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৩০ জুলাই ২০১৭ সি.
নীতি-তনর্ধ ারকদের োতিত্বশীল আচরণ ও সুতচতিি পতরকল্পনা ও সমন্বদির মার্যদম
প্রকল্প বাস্তবািন করদল জনেুদ্ধাগ লাঘব করা সম্ভব চট্টগ্রাম ফল বযবসািী সতমতির
মিতবতনমি স্াি মমির আ জ ম নাতির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ

জ

ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িমন্বয়হীনতা,

দাসয়ত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত ও আচেণ, অ্সেকসিতভারি ফ্লাইওভাে সনমপারণে কােরণ জলািদ্ধতা
িৃসিে হরে। িহদ্দােহাট ও প্রেশন প্রোডিহ নানা জায়গায় নালাে উ্ে ফ্লাইওভারেে স্লাে
স্থা্ন কোয় ্াসন চলাচরল েসতিন্ধকতা িৃসি হরে। সতসন িরলন, নগেীে িকল প্রিিা েসতষ্ঠারনে
িমন্বয় িাড়া শতভাগ নাগসেক প্রিিা সনসিত কো দুেহ । নীসত-সনর্পােকরদে দাসয়ত্বশীল আচেণ
ও িুসচসন্তত ্সেকিনা ও িমন্বরয়ে মার্যরম েকি িাস্তিায়ন কেরল জনদুরভপ াগ লাঘি কো িম্ভি।
প্রময়ে িরলন, ১৯৯৫ িরনে প্রেরনজ মািাে প্ল্যান িাস্তিায়ন না হওয়ায় অ্কসিত নগোয়ন
জনদুরভপ াগ িাসড়রয়রি। প্রময়ে প্রেলওরয় প্রমনি িু্াে মারকপ ট ও ফলমসি এলাকারক জলািদ্ধতা
প্রেরক মুক্ত কোে লরযয সিকি প্রেরনজ িযিস্থা চালু কোে আশািাদ িযক্ত করেন। সতসন িরলন,
প্রেলওরয় কতৃপ ্রযে িারে আরলাচনা করে সিকি প্রেরনজ িযিস্থা কো হরি। ৩০ জুলাই ২০১৭ সি.
েসিিাে, িকারল প্রেশন প্রোডস্থ ফলমসি ্সেদশপনকারল এিি কো িরলন। এ িময় মাননীয়
প্রময়ে ওই এলাকাে নালা প্রেরক মাটি ও আিজপনা উরতালন কা পক্রম েতযয করেন এিং ফল
িযিিায়ীরদে কারি তারদে দুুঃখ-দুদপশাে কো জানরত চান।

উরেখয প্র , িম্প্রসত ভােী ির্পরণ

ফরলে আড়ত এলাকা িযা্ক ভারি যসতগ্রস্ত হয়। সতসন যসতগ্রস্ত আড়তদােরদে েসত িমরিদনা
জানান । এ িময় চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া ্সের্রদে অসতসেক্ত িার্ােণ িম্পাদক এিং প্রেলওরয়

প্রমনি িু্াে মারকপ রটে ের্ান সনিপাহী শাহিুসদ্দন শাসমম, ৩১নং আলকেণ ওয়াডপ কাউসিলে
তারেক প্রিালায়মান প্রিসলম, ৩৩নং ওয়াডপ কাউসিলে হািান মুোদ সিপ্ল্ি, চসিক ের্ান
েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরমদ, তত্ত্বাির্ায়ক েরকৌশলী প্রমা. েসফকুল ইিলাম, প্রমা.
আরনায়াে প্রহািাইন, ের্ান ্সেেন্ন কমপকতপ া প্রশখ শসফকুল মন্নান সিসদ্দকী, সনিপাহী েরকৌশলী প্রমা.
ফেহাদুল আলম, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম, সিপ্ল্ি দাশ, িুদী্ িিাক, চট্টগ্রাম ফল
িযিিায়ী িসমসতে িভা্সত আিদুল মারলক, িার্ােণ িম্পাদক নাসজম উসদ্দন, সিসনয়ে িহিভা্সত প্রমা. আলী আব্বাি খানিহ োজননসতক প্রনতৃ িৃন্দ, িযিিায়ীিৃন্দ এিং গণযমানয িযসক্তিগপ
উ্সস্থত সিরলন।
৩০ জুলাই ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম তসটি কদপধাদরশদনর ২০১৭-২০১৮ অর্ধ বিদর
২ হাজার ৩ শি ২৭ মকাটি ৬৭ লক্ষ টাকার বাদজট মঘাষনা করদলন মাননীি মমির
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ২০১৭-২০১৮ অেপ িিরেে জনয ২ হাজাে ৩ শত ২৭ প্রকাটি ৬৭ লয
টাকাে িারজট প্রঘার্না করেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন । এ
েস্তাসিত িারজরট গেীি ও িীসমত আরয়ে নাগসেকরদে সিরশর্ কে িুসির্ািহ প্রিিাে ্সেসর্ িৃসদ্ধ,
উন্নয়ন কা পক্রম িৃসদ্ধ, িেকারেে সিদ্ধান্ত ও জনেতযাশা িমন্বয় করে িাস্তির্মী প্রহাসডং কে িহ
প্রকান খারত প্রকান র্েরনে কে িৃসদ্ধ কো িাড়াই শতভাগ উন্নয়ন, অেপননসতকভারি িমৃদ্ধ,
্সেেন্ন, িিুজ ও িাির াগয নান্দসনক চট্টগ্রাম নগেী েসতষ্ঠাে দৃঢ় েসতজ্ঞা িযক্ত কো হয়। একটি
মরডল প্রমগাসিটি সনমপারণে স্বপ্ন িাস্তিায়রনে অসভোরয়, সিশ্ব ইসতহারি চট্টগ্রামরক ঐসতহযিাহী
নগেী সহরিরি চট্টগ্রামিািীে িরিপাচ্চ নাগসেক িুর াগ-িুসির্া সনসিতকেণ, ্সেেন্ন ,আরলাসকত,
উন্নত প্র াগার াগ, সশযা ও স্বাস্থয িান্ধি, সিন ও সগ্রন সিটিে স্বপ্ন িাস্তিায়নরক োর্ানয প্রদয়া
হরয়রি। ৩০ জুলাই ২০১৭ সি. েসিিাে, দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রক সি আিদুচ িতাে
সমলনায়তরন অনুসষ্ঠত এক সিরশর্ িার্ােণ িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন আনুষ্ঠাসনকভারি এ িারজট প্রঘার্না কো হয়। িভায় একই িারে ২০১৬-১৭ অেপ
িিরেে ৬ শত ৬২ প্রকাটি ৬৬ লয ১৮ হাজাে টাকাে িংরশাসর্ত িারজটও অনুরমাদন প্রদয়া হয়।
২০১৭-২০১৮ অেপ িিরে িারজরট িরকয়া কে ও অসভকে প্রেরক ১৮১ প্রকাটি ১২ লয টাকা, হাল

