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৩১ জুলাই ২০১৭ সি.
সিঙ্গাপুর ব্াাংকক মার্কের্ের্ক ি্ার্েলাইে মার্কের্ে উন্নীত কর্র যাবতীয় িুর্যাগ
িুসবধা সিসিত করা হর্ব কৃসত সিক্ষার্থী ও ঈদ সবক্রয় উৎিব মমগা ড্র’র পুরষ্কার
সবতরিী অিুষ্ঠার্ি মময়র আ জ ম িাসির উদ্দীি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন,প্রমধা,িুসি ও িুমধুে আচেন
দ্বাো অিম্ভিরক িম্ভি কো ায়। িযিিায় উন্নয়রনে জনয েরয়াজন ভাল িযিহাে ও ভদ্র আচাে
আচেণ। প্রময়ে িরলন, সিঙ্গা্ুে িযাংকক মারকপ রেরক িযারেলাইে মারকপ রে উন্নীত করে ািতীয়
িুর াগ িুসিধা সনসিত কো হরি। ৩০ জুলাই ২০১৭ সি. িন্ধ্যায় নগেীে আগ্রািারে সিটি
কর্পারেশন ্সেচাসলত সিঙ্গা্ুে িযাংকক মারকপ ে প্রোকান মাসলক িযিিায়ী িসমসত আরয়াসজত
কৃ সত সশক্ষার্থী িংিধপনা ও ঈে সিক্রয় উৎিি প্রমগা ড্র’ে ্ুেষ্কাে সিতেণী অনুষ্ঠারন েধান
অসতসর্থে ভাষরন প্রময়ে এ কর্থা িরলন। িসমসতে িভা্সত আলহাজ্ব আহরমে প্রহািাইন এে
িভা্সতরে

ুগ্ম িাধােণ িম্পােক সন্ু নন্দীে িঞ্চালনায় অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসর্থ

সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে িহ-িভা্সত ও সি এন্ড এফ এরিাসিরয়শরনে িাধােণ
িম্পােক আলতাফ প্রহারিন প্রচৌধুেী িাচ্চু , ২৭ নং েসক্ষণ আগ্রািাে ওয়ার্প কাউসিলে আলহাজ্ব
এইচ এম প্রিারহল। এরত স্বাগত িক্তিয োরখন িযিিায়ী িসমসতে িাধােণ িম্পােক আলহাজ্ব প্রমা.
ইব্রাসহম ভুুঁ ইয়া। অনুষ্ঠারন সিঙ্গা্ুে িযাংকক মারকপ ে প্রোকান মাসলক িযিিায়ী িসমসতে প্রনতৃ িৃন্দ
উ্সিত সিরলন। শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রর্থরক প্রতরলায়াত এিং েধান অসতসর্থিহ িকল
অসতসর্থরেে ফু ল ও প্রক্রষ্ট সেরয় িেণ কো হয়।্রে প্রময়ে প্রজএিসি, এিএিসি ও এইচ এি সি
্েীক্ষায় সজস্এ-৫ োি কৃ সত সশক্ষার্থী এিং ঈে সিক্রয় উৎিরি প্রমগা ড্র এে সিজয়ীরেে হারত
্ুেষ্কাে ও প্রক্রষ্ট তু রল প্রেন।

