চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৭ জানুয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগগর জ ৌথ উগদযাগগ
১৪ োনুয়াক্ষর লালক্ষদক্ষির ময়দাগন চট্টগ্রাম ক্ষিটি কগ্পাগরশগনর িাগেক জময়র
চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগগর িভা্ক্ষি আলহাজ্ব এ ক্ষে এম মক্ষহউক্ষিন
জচৌধুরীর জশাক িভা আগয়ােগনর ক্ষিদ্ধান্ত
৭ জানুয়াসে ২০১৮ সি. েসিিাে,িন্ধ্যায়, নগে ভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম মহানগে,
উত্তে ও দসিণ প্রজলা আওয়ামীলীরগে প্র ৌথ িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িারিক
প্রময়ে চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িভা্সি আলহাজ্ব মেহুম এ সি এম মসহউসিন
প্রচৌধুেীে প্রশাক িভা আগামী ১৪ জানুয়াসে ২০১৮ সি. েসিিাে প্রিলা ২ টায়
ঐসিহাসিক লালসদঘীে ময়দারন আরয়াজরনে সিদ্ধান্ত গৃসহি হয়। চট্টগ্রাম উত্তে প্রজলা
আওয়ামীলীরগে িভা্সি ও িারিক োষ্ট্রদূি নুরুল আলম প্রচৌধুেীে িভা্সিরে অনুসিি
প্র ৌথ িভায় চট্টগ্রাম দসিণ প্রজলা আওয়ামীলীরগে িভা্সি আলহাজ্ব প্রমাছরলম উসিন
আহরমদ, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে ভােোি িভা্সি মাহিাি উসিন প্রচৌধুেী ও
িাধােন িম্পাদক এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে
উিীন, চট্টগ্রাম উত্তে প্রজলা আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক ও চট্টগ্রাম প্রজলা ্সেষদ
প্রচয়ােমযান এম এ িালাম, চট্টগ্রাম দসিণ প্রজলা আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক
মসিজুে েহমান এিং চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক প্রচৌধুেী
হািান মাহমুদ হািনী উ্সিি সছরলন। িভায় ১৪ জানুয়াসে ঐসিহাসিক লালসদঘীে
ময়দারন িারিক প্রময়ে এ সি এম মসহউসিন প্রচৌধুেীে প্রশাক িভায় েধান অসিসথে
আিন অলংকৃ ি কেরি িাংলারদশ আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক, িড়ক ও প্রিিু মন্ত্রী
ওিায়দুল কারদে এমস্’প্রক আমন্ত্রণ জানারনা এিং গণেজািন্ত্রী িাংলারদশ িেকারে
চট্টগ্রাম এে মন্ত্রী এিং িংিদ িদিয এিং িাংলারদশ আওয়ামীলীরগে সনিপাহী কসমটিে
প্রনিৃ িৃন্দরদে আমন্ত্রণ জানারনােও সিদ্ধান্ত গৃসহি হয়। িভায় ১৪ জানুয়াসেে প্রশাক িভা
িিল কোে লরিয চট্টগ্রাম মহানগে, উত্তে ও দসিণ প্রজলা আওয়ামীলীরগে আওিাধীন
থানা, ইউসনয়ন, ওয়ার্প ্ পায় প্রথরক িিপস্তরেে প্রনিাকমী ও িমথপকরদে অংশগ্রহণ সনসিি
কোে লরিয িংসিষ্ট কসমটিে িভা্সি ও িাধােন িম্পাদকরদে দাসয়ে ্ালন কোে
আহিান জানারনা হয়।
চট্টগ্রাম- ৭ জানুয়াসে ২০১৮সি.

