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চটগাম- ২৫ অরকাবর ২০১৭সখ.
চটগাম সসসট কররর াররশরনর পহাসলং ট্াক রুনঃমূল্ায়ন সবষরয় সুধীজনরদর সারথ ২৫ নং রামরুর ওয়ারর
কাউসনলররর মতসবসনময়
নগরীর ২৫ নং রামরুর ওয়াররর ২৫ অরকাবর ২০১৭ সখ. সবরকরল মধ্ সমাজ উানয়ন কসমসটর উরদ্ারগ চটগাম
সসসট কররর াররশরনর পহাসলং ট্াক রুনঃমূল্ায়ন সবষরয় সুধীজনরদর সারথ মতসবসনময় অনুসষত হয়। সভায়
সভারসতত কররন মধ্ সমাজ উনয়ন কসমসটর ররক চাঁ দ জমাদার মসসজদ এর খসতব ইসলয়াছ আহমদ, এরত
পধান অসতসথ সছরলন ২৫ নং রামরুর ওয়ারর কাউসনলর এস এম এরশাদ উলাহ। সবরশষ অসতসথ সছররন সমাজ
পসবক আলহাজ ইউসুফ সময়া সবকম, আলহাজ পমাহামদ আলী, বীরমুসকরযাদা আইয়ুব নারছর, নাসছর
সওদাগর, এস এম ইসলয়াছ, আসতকুর রহমান, সমাজ উনয়ন কসমসটর সদস্ এস এম হাসবব উলাহ, পমা.
সসফকুর রহমান, পগালাম পমাসাফা, পমা. নারজর, আবদুল লসতফ, এ এম সবকসরয়া এবং ইসহাক পচয়ারম্ান
সহ সমারজর সবসভন সররর পনতৃ বৃন। সুসধ সমারবরশ চটগাম সসসট কররর াররশরনর রঞবাসষরকী পরৌরকর
এরসসরমন সংকান সবষরয় সবসাসরত তথ্ উরাত তু রল ধররন কাউসনলর এস এম এরশাদ উলাহ। সতসন বরলন,
নগরীর ৪১সট ওয়ারর রক দুই ভারগ সবভক করর পরৌরকর মূল্ায়ন করা হরয়রছ। ২৫সট ওয়ারর রক কনজাররভসন
ওয়ারর এর আওতায় গৃহকর ৭%, রসরচন পরইট ৭% এবং সবদু্ৎ পরইট ৩% হারর পমাট ১৭% ধাযর্ করা
হরয়রছ। অররসদরক বাকী ১৬ সট ওয়ারর আংসশক কনজাররভসন ওয়ারর সবরবচনায় রসরচন পরইট ৭% এর সরল
৪% ধরর এরসসরমন সমন হরয়রছ। সরকাসর পগরজরটর সভসতরত সমাসদত এরসসরমন সবষরয় সমাসনত
পহালাররদর আরসত/আসরল দারয়র করার সুরযাগ সদরয়রছ চটগাম সসসট কররর াররশন। এ সুরযাগ গহন করর
নাগসরকরদর অসভরযাগ, অসনয়ম বা অন্ান্ সবষরয় সরসভউ পবাররর উরসাররনর সমূরর সুরযাগ ররয়রছ। আসরল
পবারর পহাসলং মাসলকরদর আরসত আমরল সনরয় ট্াক চূ ড়ান করার কমতা সংরকর করর। পস পকরত চটগাম
সসসট কররর াররশরনর পময়র আ জ ম নাসছর উদীন সাধারর সভার সসদারনর আরলারক এবং সরকাররর পগরজট
সবজসপর সভসতরত দসরদ, হতদসরদ, অসচল, আসদবাসী, জলাবদতার কাররর কসতগস পহালার, বীর
মুসকরযাদা, যুদাহত মুসকরযাদা, শহীদ রসরবার, রাষীয় পখতাব পাপ রসরবারসহ সবরশষ পকরত সরবরাচ ছাড়
সদরয় সহনীয় রযরারয় পরৌরকর চূ ড়ান করার সসদান ইরতামরধ্ সংবাদ সরমলরনর মাধ্রম নগরবাসীরক অবসহত
করররছন। সতসন এ সবষরয় ২৫ নং ওয়াররর র সবরসররর নাগসরকরদর সাসবরক সহরযাসগতা কামনা কররন।
চটগাম- ২৫ অরকাবর ২০১৭সখ.
