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সিটি গভর্নে ন্স প্রকর্ের আওতায় জাইকা’র অর্ে ায়র্ন নগরীর এয়ারর্ ার্ে ররার্ে
সনর্ে াণাধীন ৩ টি সির্জর সনর্ে াণ কাজ ির্রজসর্র্ন সরদর্ে ন করর্েন রর্য়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় সিটি গভরনপন্স েকরেে আওতায় জাইকা’ে অর্পায়রন
নগেীে এয়ার্ার্প প্রোরে সনমপাণাধীন ৭ নং প্রজটি এলাকাে রুসি সিরমন্ট এে িাইরেে সিজ,
৯ নং গুিখাল সিজ এিং ১৫ নং ঘার্ সিজ এে সনমপাণকাজ ২৭ মাচপ ২০১৭ সি. প্রিামিাে
দু্ুরে িরেজসমরন ্সেদশপন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন।উরেখয প্র , ২০১৩-১৪ অর্প িিে প্রর্রক উরেসখত সিজগুসল সনমপাণ কোে সিষরয়
েকে গ্রহণ কো হরলও নানা জটিলতায় চলসত ২০১৬-১৭ অর্প িিরে সনমপাণ কাজ হারত
প্রনয়া হয়। ৭ নং প্রজটি এলাকাে সিজটি োয় ১ প্রকাটি ৭৫ লক্ষ র্াকা ৯নং গুিখাল
সিজটি োয় ১ প্রকাটি ৮৫ লাখ র্াকা এিং ১৫ নং খালটি োয় ৫ প্রকাটি ৬২ লক্ষ র্াকা
িযরয় সনসমপত হরে। উরেসখত ৩ টি েকে িাস্তিায়রন ৩ জন তত্বািধায়ক েরকৌশলী, ৩
জন সনিপাহী েরকৌশলী, ৩ জন িহকােী েরকৌশলী এিং ৩ জন উ্ িহকােী েরকৌশলী
দাসয়রত্ব সনরয়াসজত আরিন। আশা কো ারে চলসত অর্প িিরেে মরধয সিজ ৩ টিে
সনমপাণ কাজ িমাি হরি। উক্ত ৩টি সিরজে সনমপাণ কারজ সনরয়াসজত ঠিকাদাে এি আনন্দ
সিকাশ সি্ুো, প্রমিািপ এয়াকুি এন্ড িাদািপ ও িারলহ কন্সট্রাকশন। আজ প্রময়ে িরেজসমরন
্সেদশপন করে গুনগতমান িঠিক প্রেরখ সনসদপ ষ্ট িমরয়ে ্ূরিপই সনমপান কাজ িমাি করে ান
চলাচরলে জনয উম্মুক্ত কোে সনরদপ শ েদান করেন। এিময় স্থানীয় কাউসন্সলে িারলহ
আহমদ প্রচৌধুেী, তত্বািধায়ক েরকৌশলী প্রমা. েসিকুল ইিলাম, আরনায়াে প্রহািাইন, আিু
িারলহ, সনিপাহী েরকৌশলী নুে প্রিারলমান, সিপ্লি দাশ, অিীম িড়–য়া িহ ঠিকাদােী েসতষ্ঠারনে
দাসয়ত্বশীল কমপকতপ ািৃন্দ এিং চসিক এে অনযানয েরকৌশলীিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৭ সি প্রিামিাে

িু-সর্সিত নাগসরক ছাড়া রদর্র্র উন্নয়র্ন িুফে োভ করা যার্ে না-রর্য়র
র্তঙ্গা সিটি কর্ ে ার্রর্ন র্সিো কর্ের্জ নেীন েরণ ও সেদায় এেং োসষে ক র
ু ষ্কার
সেতরণ অনুষ্ঠান অনুসষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলরিন, জ্ঞারনে ভান্ডােরক
িৃমদ্ধ করে সিশ্ব জয় কোে সভশন র্াকরত হরি। সতসন িরলন, িাধা সি্সি অসতক্রম করে
এসগরয় প্র রত হরি। এ েিরে সতসন িরলন, ্র্ তই িন্ধুে প্রহাক না প্রকন অসতক্রম কোে
দৃঢ়তা র্াকরল কঠিনরক জয় কো ায়। প্রময়ে িরলন, িাটিপসিরকর্ সনভপ ে সশক্ষা িাস্তি
জীিরন কারজ আরি না। িাস্তি জ্ঞান সনভপ ে সশক্ষায় সশসক্ষত হরল জ্ঞারনে আরলা দ্বাো
িিসকিু জয় কো ায়। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, ্রতো সিটি কর্পারেশন