ও অসভকে ৫০০ প্রকাটি, অনযানয কে প্রেরক ১২৬ প্রকাটি ৫২ লয ৫০ হাজাে টাকা, সফি আদায়
িািদ ৮৩ প্রকাটি ৭০ লয ৫০ হাজাে টাকা, জসেমানা িািদ ৫০ লয টাকা, িম্পদ হরত অসজপত
ভাড়া ও আয় ৫৪ প্রকটি ৩৫ লয টাকা, িুদ িািদ ৫ প্রকাটি টাকা, সিসির্ আয় প্রেরক ২১ প্রকাটি ১২
লয টাকা, ভতুপ সক িািদ আয় ২২ প্রকাটি ৫ লয টাকা অেপাৎ সনজস্ব উৎি প্রেরক োসি ৯৯৪ প্রকাটি
৩৭ লয টাকা। এ িাড়াও ত্রাণ িাহা য ২০ লয টাকা, উন্নয়ন অনুদান ১২৯০ প্রকাটি টাকা এিং
অনযানয উৎি প্রেরক ৪৩ প্রকাটি ১০ লয টাকািহ িিপরমাট ১৩৩৩ প্রকাটি ৩০ লয টাকা প্রদখারনা
হরয়রি। িারজট িক্তরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন তাাঁে ভসির্যৎ
্সেকিনায় েিরে িরলন, চট্টগ্রামরক সগ্রণ ও সিন সিটিরত ্সেণত কো, নগে ভিন
সনমপাণ,চট্টগ্রাম মহানগেীরত প্রমররারেল স্থা্ন, মাোে প্ল্যারনে িু্াসেশমরত েস্তাসিত নতু ন িড়ক
সনমপাণ, সফসেসে িাজাে হরত িাসেক সিসডং ্ পন্ত ফ্লাইওভাে সনমপাণ,মুোদ্ুে, ঝাউতলা,
অসিরজন ও আকিে শাহ প্রেলক্রসিং-এে উ্ে ওভাে্াি সনমপাণ, ঢাকামুখী ও হাটহাজােীমুখী
িাি টাসমপনাল সনমপাণ, প্রটাল প্রোরডে ্ারশ করেইনাে, রাক টাসমপনাল সনমপাণ, নগেীে সিসভন্ন
গুরুত্ব্ূণপ প্রমারড় ওভাে্াি/আিাে্াি সনমপাণ, প্রেরনজ মাোে প্ল্যারনে িু্াসেশমরত েস্তাসিত
নতু ন প্রেইনিমূহ সনমপাণ, প্রেরনজ মাোে প্ল্যারনে িু্াসেশমরত শীতল ঝেনা প্রেরক প্রনায়াখাল
্ পন্ত েস্তাসিত নতু ন খাল সনমপাণ, চাক্তাই ও মরহশ খারলে িম্প্রিােণ িহ উভয় ্ারশ িড়ক
সনমপাণ, সহজো খাল, আজি িাহাে খারলে মুরখ ্াম্প হাউজ-িহ স্লুইি প্রগট সনমপাণ, চান্দগাাঁও ও
লালচান্দ প্রোরড সিটি কর্পারেশরনে জায়গায় িহুমুখী ভিন সনমপাণ, নগেীে কাাঁচা িাজােগুসলরক
আর্ুসনক, িাকসলয়া সিটি কর্পারেশরনে জায়গায় প্রপাটপি কমরপ্ল্ি সনমপাণ, ওয়াডপসভসতক প্রখলাে
মাঠ, সশশু ্াকপ , কসমউসনটি প্রিোে, সমলনায়তন, িযায়ামাগাে,কাসেগসে েসশযণ প্রকন্দ্র সনমপাণ,
চট্টগ্রাম মহানগেীরত একটি আর্ুসনক কনরভনশন হল সনমপাণ, নগেীরত প্রজানসভসতক সেরয়টাে
ইনসেটিউট সনমপাণ, আই. টি. সভরলজ সনমপাণ, সিটি কর্পারেশরনে কমপকতপ া-কমপচােীরদে জনয
আিাসিক ভিন সনমপাণ। এ িাড়াও িারজট িক্তরিয প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িাসর্পক উন্নয়ন
কমপিূসচে অর্ীরন গৃসহত এিং মন্ত্রণালরয় প্র্শকৃ ত েকি িমূহ তু রল র্রে িরলন, ৫৫০ প্রকাটি টাকা
িযরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকাে কঠিন িজপয িযিস্থা্নাে জনয একটি দূর্ণ-সনরোর্ী
ভস্মীভ‚তকেণ প্ল্যাে স্থা্ন এিং িজপয িংগ্ররহে জনয আর্ুসনক ান ন্ত্র্াসত ক্রয় ও ভ‚গভপ স্থ
িজপয আর্াে স্থা্ন। ৭১৯ প্রকাটি টাকা িযরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আওতার্ীন এলাকায়
সিসভন্ন অিকাঠারমাগত উন্নয়ন-িহ প্রিিক সনিাি সনমপাণ, নগেীে অিকাঠারমা উন্নয়ন ও
জনস্বারেপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নতু ন নতু ন ্সেকিনা ও েকি গ্রহণ এিং িাস্তিায়ন করে

ারে। সতসন আশা করেন, আগামী ২ অেপ িিরেে মরর্য নগেীে অসল-গসল, োজ্ে উন্নয়ন কো
িম্ভি হরি। এ িাড়াও শত ভাগ আরলাসকত শহে ও ্সেেন্ন নগেী গড়াে কা পক্রমও এসগরয়
ারে। োকৃ সতক দুর পাগ, জলিায়ুে েভাি, অসতিৃসি, টরনপরডা, ঘূসণপঝড়, ্াহাড় র্ি িি সকিু রক
িামরন প্রেরখ নগেীে উন্নয়ন ও জনেতযাশা এরক এরক ্ূেণ কো হরি। সিগত িমরয় োয় িারড় ৩
শত প্রকাটি টাকাে অসর্ক দায়-প্রদনা কাাঁরর্ সনরয় নগেিািীে প্রিিা েদারনে দাসয়ত্ব গ্রহণ
করেসিলাম। নানামুখী জটিলতা ও অিযিস্থা্না অসতক্রম করে নগেীরক ননিসগপক ও দৃসিনন্দন
কোে েতযরয় সিলরিাডপ অ্িােণ, প্রডাে টু প্রডাে িজপয িযিস্থা্না কা পক্রম চালু, িিুজ নগেী
গড়াে েতযরয় জামাল খান, উতে কাট্টলী ওয়াডপ এিং এয়াের্াটপ প্রোডরক েেম ্ পারয়
সিউটিসফরকশন কা পক্ররমে আওতায় এরন িমগ্র চট্টগ্রামরক িিুজ ও ্সেেন্ন নগেীরত রূ্ান্তরেে
লরযয প্রিৌন্দ পির্পরনে েয়াি অিযাহত োখা হরয়রি। িতপ মারন োয় ৭১৮ প্রকাটি টাকাে উন্নয়ন
্সেকিনা গ্রহণ-িহ জাইকাে অর্ীরন ৩২৪ প্রকাটি টাকাে উন্নয়ন কমপিসূ চ িাস্তিায়রনে ্রে।
আশা কো ারেÑ আমাে প্রময়ারদে মরর্য নগেিািীে িাসিপক প্রিিা সনসিত কো িম্ভি হরি।
২০১৭-২০১৮ অেপ িিরেে িারজট িক্তরিয প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, হাজাে িিরেে
ইসতহাি-ঐসতহযিমৃদ্ধ চট্টগ্রাম

ুরগ

ুরগ একটি অেপননসতক গুরুত্ব্ূণপ প্রকন্দ্র সহরিরি সিরিসচত

হরয়রি। োচীন িমৃদ্ধ হসেরকল এলাকা আজরকে এই চট্টগ্রাম। আোকান, সত্র্ুো ও প্রমাগল এ সতন
োজশসক্তে দখল েসতষ্ঠাে লড়াইরয়ে প্রযত্র সিল এ চট্টগ্রাম। প্রনৌ-িাসণরজযে জনয গুরুত্ব্ূণপ এ
অঞ্চলটি সিল সিশ্বিযা্ী খযাত। চট্টগ্রারম েরয়রি িাংলারদরশে িিপিৃহৎ িন্দে। এ িন্দে সদরয় প্রদরশে
শতকো ৮০ ভাগ ্রণযে আমদাসন-েিাসন হয়। চট্টগ্রাম প্রদরশে িাসণসজযক োজর্ানী। িুোচীন
কাল প্রেরক চট্টগ্রাম িযিিা-িাসণরজযে জনয খযাত। সতসন িরলন, তাাঁে প্রময়ারদ এটি ৩য় িারজট
অসর্রিশন। সিগত ২৮ এসেল ২০১৫ িারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনিপাচরন চট্টগ্রাম
মহানগেীে িম্মাসনত প্রভাটােো তাাঁরক সি্ুল প্রভারট চট্টগ্রারমে প্রময়ে ্রদ সনিপাসচত করেরিন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৩য় সনিপাসচত প্রময়ে সহরিরি গত ২৫ জুলাই ২০১৭ তাসেরখ ২ িিে ্ূণপ
হরয়রি। এই অসর্রিশরনে শুরুরত সতসন িিপশসক্তমান স্রিা আোহ োব্বুল আলাসমরনে দেিারে
লয-প্রকাটি শুকসেয়া আদায় এিং িিপকারলে িিপরেষ্ঠ িাঙাসল, িাংলারদশ োরেে েসতষ্ঠাতা
জাসতে জনক িেিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমানরক ্েম েদ্ধাে িারে স্মেণ, ৫২-ে ভার্া শসহদরদে