রঞ বাসষরকী পরৌরকর রূনঃ মুল্ায়ন সবষরয় চটগাম আবাসসক পহারটল মাসলক সসমসত এবং ক্াব পনতৃ বৃরনর
সারথ সসসট পময়ররর মতসবসনময়

চটগাম সসসট কররর াররশরনর পময়র আ জ ম নাসছর উদীন বরলরছন, নগরীর সবরসররর নাগসরকরদর সমসনত
পরচষা ও সহরযাসগতায় নাগসরক পসবা সনসশত কররত চাই। সমসত সমাসদত রঞ বাসষরকী পরৌরকর
রূনঃমুল্ায়ন সবষরয় সৃষ পয পকান জসটলতা সরসভউ পবাররর র মাধ্রম সনষসত করা হরব। নগরবাসীর উরর
অরযৌসকক পরৌরকর চাসররয় পদয়ার পকান ইচা বা অসভপায় পময়ররর পনই। অসঙকার অনুযায়ী নাগসরক সাথর
অকুন পররখ সরসভউ পবাররর র মাধ্রম সহনীয় রযরারয় পরৌরকর চূ ড়ান হরব। পময়র বরলন, এরসসরমরনর কাররন
সমানীত পকান পহালাররর উরর অসবচার হরব না। সরবরাচ গররতর সারথ পহালাররদর আসরল আরসত সনষসত
করা হরব। পহারটল মাসলকরদর আরসত সনষসতর জন্ আলাদাভারব সরসভউরবারর কাজ কররব। পসখারন পহারটল
মাসলকরদর পসতসনসধরদর সহরযাসগতা গহর করা হরব। পময়র আ জ ম নাসছর উদীন বরলন, নগরীর ৪১সট
ওয়ারর রক দুই ভারগ সবভক করর পরৌরকর মূল্ায়ন করা হরয়রছ। ২৫সট ওয়ারর রক কনজাররভসন ওয়ারর এর
আওতায় গৃহকর ৭%, রসরচন পরইট ৭% এবং সবদু্ৎ পরইট ৩% হারর পমাট ১৭% ধাযর্ করা হরয়রছ।
অররসদরক বাকী ১৬ সট ওয়ারর আংসশক কনজাররভসন ওয়ারর সবরবচনায় রসরচন পরইট ৭% এর সরল ৪%
ধরর এরসসরমন সমন হরয়রছ। সরকাসর পগরজরটর সভসতরত সমাসদত এরসসরমন সবষরয় সমাসনত
পহালাররদর আরসত/আসরল দারয়র করার সুরযাগ সদরয়রছ চটগাম সসসট কররর াররশন। এ সুরযাগ গহন করর
নাগসরকরদর অসভরযাগ, অসনয়ম বা অন্ান্ সবষরয় সরসভউ পবাররর উরসাররনর সমূরর সুরযাগ ররয়রছ। সরসভউ
পবারর পহাসলং মাসলকরদর আরসত আমরল সনরয় ট্াক চূ ড়ান করার কমতা সংরকর করর। পস পকরত সাধারর
সভার সসদারনর আরলারক এবং সরকাররর পগরজট সবজসপর সভসতরত দসরদ, হতদসরদ, অসচল, আসদবাসী,
জলাবদতার কাররর কসতগস পহালার, বীর মুসকরযাদা, যুদাহত মুসকরযাদা, শহীদ রসরবার, রাষীয় পখতাব
পাপ রসরবারসহ সবরশষ পকরত সরবরাচ ছাড় সদরয় সহনীয় রযরারয় পরৌরকর চূ ড়ান করার সসদান ইরতামরধ্
সংবাদ সরমলরনর মাধ্রম নগরবাসীরক অবসহত করা হরয়রছ। ২৫ অরকাবর ২০১৭ সখ. সবরকরল নগরভবন পক
সব আবদুচ ছতার সমলনায়তরন চটগাম আবাসসক পহারটল মাসলক সসমসত এবং ক্াব পনতৃ বৃরনর মতসবসনময়
সভায় পময়র এসব কথা বরলন। এসময় ৩৩ নং ওয়ারর কাউসনলর হাসান মুরাদ সবপব, সংরসকত ওয়ারর