মসহলা করলজ এে জনয ২ টি ভিন সনমপাণ কাজ োয় প্রশষ ্ পারয় আগামী অর্প িিরে
জাইকাে অর্পায়রন আেও ১ টি ভিন সনমপাণ কো হরি। ্রতোিািীে জনয জায়গা োসি
িার্রক্ষ নতু ন একটি করলজ এিং মাতৃ িদন সনমপাণ এে উরদযাগ গ্রহণ কো হরি। ২৭ মাচপ
২০১৭ সি. প্রিামিাে িকারল প্রক স্কয়াে-২ কসমউসনটি প্রিন্টারে ্রতো সিটি কর্পারেশন
মসহলা করলরজে নিীন িেণ ও সিদায় এিং িাসষপক ্ুেষ্কাে সিতেণ অনুষ্ঠারন
েধান
অসতসর্ে ভাষরন প্রময়ে এিি কর্া িরলন। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন সশক্ষা ও স্বাস্থয
সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ও ২৪ নং ওয়ােপ কাউসন্সলে নাজমুল হক সেউক। এরত
সিরশষ অসতসর্ সিরলন েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, ৪০ নং ওয়ােপ
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কাউসন্সলে প্রমা. জয়নাল আিদীন, ৪১ নং ওয়ােপ কাউসন্সলে িারলহ আহমদ প্রচৌধুেী,
িংেসক্ষত ওয়ােপ কাউসন্সলে শাহানুে প্রিগম ও করলজ ্সেচালনা কসমটিে িদিয ইসিসনয়াে
আ ি ম ইিহাক। স্বাগত িক্তিয োরখন অি করলরজে অধযক্ষ ইিমত আো প্রিগম।
শুরভো িক্তিয োরখন অধযা্ক সিকত দাশ। েভাষক িুলতানা োসজয়া ও শহীদ হািান
িু য়াদ এে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন মরে উ্সিষ্ট সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িদিয কামরুল হািান িুলু, প্রিলাল আহরমদ, িারিক কসমশনাে আিদুল
িারেক, করলজ ্সেচালনা কসমটিে িদিয িারিক প্রচয়ােমযান জাসকে আহমদ, প্রমাজারহরুল
ইিলাম, ্রতো সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদযলরয়ে েধান সশক্ষক সমলন আচা প ও
স্থানীয় আওয়ামীলীগ প্রনতা শাহাদাত হািান এিং চসিক জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে
েসহম িহ অনযো। ্রে প্রময়ে সশক্ষার্ীরদে মারে ্ুেষ্কাে সিতেণ করেন। েধান অসতসর্ে
ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, প্রকান ধেরনে
র্যাক্স িাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সশক্ষা খারত িিরে োয় ৪৩ প্রকাটি র্াকা ভতুপ কী সদরয়
সশক্ষা িযিস্থা চালু প্রেরখরি। ুরগা্ ুসগ সশক্ষা িযিস্থাে লরক্ষ ইরতামরধয সশক্ষানীসত েণয়ন
কো হরয়রি। প্রময়ে িরলন, িু-সশসক্ষত নাগসেক িাড়া প্রদরশে উন্নয়রন িুিল লাভ কো
ারি না। প্রিজনয আরলাসকত মানুরষে েরয়াজন। আরলাসকত মানুষগুরলা কমপরক্ষরি এিং
িাস্তি জীিরন িৎ ও সনষ্ঠািান হরল এিং দূণীসতরক ঘৃণা কেরল সশক্ষাে িিলতা আিরি।
প্রময়ে সশক্ষকরদে ্াঠদারনে প্রক্ষরি িরিপাচ্চ আন্তসেক এিং সশক্ষার্ীরদে নীসত সনসতকতাে
সিষয়গুরলা সশক্ষা প্রদয়াে আহিান জানান।