ের্প ার ্পপগেই নগরীর ৫৭টি খাল জথগক মাটি ও আেেপনা
উগত্তালন করগে চট্টগ্রাম ক্ষিটি কগ্পাগরশন
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আিন্ন িষপা প্রমৌিুরম চট্টগ্রাম নগেীে জলািদ্ধিা সনেিরনে লরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
নগেীে ৫৭টি খাল প্রথরক মাটি ও আিজপনা উরত্তালন কা পক্রম শুরু করেরছ। ৭
জানুয়াসে ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল চাক্তাই খারলে িহিােহাট অংশ প্রথরক মাটি ও
আিজপনা উরত্তালন কা পক্রম উরবাধন করেরছন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব
আ জ ম নাসছে উিীন। সিসন প্রেরভটরেে মাধযরম মাটি িু রল ট্রারক প্রিরল এিং
মুনাজারিে মধয সদরয় এ কা পক্ররমে শুভ উরবাধন করেন। ্রে সিসন চাক্তাই খারলে
্াড় সদরয় ্ারয় প্রহরট চকিাজাে িু লিল ্ পন্ত োয় ৩ সকরলাসমটাে এলাকাে িাস্তি
অিিা িরেজসমরন েিযি করেন এিং ৫টি ্রয়রে মাটি ও আিজপনা উরত্তালন কা পক্রম
িরচারখ অিরলাকন করেন। উরেখয প্র , চট্টগ্রাম ওয়ািাে প্রেরনজ মাস্টােপ্ল্যান-২০১৬
অনু ায়ী এই ৫৭টি খালরক ৬টি প্রজারন সিভক্ত করে মাটি ও আিজপনা উরত্তালন
কা পক্রম ্সেচালনাে উরদযাগ সনরয়রছ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ কা পক্রম আগামী
িষপাে ্ূরিপ িম্পন্ন কোে টারগপট সনধপােণ কো হরয়রছ। আজ মাটি ও আিজপনা উরত্তালন
কা পক্রম উরবাধন উ্লরি িুসধজনরদে উরিরশয প্রময়ে িরলন, েসি িছরেে নযায় চলসি
অথপ িছরে িংোে কারজে অংশ সহরিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সনজস্ব অথপায়রন িম্ভািয
১০ প্রকাটি টাকা িযরয় খালগুরলাে নািযিা িৃসদ্ধ, িংোে, মাটি ও আিজপনা উরত্তালন
কা পক্রম ্সেচাসলি হরি। িষপা প্রমৌিুম শুরুে আগ ্ পন্ত অথপাৎ আনুমাসনক মাচপ মাি
্ পন্ত কা পক্রম চলমান থাকরি। গি িছেও খাল খনন খারি োয় ৭ প্রকাটি টাকাে
িারজট সনধপাসেি সছল। প্রময়ে আ জ ম নাসছে উিীন িরলন, জনিাধােণরক খাল,নালানদপ মা িা ত্র ত্র ময়লা প্রিলা িন্ধ্ কেরি হরি এিং এ সিষরয় িারদে িরচিনিা
িাড়ারি হরি। প্রময়ে এ িযা্ারে িরচিন কোে জনয গণমাধযমিহ িংসিষ্ট িকল
মহলরক দাসয়েশীল ভূ সমকা ্ালন কোে আহিান জানান। েিঙ্গক্ররম সিসন িরলন,
নাগসেক িরচিনিা ছাড়া সিটি কর্পারেশন ও িেকারেে ্রি কখরনাই জলািদ্ধিা
সনেিন কো িম্ভি্ে হরি না। প্রময়ে উ্সিি িকরলে উরিরশয িরলন, গি িছেও
একই কা পক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচালনাে ্েও চাক্তাই খারলে িিপ মান অিিা
োয় একই েকম। জনগণ অিরচিনভারি িমস্ত ময়লা িজপয নালা, নদপ মা আে
খালগুরলারি প্রিলরছ। িাে উ্ে েরয়রছ ্াহাসড় সিলরটশন।্াহাড় িয় হরয় িাসলগুরলা
এরি খারল ্ড়রছ। নালা নদপ মাে িজপয এরি ্ড়রছ খালগুরলারি। িরল িছে প্র রি না
প্র রিই খননকৃ ি খাল আিাে ভোট হরয় ারে।িেকাে িা সিটি কর্পারেশরনে িারজট
প্রিা িীসমি। জনগণরক এ সিষয়টি উ্লসি কেরি হরি। মাটি ও আিজপনা উরত্তালন