কাউসনলর সমরসস আসবদা আজাদ, পধান রাজস কমরকতর া র.মুহমদ মুসাসফজুর রহমান, চটগাম আবাসসক
পহারটল মাসলক সসমসতর সভারসত ও সারবক কসমশনার হাসববুর রহমান, সাধারন সমাদক আবু বকর সসসদকী,
উররদষা রসরষদ এর পচয়ারম্ান আলহাজ পমা. সালামত আলী, ক্াব দসকর পজলার সভারসত পমা. আবদুল
মানান, সাধারন সমাদক এস এম শাহ পনওয়াজ আলী সময়া, জাসদ এর সসসনয়র সহ সভারসত ও ক্াব সদস্
পমাহামদ জাহাঙীর আলম পচৌধুরী, পজলা রসরষদ সদস্ শাসহদা আকতার জাহান, ক্াব চটগাম মহানগর
সভারসত পজসসমন সুলতানা রার, সাধারন সমাদক অজয় সমত শংকু, বাংলারদশ সকনারগারটরন সু ল এন
করলজ ঐক্ রসরষরদর পচয়ারম্ান ইকবাল বাহার পচৌধুরী, ক্াব চটগাম মহানগর এর যুগ সমাদক পমা.
জারন আলম, সনবরাহী রসরচালক পমা. আলী সশকদার, কৃষকলীরগর মসহলা সবষয়ক সমাসদকা পছরনায়ারা
সুলতানা, সহ সভারসত নুরল আবছার, যুগ সাধারন সমাদক সালাহ উসদন আহমদ পচৌধুরী,সাংগঠসনক
সমাদক শসফকুল ইসলাম, পচার সমাদক নুরল কসবর, অথর সমাদক আ ন ম আ শাকুর, এররভারকট
পমাহন লাল মহাজন, শাসহন আকতার সবউসট, পরাকসানা আকতার নবী, অসনতা চাকমা, জানাতু ল পফররদৌস
সহ অন্রা উরসসত সছরলন।
চটগাম- ২৫ অরকাবর ২০১৭সখ.

বাংলারদশ ছাতলীগ সরকারী কমাসর করলজ শাখার সাংগঠসনক সপাহ এবং সদস্ সংগহ কমরসুসচ উরদাধন
কররলন পময়র আ জ ম নাসছর উদীন
চটগাম সসসট কররর াররশরনর পময়র ও চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সাধারন সমাদক আ জ ম নাসছর
উদীন বরলরছন, পমধাবী ছাতরাই আগামীসদরন জাসতরক পনতৃ ত পদরব। বাংলারদশ ছাতলীগ পমধাবী ছাতরদর
সংগঠন। এই সংগঠরনর রতাকাতরল ঐক্বদ হরয় পদশ ও জাসতর কল্ারর সনরজরক সনরবসদত কররত হরব।
ছাতলীরগর ইসতহাস সাধীনতার ইসতহারসর সারথ অঙাসঙভারব জসড়ত। এ সংগঠরনর পনতাকমররা অতীরত জীবন
সদরয় পদশ ও জাসতর সংকরট অবদান পররখরছ। মারয়র ভাষার জন্, সাধীনতার জন্ এবং মানুরষর অসধকার
আদারয়র জন্ ছাতলীরগর অগনন পনতাকমর জীবন সদরয় ইসতহারসর সাকী হরয় আরছ। পময়র বতর মান
পজরনর সশকাথররদর ছাতলীরগর রতাকাতরল ঐক্বদ হওয়ার আহবান জানান। বাংলারদশ ছাতলীগ সরকারী
কমাসর করলজ শাখার সাংগঠসনক সপাহ এবং সদস্ সংগহ কমরসুসচ উরদাধন উরলরক অনুসষত ছাত সমারবরশ
পধান অসতসথর ভাষরন পময়র এ আহবান জানান। করলজ সমলনায়তরন ২৫ অরকাবর ২০১৭ সখ. বুধবার, দুরুরর