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চট্টগ্রার্ সিটি কর্ ে ার্রর্র্নর উর্দযার্গ
৪৭ তর্ র্িান স্বাধীনতা ও জাতীয় সদেি উদযাস ত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ ৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সদিি সদনিযাস্
কমপিূসচে মধযসদরয় উদযাস্ত হয়। সদিরিে কমপিূসচরত সিল নগে ভিরনে িেিন্ধু চত্বরে
জাতীয় ্তাকা উরিালন, জাসতে স্তা’ে েসতকৃ সতরত ্ুষ্পমালয দান, স্কু ল-করলরজে গাইে,
স্কাউর্, প্রোভাে, প্রেিাে, কাি এিং িাি-িািীরদে কুচকাওয়াজ, সেিরপ্ল ও ্ুেস্কাে সিতেণ
অনুষ্ঠান। নগেীে িাকসলয়া সিটি কর্পারেশন প্রেসেয়ারম কুচকাওয়াজ, সেিরপ্ল ও ্ুেস্কাে
সিতেণ অনুষ্ঠান অনুসষ্ঠত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
নগে ভিরন জাতীয় ্তাকা উরিালন ও জাসতে স্তাে েসতকৃ সতরত ্ুষ্পমালয অ্পন করে
সদিরিে কমপিূসচ িূচনা করেন।
এ িাড়াও সতসন ের্ম েহরে প্রকন্দ্রীয় শহীদ সমনারে
স্বাধীনতাে শহীদরদে স্মৃসতে েসত ্ুষ্পমালয সদরয় শ্রদ্ধা সনরিদন করেন। িকাল ৯ র্ায়
িাকসলয়া প্রেসেয়ারম অনুসষ্ঠত স্কু ল-করলরজে গাইে, স্কাউর্, প্রোভাে, প্রেিাে, কাি এিং িািিািীরদে কুচকাওয়ারজ িালাম গ্রহন করেন প্রময়ে। সতসন সদনিযাস্ কুচকাওয়াজ, সেিরপ্ল
কমপিূসচে শুরুরত প্রিষ্টুন, প্রিলুন ও ্ায়ো উসড়রয় কমপিূসচে উরদ্বাধন করেন। ্রে
িাকসলয়া প্রখলাে মারঠ অনুসষ্ঠত কুচকাওয়াজ ও সেিরপ্লরত অংশগ্রহনকােীরদে মরধয ্ুেস্কাে
সিতেণ করেন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ্ুেস্কাে সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন সশক্ষা ও স্বাস্থয সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত নাজমুল হক সেউক। এরত েধান
অসতসর্ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। অনুষ্ঠারন
৩৫নং ওয়ােপ কাউসন্সলে হাজী প্রমা. নুরুল হক, ১৮ নং ওয়ােপ কাউসন্সলে প্রমা. হারুন
উে েসশদ, ৩৩ নং ওয়ােপ কাউসন্সলে হািান মুোদ সিপ্লি, ১৯নং ওয়ােপ কাউসন্সলে
ইয়াসিন প্রচৌধুেী আশু, িংেসক্ষত ওয়ােপ কাউসন্সলে সমরিি িােজানা ্ােসভন, আসিদা
আজাদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুল
প্রহারিন,েধান োজস্ব কমপকতপ া ে. মুস্তাসিজুে েহমান, েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া
সশসেন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহমদ, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাহাম্মদ
মিুরুল ইিলাম, সনিপাহী মযাসজরের্ সমরিি িনসজদা শেসমন ও ুসর্কা িেকাে, উ্িসচি
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আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ুিহ জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম, সশক্ষা কমপকতপ া প্রমা.
