চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
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চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পাররেশরনেরে ২৯ তম সিাধারেণ সিভা অনেুসষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সনবির্পোসচত ৫ম রসরেষরদেরে ২৯ তম সিাধারেণ সিভা ১৪ সডিরসিম্বরে
২০১৭ সখ. বিৃহস্পসতবিারে, দেুরুররে পক সবি আবিদেুচ ছত্তারে সমলনায়তরন অনুসষ্ঠিত হয় । সিভায়
সিভারসতত্ব কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন। সিভায়
সনবির্পোসচত রসরেষরদেরে সিাধারেণ ওয়াডির্পে ও সিংরেসক্ষিত ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে , অসফিসসিয়্যাল
কাউসন্সিলরে, সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা . সিামসিুরদ্দাহাসিহ সবিভাগীয়
প্রেধানগণ উরসস্থিত সছরলন। চসসিরকরে ভারেপ্রোপ সিসচবি ডি . মুহাম্মদে মুস্তাসফিজুরে রেহমারনরে
উরস্থিারনায় অনুসষ্ঠিত সিাধারেণ সিভারে শুরুরত রসবিত্র পকারেআন পথেরক পতরলায়াত ও
পমানাজাত করো হয়। মহান মুসক্তিযুরদ্ধে সবিজরয়রে উষালরগ্নে ১৪ সডিরসিম্বরে রাসকস্তানী হানাদোরে
বিাসহনী তারদেরে পদোসিরে এ পদেরশরে রোজাকারে-আলবিদেরে-আলশামসি বিাসহনী পদেরশরে
প্রেসথেতযশা সিাসহসত্যক, সিাংবিাসদেক, সশক্ষিক, সবিজ্ঞানী, দোশর্পে সণক, সশক্ষিাসবিদে ও সচসকৎসিকরদেরে
সনমর্পেম পরশাসচকভারবি হত্যারে পপ্রেক্ষিারটি ও কারেণ বি্যাখ্যা কররে সিভায় শহীদে বিুসদ্ধেজীবিীরদেরে
গভীরে শ্রদ্ধোরে সিারথে স্মরেণ কররে শহীদেরদেরে সবিরদেহী আত্মারে মাগরফিরোত কামনা করো হয় ।
সিভায় ৪৭ তম মহান সবিজয় সদেবিসি উরলরক্ষি্য স্বাধীনতারে শহীদেরদেরে প্রেসত শ্রদ্ধো সনরবিদেন ,
জাসতরে সরতারে প্রেসতকৃসতরত শ্রদ্ধো সনরবিদেন , বিাকসলয়া সসিসটি কররর্পে াররেশন পস্টেসডিয়ারম
কররর্পে াররেশনভূ ক্তি সবিদে্যালয় ও করলজসিমূরহরে স্কাউটি , গালর্পেসি গাইডি, পরোভারে-পরেঞ্জারে, কাবি
এবিং ছাত্র-ছাত্রীরদেরে অংশগ্রহরণ র্যাররেডি রসরেদেশর্পে ন , কুচকাওয়াজ ও সিালাম গ্রহণ, রুরেস্কারে
সবিতরেণ, এবিং ১৭ সডিরসিম্বরে নগরেীরে ইসঞ্জসনয়াসি ইনসষ্টিসটিউটি সমলনায়তরন বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধো
সিংবিধর্পেনা প্রেদোন অনুষ্ঠিান সিহ সবিসভন্ন সবিষরয় প্রেসতরযাসগতারে কমর্পেসিূসচ অনুরমাদেন করো হয় ।
সিভায় বি্যয় সিংরকাচন, মাদেক সনয়ন্ত্ররন চট্টগ্রামা সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে ম্যাসজরস্ট্রেরটিরে মাধ্যরম
অসভযান রসরেচালনা, মাদেক সনরোমরয় আগ্রহীরদেরে সিহরযাসগতা প্রেদোন, নগরেীরত চলাচলরেত
টি্যাংক, লসরে, ও কাভাডির্পে ভ্যারনরে উৎসি করে সনধর্পোরেণ, বিাকসলয়া পস্টেসডিয়াম উন্নয়রন
সবিএমসডিএফি’রে আওতায় ৩০ পকাসটি টিাকা বি্যয় অনুরমাদেন, গণরসরেবিহরন শৃংখলা সফিসরেরয়
আনারে লরক্ষি রাসকর্পেং স্পটি মাসকর্পেং করো, বিাসণসজ্যক ও আবিাসসিক ভবিরনরে রাসকর্পেং বি্যবিস্থিা
খসতরয় পদেখা, রণ্য রসরেবিহরন সনরয়াসজত আন্তঃরজলা গাসড়ি নগররেরে অভ্যন্তররে প্রেরবিশ ও
পবিরে করোরে রূরবির্পেরে সনয়ম ও সিময় পমরন চলা , পরৌরেকরে আদোরয় গসতশীলতা আনায়ন ,
রোজস্ব কাযর্পেক্ররম স্বচ্ছতা সনসশ্চিত করোরে জন্য অরটিারমশরনরে আওতায় আনা, চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে সবিসভন্ন মারকর্পেরটিরে পদোকান বিরোরদ্দরে পক্ষিরত্র সবিজ্ঞসপ প্রেচারেরূবির্পেক লটিারেীরে
মাধ্যরম অথেবিা সবিজ্ঞসপ প্রেচারে কররে সিরবির্পোচ্চ দেরেদোতারক বিরোরদ্দরে সবিষয় অনুরমাদেন , এলইসডি
বিাসত স্থিারন কাযর্পেক্রম সিম্প্রসিারেণ, কাঁ চা রোস্তা রাকাকরেণ, ওয়াডির্পে রযর্পোরয় সডিসজটিাল পসিন্টারে
স্থিারন কাযর্পেক্রম গসতশীল করো, অবিকাঠারমাগত উন্নয়ন কারজরে গুনগত মান যাচাইরূবির্পেক
চূ ড়িান্ত সবিল অনুরমাদেন করো , ওজন যন্ত্র স্থিারন কাজ তরোসন্বিত করো , চট্টগ্রাম সসিসটি