এিং ১৯৭১ িারলে ৩০ লয শসহদ, ুদ্ধাহত মুসক্তর াদ্ধা-িহ িকল মুসক্তর াদ্ধারদে স্মেণ করেন।
প্রময়ে িেদ্ধসচরত কৃ তজ্ঞতাজ্ঞা্ন করেন গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে মাননীয় ের্ানমন্ত্রী
জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে েসত। সতসন িরলন, িাংলারদশ আওয়ামী লীরগে ্য হরত চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন সনিপাচরন তারক প্রময়ে ্রদ জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা িমেপন েদান করে প্রময়ে সনিপাচন
কোে িুর াগ সদরয়রিন িরলই সতসন আজ প্রিিাে দাসয়ত্ব ্ালন কেরত ্ােরিন। নগেীে সিসভন্ন
প্রেসণ ও প্র্শাে েয়াত কীসতপ মান িযসক্তরদে, াাঁরদে েম ও প্রমর্া িযয় হরয়রি এই নগে সিসনমপারণ
সতসন তারদে েসত কৃ তজ্ঞতা েকাশ করেন। এ িাড়াও াাঁো তারক প্রময়ে সনিপাচরন সি্ুল প্রভারট
সনিপাসচত করে নাগসেক প্রিিা ও উন্নয়রনে গুরুদাসয়ত্ব অ্পণ করেরিন তারদে েসতও কৃ তজ্ঞতা
েকাশ করেন। িারজট িক্তরিয প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম মহানগেীে উন্নয়নকরি সিগত ২ িিরে
অরনকগুরলা নতু ন েকি গ্রহণ্ূিপক িাস্তিায়রনে কাজ শুরু কো হরয়রি। আগামী ৩ িিরেে মরর্য
শত ভাগ উন্নয়ন ্সেেন্ন, িিুজ ও িাির াগয নান্দসনক চট্টগ্রাম গরড় প্রতালাে দৃঢ়েসতজ্ঞা িযক্ত
করে িারজট অসর্রিশরন উ্সস্থত িকলরক েদ্ধা, িালাম ও নমস্কাে জাসনরয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সশযা কা পক্রম একটি ঐসতহাসিক িাস্তিতা
সহরিরি িহুকাল ্ূিপ প্রেরক চলমান সিল। সশযা সিস্তারে নূে আহমদ প্রচয়ােমযারনে স্বপ্ন তাাঁে
উতেিূসেো আরো প্রিগিান ও িমৃদ্ধ করেরিন। িতপ মারন প্রদরশ-সিরদরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
িযা্ক িুখযাসতে িড় একটি কােণ সশযা সিভাগ। সিশ শতরকে েেমারর্প নূে আহমদ নারমে এক
স্বপ্নদশী প্র যু দ্র সশযা-িৃরযে চাোটি প্রো্ণ করেসিরলন তা আজ শুর্ু মসহরুরহই ্সেণত হয়সন,
িেং এ মসহরুরহে িায়াতরল িরি তােই ফু ল-ফল প্রভাগ করে িমৃদ্ধ িাংলারদশ সনমপারণ এসগরয় ারে
লযাসর্ক সশযােী। এ েিরে প্রময়ে আরো িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এ িতপ মারন ০১টি
সিশ্বসিদযালয়, ০২টি করলরজ অনািপ প্রকািপ চালু-িহ প্রমাট ৭টি সডসগ্র করলজ, ১৪টি উচ্চ-মার্যসমক
করলজ, ৪৭টি মার্যসমক সিদযালয়, ৭টি সকিােগারটপন, ০২টি োেসমক, ০১টি কসম্পউটাে
ইনসেটিউট, ০৫টি কসম্পউটাে করলজ (কযাম্পাি), ০১টি সেরয়টাে ইনসেটিউট, ০১টি সশযক
েসশযণ ইনসেটিউট, ৩৫০টি প্রফােকাসনয়া মাদ্রািা, ০৮টি জারম মিসজদ, ০২টি এিাদতখানা,
০৪টি িংস্কৃত প্রটাল এিং আরো কসত্য় সিরশর্ র্েরনে সশযা েসতষ্ঠান চালু েরয়রি।
মুসক্তর াদ্ধারদে েিরে সতসন িরলন, িীে মুসক্তর াদ্ধাো প্রদরশে প্রেষ্ঠ িন্তান। তাাঁরদে অরনরকই আজও
মানরিতে জীিন া্ন কেরি। গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে ের্ানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ

হাসিনা িীে মুসক্তর াদ্ধারদে িরিপাচ্চ িম্মান সদরয় তাাঁরদে জীিন মান উন্নয়রন কাজ করে ারেন।
গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গৃহহীন মুসক্তর াদ্ধা
্ুনিপািরনে লরযয িীে মুসক্তর াদ্ধারদে কলযারণ গৃহসনমপাণ েকি িাস্তিায়ন কেরি। চলসত িারজরট
মুসক্তর াদ্ধারদে জনয গৃহসনমপাণ খারত ২ প্রকাটি টাকা িোদ্দ োখা হরয়রি। ইরতামরর্য নগেীে উতে
কাট্টলীস্থ মেহুম প্রমৌলানা তসমজুে েহমান (মহান মুসক্ত ুরদ্ধে অনযতম িংগঠক িারিক মন্ত্রী জহুে
আহমদ প্রচৌর্ুেী)এে িাসড়রত এ কমপিূসচে আওতায় ‘িীে মুসক্তর াদ্ধা ভিন’ সনমপাণকাজ
উরবার্ন কো হরয়রি। িিুজ নগেী গড়াে েতযয় েিরে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িতপ মান
সিরশ^ও জলিায়ু েভারিে যসত কাটিরয় ওঠাে একমাত্র মার্যম িিুজায়ন। িৃয মানুরর্ে জীিন
িাাঁচায় এিং ্সেরিশ িুেযা করে। সতরলাতমা চট্টগ্রাম-এে িহর াসগতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
‘‘িাদ-িাগান’’ কমপিসূ চ িাস্তিায়ন কেরি। িাওয়া স্কু ল ও করলজ-এে িারদ ‘‘িাদ-িাগান’’
উরবার্রনে মর্য সদরয় ‘‘িাদ-িাগান’’ কমপিূসচ শুরু হরয়রি। নগেীে ১০০টি সশযা েসতষ্ঠান ও
৫০টি িাসড়ে িারদ “িাদ-িাগান” কোে জনয সনর্পােণ কো হরয়রি। এ িাড়াও িিুজ নগেী
গড়াে েতযরয় িড়ক, িড়ক-বী্, সমড আইলযাি ও ফু ট্ারত িিুজায়ন েকি িাস্তিায়রনে
্াশা্াসশ ৪১টি ওয়ারডপে অসফি, স্কু ল, করলজ, হাি্াতাল, িাসড়ে িারদ িাগান কমপিূসচ গ্রহণ
কোে উরদযাগ প্রনয়া হরি। ‘‘িাদ-িাগান’’ িাস্তিায়নকােীরদেরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
গারিে চাো, িাে, েসশ¶ণ ও মাটিে িহায়তা প্রদরি। নগেীরক একটি সগ্রন সিটিরত রূ্ান্তরেে
লরযয িাদ-িাগান কমপিসূ চ িাস্তিায়রনে উরদযাগ প্রনয়া হরয়রি। ্ৃসেিীরক িাাঁচারত ও আমো
সনরজরদেরক িাাঁচারত িিুজ সিপ্ল্ি শুরু করেসি। ্াসেিাসেক ্ুসিে চাসহদা ্ূেণ ও ্সেরিরশে
ভােিাময িজায় োখরত ‘‘িাদ-িাগান’’ গুরুত্ব্ূণপ ভ‚সমকা ্ালন কেরত ্ারে িরল আমাে
দৃঢ় সিশ্বাি। চট্টগ্রাম-এে কৃ সি, িভযতা, িংস্কৃসত ও মহান মুসক্ত ুরদ্ধে ইসতহাি-ঐসতহয তু রল র্রে
প্রদয়ারল প্রদয়ারল মুোল, প্রদয়ালসচত্র স্থা্ন করে োস্তাে দুই র্ারেে প্রদয়ালিমূহরক দৃসিনন্দন কো
হরি। চসিরকে জনিল কাঠারমা েিরে প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন ১৯৮৮ িারলে
িেকাে অনুরমাসদত একটি জনিল কাঠারমা েরয়রি। উক্ত জনিল কাঠারমারত সিসভন্ন ্রদে িংখযা
৩১৮০টি। ফরল ১৯৮৮ িারলে জনিল কাঠারমারত অনুরমাসদত জনিল সদরয় চট্টগ্রাম
মহানগেীরত িিিািকােী ৬০ লয প্রলারকে ো ে নাগসেকরিিা েদান কো িম্ভি হরে না

