।
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, প্রট্কিই, মানিম্মত উন্নয়ন ্সেকল্পনা িাস্তিাসয়ত হরচ্ছ।
স্থায়ী ও অস্থায়ী িকল শ্রসমক ও নাগসেরকে িহর াসগতায় ১ এসেল প্রথ্রক নগেীে ৪১টি
ওয়ারডপ সিরকল ৩ ট্া প্রথ্রক োত ১১ ট্াে মরধে প্রডাে ট্ু প্রডাে িজপে িংগ্রহ ও অ্িােন
কমপিূসচ চলরি। এ কারজে জনে ইসতমরধে োয় ১ হাজাে প্রিিক সনরয়াগ প্রেয়া হরয়রি।
িুিম উন্নয়ন একমাত্র তাে লক্ষ্ে। প্রময়ে ৩৩ নং সিসেঙ্গী িাজাে ওয়াডপরক একটি মরডল
ওয়াডপ সহরিরি আখোসয়ত করে িরলন, এ ওয়ারডপে কাউসিলে হািান মুোে সিপ্লি
আন্তসেকতাে িারথ্ নাগসেকরেে শতভাগ প্রিিা প্রেয়াে েরচষ্টা চাসলরয় ারচ্ছ। এ ওয়ারডপে
হতেসেদ্র জনরগাষ্ঠীে ভাগে উন্নয়রনে জনে মসহলারেে মারঝ সনজ অথ্পায়রন প্রিলাই প্রমসশন
েোন কেরি। া অনুকেনীয় ও অনুিেনীয় েৃষ্টান্ত হরত ্ারে। ২৫ মাচপ ২০১৭ সি.
শসনিাে িকাল প্রথ্রক সিসেঙ্গীিাজাে ওয়াডপস্থ জাসকে প্রহারিন প্রহাসমওরমসডরকল করলজ ও
হাি্াতাল মারে ৩৩নং ওয়াডপ কাউসিলে হািান মুোে সিপ্লরিে আরয়াজরন উন্নয়ন কারজে
িলক উরমাচন,
ওয়াডপ কা পালরয় সডসজট্াল প্রিন্টাে উরবাধন এিং গেীি মসহলারেে মারঝ প্রিলাই প্রমসশন
হস্তান্তে উ্লরক্ষ্ অনুসষ্ঠত নাগসেক িমারিরশ েধান অসতসথ্ে িিরিে প্রময়ে এ িি কথ্া
তু রল ধরেন। নাগসেক িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ৩৩নং সিসেঙ্গীিাজাে ওয়াডপ কাউসিলে
হািান মুোে সিপ্লি। এরত সিরশে অসতসথ্ সিরলন িংেসক্ষ্ত ওয়াডপ কাউসিলে লুৎিু রনিা
প্রোভাে প্রিিী, ২১নং ওয়াডপ কাউসিলে শশিাল োশ িুমন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মে আিুল প্রহারিন, েধান েরকৌশলী প্রল.করণপল
মসহউসদ্দন আহরমে। নাগসেক িমারিরশ নাগসেকরেে েসতসনসধ ২২ মহল্লা িদ্দাে কসমটিে
িাধােণ িম্পােক মকিুে আহমে িদ্দাে, ৩৩নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পােক
প্রমা. েসিকুল প্রহারিন িাচ্চু , ৩৩নং ওয়াডপ সিএনস্ে িভা্সত আখতাে খান, িমাজরিিক
েরিিে প্রিসলম জাহাঙ্গীে, সশক্ষ্ক শাহাোত প্রহারিন িহ অনেো িিিে োরখন। নাগসেক
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িমারিরশ ৩৩নং সিসেঙ্গীিাজাে ওয়ারডপে ািতীয় কা পক্ররমে িসচত্র েসতরিেন ্াওয়াে
্রয়রন্ট িড় ্েপ ায় তু রল ধো হয়। অনুষ্ঠারনে িভা্সত ওয়াডপ কাউসিলে হািান মুোে
সিপ্লি সিগত িমরয়ে
ািতীয় কা পক্ররমে সিসেসস্ত তু রল ধরেন। সতসন িরলন, আইন
শৃংখলাে িুসিধারথ্প সিসি কোরমো স্থা্ন, োরতে প্রিলায় িজপে অ্িােন, সডসজট্াল প্রিন্টাে
স্থা্ন, োয় ৫ প্রকাটি ট্াকাে উন্নয়ন কা পক্রম, সগ্রন ওয়পারডে কা পক্ররমে অংশ সহরিরি
সিউটিসিরকশন কমপিূসচ িাস্তিায়ন িহ চলমান অথ্প িিরেে জনে োয় ১০ প্রকাটি ট্াকাে
উন্নয়ন ্সেকল্পনা গ্রহণ, গেীি সশক্ষ্াথ্ীরেে জনে িৃসি, মােকম্ক্িু ওয়াডপ, গেীি সশক্ষ্াথ্ীরেে