Establishment-1
no-1

Page

কররর্পে াররেশরন স্থিাসরত এ্যাসিফিল্ট প্ল্যান্ট দ্বারো পতসরে মালামাল বি্যবিহারে শতভাগ সনসশ্চিত করো ,
আধুসনক সিুরযাগ-সিুসবিধা সিম্বসলত যাত্রী ছাউনী সনমর্পোণ প্রেকল্প দ্রুত বিাস্তবিায়ন করো , অববিধ
স্থিারনা সচসহ্নিত কররে অরসিারেণ করো, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে জ্বালানী খরেচ হ্রাসি করো,
পডিারে টিু পডিারে বিজর্পে ্যবি্যবিস্থিারনা আররো পজারেদোরে করো, ডিাস্টেসবিরনরে সিংখ্যা কমারনা, ওয়াডির্পে
রযর্পোরয় আবিজর্পে না অস্থিায়ীভারবি ডিাসম্পিং এরে জায়গা সচসহ্নিত করো , চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে জায়গা-সিম্পিসত্ত সচসহ্নিতকরেণ , বিসস্ত উন্নয়ন ও দোসরেদ্র সবিরমাচন কমর্পেসিূসচ
গসতশীল করোসিহ নানা সবিষরয় প্রেস্তাবিনা ও সসিদ্ধোন্ত গৃহীত হয়। সিভারে সিভারসত চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন বিরলন,
নাগসরেকরদেরে পসিবিাপ্রোসপ তারদেরে অসধকারে। ওয়াসিারে রাইর লাইন স্থিারন, ফ্লাইওভারে সনমর্পোণ,
গ্যাসি লাইন স্থিারন, সবিদেু্যৎ লাইন স্থিারন, অরসটিরকল ফিাইভারে লাইন স্থিারনসিহ অন্যান্য
পসিবিাধমর্মী প্রেসতষ্ঠিারনরে কারজরে কারেরণ নগরেীরে গুরুত্বরূণর্পে সিড়িকসিমূহ পবিহাল দেশা পথেরক
উরত্তারেণ করো যারচ্ছ না। ফিরল নাগসরেকরদেরে দেুরভর্পে াগ পথেরক রেক্ষিা করোও অরনকাংরশ কসঠন
হরয় পগরছ। সতসন বিরলন , নাগসরেকরদেরে স্বাথের্পে সিংরেক্ষিন করো চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
দোসয়রত্বরে অংশ। পসি সহরসিরবি চসসিক আসথের্পে ক সিল্পতা সিরত্ত¡ও জরুরেী সভসত্তরত সিড়িক সিংস্কারে
কাজ চাসলরয় যারচ্ছ । গত বিষর্পো এবিং পজায়াররেরে রাসনরে কারেরণ নগরেীরে সিড়িকসিমূহ
বি্যারকহাররে ক্ষিসতগ্রস্ত হরয়রছ। ক্ষিসতগ্রস্ত সিড়িক সিমূরহরে সিংস্কাররে প্রোনান্ত প্রেয়াসি চালারচ্ছ
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন। পময়রে বিরলন , নগরেীরত উন্নয়রনরে যন্ত্রণা চলরছ । এ কারেরণ
