চট্টগ্রাম-২৭ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

শেখ ফজলুল হক মনি সংকনলত বাংলাদেদের গণহতযার স্মনৃ ত স্মারকগ্রন্থ
গ্রহণকাদল নসটি শময়র আ জ ম িানির উদ্দীি
মুনিদ াদ্ধাদের অবোি জানত স্মরণ করদত শগৌরবানিত শবাধ কদর

জাসিে জনক িঙ্গিন্ধুে ভাসগনা িাংলারেশ আওয়ামী ুিলীরগে েসিষ্ঠািা প্রশখ ফজলুল হক মসন
িংকসলি ি ম ইফরিখাে মাহমুে িম্পাসেি ঢাকাে শূনয েকাশনা প্রেরক েকাসশি িাংলারেরশে
গণহিযাে স্মৃসি স্মােকগ্রন্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীনরক গি
২৫ জুলাই িন্ধযা ৬ টায় প্রময়ে েিরে আনুষ্ঠাসনক হস্তান্তে কো হয়। এ িময় েসিসনসি েরলে মরিয
উ্সিি সিরলন েকাশনা িংিাে কমপকিপ া প্রমা. হািান ্ােরভজ, সিটি কর্পারেশরনে জনিংর াগ
কমপকিপ া প্রমা. আিেুে েসহম, িাংগঠিনক িম্পােক আসিফ ইকিাল, িালাউসদ্দন সলটন, িাত্র প্রনিা
প্রিােহান উসদ্দন সগফােী। স্মােক গ্রন্থ গ্রহণ করে প্রময়ে িংসিি অনুভূসিরি িরলন, এ প্রেরশে মুসি ুদ্ধ
আমারেে অহংকাে। ৩০ লি শহীরেে েরিে সিসনমরয় আমো আমারেে কাংসখি স্বািীনিা প্র্রয়সি।
জাসিে জনক িঙ্গিন্ধুে িুর াগয প্রনিৃ রে প্রিসেন আমো স্বািীনিাে ািাকল প্রেরক একটি স্বািীন ও
িািপরভৌম িাংলারেশ িৃসি কেরি প্র্রেসিলাম। আে এই স্বািীনিাে জনয প্রেরশে সিসভন্ন জায়গায় প্র
িমস্ত িিযভূ সম সহরিরি ্সেণি হরয়সিল িা িংেিন আমারেে কিপ িয ও ননসিক োসয়ে। আে এই
ঐসিহাসিক িযারগে মসহমায় ভাস্বে মুসি ুরদ্ধে স্মৃসি সিজসিি ভূ সমে ইসিহাি িই আকারে িংগ্রহ
কোে েুলপভ কারজ ুিলীরগে েসিষ্ঠািা প্রশখ ফজলুল হক মসন এিং িম্পােক ি ম ইফরিখাে মাহমুে
ও েকাশনা িংিা শূনয েকাশনাে েসি কৃ িজ্ঞিা েকাশ কেসি।
িভা প্রশরে মাননীয় প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন আনুষ্ঠাসনকভারি এই েুলপভ িইটি সিটি
কর্পারেশরনে িংেিরনে জনয গ্রহণ করেন।
চট্টগ্রাম-২৭ জুলাই ২০১৭ সি.

জানতর নিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুনজবুর রহমাি এর ৪২ তম োহাোৎ বানষি কী ও
জাতীয় শোক নেবস উিলদে চট্টগ্রাম নসটি কদিি াদরেদির বযািক কমি সূচী গৃনহত

জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান এে ৪২ িম শাহাোৎ িাসেপকী ও জািীয় প্রশাক সেিি
উ্লরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িযা্ক কমপিূস চ গ্রহণ করেরি। জািীয় প্রশাক সেিি ্ালন
উ্লরি ২৭ জুলাই ২০১৭ সি. িকারল নগেভিরনে িরেলন করি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন, ্ুসলশ ও
প্রজলা েশািন এে প্র ৌে এক িভায় আগামী ১৫ আগি জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে
৪২ িম শাহাোৎ িসেপকী ও জািীয় প্রশাক সেিি োর াগয ম পাোয় িযা্ক কমপিূসচে মিয সেরয় ্ালন
কোে সিদ্ধান্ত গৃহীি হয়। কমপিূসচে মরিয িকাল ১০ টা প্রেরক িারি ১০ টাে মরিয নগেীে ২০ সক. সম.