মারঝ সশক্ষ্া িামগ্রী সিতেন, সিধিা ভাতা, িয়স্ক ভাতা, েসতিসি ভাতা, েুগ্ধ মাতা ভাতা
সনয়সমত েোন িহ আরলাসকত ওয়াডপ সহসিরি সিসেঙ্গীিাজাে ওয়াডপরক গরড় প্রতালাে েরচষ্টা
চলমান আরি। সতসন িরলন, নাগসেকরেে অিম্মান হয় এ ধেরনে প্রকান কাি সতসন কেরিন
না। কাউসিলে তাাঁে প্রময়ারে ািতীয় প্রিিা কা পক্ররম ওয়ারডপ িিিািেত িকল নাগসেরকে
িাসিপক িহর াসগতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান প্রশরে ২৪জন মসহলাে হারত প্রষ্টন িহ ২৪টি
প্রিলাই প্রমসশন হস্তান্তে করেন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। নাগসেক িমারিরশে
শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রথ্রক প্রতরলায়াত করেন মাওলানা আিেুে েহমান।
চট্টগ্রাম- ২৫ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তে ে ান স্বািীনতা রেবি ও জাতীয় রেবদি
চট্টগ্রাে রিটি কদপে াদিিদনি কেে িূরচ
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সেিি ২০১৭ উ্লরক্ষ্ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরেোরগ থ্ার াগে ম পাো ও িো্ক কমপিূসচে মধে সেরয় এ সেিিটি উেোস্ত হরি। ২৬
মাচপ ২০১৭ সি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সেিরি প্রভাে ৫ ট্া ৪৫ সমসনরট্ে িময় প্রকন্দ্রীয়
শহীে সমনারে স্বাধীনতাে শহীরেে েসত শ্রদ্ধা সনরিেন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এ িাড়াও িকাল ৮ ট্া প্রথ্রক িাকসলয়াস্থ সিটি
কর্পারেশন প্রষ্টসডয়ারম কুচকাওয়াজ, সডিরপ্ল ও ্ুেস্কাে সিতেণ অনুসষ্ঠত হরি। কুচকাওয়ারজ
িালাম গ্রহণ কেরিন সিটি প্রময়ে। ২৬ মাচপ সিরকল ৪.০১ ট্ায় সথ্রয়ট্াে ইনসিটিউট্রট্
মহান স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্েক েোন এিং িাংস্কৃসতক েসতর াসগতায় সিজয়ীরেে
মারঝ ্ুেষ্কাে সিতেণ অনুষ্ঠান অনুসষ্ঠত হরি। এরত েধান অসতসথ্ সহরিরি উ্সস্থত
থ্াকরিন সিটি প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ২৫ মাচপ ২০১৭ সি. িিো ৬ ট্া
৩০ সমসনরট্ গণহতো সেিি স্মেরণ জাসকে প্রহারিন প্রোডস্থ িধেভু সম স্মসৃ ত স্তরে শহীেরেে
েসত ্ুষ্পমালে অ্পণ করে শ্রদ্ধা সনরিেন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে।
উরল্লসখত কমপিূসচ িমূহ িিল কোে জনে িংসিষ্টরেে অনুরোধ জানারনা হরয়রি।
চট্টগ্রাম- ২৫ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তে ে ান স্বািীনতা রেবি ও জাতীয় রেবি ২০১৭ উপলদে
চট্টগ্রাে রিটি কদপে াদিিদনি হেয়ি আল াজ্ব আ জ ে নারিি উদ্দীন এি বাণী
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সেিি উ্লরক্ষ্ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন এক িাণী েোন করেন। সতসন তাাঁে িাণীরত
চট্টগ্রামিািীরক আন্তসেক শুরভচ্ছা ও অসভনন্দন জানান। সতসন মহান মুসি ুরদ্ধে মহানায়ক
জাসতে স্তা িঙ্গিিু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে স্মসৃ তে েসত গভীে শ্রদ্ধা সনরিেন করে