কা পক্রম উরবাধন কারল িানীয় কাউসিলে এম আশোিু ল আলম, েধান েরকৌশলী
প্রল.করণপল মসহউসিন আহরমদ, িত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী আিু ছারলহ, আরনায়াে প্রহািাইন,
সনিপাহী েরকৌশলী িুদী্ িিাক, প্রমা. িেহাদুল আলম, জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিদুে
েসহম িহ িংসিষ্ট েরকৌশলীিৃন্দ এিং এলাকাে গণযমানয িযসক্তিগপ উ্সিি সছরলন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন মাটি ও আিজপনা উরত্তালন কা পক্রম ্সেচালনায় ৫৭টি খালরক
প্রকন্দ্র করে িংোরেে জনয ৬টি প্রজারন সিভক্ত করে ৬ জন েরকৌশলীরক দাসয়ে প্রদয়া
হরয়রছ। িন্মমরধয অসিসেক্ত েধান েরকৌশলী েসিকুল ইিলাম এে িত্ত্বািধারন মরহশ
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খাল, মরহশ খাল র্াইভােশন খাল, মরহশখালী খাল, নাসিে খাল, োম্ুে খাল, গয়নাে ছড়া
খাল, কুমাে খাল (রর্সজং)ও ্াসকজা খাল,কাট্টলী খাল(্সেোেকেণ)রমাট ৯টি খারলে
১৮.২ সক.সম অংশ, িত্ত্বািধারন েরকৌশলী আিু ছারলহ’ে িত্ত্বািধারন ্রিঙ্গা সনজাম
মারকপ ট খাল, ১০নং, ১১নং, ১২নং, ১৩নং, ১৪নং, ১৬নং (্সেোেকেণ) ও ১৫নং খাল,
গুি খাল,রুসি সিরমে িযাক্টসে খাল (রেসজং),নয়াে হাট খাল,ছাগলনাইয়া খাল,সিকি
খাল,স্লুইজ প্রগইট ১নং,২নং ও ৮নং িং ুক্ত খালিহ (্সেোেকেণ) প্রমাট ১৬টি
খারলে ৪৩.৫০ সক.সম অংশ, িত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী মসনরুল হুদাে িত্ত্বািধারন িদেঘাট
খাল ১নং,২নং,প্রমাগলটু লী খাল,সিসেসঙ্গিাজাে খাল,প্রটক্াড়া খাল,কলািাসগচা খাল ও
মসেয়ম সিসি খাল (্সেোেকেণ) প্রমাট ৭টি খারলে ৪.৮০ সক.সম অংশ, িত্ত্বািধায়ক
েরকৌশলী আরনায়াে প্রহাছাইরনে িত্ত্বািধারন চাক্তাই খাল,িদেখালী খাল,জামালখান খাল,
চরট্টশ্বেী
খাল,সহজড়া
খাল,চাক্তাই
র্াইভােশন
খাল
(্সেোেকেণ),োজাখালী
খাল,োজাখালী খাল-১,চাক্তাই হরি োজাখালী খাল (রেসজং) ও সিজপা খাল
(্সেোেকেণ)রমাট ১০টি খারলে ২৭.২০ সক.সম অংশ, একই েরকৌশলীে িত্ত্বািধারন
সিজপা খাল,প্রর্ামখালী খাল,িালুখালী খাল,প্রগইট খাল,সমজপা খাল,সত্র্ুো খাল,শীিল ঝণপা
খাল,িামুনশাহী খাল,উত্তো খাল(্সেোেকেণ) ও প্রনায়া খাল(রেসজং)িহ প্রমাট ১০টি
খারলে ৩৩.৪০সক.সম অংশ এিং িত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী কামরুল ইিলারমে িত্ত্বািধারন
িরেষ্ট খাল,কৃ ষ্ণখালী খাল,কুয়াইশ খাল,খন্দসকয়া খাল ও ুগীে প্রখাল খালিহ প্রমাট ৫টি
খারলে ১৬.১০ সক.সম (্সেোেকেণ) অংশ।
চট্টগ্রাম- ৭ জানুয়াসে ২০১৮সি.

রােস্ব আদাগয় গক্ষিশীলিা আনায়গন ১৯টি মন্ত্রণালগয়র অধীনস্থ
৫৭টি প্রক্ষিষ্ঠাগনর িাগথ চট্টগ্রাম ক্ষিটি কগ্পাগরশগনর বেঠক অনুক্ষষ্ঠি
নাগসেক প্রিিাে স্বারথপ এিং উন্নয়ন কা পক্রম গসিশীল কোে লরিয চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন োজস্ব আদারয় নিু ন উরদযাগ গ্রহণ করেরছ। এ লরিয ৭ জানুয়াসে ২০১৮ সি.