সির্ায় সিসভন্ন িমরয় অস্থায়ীসভসতরত প্রলাক সনরয়াগ করে কর্পারেশরনে সিশাল কমপকাণ্ড
্সেচালনা কো হরে। নাগসেকরদে প্রিিা তাাঁরদে প্রদােরগাড়ায় প্র্ৌাঁিারনাে লরযয মাননীয়
ের্ানমন্ত্রীে সনরদপ শনা অনুিারে ইরতামরর্য সিটিরজন চাটপাে েস্তুত্ূিপক কর্পারেশরনে ওরয়িিাইরট েচাে কো হয়। ্সেরিশিান্ধি, ্সেেন্ন ও িাির্ার াগী নগেী গড়াে েতযয় েিরে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন িরলন, মহানগেী এলাকারক নান্দসনক ও িিুজায়ন কোে লরযয গত ১ আগে
২০১৬ হরত ্সেেন্নতা-কমীগণ প্রডাে টু প্রডাে গমন করে সিন-এে মার্যরম ময়লা আিজপনা িংগ্রহ
করে সনসদপ িস্থারন োখাে জনয মন্ত্রণালরয়ে অনুমসতোি ২০০০ জন ্সেেন্ন-কমী সনরয়ারগে
প্রঘার্ণা প্রদয়া হয় এিং ইরতামরর্য প্রঘার্ণা অনু ায়ী ১৬৮৩ জন ্সেচিন্ন-কমী সনরয়াসজত কো
হরয়রি। নাগসেক িমিযা অিসহতকেণ েিরে সতসন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মহানগে
এলাকায় িিিািেত নাগসেকরদে সিসভন্ন িমিযািমূহ িোিসে জানাে জনয আন্দেসকোস্থ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে নগে ভিরন একটি নগে তেয ও প্রিিা প্রকন্দ্র চালু কো হরয়রি।
েসতসদন িকাল ০৯.০০ ঘটিকা হরত োত ১১.০০ ঘটিকা ্ পন্ত নগেিািী প্র প্রকারনা নম্বে প্রেরক
১৬১০৪ নম্বরে কল করে তাাঁরদে িমিযািমূহ জানারত ্ারেন। নগেিািীে িমিযািমূহ তাাঁরদে
তরেযে সভসতরত জরুসেভারি িমার্ারনে জনয সিভাগওয়াসে দাসয়ত্বশীল কমপকতপ াে সনকট প্রেেণ
কো হয়। নগেিািীে স্বাস্থয প্রিিা কা পক্রম েিরে িরলন, চট্টগ্রাম মহানগেীে িম্মাসনত
জনরগাষ্ঠীে জনয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন দীঘপসদন ািৎ স্বাস্থযরিিা কা পক্রম ্সেচালনা করে
আিরি। নাগসেকরদে শত ভাগ স্বাস্থযরিিা তাাঁরদে প্রদােরগাড়ায় প্র্ৌাঁরি প্রদয়াে লরযয “স্বাস্থয
িযিস্থা্না প্রকৌশল্ত্র” নতসে করেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। “স্বাস্থয িযিস্থা্না প্রকৌশল্ত্র”
চূ ড়ান্তকেরণে জনয আসম চট্টগ্রাম প্রমসডকযাল করলরজে অর্যয েরফিে ডা. প্রিসলম জাহােীেরক
আহŸাায়ক করে ৫ িদিয সিসশি একটি কসমটি কসে। এ কসমটি দীঘপ িময় াচাই- িািাই ও
্েীযা-সনেীযা-প্রশরর্ “স্বাস্থয িযিস্থা্না প্রকৌশল্ত্র” চূ ড়ান্ত েসতরিদন নতসে করেন। নগে
জনস্বাস্থয ও ্সেরিরশে উন্নয়রন স্থানীয় িেকাে সিভাগ ও এশীয় উন্নয়ন িযাংরকে আসেপক
িহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় সিসিেহাটস্থ কর্পারেশরনে সনজস্ব ভ‚সমরত একটি
আর্ুসনক খাদয ্েীযাগাে চালু কো হরয়রি। উক্ত ্েীযাগারে নগেীে প্রহারটল, প্রেেু রেে ও
সিসভন্ন খাদযদ্রিয েস্তুতকােী েসতষ্ঠারনে খারদযে গুণগত মান িজায় োখা হরে সকনা তা ্েীযা
কোে লরযয সিসভন্ন ্দরয্ গ্রহণ কো হরে। সচসকৎিা-প্রিিাে মান উন্নয়রনে লরযয েসত ২ মাি