িরলন, মহান স্বাধীনতা জাতীয় জীিরন এক অননে প্রগৌেিময় সেন। ১৯৭১ িরনে ২৬ মাচপ
েথ্ম েহরে স্বাধীনতাে প্র ােনা প্রেন িাঙাসল জাসতে মুসি িংগ্রারমে মহানায়ক, িিপকারলে
িিপরশ্রষ্ঠ িাঙাসল জাসতে স্তা িঙ্গিিু প্রশখ মুসজিুে েহমান। তােই প্রনতৃ রত্ব আমো অজপন
করেসি সেয় স্বাধীনতা। প্রময়ে শ্রদ্ধাে িারথ্ মহান মুসি ুরদ্ধে ৩০ লক্ষ্ শহীে, ২ লক্ষ্ িম্ভ্রম
হাো মা-প্রিানরক শ্রদ্ধাে িারথ্ স্মেন করেন। এ িাড়াও মহান মুসি ুরদ্ধ প্রনতৃ ত্ব োনকােী
জাতীয় প্রনতা শিয়ে নজরুল ইিলাম তাজউসদ্দন আহমে, এম মনিুে আলী, এইচ এম
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কামরুজ্জামানরক কৃ তজ্ঞতাে িারথ্ স্মেন করেন। সতসন িরলন, লক্ষ্ োরণে সিসনমরয় অসজপত
স্বাধীনতা িাঙাসল জাসতে প্রশ্রষ্ঠ অজপন। এ অজপনরক অথ্প্ণ
ূ প কেরত িিাইরক মহান
মুসি ুরদ্ধে েকৃ ত ইসতহাি জানরত হরি এিং স্বাধীনতাে প্রচতনারক মরন োরণ ধােন কেরত
হরি। েজম ্েম্পোয় স্বাধীনতাে আেশপ প্র্ৌরি সেরত হরি। সতসন মহান মুসি ুরদ্ধে আেরশপ
উবুদ্ধ হরয় জাসতে স্তাে স্বরেে প্রিানাে িাংলা গরড় প্রতালাে লরক্ষ্ জাতীয় িংসিধানরক
িমুন্নত প্রেরখ অিা¤েোসয়ক, জঙ্গীিােমুি, িুখী, উন্নত ও িমৃদ্ধ িাংলারেশ গড়াে কারজ
িকলরক আত্মসনরয়াগ কোে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ২৫ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তে ে ান স্বািীনতা রেবি ও জাতীয় রেবি ২০১৭ উপলদে
চট্টগ্রাে রিটি কদপে াদিিদনি স্বািীনতা স্মািক িম্মাননা পেক পাদবন
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা সেিি ও জাতীয় সেিি ২০১৭ উ্লরক্ষ্ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরেোরগ ১০ জন িরেণে িেসিরক স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্েরক ভূ সেত কো হরি।
আগামী ২৬ মাচপ ২০১৭ সি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সেিরি সিরকল ৪ ট্ায় সথ্রয়ট্াে
ইনসষ্টটিউরট্ স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্েক েোন কো হরি। ্েক হস্তান্তে কেরিন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ২০১৭ িরন স্বাধীনতা
স্মােক িম্মাননা স্মােরক ভূ সেত হরিন মুসি ুরদ্ধ প্রমাখতাে আহমে (মেরনািে), স্বাধীনতা
আরন্দালরন ভূ ্সত ভূ েন প্রচৌধুেী (মাসনক প্রচৌধুেী মেরনািে), িাংিাসেকতায় আতাউল
হাসকম, িাংস্কৃসতক িেসিত্ব ওস্তাে নীেে িেণ িড়–য়া (মেরনািে), সচসকৎিায় ডা. িজলুল
আমীন (মেরনািে), সশশু সচসকৎিায় ড. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, নােী আরন্দালরন প্রিগম রুনু
সিসদ্দসক (মেরনািে), িমাজ প্রিিায় িাসিয়া গাজী েহমান, সশক্ষ্ায় প্রিগম হাসিনা জাকাসেয়া
ও ক্রীড়ায় প্রমাজারম্মল হক।
িিংবােোতা
হো. আবেুি ির ে
জনিিংদ াগ কেে কতো
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