৩১ জুলাই ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোর্রির্ির মময়র এঁর ২য় বর্ে পসূ তে অিুসষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে োসয়ে গ্রহরনে ২ িিে ্ূসতপ
উ্লরক্ষ ৩১ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে নগেীে ইসিসনয়ািপ ইনসিটিউে সমলনায়তরন িুসধ
িমারিরশ নগেীে োজননসতক, িামাসজক, িাংস্কৃসতক িংগঠন, সশক্ষাসিে, িাংিাসেক, আইনজীিী,
েরকৌশলী, র্াক্তাে, িযিিায়ী, সশল্প্সত িহ নানা প্রেসণ ও প্র্শাে সিসশষ্ট নাগসেকিৃন্দ িহ িুসধজন
উ্সিত সিরলন। িুসধ িমারিরশ সিটি প্রময়রেে োসয়ে গ্রহণ প্রর্থরক ২৪ জুলাই ২০১৭ সি. ্ পন্ত িমরয়
তাে কা পক্ররমে উ্ে োমানযসচত্র িড় ্েপ ায় েেশপন কো হয়। এ িাড়াও ২ িিরেে ািতীয়
কা পক্ররমে উ্ে েকাসশত েসতরিেরনে একটি িই উ্সিত িকরলে কারি সিতেণ কো হয়।
িভাে শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন, িাইরিল, সত্রস্েক ও গীতা প্রর্থরক ্াঠ কো হয়। ্রে জাসতে
স্তা িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুসজিুে েহমান, জাতীয় চাে প্রনতা, মহান মুসক্ত ুরি শহীে, সিগত িমরয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে, েশািক, কসমশনাে, কাউসিলে ্রে প্রর্থরক মৃতুযিেণকােী,
চসিক এে েয়াত কমপকতপ া-কমপচােী িহ নগেীে েয়াত সিসশষ্ট নাগসেকরেে আত্মাে মাগরফোত
কামনায় এক সমসনে োুঁসড়রয় সনেিতা ্ালন এিং প্রমানাজাত কো হয়। িুসধ িমারিরশ চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন, জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুসজিুে েহমান ও
জাতীয় চাে প্রনতা িহ মহান মুসক্ত ুরি শহীেরেে েসত েিা সনরিেন করে সিগত ২৮ এসেল ২০১৫
সি. অনুসষ্ঠত চট্টগ্রাম সিটি করর্পারেশরনে প্রময়ে সনিপাচরন তাুঁরক োর্থী মরনানীত কোে জনয
িঙ্গিন্ধ্ুে িুর াগয কনযা, মাননীয় েধানমন্ত্রী প্রেশেতœ জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে েসত েিা সনরিেন
করে কৃ তজ্ঞতাে িারর্থ তারক স্মেন করে িরলন, িুসধ িমারিরশ উ্সিত আ্নাো চট্টগ্রাম তর্থা
প্রেরশে িুনাগসেক, আ্নারেে মাধযরম আমাে সিগত সেরনে কা পক্রম উ্িা্ন কো হরলা, তাে
িুফল ও কুফল, ভাল ও মন্দ সেক সিরিচনাে োসয়ে নগেিািীে। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলন, িততা, িচ্ছতা ও জিািসেসহতাে িারর্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত হরচ্ছ।
কাউসিলে চসিক এে কমপকতপ া-কমপচােী িকরলে িসিসলত েয়ারি শতভাগ নাগসেক প্রিিা
নাগসেকরেে প্রোেরগাড়ায় প্র্ৌুঁরি প্রেয়াে েয়াি চলরি। িেকাে চট্টগ্রারমে জলািিতা লাঘরি

আন্তসেক। এ লরক্ষয কমপ্সেকল্পনা েসণত হরচ্ছ। সকিু ো িময় সেন জলািিতা সনেিন িহ কাংসখত
িকল উন্নয়ন সনসদ্দপ ষ্ট প্রময়ারেে মরধযই িম্পন্ন কো হরি। প্রময়ে িরলন, িুসধ িমারজে মতামতরক
গুরুে সেরয় তারেে ্োমশপ মরত আইনী কাঠারমাে মরধয প্রর্থরক িরচতনতাে িারর্থ নাগসেক
েতযাশা ্ুেরনে প্রচষ্টা কেসি। নগেিািীরক প্রেয়া েসতটি ওয়াো ৫ িিে প্রময়ারেে মরধয ্ুেন
কেি।
এ লরক্ষয ্সেকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কো হরচ্ছ। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, সিগত ২০ িিরেে
তু লনায় িকল েসতকূলতারক অসতক্রম করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক িচ্ছতা ও জিািসেসহতাে
মরধয আনা িম্ভি হরয়রি। িতপ মারন উন্নয়ন কা পক্ররম প্রকন ধেরনে অিযিিা্না ও েূণীসত প্রনই।
উন্নয়ন কারজ সনরয়াসজত ঠিকাোেগণ স্বাধীনভারি অনলাইরন আরিেন কেরত ্ােরি। প্রময়ে
িরলন, নগেিািীে সনকে প্রর্থরক প্র িকল খারত প্র্ৌেকে গ্রহণ কো হয় তারেে েসতটি ্য়িাে
িযয় িঠিকভারি কো হরচ্ছ। সতসন িরলন, ্সেষ্কাে ্সেচ্ছন্ন ্সেরিরশে স্বারর্থপ ্সেচ্ছন্ন কারজে
আমুল ্সেিতপ ন কো হরয়রি। সিরকল ৩ ো প্রর্থরক োত ১১ ো ্ পন্ত নগেিািীরক সনসদ্দপ ষ্ট িারন
আিজপনা প্রফলাে আহিান জানারনা হরয়রি। ্সেচ্ছন্ন সিভাগ োত ১১ ো প্রর্থরক প্রভাে ৬ ো ্ পন্ত
আিজপনা অ্িােন কারজ সনরয়াসজত র্থারক। প্রময়ে িরলন, সনসদ্দপ ষ্ট িমরয়ে মরধয নগেীরক এলইসর্
লাইটিং এে আওতায় এরন নগেীরক শতভাগ আরলাসকত কো হরি। নগেীে অসল-গসল, োজ্র্থ
শতভাগ কার্পটিং কো হরি। এক ইসঞ্চ জায়গাও কাুঁচা িড়ক র্থাকরি না। প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন প্রময়াে প্রশরষ ্াই েু ্াই ওয়াো িুরে প্রনয়াে জনয নগেিািীরক আহিান জানান।প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, আমারেে ্ূিপ্রু
ু ষ ১৮৮০ িন প্রর্থরক চট্টগ্রাম নগেীে অসধিািী।
নাগসেক োয়িিতা আমারেে েরয়রি। নাগসেকরেে প্রিিা প্রেয়াে জনয োসয়ে কাুঁরধ সনরয়সি।
চট্টগ্রামিািীে স্বারর্থপ জীিন সেরয় োসয়ে ্ালন কেি। সে েূণীসতে আেয় সনরত হয় হাসি মুরখ
োসয়ে প্রিরড় চরল