অন্তে অন্তে সচসকৎিাসিজ্ঞারনে সিসভন্ন সির্রয়ে উ্ে নিজ্ঞাসনক প্রিসমনারেে আরয়াজন কো
হয়। তা িাড়াও ভােত হরত আগত অসভজ্ঞ সচসকৎিরকে মার্যরম গসেি, দুস্থ প্রোগীরদে সিনামূরলয
জটিল প্রোরগে সচসকৎিা েদান কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রজনারেল হাি্াতারল দন্ত
িসহসিপভাগ চালু কো হরয়রি। ইনসেটিউট অি প্রহল্ে প্রটকরনালসজে অর্ীরন মযাট্ি প্রকািপ চালু কো
হরয়রি। তা িাড়া েসতিন্ধীরদে জনয েসতিন্ধী কনপাে স্থা্ন কো হরয়রি। প্রডেু ও সচকুনগুসনয়া
জ্বে এিং অনযানয েিে তু রল র্রে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশনরক সিসভন্ন প্রিিা ও উন্নয়নমূলক কমপকারণ্ডে মরর্য মহানগেীরক িাসিপকভারি ্সেষ্কাে্সেেন্ন, মশক ও দূর্ণমুক্ত োখা কর্পারেশরনে অনযতম ের্ান দাসয়ত্ব। এ নগেীরক সগ্রন ও সিন
সিটিরত রূ্ান্তে কোে লরযয জিািসদসহতাে মার্যরম ্সেেন্ন সিভারগে কারজে মান আরো
উন্নত ও গসতশীল কোে সনসমরত েরতযক ওয়ারডপে িম্মাসনত কাউসিলেরদে িাসিপক িহর াসগতায়
স্ব-স্ব ওয়ারডপে ্সেষ্কাে-্সেেন্ন কা পক্রম সদরনে ্সেিরতপ েতযহ োত ১০:০০ ঘটিকা হরত প্রভাে
৬:০০ ঘটিকা ্ পন্ত এিং প্রডাে টু প্রডাে ্দ্ধসতরত িজপয িংগ্রহ কা পক্রম প্রিলা ৩:০০ ঘটিকা হরত
োত ১১:০০ ঘটিকা ্ পন্ত ্সেচাসলত হরে। সতসন আরে িরলন, নগেীে ্সেষ্কাে-্সেেন্নতা
কারজে মান িৃসদ্ধে লরযয ৪১টি ওয়াডপরক ২ ভারগ অেপাৎ উতে ও দসযণ প্রজারন সিভক্ত কো
হরয়রি। এ িাড়াও আিজপনা অ্িােণ কারজ ্ূরিপ সনরয়াসজত প্র্-প্রলাডাে, ডাম্প রাক, করেইনাে
মুভাে ইতযাসদ গাসড়িহরে এ-িিে নতু নভারি আরো ডাম্প রাক, করেইনাে মুভাে, রসল ও
টমটম গাসড় িংর াজন কো হরয়রি। নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ প্রডাে টু প্রডাে ্দ্ধসতরত িািা-িাসড় ও
িকল েসতষ্ঠান হরত িজপয িংগ্রহ কা পক্রম চালু হরয়রি। এ িাড়াও ির্পা প্রমৌিুম িামরন প্রেরখ নগেীে
জলািদ্ধতা সনেিনকরি িতপ মারন েসতটি ওয়ারডপে িকল নালা-নদপ মাে (িড় নালা ও খাল িযতীত)
তলা র্রে/ নীচ হরত িজপয উরতালরনে কাজ অিযাহত আরি। নগেীে িেকাসে-প্রিিেকাসে
হাি্াতাল, সিসনক, প্রমটােসনটি, ডায়ারনাসেক প্রিোে, লযাি ইতযাসদে িজপয অেপাৎ প্রমসডকযাল
িজপয িংগ্রহ ও অ্িােরণে জনয প্রিিেকাসে েসতষ্ঠান কাজ কেরি। প্রিিা েিরে প্রময়ে িরলন,
স্বিিযরয় নগেিািীে সনজস্ব দালান, িাসণসজযক ভিন, সশযা েসতষ্ঠান ও র্মীয় েসতষ্ঠারনে
প্রিসিক টযাঙ্ক-এে ময়লা াসন্ত্রক ্দ্ধসতরত ্সেষ্কারেে কা পক্রম ্সেচাসলত হরলও িতপ মারন একটি
সিরদসশ এনসজও িংস্থা আর্ুসনক মানি িজপযিাহী গাসড় সিটি কর্পারেশনরক সিনামূরলয িেিোহ
কোয় উক্ত গাসড়টি ্সেচালনাে জনয একটি দয প্রিিেকাসে েসতষ্ঠান ‘চট্টগ্রাম প্রিিা িংস্থা

(ইউসনট-২)প্রক গঙট’-এে মার্যরম দাসয়ত্ব প্রদয়া হরয়রি। আিজপনা দ্রুত অ্িােরণে ল¶ার
উন্নতমারনে গারিপজ সর্াে এিং কমর্ক্টে গাসড় সনয়সমত আিজপনা অ্িােণ কারজ সনরয়াসজত
আরি। িম্প্রসত ঢাকায় ও ঢাকাে িাসহরেও প্রিশ করয়কটি প্রজলায় সচকুনগুসনয়া প্রোগীে িংখযা
িযা্কভারি িৃসদ্ধ প্র্রয়রি। এটি এসডি নামক স্ত্রী মশাে কামরড় প্রডেু িা সচকুনগুসনয়া
ভাইোিজসণত প্রোগ হরত ্ারে। এখন ্ পন্ত চট্টগ্রারম িিিািকােী প্রকউ সচকুনগুসনয়ায় আক্রান্ত
হওয়াে খিে ্াওয়া না প্রগরলও আসম ্ূিপ েস্তুসত সহরিরি নগীেে ৪১টি ওয়ারডপ মশা-সনর্নকােী
োিায়সনক ঔর্র্ সিটারনাে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেসি। এ কা পক্রম িাস্তিায়রন োয় িারড় চাে প্রকাটি
টাকাে লােসিিাইড ও এডালটিিাইড ঔর্র্ ক্রয় কো হরয়রি। ক্রযাশ প্রোগ্রারমে আওতায় আগামী
দুই মাি নগেীে সিসভন্ন এলাকায় এ কা পক্রম ্সেচালনা কো হরি। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
কে েিরে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কণপফুলী নদীে তীরে অিসস্থত। িিুজ িুজলা িুফলা
্াহাড় প্রঘো িমুদ্র ও কণপফুলী নদীরিসিত চট্টগ্রাম নগেী। িাসণসজযক োজর্ানী সহরিরি উন্নীত এ
নগে। িময় ও চাসহদাে িারে িংগসত প্রেরখ নগেিািীে ্ পাি নাগসেক িুসির্া সদরত হরল েচু ে
অরেপে েরয়াজন। কর্পারেশরনে আরয়ে ের্ান উৎি প্র্ৌেকে। োজস্ব আদারয়ে কাসিযত লরযয
প্র্ৌাঁিারনাে জনয সিটি কর্পারেশন সনয়সমত ্ত্র ও িযসক্তগত প্র াগার াগ করে িেকাসে দিে/
িংস্থািমূরহে ্াওনা প্রহাসডং কে আদারয় িরচি েরয়রি। িযিিায়ীগরণে প্ররড লাইরিি নতু ন ও
নিায়ন কেরত িি িমিযা িমার্ান করে দ্রুত লাইরিি গ্রহণ কোে লরযয তাাঁরদে িযিিায়ী
িসমসতে কা পালরয় পট িা তাৎযসণক প্ররড লাইরিি নতু ন/নিায়ন ইিু কোে ্দরয্ গ্রহণ
কো হরয়রি, ারত িযিিায়ীগরণে হয়োসন িন্ধ হয়, িহরজ প্ররড লাইরিি ্ায়। এরত িযিিায়ীগণ
স্বেরণাসদত হরয় িাড়া সদরয়রি এিং প্ররড লাইরিি সফ ্সেরশার্ করেরি। চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্র্ৌেকে অেপাৎ (প্রহাসডং, কনজােরভসি ও লাইটিং টযাি) িংক্রান্ত ািতীয় তেযাসদ
সনয়সমত হালানাগাদকেণ, কে েদারন িম্মাসনত প্রহাসডং মাসলকগরণে অ ো হয়োসন িন্ধ, কে
সিভারগ দুনীসত েসতরোরর্ এিং অনলাইন টযাি প্র্রমে সিরেম চালু কোে েতযরয় প্রহাসডংরয়ে
ািতীয় তেয Holding Tax Management System (HTMS) প্রদওয়া হরয়রি। িতপ মারন ৪১টি
ওয়ারডপে নগেিািী এে িুসির্া গ্রহণ কেরত ্ােরিন। আশা কো ারে - চলসত অেপ িৎিরেে
মরর্য চট্টগ্রাম মহানগেীে আওতার্ীন িকল প্ররড লাইরিি অরটারমশরনে আওতায় আিরি।