অনুসষত ছাত সমারবরশ সভারসতত কররন বাংলারদশ ছাতলীগ সরকাসর কমাসর করলজ শাখার ভারপাপ
সভারসত সাসবর পচৌধুরী, এরত সবরশষ অসতসথ সছরলন চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সাংগঠসনক সমাদক
পনামান আল মাহমুদ, ২৮ নং রাঠানটু লী ওয়ারর

কাউসনলর আলহাজ আবদুল কারদর, মহানগর

আওয়ামীযুবলীরগর সদস্ পমাসাক আহমদ সটরু, কমাসর করলজ ছাতলীরগর সারবক সভারসত ও মহানগর
ছাতলীরগর সারবক যুগ সাধারন সমাদক জামাল উসদন আহমদ পচৌধুরী, কমাসর করলজ ছাতলীরগর সারবক
সভারসত ও বাংলারদশ ছাতলীরগর সারবক সদস্ জাহাঙীর পহারসন শান, সারবক সহ সমাদক আবদুলাহ আল
মামুন ও ইয়াসছর আরাফাত, বাংলারদশ ছাতলীরগর পকনীয় সদস্ সমথুন মসলক, ওয়ারহদ রারসল, ওয়ারয়জ
কারদর, চটগাম মহানগর ছাতলীরগর সহ সভারসত নাসজম উসদন রারসল, সাংগঠসনক সমাদক মঈন
শাহসরয়ার, হাসমত আলী রারসল, অত করলজ ছাতলীগ পনতা অসনবরান রায় পসতক, পরাহবান আলম রকু,
মাহফুজুর রহমান, সাদাম পহারসন পসাহাগ, মাকসুদর
ু রহমান, পতৌসহদুল কসবর, শামসুল ইসলাম আসবদ, আতু ল
রাজু, শভ বসরক, আসবদুল ইসলাম নাসবল, ফজলু, হদয় ও সসসদক, পসারহল আলম সহ অন্রা। ছাত
সমারবরশ চটগাম সসসট কররর াররশরনর পময়র ও চটগাম মহানগর আওয়ামীলীরগর সাধারন সমাদক আ জ ম
নাসছর উদীন সশকাথররদর হারত পাথসমক সদস্ ফরম সবতরর করর সাংগঠসনক সপাহ এবং সদস্ সংগহ
কমরসূসচ উরদাধন কররন।
চটগাম- ২৫ অরকাবর ২০১৭সখ.
মুসকরযাদারদর কল্ারর গৃহসনমরার পকরলর আওতায় বীর মুসকরযাদা ভবন সনমরার কাজ শর
গরপজাতনী বাংলারদশ সরকাররর রাশারাসশ চটগাম সসসট কররর াররশন গৃহহীন মুসকরযাদা রুনবরাসরনর লরক্
বীর মুসকরযাদারদর কল্ারর গৃহসনমরার পকল বাসবায়ন কররছ। চসসক এর সনজস অথর ায়রন নগরীর সবসভন
ওয়াররর র অসচল ১০ জন বীর মুসকরযাদারক তারদর সনজস জায়গায় গৃহসনমরার করর পদরব চটগাম সসসট
কররর াররশন। ২৪ অরকাবর ২০১৭ সখ. সবকাল ৪ টায়, নগরীর উতর কাটলীস মরহম পমৌলানা তসমজুর রহমান

(মহান

মুসকযুরদর অন্তম সংগঠক সারবক মনী জহর আহমদ পচৌধুরী) এর বাড়ীরত এ কমরসূচীর আওতায়
‘বীর মুসকরযাদা ভবন’ সনমরার কাজ শর করা হয়। এ উরলরক এক সুধী সমারবশ অনুসষত হয়। সুধী সমারবরশ
পধান অসতসথ সছরলন সংরসকত ওয়ারর কাউসনলর সমরসস আসবদা আজাদ। অনুষারন আকবর শাহ থানার