এলাকা জুরি সশিােীরেে মানিিন্ধন। মানিন্ধরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলি সশিা
েসিষ্ঠান, িেকােী সশিা েসিষ্ঠান এিং প্রিিেকাসে িকল সশিা েসিষ্ঠারনে সশিক ও িাত্র-িাত্রীিৃন্দ
মােক,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিারেে সিরুরদ্ধ প্রফিু ন,প্রে-কার্প ও িযানাে িহন করে নগেিািীরক িরচিন কোে
েয়াি চালারি। এিািাও জাসিে স্িাে েসিকৃ সিরি মালযোন, খিরম প্রকােআন, সমলাে মাহসফল,
সিরশে প্রমানাজাি, আরলাচনা িভা, েচনা েসির াসগিা ও সচত্রাকংন েসির াসগিা িহ নানা িেরনে
কমপিূসচ ্ালরনে মািযরম জাসিে স্িাে েসি শ্রদ্ধা সনরিেন কো হরি। িভায় িভা্সিে করেন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িভায় স্বািয ও সশিা সিেয়ক িায়ী
কসমটিে িভা্সি নাজমুল হক সর্উক, িমাজ কলযান সিেয়ক িায়ী কসমটিে িভা্সি প্রমা. িসলম
উল্লাহ িাচ্চু , কাউসিলে হািান মুোে সিেি, হাসিিুল হক, চসিক েিান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা.
িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমাহােে আিুল প্রহারিন, েিান সশিা কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, উ্ ্ুসলশ
কসমশনাে হািান প্রমাহােে িওকি আলী, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাহােে মঞ্জুরুল ইিলাম, প্রজলা
েশািরনে কমপকিপ া, প্রজলা েশািরকে িাফ অসফিাে প্রমাহােে প্রিৌসহেুল ইিলাম, উ্ িসচি আরশক
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েিুল প্রচৌিুেী টি্ু, জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিেুে েসহম, সশিা কমপকিপ া প্রমা. িাইফু ে েহমান িহ
িংসিি কমপকিপ াো উ্সিি সিরলন। িভা্সিে িিরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, হাজাে িিরেে প্রশ্রষ্ঠ িাঙাসল িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে িাংলারেশরক িু িা
ও োসেদ্রমুি, প্রশােনহীন প্রিানাে িাংলায় গরি প্রিালাে লরিয িিপ মান েজন্মরক মােক,িন্ত্রাি ও
জঙ্গীিাে প্রেরক মুি োখরি হরি। এ লরিয সিটি কর্পারেশন িকলরক সনরয় িসেসলি েয়াি চাসলরয়
ারে। সিসন জািীয় প্রশাক সেিি োর াগয ম পাোয় উে া্রনে মিয সেরয় মােক,িন্ত্রাি ও
জঙ্গীিােরক িমাজ প্রেরক উৎখাি এে অঙ্গীকাে কোে আহহ্বান জানান।
চট্টগ্রাম-২৭ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম নসটি কদিি াদরেি প্রথম বাদরর মত রাজস্ব ও এযাদেট