২০১৭-১৮ অেপ িৎিরে েসত প্রহাসডং-এ কসম্পউটাোইজড সিল জাসে কোে ্িযিস্থা গ্রহণ কো
হরে। আ্নাো ঘরে িরি িকল তেয-উ্াত প্র্রয় ারিন, ারত প্রহাসডং কে ও এে হাে এিং
প্ররড লাইরিি সফ ্সেরশার্ িহজ প্রেরক িহজতে হয়। প্রময়ে প্র্ৌেকে িংক্রান্ত সিসর্ সির্ান
েিরে িরলন, টযারিশান রুল্ি ১৯৮৬-এে ২১ র্াো প্রমাতারিক েসত ৫ (্াাঁচ) িৎিে অন্তে কে
সনর্পােণ তাসলকা হালনাগাদ কেরত হয়। তাই ইরতামরর্য ৪১টি ওয়ারডপ ্ঞ্চিাসর্পকী কে মূলযায়রনে
কাজ িমাি হরয়রি। এরত প্রকারনারূ্ করেে হাে িৃসদ্ধ কো হরে না। আদশপ কে ত্সশল ২০০৪এে র্া পকৃত হারে কে সনর্পােণ ও গ্রহণ কো হরে। নগেিািীে অিুসির্াে কো সিরিচনা করে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িেকাে প্রঘাসর্ত আদশপ কে ত্সশল ২০১৬-এে মরত সিসভন্ন খারত কে
র্া পয এিং আদায় প্রেরক সিেত েরয়রি। কে সনর্পােণী তাসলকা সনর্পােরণ আ্নারদে িরচতনতা
িৃসদ্ধে লরযয মাইসকং, হযািসিল ও ্সত্রকায় সিজ্ঞসি েচাে করে কে সনর্পােরণে ্দ্ধসত অিগত
কো হরয়রি। সনয়সমত কে ্সেরশার্ করে শহেরক ্সেেন্ন, িিুজ, িুন্দে, জলজটমুক্ত, িাির াগয
নগেী গড়রত নগেিািীরক িহায়তা কোে জনয অনুরোর্ জানান। অিকাঠারমা ও িড়ক উন্নয়ন
েিরে প্রময়ে সিসভন্ন তেয উ্স্থা্ন করে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন-এ অযািফল্ট তো
স্চঢালা িড়ক ১১৯৭টি (প্রমাট নদঘপয ৬৯২ সক.সম. এিং গড় েস্থ ৭.২০ সম.), কংসক্রট িড়ক
১১৭৭টি (প্রমাট নদঘপয ২৯৩ সক.সম. এিং গড় েস্থ ৩.৫৫ সম;), সিক িসলং িড়ক ২০৩টি (প্রমাট নদঘপয
৪২.০০ সক.সম. এিং গড় েস্থ ৩.৫০ সম.), কাাঁচা িড়ক ২৩২টি (প্রমাট নদঘপয ৩৯.০০ সক.সম. এিং
গড় েস্থ ৩.৮০ সম.) ; খাল ৩৮টি (এ সির্রয় জসে্ চলমান)-প্রমাট নদঘপয ১৬১ সক.সম. এিং গড়
েস্থ ৭.২৮ সম.; কাাঁচা অংরশে নদঘপয ১০৮ সক.সম., ্াকা নদপ মাে নদঘপয ৭৩৮ সক.সম. এিং গড় েস্থ
১.১০ সম.; কাাঁচা নদপ মাে নদঘপয ২৭ সক.সম. এিং গড় েস্থ ১.৪০ সম.; ফু ট্াত ১৩৮টি, নদঘপয ১৬৫
সক.সম. এিং গড় েস্থ ১.৮০ সম. ; েসতরোর্ প্রদওয়াল নদঘপয ৯৪ সক.সম. এিং গড় েস্থ ১.২৫ সম. ;
সিজ ১৯৫টি; গভীে নলকূ্ ৪২৩টি; কালভাটপ ১০৩২টি। এ েিরে প্রময়ে আরো িরলন, ২০১৬১৭ অেপ িিরেে গৃহীত উন্নয়ন েকরিে আওতায় ১০৫২০.০০ লয টাকা িযরয় ১২৫.০০ সক.সম.
োস্তা, ৩২৭৫.০০ লয টাকা িযরয় ১৫২.০০ সক.সম. খাল ও নদপ মা হরত মাটি উরতালন ও অ্িােণ;
১৬২৫.০০ লয টাকা িযরয় ২৮.০০ সক.সম. নালা-নদপ মা সনমপাণ; ১১৭.০০ লয টাকা িযরয় ১৫.০০
সক.সম. ফু ট্াত সনমপাণ; ১০০৫.০০ লয টাকা িযরয় ১২.০০ সক.সম. েসতরোর্ প্রদওয়াল সনমপাণ;
১০০০.০০ লয টাকা িযরয় ৩টি সিজ ও কালভাটপ সনমপাণ; ১০০০.০০ লয টাকা িযরয় ২৫টি ভিন
সনমপাণ ও িংস্কাে; ১৫০.০০ লয টাকা িযরয় ৩৮টি নলকূ্ স্থা্ন ও উন্নয়নকাজ চলমান েরয়রি।

এসডস্ খারত ২০১৬-১৭ অেপ িিরেে গৃহীত উন্নয়ন েকরিে আওতায় ৮৫৫২.০০ লয টাকা িযরয়
৭৬.০০ সক.সম. োস্তা, ১০০০.০০ লয টাকা িযরয় ৩টি সিজ ও কালভাটপ সনমপাণ; ১২০.০০ লয
টাকা িযরয় ১.২১ সক.সম. নালা-নদপ মা সনমপাণ-এে কাজ চলমান েরয়রি। প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন এ েিরে আরো িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আওতার্ীন িনযা ও জলািদ্ধতায় যসতগ্রস্ত
োস্তািমূরহে উন্নয়ন এিং নালা, েসতরোর্ প্রদওয়াল, সিজ ও কালভাটপ-এে সনমপাণ ও ্ুনুঃসনমপাণ
শীর্পক েকরিে অর্ীরন আেসিসি সেরটইসনং ওয়াল (২০.৭৩ সকরলাসমটাে), প্রেন সনমপাণ ও
্ুনুঃসনমপাণ (৪২.৮৭ সকরলাসমটাে) এিং নািযতা িৃসদ্ধে জনয ২২টি সিরজে ্ুনুঃ সনমপাণ (উচ্চতা
িৃসদ্ধ) কারজে িাস্তিায়ন েসক্রয়ার্ীন। নতু ন খাল খনন েিরে িরলন, “িহদ্দােহাট িােই্াড়া হরত
কণপফুলী নদী ্ পন্ত খাল খনন” শীর্পক েকিটিে িাস্তিায়রনে মার্যরম িহদ্দােহাট, প্রমাহো,
িাকসলয়া, চান্দগাাঁও এিং চাক্তাইিংলন এলাকাে জলািদ্ধতারক হ্রাি কেরত িহায়তা কেরি।
েকিটিে ইরতামরর্য ১ম িংরশার্নীে েসক্রয়া চলমান। এই ্সেকিনাে আওতায় িম্প্রসত চট্টগ্রাম
ওয়ািা কতৃপ ক েণীত িমসন্বত প্রেরনজ মাোে প্ল্যারনে িাস্তিায়নরক িুসনসদপ িভারি গ্রহণ কো
হরয়রি। এই মাোে প্ল্যানরক িাস্তিায়রনে জনয প্র
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হরয়রি তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সিগত দশ মাি ্ূরিপই ‘্াওয়াে চায়না’ নামক একটি
সিরশর্জ্ঞ েসতষ্ঠান বাো Feasibility Study িম্পন্ন করে েকি আকারে মন্ত্রণালরয় প্রেেণ
করেরি।োেসমক োক্কলরন েকিটি িাস্তিায়রন োয় ্াাঁচ হাজাে প্রকাটি টাকা িযয় হরি (ভূ সম
অসর্গ্রহণ িযতীত) এিং িাস্তিায়নকাল র্ো হরয়রি সতন িিে। এ েকরিে আওতায় কালুেঘাট
সিজ প্রেরক শাহ আমানত সিজ ্ পন্ত ১৪ সকরলাসমটাে দীঘপ িনযা সনয়ন্ত্রণ িাাঁর্ নতসে, িাাঁরর্ে উ্ে
চাে প্রলন সিসশি িড়ক এিং এ অংরশ ৫টি সিজ, ১২টি স্লুইি প্রগট সনমপাণ-িহ নদীে তীে েযা এিং
অভযন্তেীণ প্রিাট খালগুরলা িংেযরণে ্সেকিনা গ্রহণ কো হরয়রি। এ িাড়া এ েকরিে আওতায়
হালদা এিং কণপফুলী নদীে শাখা সহরিরি নগেীরত েিাসহত ২৭টি খারলে প্রমাহনায় স্লুইি প্রগট
সনমপারণে ্াশা্াসশ িাাঁরর্ে তলরদরশ ১০টি কালভাটপ সনমপারণেও িু্াসেশ কো হরয়রি। এ িাড়াও
্সল বাো ভোট হরয়