িাইিু ে েহমান, করলরজে অধযক্ষ, স্কু রলে েধান সশক্ষক ও অনযো উ্সস্থত সিরলন।
্ুেস্কাে সিতেণ এিং স্বাধীনতা ও জাতীয় সদিরিে কমপিূসচ শুভ উরদ্বাধনকারল সিটি প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, স্বাধীনতা ও মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচতনায় িসলয়ান হরয় নতু ন
েজন্মরক আরলাসকত মানুষ হরত হরি। আগামীে িাংলারদরশে সনো্দ ও িমৃসদ্ধে জনয
িতপ মান েজন্মরকই দাসয়ত্ব সনরত হরি। প্রময়ে সশক্ষার্ীরদে ্ড়ারলখায় মরনাসনরিশ করে
উন্নত িলািল ও মানিম্মত সশক্ষা অজপন কেরত ্োমশপ প্রদন। েিেক্ররম প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, দীঘপ ্োধীনতাে নাগ্াশ প্রর্রক মুসক্ত ও স্বাধীনতা অজপরনে সদিি
১৯৭১ িরনে ২৬ মাচপ। ৩০ লক্ষ োরণে িসলদান এিং োয় ২ লক্ষাসধক নােীে ইজ্জত
িম্ভ্রম উৎিগপ এিং ১ প্রকাটি মানুরষে িিপস্ব তযারগে সিসনমরয় আমারদে স্বাধীনতা। প্রময়ে
িরলন, িকল প্রভদারভদ ভু রল মহান মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচতনা ধােন করে ঐকযিদ্ধভারি
অিাম্প্রদাসয়ক, ক্ষু ধা ও দাসেদ্রমুক্ত এিং িুসখ িমৃদ্ধ িাংলারদশ গরড় তু লরত হরি। ্রে প্রময়ে
কুচকাওয়াজ ও সেিরপ্লরত অংশ সনরয় ের্ম, সদ্বতীয় ও তৃ তীয় স্থান অজপনকােী সশক্ষা
েসতষ্ঠান েধানরদে সনকর্ ্ুেস্কাে তু রল প্রদন
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৭ সি প্রিামিাে

চট্টগ্রার্ সিটি কর্ ে ার্রর্র্নর স্বাধীনতা স্মারক িম্মাননা দক
ও র
ু স্কার প্রদান অনুষ্ঠার্ন সিটি রর্য়র আ জ র্ নাসছর উদ্দীন
অর্িতু ক সেতকে িৃসি, সেভসি ও সেভাজন র্াধযর্র্ রদর্র্র উন্নয়ন ও অগ্রগসতর্ক
োধাগ্রস্থ করা ির্য়র্ছ।
৪৭তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সদিি উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীে ১০
জন সিসশষ্ট নাগসেক ও গুনী িযসক্তরক স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্দক েদান করে। ২৬
মাচপ ২০১৭সি. েসিিাে, সিরকরল নগেীে সর্রয়র্াে ইনসেটিউর্ সমলনায়তরন মুসক্ত ুরদ্ধ
প্রমাখতাে আহমদ (মেরনািে), স্বাধীনতা আরন্দালরন ভূ ্সত ভূ ষন প্রচৌধুেী (মাসনক প্রচৌধুেী
মেরনািে), িাংিাসদকতায় আতাউল হাসকম, িাংস্কৃসতক িযসক্তত্ব ওস্তাদ নীেদ িেণ িড়–য়া
(মেরনািে), সচসকৎিায় ো. িজলুল আমীন (মেরনািে), সশক্ষায় প্রিগম হাসিনা
জাকাসেয়া, সশশু সচসকৎিায় ো. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, নােী জাগেরন প্রিগম রুনু সিসদ্দসক
(মেরনািে), িমাজ প্রিিায় িাসিয়া গাজী েহমান ও ক্রীড়ায় প্রমাজারম্মল হক প্রক স্বাধীনতা
স্মােক িম্মাননা ্দক তু রল প্রদন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। মেরনািেরদে ্রক্ষ স্বাধীনতা িম্মাননা স্মােক গ্রহণ করেন প্রমাখতাে আহমদ এে
্রক্ষ তাাঁে প্রিরল আিদুোহ আল মামুন, মাসনক প্রচৌধুেীে ্রক্ষ তাে প্রিরল সদ্ঙ্কে প্রচৌধুেী
কাজল, ওস্তাদ নীেদ িেণ িড়–য়াে ্রক্ষ তাে কনযা িাল্গুনী িড়–য়া, ো. িজল আমীন
এে ্রক্ষ তাে প্রিরল ো. আসেিু ল আমীন এিং প্রিগম রুনু সিসদ্দকীে ্রক্ষ তাে প্রমরয়
শিনি সিসদ্দকী। স্বাধীনতা ্দক সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন ২৪নং ওয়ােপ
কাউসন্সলে, সশক্ষা ও স্বাস্থয সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত নাজমুল হক সেউক। এরত
েধান অসতসর্ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এরত