াি। সতসন িরলন, ২০১৬-১৭ অর্থপ িিরেে কা পক্ররমে িকল তর্থয উ্াত্ত

িঠিকভারি উ্িা্ন কো হরয়রি। এে মরধয প্রকান ধেরনে ভু ল ভ্রাসন্ত র্থাকরল তাে োয় আসম
সনরত েস্তুত আসি। সতসন ২০১৭-১৮ অর্থপ িিরেে িারজে েিরঙ্গ িরলন, এিারেে িারজে
িাস্তিতাে সনসেরখ িাস্তিায়ন প্র াগয েস্তািনা উ্িা্ন কো হরয়রি। প্রঘাসষত িারজরে প্রকান

ধেরনে কৃ সত্রমতা প্রনই। জলািিতা েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, জলািিতাে প্রক্ষরত্র নগেিািী িা অনয
কারোে িংসিষ্টতা র্থাকরল তা সনেিন কেরত হরি। তরি েকৃ সতে িারর্থ িম্পৃক্ত জলািিতা
সনেিন কো অরনকাংরশ কঠিন ও েীঘপরময়ােী। সতসন িরলন, ১৯৯৫ িরনে প্রড্ররনজ মাষ্টাে প্ল্যান
িাস্তিায়ন না হওয়াে কােরন নাগসেক েূরভপ াগ চেম আকাে ধােন কেরি। সতসন আশা করেন,
িংসিষ্ট িকরলে িহর াসগতায় ও িমন্বরয়ে মাধযরম জলািিতা সনেিন িহ িকল িমিযা িমাধান
কো িম্ভি হরি। সতসন ফ্লাইওভারেে স্লাে দ্বাো িহদ্দােহাে ও প্রেল প্রষ্টশন এলাকায় নালা িন্ধ্
করে প্রেয়াে কােরন জলািিতা আশংকাজনকভারি প্রিরড় প্রগরি। িমন্বয়হীনতা ও অ্সেকসল্পত
কমপকারন্ডে কােরন নাগসেক েূরভপ াগ প্রিরড়ই ারচ্ছ। প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম এে জলািিতাে প্র্িরন
অেতযাসশত ভােী িৃসষ্ট, ্াহাড় ক্ষয়, িামুসদ্রক প্রজায়াে, কািাই িাুঁরধে ্াসন প্রিরড় প্রেয়া এিং ৩
্ািপতয প্রজলাে ্াসন কণপফূসল নেী সেরয় নগেীরত েরিরশে সিষয়গুরলা জসড়ত িরল তাে িক্তরিয
উরেখ করেন। প্রময়ে িরলন, আমাে সিশ্বাি চট্টগ্রাম একটি গুরুত্ূণপ নগেী। প্র রকান মানেরন্ড
প্রেরশে এক নম্বে নগেী। কােণ চট্টগ্রাম িন্দে িহ এ এলাকাটি অর্থপননসতক োণরকন্দ্র। সিশ্বমারনে
আধুসনক নগে, প্রমগাসিটিে ্সেকল্পনা মার্থায় প্রেরখ এ নগেীরক সগ্রন ও সিন সিটিে সভশন সনরয়
প্রিিা করে াসচ্ছ।
িুসধ িমারিরশ প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, নগেিািী’ে ্োমশপ,সনরেপ শনা ও প্র
প্রকান আরলাচনা-িমারলাচনা কোে অসধকাে োরখ। নগেিািীে স্বারর্থপ প্র প্রকান নাগসেক আমাে
প্রমািাইরল প্রফান করে, এি এম এি সেরয় প্র প্রকান সিষয় জানারত ্ােরি। সতসন িরলন, সিগত েুই
িিরেে অসভজ্ঞতাে আরলারক আগামী ৩ িিরেে কমপ্সেকল্পনা গ্রহন কো হরয়রি। সতন অর্থপ
িিরেে মরধয প্রেয়া অসঙ্গকাে এরক এরক িাস্তিায়ন কো হরি। কে িযিিাে সিষরয় প্রময়ে িরলন,
িেকারেে আইন দ্বাো প্রহাসডং েযাক্স সনধপাসেত আরি। প্রহাসডং েযাক্স এক োকাও িৃসি কোে
ক্ষমতা িা এখসতয়াে প্রময়রেে প্রনই। িুসধ িমারিরশ সিটি প্রময়রেে সিগত েুই িিরেে কা পক্ররমে
উ্ে আরলাচনা করেন িাংলারেশ জাতীয় িংিে িেিয, সমরিি িাসিহা মুিা, িংিে িেিয সমরিি
ওয়াসিকা আরয়শা খানম, সে সচোগাং প্রচম্বাে অি কমািপ এে িভা্সত আলহাজ্ব মাহিুিুল আলম,
চট্টগ্রাম িাংিাসেক ইউসনয়রনে িভা্সত সেয়াজ হায়োে প্রচৌধুেী, চট্টগ্রাম প্রেি িারিে িারিক
িভা্সত ও সে সচোগং টিসভ জানপাসলষ্ট এরিাসিরয়শরনে িভা্সত আলহাজ্ব আলী আব্বাি, চট্টগ্রাম