াওয়া শহরেে গুরুত্ব্ূণপ ১৬টি খাল এিং মর্যম িাসেে খালগুরলাে

িংেযরণে ্সেকিনা কো হরয়রি। এয়াের্াটপ প্রোরডে জাইকাে অেপায়রন সনসমপত সিজ েিরে
িরলন, সিটি গভরনপি েরজরক্টে অর্ীরন জাইকা-ে অেপায়রন চট্টগ্রাম নগেীরত োয় ১০ প্রকাটি টাকা
িযরয় ৩টি সিজ সনসমপত হরয়রি। িরিপাচ্চ গুরুত্ব সদরয় মাচপ ২০১৭ প্রেরক ২২ জুন ২০১৭-এে মরর্য এ-

িকল সিজ-এে সনমপাণকাজ প্রশর্ করে ্সিত্র ইদ-উল সফতে উ্লরযয িিপিার্ােরণে াতায়ারতে
িুসির্ারেপ ানিাহন ও ্সেিহণ চলাচরলে জনয উন্মুক্ত কো হরয়রি।
অনযানয েিরে প্রময়ে িরলন, িতপ মান জলািদ্ধতা সনেিরনে জনয াসন্ত্রক শাখায় ৮টি নতু ন ডাম্প
রাক, ২টি প্রস্করভটে এিং অনযানয ন্ত্র্াসত ক্রয় কো হরয়রি। ভসির্যরত িংসিি কাজ আরো
গসতশীল হরি এিং চট্টগ্রাম মহানগেীে িম্মাসনত জনগণ এে িুফল প্রভাগ কেরিন। নগেিািীে
প্রদােরগাড়ায় িহরজ, দ্রুত িমরয় এিং স্বিখেরচ িকল র্েরনে িেকাসে এিং প্রিিেকাসে প্রিিা
প্র্ৌাঁিারনাে েয়ারি একরিি টু ইনফেরমশন (এটু আই) েকরিে আওতায় েসতটি ওয়ারডপ নগে
সডসজটাল প্রিোে কা পক্রম চালু কো হরয়রি। েসতটি সিভারগে কা পক্ররম স্বেতা, জিািসদসহতা
আনয়ন ও দুনীসতমুক্ত েশািন গরড় প্রতালাে জনয অরটারমশন কা পক্ররমে ও্ে সিরশর্ গুরুত্ব
সদরয় ইরতামরর্য Vehicle Tracking System চালু কো হরয়রি। গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে
স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালয় কতৃপ ক প্রিলারুশ হরত আমদাসনকৃ ত ১টি হুইল প্রলাডাে, ৯টি সস্কড
সেয়াে প্রলাডাে, ১টি িযাক প্রহা প্রলাডাে, ১টি কসম্বরনশন অযািফল্ট প্রলাডাে, ১টি টু ইন ডাম
ভাইরিটসে প্রোলাে প্র্রয়রি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। দুর পাগ ও দুসিপ্াক েিরে সতসন িরলন,
িরো্িাগরে িৃি ঘূসণপঝড় “প্রমাো” চট্টগ্রাম নগেীে ্রতো-িহ উ্কূলীয় এলাকায় আঘাত
হারন। আসম উ্কূলীয় এলাকাে দসযণ ্রতো, উতে ্রতো, দসযণ হাসলশহে-িহ সিসভন্ন এলাকা
্সেদশপন করে নাগসেকরদে হালচাল, গসতসিসর্ ও তাাঁরদে জীিন-মান এিং যয়যসত, সিসভন্ন
আেয় প্রকরন্দ্র আসেত নাগসেকরদে জীিন-মান িরেজসমরন অিরলাকন করে আেয় প্রকন্দ্রিমূরহ
আসেত নাগসেকরদে োকা-খাওয়া ও অনযানয িুর াগ-িুসির্া সনসিত কোে জনয চসিক-এে
িংসিি শাখা ও স্থানীয় কাউসিলেরদে সনরদপ শনা েদান কসে। োকৃ সতক দুর পাগ ও ভূ সমকম্প খারত
চলসত িারজরট ৫ প্রকাটি টাকা িোদ্দ োখা হরয়রি। িম্প্রসত চট্টগ্রাম নগেীে ৯ নং উতে
্াহাড়তলী, ১১নং দসযণ কাট্টলী, ২৬ নং উতে হাসলশহে ওয়ারডপ টরনপরডাে আঘারত যসতগ্রস্ত
৬৪৮ ্সেিােরক আসেপক িহায়তা েদান কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ লরযয টরনপরডাে
আঘারত যসতগ্রস্ত েসত ্সেিােরক ৫ হাজাে টাকা করে প্রমাট ৩৫ লয টাকা অনুদান প্রদয়া হরয়রি।
আরলাসকত চট্টগ্রাম েিরে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িম্মাসনত নাগসেকগরণে প্রদােরগাড়ায়
সিদুযৎ-প্রিিা প্র্ৌাঁিারনাে জনয ১৩৭৭টি িুইসচং ্রয়রেে মার্যরম ৫১ (একান্ন) হাজাে এনাসজপ,
টিউি-লাইট, হাই-প্রেিাে প্রিাসডয়াম, LED ও অনযানয িাসতবাো িড়ক আরলাকায়রনে িযিস্থা