সংক্রান্ত নবষদয় কমি িনরকল্পিা প্রণয়ি করল

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, নগেিািীে টযারেে টাকা
নগেিািীে কলযারন িযয় কো হরি। িারেে কিাসজপি অেপ অ্িযিহাে কোে প্রকন িুর াগ প্রনই।
সিসন িরলন, নাগসেকরেে িারে িুমিুে িযিহাে ও মাসজপি আচেন দ্বাো িারেে মন জয় করে সিসি
সিিারনে আওিায় প্র্ৌেকে আোয় করে চট্টগ্রাম নগেীে িাসিপক উন্নয়ন িোসিি কেরি হরি। জনাি
আ জ ম নাসিে উদ্দীন জলািদ্ধিাে সকিু িু রল িরে িরলন, িমুদ্র ্ৃরষ্ঠে উচ্চিা িৃসদ্ধ, িাম্প্রসিক িমরয়
কািাই হৃরেে ্াসন িািা, কণপফুলী নেীে প্রেসজং না হওয়া, অ্ পাি সিলরেশন িা্ন িহ নানামুসখ
মানিিৃি িমিযাে কােরণ িেপা প্রমৌিুরম নগেীে সন¤œ াঞ্চরল জলজট ও জলািদ্ধিাে িৃসি হয়। এ
সিেরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িজাগ ও িরচিন আরি। জলািদ্ধিা সনেিরন ইরিামরিয েরয়াজনীয়
্েরি্ গ্রহণ িহ িায়ী ্সেকল্পনা গ্রহণ কো হরয়রি। আশা কো ারে আগামী ২ িিরেে মরিয
জলািদ্ধিা সনেিরনে েকল্পগুরলা িাস্তিায়ন কো িম্ভি হরি। ২৭ জুলাই ২০১৭ সি. েু্ুরে সেরয়টাে
ইনসিটিউরট চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে োজস্ব সিভাগ ও এযারিট শাখাে ২০১৭-১৮ অেপ িিরেে
কমপ ্সেকল্পনা উ্িা্ন অনুষ্ঠারন েিান অসিসেে ভােরন প্রময়ে এিি কো িরলন। অনুষ্ঠারন
িভা্সিে করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েিান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। প্রময়রেে
একান্ত িসচি প্রমাহােে মঞ্জুরুল ইিলাম এে উ্িা্নায় অনুসষ্ঠি কমপ্সেকল্পনা েনয়ন অনুষ্ঠারন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েিান োজস্ব কমপকিপ া র্. মুহেে মুস্তাসফজুে েহমান কমপ্সেকল্পনাে
সিস্তাসেি িেযসচত্র এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন, ঢাকা উত্তে ও েসিণ সিটি কর্পারেশরনে সিগি ৪
িিরেে োজস্ব আোরয়ে িু লনা সচত্র উ্িা্ন করেন। অনুষ্ঠারন সিরশে অসিসে সিরলন অেপ সিেয়ক
িায়ী কসমটিে িভা্সি, ৩৭ নং ওয়ার্প কাউসিলে প্রমাহােে শসফউল আলম, ৩৬ নং ওয়ার্প
কাউসিলে হাসিিুল হক, চট্টগ্রম সিটি কর্পারেশরনে িসচি প্রমাহােে আিুল প্রহারিন, েিান েরকৌশলী
প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহমে, েিান সশিা কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, প্রেশাল মযাসজরেট
জাহানাো প্রফেরেৌি, সনিপাহী মযাসজরেট িনসজো শেসমন, চসিক আস্ল সেসভও প্রিারর্পে িেিয ইসঞ্জ.