েসিিাে, দু্ুে প্রথরক গণেজািন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে ১৯টি মন্ত্রণালরয়ে অধীনি ৫৭টি
েসিিারনে িারথ সিঠক করেরছ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে উিীন এরি িভা্সিে করেন। োজস্ব আদারয়
গসিশীলিা আনায়রনে লরিয অনুসিি এ সিঠরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান
সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা. িামিুরিাহা, েধান োজস্ব কমপকিপ া র্. মুহাম্মদ মুস্তাসিজুে েহমান,
েধান সশিা কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসিন
আহমদ, চট্টগ্রাম প্রমসর্রকল করলজ হাি্ািারলে ্সেচালক সিরগসর্য়াে প্রজনারেল জালাল
উসিন আহরমদ, অধযি র্া. প্রিসলম জাহাঙ্গীেিহ গৃহায়ন ও গণ্ূিপ মন্ত্রণালয়, আইন,
সিচাে ও িংিদ সিষয়ক মন্ত্রণালয়, িোষ্ট্র মন্ত্রণালয়, োথসমক ও গণসশিা মন্ত্রণালয়, সশিা
মন্ত্রণালয়, ্সেরিশ ও িন মন্ত্রণালয়, প্রেল্থ মন্ত্রণালয়, িড়ক ্সেিহন ও প্রিিু মন্ত্রণালয়,
িানীয় িেকাে ্েীউন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালয়, কৃ সষ মন্ত্রণালয়, সশল্প মন্ত্রণালয়, ভূ সম
মন্ত্রণালয়, জনেশািন মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও ্াট মন্ত্রণালয়, মৎিয ও ্াসন িম্পদ মন্ত্রণালয়,
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মসহলা ও সশশু সকরশাে মন্ত্রণালয়, িংেৃসি সিষয়ক মন্ত্রণালয়, ্াসন িম্পদ মন্ত্রণালরয়ে
অধীনি েসিিান িমূরহে েসিসনসধিৃন্দ উ্সিি সছরলন। সিঠরক টিচািপ প্রট্রসনং করলরজে
িরকয়া প্র্ৌেকে িািদ োয় ১৩ লি টাকাে প্রচক প্রময়রেে সনকট হস্তান্তে কো হয়।
িরকয়া প্র্ৌেকে ও হালনাগাদ প্র্ৌেকে আদারয়ে লরিয ইরিা্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন িংসিষ্ট মন্ত্রণালয় িমূরহে িসচরিে সনকট ্ত্র প্রেেণ করে। ্রত্রে আরলারক
আজ এ সিঠক অনুসিি হয়। এ সিঠরকে ্ূরিপও অরনক েসিিান িারদে প্র্ৌেকে
্সেরশাধ করে সদরয়রছ। সিঠরক িকল েসিিান সনয়সমি প্র্ৌেকে ্সেরশারধে সিষরয়
একমি প্র্াষন করেন। িাো িারদে উ্ে ধা পযকৃ ি িরকয়া ও হালনাগাদ প্র্ৌেকে
্সেরশারধ কা পকে ্দরি্ গ্রহরণ আশি করেন। এ সিঠরক প্র করয়কটি িংিা উ্সিি
হরি ্ারে সন িারদেরক সিঠরকে সিদ্ধান্ত ্রত্রে মাধযরম জাসনরয় প্রদয়াে সিদ্ধান্ত গৃসহি
হয়। িভা্সিে ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উিীন
িরলন, নাগসেক প্রিিাে স্বারথপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে আসথপক িিমিা েরয়াজন।
সিসন িরলন, িম্মাসনি নাগসেকগণ ্াসন, সিদুযৎ, গযািিহ অনযানয িুসিধাে জনয প্র ভারি
সিল ্সেরশাধ করে প্রিিা প্র্রয় থারকন ঠিক একই ভারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্র্ৌেকে ্সেরশাধ করে নাগসেক প্রিিা গ্রহণ কেরি হরি। নাগসেকরদে প্রিিা এিং
উন্নয়ন কা পক্রম ্সেচালনাে জনয োজস্ব আদায় ছাড়া সিকল্প প্রকান ্থ প্রখালা প্রনই।
িাস্তিিারক অনুধািন করে সিসন নাগসেকরদে সনয়সমি প্র্ৌেকে ্সেরশাধ কোে
আহিান জানান। প্রময়ে িরলন, িেকাসে-প্রিিেকাসে িকরলে িমুন্নি প্র্ৌেকে েদারনে
্সেরিশ আমো িৃসষ্ট কেরি চাই। সিসন গণমাধযরমে মাধযরম প্র্ৌেকে ্সেরশারধ উবুদ্ধ
কোে জনয িাংিাসদকরদে আহিান জানান। প্রময়ে িরলন, দাসয়ে ্ালন কেরি প্রগরল
নানামুসখ চযারলি ও েসিিন্ধ্কিা প্রমাকারিলা কেরি হয়। এ নগেী িকরলে আমো
িিাই দাসয়ে সনরয় িহর াগী হরল চট্টগ্রারমে িাস্তি সচত্র ্সেিিপ ন কো িম্ভি হরি এিং
চট্টগ্রামরক নান্দসনক ও সিশ্বমারনে নগরে ্সেনি কো িম্ভি হরি। এ লরিয প্রময়ে
িকল প্রেণী ও প্র্শাে িহর াসগিা েিযাশা করেন।
িংোদদািা
জমা. আেদুর রক্ষহম
েনিংগ াগ কমপ কিপা
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