কমানার পসসলম উলাহ, পররুসট কমানার পমা. নুর উসদন, মুসকরযাদা পমাহামদ পহারসন, আকতার উসদন,

সাহাব উসদন, ঈমাম পহারসন, পমা. পলাকমান, চটগাম সসসট কররর াররশরনর দাসয়তপাপ পরকৌশলীগর ও
এলাকার গন্মান্ ব্সকবগর উরসসত সছরলন। সুধী সমারবরশ বকারা বরলন, বীর মুসকরযাদারা পদরশর পশষ
সনান। তাঁ রদর অরনরকই আজও মানরবতর জীবন যারন কররছ। গরপজাতনী বাংলারদশ সরকাররর পধানমনী
জনরনতী পশখ হাসসনা বীর মুসকরযাদারদর সরবরাচ সমান সদরয় তাঁ রদর জীবন মান উনয়রন কাজ করর যারচ।
রাশারাসশ চটগাম সসসট কররর াররশন বীর মুসকরযাদারদর রারশ দাঁ সড়রয় অসচলরদর বাসসান সনমরার কমরসূসচ
একসট পশংসনীয় উরদ্াগ।

চটগাম- ২৫ অরকাবর ২০১৭সখ.
চটগাম সসসট কররর াররশরনর পহাসলং ট্াক রুনঃমূল্ায়ন সবষরয় সুধীজনরদর সারথ ১৪নং লালখান বাজার ওয়ারর
কাউসনলররর মতসবসনময়
নগরীর লালখান বাজার ওয়ারর স শহীদ নগর সসসট কররর াররশন বাসলকা সবদ্ালয় মারঠ ২৪ অরকাবর ২০১৭ সখ.
সবরকরল ১৪নং লালখান বাজার ওয়াররর র সুধীজনরদর সারথ মতসবসনময় কররন লালখান বাজার ওয়াররর র
কাউসনলর ও সংরসকত ওয়ারর কাউসনলর। সুধী সমারবরশ সভারসতত কররন কাউসনলর এ এফ কসবর
আহরমদ মাসনক। মতসবসনময় কররন সংরসকত ওয়ারর কাউসনলর মরনায়ারা পবগম মসন, সানীয় ওয়ারর
আওয়ামীলীরগর সাধারর সমাদক সদদারল আলম মাসুম, সুধীজনরদর মরধ্ গরীব উলাহ শাহ পসাসাইসট জারম
মসসজরদর সভারসত আলহাজ মঈনউদীন আহরমদ, বাঘরঘানা সসসদকীয়া জারম মসসজরদর সভারসত মাহবুবুল
ইসলাম, সরকাসর আইনজীবী এররভারকট আবদুলাহ হাসান সটরু, জসহর উসদন পচৌধুরী, সজএম ফারক,
আলহাজ শাহদাত পহারসন, আলহাজ জারন আলম, নসজর আহরমদ, সরন কুমার পচৌধুরী, সাধন সসংহসহ
অন্রা। সভায় চটগাম সসসট কররর াররশরনর রঞবাসষরকী পরৌরকর এরসসরমন সংকান সবষরয় সবসাসরত তথ্
উরাত তু রল ধররন কাউসনলর এ এফ কসবর আহরমদ মাসনক। সতসন বরলন, নগরীর ৪১সট ওয়ারর রক দুই ভারগ
সবভক করর পরৌরকর মূল্ায়ন করা হরয়রছ। ২৫সট ওয়ারর রক কনজাররভসন ওয়ারর এর আওতায় গৃহকর ৭%,
রসরচন পরইট ৭% এবং সবদু্ৎ পরইট ৩% হারর পমাট ১৭% ধাযর্ করা হরয়রছ। অররসদরক বাকী ১৬ সট ওয়ারর
আংসশক কনজাররভসন ওয়ারর সবরবচনায় রসরচন পরইট ৭% এর সরল ৪% ধরর এরসসরমন সমন হরয়রছ।
সরকাসর পগরজরটর সভসতরত সমাসদত এরসসরমন সবষরয় সমাসনত পহালাররদর আরসত/আসরল দারয়র করার