প্রেি িারিে গ্ম
ু িাধােন িম্পােক প্রচৌধুেী ফসেে, দেসনক িীে চট্টগ্রাম মরঞ্চে িম্পােক দিয়ে
ওমে ফারুক, সি এম এ চট্টগ্রারমে িভা্সত র্া. প্রমা.মসজিুল হক, িাংলারেশ মুসক্তর ািা িংিে
চট্টগ্রাম প্রজলা কমারন্ডে কমান্ডাে প্রমাহািে িাহাি উসদ্দন আহমে, মহানগে ইউসনে কমান্ডাে
প্রমাজাফফে আহমে, চট্টগ্রাম প্রচম্বাে এে িারিক ্সেচালক মাহফু জুল হক শাহ, মসহলা প্রচম্বাে
্সেচালক প্রেখা আলম প্রচৌধুেী, চট্টগ্রাম প্রমরট্টা্সলেন িাংিাসেক ইউসনয়রনে িভা্সত িামশুল
হক হায়েসে, ি্সত প্রিারহল মাহমুে শাকুে। স্বাগত িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। ধনযিাে জ্ঞা্ন করেন িসচি প্রমাহািে আিুল প্রহারিন।
অনুষ্ঠানটি উ্িা্নায় সিরলন সিটি প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাহািে মিুরুল ইিলাম। িুসধ
িমারিরশ শুরুরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আযা্ি উরদ্বাধন করেন প্রমাহািে ফেহাে।
অনুষ্ঠারন সিসভন্ন িংগঠরনে ্ক্ষ প্রর্থরক প্রময়েরক ফু রলে শুরভচ্ছায় অসভসষক্ত কো হয়। িুসধ
িমারিরশ ২০১৬-১৭ অর্থপ িিরেে উন্নয়ন েসতরিেরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভসিষযৎ
িাস্তিায়ন ্সেকল্পনা সিষরয় চট্টগ্রামরক সগ্রণ ও সিন সিটিরত ্সেণত কো, নগে ভিন
সনমপাণ,চট্টগ্রাম মহানগেীরত প্রমররারেল িা্ন, মািাে প্ল্যারনে িু্াসেশমরত েস্তাসিত নতু ন িড়ক
সনমপাণ, সফসেসঙ্গ িাজাে হরত িাসেক সিসডং ্ পন্ত ফ্লাইওভাে সনমপাণ,মুোে্ুে, োউতলা,
অসক্সরজন ও আকিে শাহ প্রেলক্রসিং-এে উ্ে ওভাে্াি সনমপাণ, ঢাকামুখী ও হােহাজােীমুখী
িাি োসমপনাল সনমপাণ, প্রোল প্রোরর্ে ্ারশ করেইনাে, রাক োসমপনাল সনমপাণ, নগেীে সিসভন্ন
গুরুে্ূণপ প্রমারড় ওভাে্াি/আন্ডাে্াি সনমপাণ, প্রড্ররনজ মািাে প্ল্যারনে িু্াসেশমরত েস্তাসিত
নতু ন প্রড্রইনিমূহ সনমপাণ, প্রড্ররনজ মািাে প্ল্যারনে িু্াসেশমরত শীতল েেনা প্রর্থরক 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 প্রগে সনমপাণ, চান্দগাুঁও ও
লালচান্দ প্রোরর্ সিটি কর্পারেশরনে জায়গায় িহুমুখী ভিন সনমপাণ, নগেীে কাুঁচা িাজােগুসলরক
আধুসনক, িাকসলয়া সিটি কর্পারেশরনে জায়গায় প্রপােপি কমরপ্ল্ক্স সনমপাণ, ওয়ার্পসভসত্তক প্রখলাে
মাঠ, সশশু ্াকপ , কসমউসনটি প্রিোে, সমলনায়তন, িযায়ামাগাে,কাসেগসে েসশক্ষণ প্রকন্দ্র সনমপাণ,
চট্টগ্রাম মহানগেীরত একটি আধুসনক কনরভনশন হল সনমপাণ, নগেীরত প্রজানসভসত্তক সর্থরয়োে
ইনসিটিউে সনমপাণ, আই. টি. সভরলজ সনমপাণ, সিটি কর্পারেশরনে কমপকতপ া-কমপচােীরেে জনয
আিাসিক ভিন সনমপাণ কোে কর্থা িলা হয়। িুসধ িমারিরশ িীে মুসক্তর ািা ভিন সনমপাণ,
মুসক্তর ািারেে িিাননা েোন, সশশু ্ারকপ ে জায়গায় স্মসৃ ত প্রিৌধ সনমপাণ, নগে সর্সজোল প্রিোে
িা্ন,চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অরোরমশরনে আওতায় আনা, কল প্রিোে িা্ন, প্রমািাইল