সিরশষ অসতসর্ সিরলন ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন ও চট্টগ্রাম
েরিক্লাি িভা্সত প্রমা. কলসম িেওয়াে।অনুষ্ঠারন উ্সস্থত সিরলন ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী
হািান মাহমুদ হািনী, কাউসন্সলে িারলহ আহমদ প্রচৌধুেী, হািান মুোদ সিপ্লি, িংেসক্ষত
ওয়ােপ কাউসন্সলে সমরিি আসিদা আজাদ, েধান োজস্ব কমপকতপ া ে. মুস্তাসিজুে েহমান,
েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন,সনিপাহী মযাসজরের্ িনসজদা শেসমন, সু র্কা
িেকাে, উ্িসচি আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ু। অনুষ্ঠানটি উ্স্থা্নায় সিরলন েধান োজস্ব
কমপকতপ া প্রমা. মিুরুল ইিলাম ও জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম। ্দকোিরদে
মরধয অনুভূসত িযক্ত করেনরমাখতাে আহমদ এে ্রক্ষ তাাঁে প্রিরল আিদুোহ আল মামুন,
মাসনক প্রচৌধুেীে ্রক্ষ তাে প্রিরল সদ্ঙ্কে প্রচৌধুেী কাজল, ওস্তাদ নীেদ িেণ িড়–য়াে ্রক্ষ
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তাে কনযা িাল্গুনী িড়–য়া, ো. িজল আমীন এে ্রক্ষ তাে প্রিরল ো. আসেিু ল আমীন
এিং প্রিগম রুনু সিসদ্দকীে ্রক্ষ তাে প্রমরয় শিনি সিসদ্দকী এিং আতাউল হাসকম, েরিিে
হাসিনা জাকাসেয়া ো. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, সমরিি িাসিয়া গাজী েহমান এিং প্রমাজারম্মল
হক। ্দক েদান অনুষ্ঠারনে েধান অসতসর্ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
গুনীরদে মূলযায়ন এিং মহান স্বাধীনতা রু দ্ধে ম পাদা িমুন্নত োখরতই এ ্দক েদান
কমপিূসচ। সতসন িরলন, চট্টগ্রাম স্বাধীনতা িংগ্রারমে িুসতকাে। মহান মুসক্ত ুদ্ধ চট্টগ্রাম প্রর্রক
শুরু হয় এিং জাসতে জনরকে ্রক্ষ চট্টগ্রাম প্রর্রক স্বাধীনতাে প্রঘাষনা করেন জনরনতা
এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম সিটিশ ও ্াসকস্তান সিরোধী আরন্দালরনে তীর্পস্থান এিং গনতন্ত্র ও
অসধকাে আদারয়ে গুরুত্ব্ূণপ এলাকা। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন এ েিরে িরলন,
স্বাধীনতাে ্ে ৪৬ িিে একটি দীঘপ িময় অসতক্রান্ত হরয়রি। সকন্তু এিমরয় প্র র্ু কু অজপণ
কোে েরয়াজন সিল তা আমো ্াসেসন। অরহতু ক সিতকপ িৃসষ্ট, সিভসক্ত ও সিভাজন মাধযরম
প্রদরশে উন্নয়ন ও অগ্রগসতরক িাধাগ্রস্থ কো হরয়রি। জাতীয় স্বারর্প ্েচচপা, ্েসনন্দা এিং
্রেে িমারলাচনা ্সেহাে করে আত্ম িমারলাচনায় অভযস্ত হরল প্রদশ িঠিক ্রর্ ্সেচাসলত
হরি। আমারদে িকলরক িতয িলা, িাদারক িাদা িলা,কারলারক কারলা িলা এিং মন্দরক
মন্দ সহরিরি আখযাসয়ত কোে মানসষকতা অজপন কেরত হরি। তাহরলই কাংসখত উন্নয়ন ও
অগ্রগসত িম্ভি হরি। সতসন িরলন, িাংলারদশ ধীরে ধীরে উন্নসত ও িমৃসদ্ধে সদরক এসগরয়
ারে। উন্নয়ন ও অগ্রগসতে চাকারক স্তব্দ কেরত ১৯৭১ িরনে ্োসজত অ্শসক্ত
অ্তৎ্েতায় এিং ষড় রন্ত সলি। প্রময়ে িরলন, চেম্ন্থী, জেী ও িন্ত্রািীো সিদযমান শাসন্ত
ও সস্থসতশীলতা নিাৎ কোে অ্েয়ারি সলি তারদেরক েসতহত কেরত িকলরক ঐকযিদ্ধ
র্াকরত হরি। সতসন চট্টগ্রামরক সনো্দ, সস্থসতশীল, সক্লন, সগ্রন ও স্মার্প সিটিরত ্সেনত কোে
কমপ্সেকেনায় গুনী ও সিসশষ্ট জনরদে িহর াসগতা কামনা করেন। ্রে েচনা, িাধােণ
নৃতয, প্রদরশে গান, উ্সস্থত িক্তৃতা ও সচিাংকন েসতর াসগতায় সিজয়ী ৪৮ জরনে মারে
্ুেস্কাে তু রল প্রদন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৭ সি.