কো হরয়রি। নগেীে প্রিৌন্দ পিৃসদ্ধ, িড়রক ্ পাি আরলাকায়ন এিং নগেিািীে োসত্রকালীন
সনো্তা ও চলাচরলে িুসির্ারেপ নগেীে গুরুত্ব্ূণপ িড়ক কাসজে প্রদউসড় হরত ইপাহাসন প্রমাড়
হরয় টাইগাে্াি প্রমাড় ্ পন্ত এিং সড.টি. প্রোড (আংসশক) ্াইলট েকি সহিারি ৫৬.০০ লয
টাকায় ১১৬টি LED িাসত স্থা্ন কো হরয়রি। তা িাড়া িড়ক িাসতরত িযিহৃত সিদুযৎ িােরয়ে
লরযয সিদুযৎ উন্নয়ন প্রিারডপে তত্ত্বাির্ারন প্রিালাে সিট-লাইট প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পারেশন
(এিএিএলস্সিসি) কতৃপ ক ৫০১২.৬০ লয টাকায় নগেীে ের্ান ের্ান িড়রকে ২ সক.সম. িড়রক
প্রিৌে শসক্ত িযিহারেে মার্যরম ১০৩টি প্রিালাে ্যারনল ুক্ত এলইসড লাইট এিং ৫৬ সক.সম. িড়রক
৩০১৭টি নন-প্রিালাে LED এনাসজপ প্রিসভং লাইট স্থা্রনে কা পক্রম েসক্রয়ার্ীন েরয়রি। ইসতমরর্য
েকিটিে কা পারদশ েদান কো হরয়রি। ইহা িাড়া োসত্রকালীন প্রিৌন্দ পির্পন এিং জনিার্ােরণে
সনো্তা ও চলাচরলে িুসির্ারেপ ৪৫ লয টাকা িযরয় সিসভন্ন গুরুত্ব্ূণপ িড়ক প্রমারড় উচ্চ
যমতািম্পন্ন প্রমটাল হযালাইড িাসত স্থা্ন কো হরয়রি। জনিার্ােরণে োসত্রকালীন সনো্তা ও
চলাচরলে িুসির্ারেপ সিসভন্ন ওয়ারডপ ১০০ লয টাকা িযরয় এনাসজপ িােয়ী সিএফএল নূতন লাইটপ্রশড স্থা্ন্ূিপক িড়ক আরলাকায়ন কো হরয়রি। িতপ মারন সস্থত িাসতিমূহ শত ভাগ কা পকে
োখাে ্াশা্াসশ িকল িড়ক িাসতিমূহ আগামী ২ িিরেে মরর্য LED লাইরট রূ্ান্তরেে
্সেকিনা আরি। সশশু এিং িাঙাসল এসতহয েিরে িরলন, িতপ মান শহে াসন্ত্রকতাে কোল গ্রারি
সিলীন হরে িাঙাসল ঐসতরহযে িারে সশশুরদে প্রমলিন্ধন। গ্রামীণ িংস্কৃসতরক সিলুসিে হাত প্রেরক
েযা কেরত এিং নাগেরদালা, মুসড়-মুড়সক, সিসভন্ন র্েরনে স্ঠা, হারত িানারনা প্রখলনা ইতযাসদে
িারে সশশুরদে ্সেচয় ঘটারত েরয়াজন একটি সশশু-িান্ধি নগেী। তাই এে েরয়াজনীয়তা
উ্লসি করে এ খারত িারজরট ৫ প্রকাটি টাকা িোদ্দ োখা হরয়রি।অনযানয প্রিিা েিরে প্রময়ে
িরলন, িাংলারদশ-িহ িাো সিরশ^ উরবগজনক হারে িাড়রি অটিজম-আক্রান্ত সশশুে হাে।
িেকাসে-প্রিিেকাসে নানান উরদযাগ িাংলারদরশও অটিজম িম্পরকপ িাড়রি িরচতনতা।
িরচতনতা অেপ প্রি সির্রয় শুর্ু জানা নয়, াে- াে অিস্থান প্রেরক প্রিই সির্রয় িম্পৃক্ত হওয়া।
অসভভািকরদে ্াশা্াসশ িকল ্ পারয় জনগণ, সিরশর্ করে াাঁো সশসযত ও প্র্শাজীিী শুর্ু
তাাঁোই িরচতন হরল হরি না, এই সশশুরদে সশযা, স্বাস্থয, ক্রীড়া ও িংস্কৃসতরত অংশগ্রহরণে িুর াগ
সদরত হরি িিপস্তরেে জনগরণে ্য প্রেরক। অটিজম সশশুরদে কো সচন্তা করে চলসত অেপ িিরে ২
প্রকাটি টাকা িারজট িোদ্দ োখা হরয়রি।মাদক েিরে িরলন, মাদক প্রদশ ও জাসতে চেম শত্রæ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সনয়সমত মাদকমুক্ত চট্টগ্রাম মহানগেী গরড় প্রতালাে লরযয
মত-সিসনময় িভা অনুসষ্ঠত হরে। মাদক িযসক্ত, ্সেিাে, িমাজ ও োেরক যসতগ্রস্ত কেরি।
মাদক প্রিিরন প্রকারনা িুফল প্রনই। মাদক িহজলভয হওয়ায় এে িযিহাে আশঙ্কাজনক হারে প্রিরড়
চরলরি। ্সেিংখযারন জানা ায় োয় ৬০ হাজাে মানুর্ মাদক প্রিিন করে। তন্মরর্য সকরশাে ও
ুিরকে িংখযা োয় ৫০ হাজাে। সিতিান, প্রমর্ািী, জ্ঞানীগুণী অরনরকই এ মাদকািসক্তরত আিক্ত
আরিন। এই মাদক িযিহােরক সনয়ন্ত্রণ কোে জনয িতপ মান আসেপক িিরেে িারজরট ২ প্রকাটি
টাকা িোদ্দ োখা হরয়রি। ্সেরশরর্ প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন মরন করেন, নগেিািীে
েরয়াজনীয় নাগসেক প্রিিা সনসিত কোে লরযয েশািসনক স্বেতা ও জিািসদসহতাে মার্যরম
িুশািন েসতষ্ঠা কো অ্সেহা প। স্বেতা ও জিািসদসহতাে মার্যরম কর্পারেশরনে িাসিপক কমপকাণ্ড
্সেচাসলত হরে। চট্টগ্রাম নগেিািী তারক প্রময়ে সহরিরি সনিপাসচত করে প্র গুরুদাসয়ত্ব তাে উ্ে
অ্পণ করেরিন, িকরলে িহর াসগতা ও িসক্রয় অংশগ্রহরণ প্রি ্সিত্র দাসয়ত্ব িততা, সনষ্ঠা, স্বেতা
ও জিািসদসহতাে িারে ্ালন করে িমৃদ্ধ ‘সিন ও সগ্রন’ সিটি গরড় তু লরত িযম হরিন। সতসন
কর্পারেশরনে িাসিপক কমপকাণ্ড িম্পরকপ গঠনমূলক আরলাচনা, িমারলাচনা ও আন্তসেক িহর াসগতা
কামনা করেন। িারজট প্র্শ উ্লরয সিরশর্ িার্ােণ িভায় িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এ সিরশর্ িার্ােণ িভায় িারজট েস্তাি
অনুরমাসদত হয়। ্রে ২০১৭-২০১৮ অেপ িিরেে িারজট অসর্রিশরন িভা্সতত্ব করেন ের্ান
সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। িাংিাসদক ও কাউসিলেরদে উ্সস্থসতরত মাননীয় প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন ২০১৭-২০১৮ অেপ িিরেে িারজট িক্তিয উ্স্থা্ন করেন। তাে ্রয আয়িযরয়ে সহিাি উ্স্থা্ন করেন অেপ সির্য়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত কাউসিলে শসফউল আলম।
ের্ান সহিািেযন কমপকতপ া প্রমাহাম্মদ িাইফু সদ্দরনে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠত িারজট অসর্রিশরনে
শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রেরক প্রতরলায়াত কো হয়। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্যারনল
প্রময়ে, কাউসিলে, িংেসযত ওয়াডপ কাউসিলে, িসচি, ের্ান সশযা কমপকতপ া, ের্ান েরকৌশলী,
ের্ান োজস্ব কমপকতপ া িহ সিভাগীয় ও শাখা ের্ানগণ উ্সস্থত সিরলন।
৩০ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম তসটি কদপধাদরশদনর ৫ম তনবধ াতচি পষধ দের বষধ পতূ িধ ৩১ জুলাই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচত ্সের্রদে ২য় ির্প ্ূসতপ উ্লরয আগামীকাল ৩১
জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে, প্রিলা ১১ টায়, নগেীে লালখান িাজােস্থ ইসিসনয়ািপ ইনসেটিউরট
িুসর্ িমারিশ অনুসষ্ঠত হরি। অনুষ্ঠারন ের্ান অসতসে সহরিরি উ্সস্থত প্রেরক গত িিরেে
িম্পাসদত উন্নয়ন কমপকাি তু রল র্েরিন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
উক্ত ির্প্ূসতপ অনুষ্ঠারন িংসিিরদে োিমরয় উ্সস্থত োকাে জনয অনুরোর্ কো হরলা।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