আযা্ি চালু, িাে িাগান কমপিূসচ, ্সেরিশ ও স্বািয িিত নগেীে জনয জীি দিসচত্র িংেক্ষণ,
র্াষ্টসিন মুক্ত ্সেচ্ছন্ন নগেী, প্রর্াে েু প্রর্াে িজপয িংগ্রহ, সিলরিার্প মুক্ত িিুজ চট্টগ্রাম িহ স্বল্প ও
মধয প্রময়ােী নানামুসখ কা পক্রম তু রল ধো হয়। িুসধ িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ২০১৫১৬ এিং ২০১৬-১৭ েুই অর্থপ িিরেে কা পক্রম তু রল ধো হয়। তরমারধয েরকৌশল সিভাগ এে
অধীন সিসভল, াসন্ত্রক ও সিেুযৎ এে কা পক্রম, নান্দসনক চট্টগ্রাম গড়াে েতযরয় োজস্ব আোয়
কা পক্ররমে মরধয প্র্ৌে কে, প্ররর্ লাইরিি, ভু সম হস্তান্তে, িাইনরিার্প ও সিসিধ খারতে আোয় িহ
এযারষ্টে খারত োি োজরস্বে তর্থয উ্াত্ত তু রল ধো হয় এিাড়াও সশক্ষা সিভারগে কা পক্রম অজপন ও
িফলতা, স্বািয সিভারগে কা পক্রম অজপন ও িফলতা, ্সেচ্ছন্ন সিভারগে কা পক্রম, সহিাি
সিভারগে কা পক্রম, িসচিালয় সিভারগে কা পক্রম িহ অনযানয কা পক্ররমে সিস্তাসেত তর্থযসচত্র
তু রল ধো হয়।
৩১ জুলাই ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম মহািগর আওয়ামী লীর্গর িাাংগঠসিক িম্পাদক মিামাি আল মাহমুদ
এর বড় ভাই হািাি আল মাহমুদ এর মৃতু্র্ত মািিীয় মময়র্রর মিাক
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে িাংগঠসনক িম্পােক প্রনামান আল মাহমুে এে িড় ভাই হািান
আল মাহমুে এে মৃতুযরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে
িাধােণ িম্পােক আ জ ম নাসিে উদ্দীন গভীে প্রশাক ও েুুঃখ েকাশ করেরিন। সতসন আজ এক
প্রশাকিাতপ ায় মেহুরমে সিরেহী আত্মাে মাগরফোত ও প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে েসত
িমরিেনা জানান।
িংিােোতা
প্রমা. আিেুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