সুরযাগ সদরয়রছ চটগাম সসসট কররর াররশন। এ সুরযাগ গহন করর নাগসরকরদর অসভরযাগ, অসনয়ম বা অন্ান্
সবষরয় সরসভউ পবাররর উরসাররনর সমূরর সুরযাগ ররয়রছ। আসরল পবারর পহাসলং মাসলকরদর আরসত আমরল
সনরয় ট্াক চূ ড়ান করার কমতা সংরকর করর। পস পকরত চটগাম সসসট কররর াররশরনর পময়র আ জ ম নাসছর
উদীন সাধারর সভার সসদারনর আরলারক এবং সরকাররর পগরজট সবজসপর সভসতরত দসরদ, হতদসরদ,
অসচল, আসদবাসী, জলাবদতার কাররর কসতগস পহালার, বীর মুসকরযাদা, যুদাহত মুসকরযাদা, শহীদ
রসরবার, রাষীয় পখতাব পাপ রসরবারসহ সবরশষ পকরত সরবরাচ ছাড় সদরয় সহনীয় রযরারয় পরৌরকর চূ ড়ান
করার সসদান ইরতামরধ্ সংবাদ সরমলরনর মাধ্রম নগরবাসীরক অবসহত করররছন। এর রর পকান ধররনর
আরসত থাকার সুরযাগ পনই। যারা অরহতু ক নানা ধররনর কমরসূসচর মধ্ সদরয় সমাসনত পহালাররদর সবভান
করার পয়ারস সলপ তারা সকরল চটগাম সসসট কররর াররশরনর সসদানরক গহন করর সহরযাগীতায় এসগরয় এরল
নাগসরক পসবার পকরত সহায়ক হরব বরল চটগামবাসী আশা পরাষন করর। সুধীজরনরা চটগাম সসসট
কররর াররশরনর পময়র আ জ ম নাসছর উদীরনর সসদানরক সাধুবাদ জাসনরয় সাসবরক সহরযাসগতার আশাস পদন।

চটগাম- ২৫ অরকাবর ২০১৭সখ.
সসসট পময়ররর সারথ অসলয়ঁস ফঁরসজ চটগাম এর নব সনযুক
রসরচালক র.পসলভাম থররজ এর পসৌজন্ সাকাত
২৫ অরকাবর ২০১৭ সখ. দুরুরর নগরভবরনর পময়র দপরর চটগাম সসসট কররর াররশরনর পময়র আ জ ম নাসছর
উদীন এর সারথ অসলয়ঁস ফঁরসজ চটগাম এর নব সনযুক রসরচালক র.পসলভাম থররজ (Dr.Selvam
Thorez) পসৌজন্ সাকাত কররন। সাকারত পময়র নব সনযুক রসরচালকরক চটগাম সসসট কররর াররশরনর
মরনাগাম খসচত পকষ ও ফুল সদরয় শরভচা জানান। এসময় তারা উভয় পদরশর সাথর সংসশষ সবষরয় মতসবসনময়
কররন। নবসনযুক রসরচালকক র.পসলভাম থররজ (Dr.Selvam Thorez) পময়ররর কাযরকরমর ভূ য়সী পশংসা
করর বরলন, চটগাম অতীরতর পয পকান সমরয়র পচরয় রসররবশ বানব নগরী সহরসরব রসরলসকত হরচ। সতসন
তারদর চকবাজারস অসলয়ঁস ফঁরসজ কাযরালরয়র গাড়ী চলাচরলর রথ সুগম করার জন্ পময়ররর সহরযাসগতা
কামনা কররন। মতসবসনময় সভায় ২নং ওয়ারর কাউসনলর পমা. শারহদ ইকবাল বাবু, পময়ররর একান সসচব
পমাহামদ মঞুরল ইসলাম, জনসংরযাগ কমরকতর া পমা. আবদুর রসহম, অসলয়ঁস ফরসজ কাযরালরয়র কমরকতর া সহ
অন্রা উরসসত সছরলন।
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