নাগসরকর্দর উ র রিাসডং র্যাক্স আর্রাস ত করার
রকান অসধকার চসির্কর রনই-- রর্য়র
৩৩ নং সফসরঙ্গী োজার ওয়ার্েে প্রায় ৫ রকাটি র্াকার উন্নয়ন কাজ
ও সেসজর্াে রিন্টার উর্বাধন এেং স্থানীয় ওয়ােে কাউসন্সের
প্রদত্ত ২৪টি রিোই রর্সর্ন সেতরন অনুষ্ঠান অনুসষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, সিটি কর্পারেশরনে
উজ্জ্বল ভািমূসতপ সিনষ্ট কোে হীন উরদ্দরশয একটি মহল অ্েচাে ও সমর্যাচারে সলি।
সতসন িরলন, ১৯৮৪ িাল প্রর্রক ধা পযকৃ ত প্রহাসডং র্যাক্স সিসধ প্রমাতারিক ্ুন:মূলযায়ন
কমপিূসচ িাস্তিায়ন কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। িেকারেে সিসধিদ্ধ আইন ধাো সিটি
কর্পারেশন ্সেচাসলত হয়। নাগসেকরদে উ্ে প্রহাসডং র্যাক্স আরোস্ত কোে প্রকান
অসধকাে চসিক প্রময়রেে প্রনই। িাধােণ মানুরষে উ্ে অর াসক্তক ও প্রিআইনী ্রেে
প্রিাো িাস্রয় প্রদয়াে প্রকান ইো িা আগ্রহ প্রকানর্াই তাে প্রনই। প্রময়ে িরলন, সিগত
প্রময়রেে আমরল ্ুন:মূলযাসয়ত ১৪ হাজাে প্রহাডারেে আস্ল সনষ্পসিও িতপ মারন কেরত
হরে।
া দুুঃখ জনক ও অনাকাংসখত। প্রময়ে িরলন, ৩৩নং সিসেেীিাজাে ওয়ারেপ চলসত
অর্প িিরে োয় ১০ প্রকাটি র্াকােও প্রিসশ উন্নয়ন কাজ হরি। নগেীে অসল গসল প্রকান
িড়ক উন্নয়রনে প্রিায়া প্রর্রক িাদ
ারি না। আগামী ৩ িিরেে মরধয শতভাগ
আরলাকায়ন, উন্নয়ন ও উন্নত ্সেরিশ সনসিত কো হরি। সিশ্ব মারনে নগেী হরি চট্টগ্রাম।
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, প্রর্কিই, মানিম্মত উন্নয়ন ্সেকেনা িাস্তিাসয়ত হরে।
স্থায়ী ও অস্থায়ী িকল শ্রসমক ও নাগসেরকে িহর াসগতায় ১ এসেল প্রর্রক নগেীে ৪১টি
ওয়ারেপ সিরকল ৩ র্া প্রর্রক োত ১১ র্াে মরধয প্রোে র্ু প্রোে িজপয িংগ্রহ ও অ্িােন
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কমপিূসচ চলরি। এ কারজে জনয ইসতমরধয োয় ১ হাজাে প্রিিক সনরয়াগ প্রদয়া হরয়রি।
িুিম উন্নয়ন একমাি তাে লক্ষয। প্রময়ে ৩৩ নং সিসেেী িাজাে ওয়ােপরক একটি মরেল
ওয়ােপ সহরিরি আখযাসয়ত করে িরলন, এ ওয়ারেপে কাউসন্সলে হািান মুোদ সিপ্লি
আন্তসেকতাে িারর্ নাগসেকরদে শতভাগ প্রিিা প্রদয়াে েরচষ্টা চাসলরয় ারে। এ ওয়ারেপে
হতদসেদ্র জনরগাষ্ঠীে ভাগয উন্নয়রনে জনয মসহলারদে মারে সনজ অর্পায়রন প্রিলাই প্রমসশন
েদান কেরি। া অনুকেনীয় ও অনুিেনীয় দৃষ্টান্ত হরত ্ারে। ২৫ মাচপ ২০১৭ সি.