আিেুে েসশে, এযার্রভারকট চন্দন সিশ্বাি। অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে োজস্ব সিভারগে কে
কমপকিপ ািৃন্দ িারেে িারকপ রলে সিস্তাসেি িেয উ্াত্ত উ্িা্ন করেন। কমপ্সেকল্পনায় এযারিিরমন্ট
েকাশ ও আ্সত্তকৃ ি আস্ল সেসভও সনষ্পসত্তকেণ , প্রহাসডং কে আোয় কা পক্রম প্রজােোে কেণ,
অনুন্নি এলাকাগুরলারি কে আোরয়ে সিরশে ্েরি্ গ্রহণ, প্রহাসডং কে িম্পসকপ ি সিসভন্ন িমিযা
সনষ্পসত্ত কেন, প্রহাসডং কে অরটারমশন িম্পন্ন কেণ, প্রের্ লাইরিি অরটারমশন কা পক্রম িম্পন্ন কেণ,
প্রের্ লাইরিি কা পক্রম প্রজােোে কেণ, ি্িাইন িাংলায় রূ্ান্তে কেণ, কে প্রমলা আরয়াজরনে
িযিিা কেন, োজস্ব িারকপ ল িমূরহে িমিযা িমূহ সনরূ্ন ও েূে কো, মানি িম্পে উন্নয়ন,
মাোেিাসি প্র্াটপসিটি হাউসজং েকল্প, শুভ্ুে িািিযান্ড এে ্াশ্বি প্রেলওরয় কিৃপ ্রিে িারে চলমান
িমিযা েুসেকেন, প্রোকান িোদ্ধ িৃসদ্ধ, িহদ্দােহাট কাাঁচা িাজাে িম্প্রিােন ও আিুসনকায়ন কো, চক
িাজাে কাাঁচা িাজাে িম্প্রিােন ও আিুসনকায়ন, শাহ আমানি মারকপ ট িম্প্রিােন ও আিুসনকায়ন,
সিআেটিসি ভিন িংলগ্ন ভিরনে িাসণসজযক িযিহাে, মাোেিািী ফ্ল্যাট িম্প্রিােন, িযাংকক সিঙ্গা্ুে
মারকপ ট িম্প্রিােন ও আিুসনকায়ন, কাজীে হাট িাজাে উন্নয়ন, উত্তে খুলসশ প্রকারি সিটি হাউসজং
েকরল্পে সিেযমান িমিযা সনেিন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রলক সিটি হাউসজং েকল্প উন্নয়ন ও
হস্তান্তে, অসেরজন এযা্াটপরমন্ট িাজােজাি কেন, ঠান্ডািসি প্রলরক সিরনােন ্াকপ আিুসনকায়ন কেণ,
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িাগমসনেমা ওয়ার্প অসফি ভিন সনমপাণ কাজ িমাি কেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ািিীয়
িম্পসত্তে িাসলকা েকাশ, ািিীয় মালা সনষ্পসত্ত কেন, অবিি হাট িাজাে উরেে িহ ১ িিরেে
কমপ্সেকল্পনা উ্িা্ন কো হয়। কমপ্সেকল্পনা েনয়ন অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িেকারেে সিসি সিিারনে আওিাে মিয প্রেরক
শিভাগ নাগসেক প্রিিা সনসিি কোে লরিয কাজ করে ারে। প্রকান নাগসেক এে উ্ে এক ্য়িাও
অসিসেি কে আরো্ কোে প্রকান িমিা িা নিি অসিকাে সিটি কর্পারেশরনে প্রনই। িেকােী
গযারজট দ্বাো আসেি হরয় গযারজরটে আওিায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্র্ৌেকে িা পয ও আোয় কোে
এখসিয়াে প্রেরক োসয়ে ্ালন কেরি। সিসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ািিীয় প্রিিাে সিেয়গুরলা
উ্িা্ন করে িরলন, প্র্ৌেকে িািা সভন্ন প্রকান আরয়ে প্রিমন উৎি চসিক এে প্রনই। প্র্ৌেকে,
িেকাসে প্রোক িোদ্দ ও েকল্প সভসত্তক প্রিিা েোরনে মািযরম নাগসেকরেে কাংসখি চাসহো ্ুেণ
কোে প্রচিা কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ সিেরয় নাগসেকরেে িাসিপক িহর াসগিা কামনা
করেন প্রময়ে।
সংবােোতা
শমা. আবেুর রনহম
জিসংদ াগ কমি কতিা
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