শসনিাে িকাল প্রর্রক সিসেেীিাজাে ওয়ােপস্থ জাসকে প্রহারিন প্রহাসমওরমসেরকল করলজ ও
হাি্াতাল মারঠ ৩৩নং ওয়ােপ কাউসন্সলে হািান মুোদ সিপ্লরিে আরয়াজরন উন্নয়ন কারজে
িলক উরন্মাচন,ওয়ােপ কা পালরয় সেসজর্াল প্রিন্টাে উরদ্বাধন এিং গেীি মসহলারদে মারে
প্রিলাই প্রমসশন হস্তান্তে উ্লরক্ষ অনুসষ্ঠত নাগসেক িমারিরশ েধান অসতসর্ে িক্তরিয প্রময়ে
এ িি কর্া তু রল ধরেন। নাগসেক িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ৩৩নং সিসেেীিাজাে
ওয়ােপ কাউসন্সলে হািান মুোদ সিপ্লি। এরত সিরশষ অসতসর্ সিরলন িংেসক্ষত ওয়ােপ
কাউসন্সলে লুৎিু রনিা প্রদাভাষ প্রিিী, ২১নং ওয়ােপ কাউসন্সলে সশিাল দাশ িুমন, চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন, েধান
েরকৌশলী প্রল.করণপল মসহউসদ্দন আহরমদ। নাগসেক িমারিরশ নাগসেকরদে েসতসনসধ ২২ মহো
িদ্দাে কসমটিে িাধােণ িম্পাদক মকিুদ আহমদ িদ্দাে, ৩৩নং ওয়ােপ আওয়ামীলীরগে
িাধােণ িম্পাদক প্রমা. েসিকুল প্রহারিন িাচ্চু , ৩৩নং ওয়ােপ সিএনস্ে িভা্সত আখতাে
খান, িমাজরিিক েরিিে প্রিসলম জাহােীে, সশক্ষক শাহাদাত প্রহারিন িহ অনযো িক্তিয
োরখন। নাগসেক িমারিরশ ৩৩নং সিসেেীিাজাে ওয়ারেপে
ািতীয় কা পক্ররমে িসচি
েসতরিদন ্াওয়াে ্রয়রন্ট িড় ্দপ ায় তু রল ধো হয়। অনুষ্ঠারনে িভা্সত ওয়ােপ
কাউসন্সলে হািান মুোদ সিপ্লি সিগত িমরয়ে ািতীয় কা পক্ররমে সিসেসস্ত তু রল ধরেন।
সতসন িরলন, আইন শৃংখলাে িুসিধারর্প সিসি কযারমো স্থা্ন, োরতে প্রিলায় িজপয অ্িােন,
সেসজর্াল প্রিন্টাে স্থা্ন, োয় ৫ প্রকাটি র্াকাে উন্নয়ন কা পক্রম, সগ্রন ওয়পারেে কা পক্ররমে
অংশ সহরিরি সিউটিসিরকশন কমপিূসচ িাস্তিায়ন িহ চলমান অর্প িিরেে জনয োয় ১০
প্রকাটি র্াকাে উন্নয়ন ্সেকেনা গ্রহণ, গেীি সশক্ষার্ীরদে জনয িৃসি, মাদকম্ক্ক্তু ওয়ােপ, গেীি
সশক্ষার্ীরদে মারে সশক্ষা িামগ্রী সিতেন, সিধিা ভাতা, িয়স্ক ভাতা, েসতিসন্ধ ভাতা, দুগ্ধ
মাতা ভাতা সনয়সমত েদান িহ আরলাসকত ওয়ােপ সহসিরি সিসেেীিাজাে ওয়ােপরক গরড়
প্রতালাে েরচষ্টা চলমান আরি। সতসন িরলন, নাগসেকরদে অিম্মান হয় এ ধেরনে প্রকান
কাি সতসন কেরিন না। কাউসন্সলে তাাঁে প্রময়ারদ
ািতীয় প্রিিা কা পক্ররম ওয়ারেপ
িিিািেত িকল নাগসেরকে িাসিপক িহর াসগতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান প্রশরষ ২৪জন
মসহলাে হারত প্রষ্টন িহ ২৪টি প্রিলাই প্রমসশন হস্তান্তে করেন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। নাগসেক িমারিরশে শুরুরত ্সিি প্রকােআন প্রর্রক প্রতরলায়াত করেন মাওলানা
আিদুে েহমান।
িংোদদাতা
রর্া. আেদুর রসির্
জনিংর্যাগ কর্ে কতো
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