নাগসরেকরদেরে সিহরযাসগতা প্রেরয়াজন। সতসন আশা কররেন, তারে পময়ারদেরে মরধ্য নগরেীরে কাঁ চা
ও অধর্পেরাকা সিড়িক সিমূহ শতভাগ রাকা রোস্তায় উসন্নত করো হরবি। এ লরক্ষি সিংসশ্লিষ্টি
মন্ত্রণালরয় প্রেকল্প জমা পদেয়া হরয়রছ। এ ছাড়িাও চসসিরকরে রোজস্ব আয় পথেরক চলসত অথের্পে
বিছররে প্রোয় ৩০-৪০ পকাসটি টিাকা বি্যয় কররে কাঁ চা রোস্তা রাকা করোরে রসরেকল্পনা গ্রহণ করো
হরয়রছ। আসথের্পে ক সিক্ষিমতা বিৃসদ্ধেরে লরক্ষি্য পময়রে বিরলন, পরৌরেকরে আদোরয় সবিরশষ রসরেকল্পনা
বিাস্তবিায়ন করো হরবি। পসিবিারে সিারথে সনরয়াসজত ওয়াসিা , সবিদেু্যৎ, গ্যাসি, সটিএন্ডসটিসিহ যারদেরে
সিারথে নাগসরেকরদেরে সিংরযারগরে সবিষয় জসড়িত তারদেরে সিারথে সিভা কররে সিংসশ্লিষ্টি পসিবিা সিংস্থিারে
কাযর্পোলরয় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পহলর পডিক্স স্থিারন কররে পরৌরেকরে রসরেরশারধরে জন্য
নাগসরেকরদেরে উদ্বুদ্ধে করোরে লরক্ষি্য উরল্লেসখত পসিবিারে সিংরযাগ পদেয়ারে জন্য সিহরযাসগতা চাওয়া
হরবি। এরে ফিরল পরৌরেকরে রসরেরশারধ নাগসরেকরদেরে মরধ্য সিরচতনতা ও আগ্রহ সিৃসষ্টি হরবি বিরল
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন আশা কররে।
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

শহীদ বুসদ্ধিজীবী সদবসি স্মরেরণ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্প াররেশরনেরে মময়রে

১৪ সডিরসিম্বরে শহীদে বিুসদ্ধেজীবিী সদেবিসি। বিাঙাসল জাসতরে ইসতহারসি এক পবিদেনাঘন সদেন। ১৯৭১
সিরনরে এ সদেরন হানাদোরে রাসকস্তানী ঘাতক বিাসহনী ররোজয় আছ করেরত পরররে এক ঘৃণ্য
ষড়িযরন্ত্র পমরত সছল। তারো রোজাকারে -আলবিদেরে-আলশামসি বিাসহনীরে সিহরযাসগতায় এ
পদেরশরে পশ্রষ্ঠি সিন্তানরদেরে সনমর্পেমভারবি হত্যা কররে । তারো পবিরছ পবিরছ সবিসশষ্টি সশক্ষিাসবিদে ,
সচসকৎসিক, সিাসহসত্যক, সিাংবিাসদেক, দোশর্পে সণক ও সিংস্কৃসত পক্ষিরত্ররে অগ্রগন্য মানুষরদেরে ঘরে বিাসড়ি পথেরক ধররে সনরয় সনমর্পেমভারবি হত্যা কররে । রাসকস্তানী ঘাতকরদেরে এই বিরেবিরে হত্যাকারন্ড
সনহত শহীদেরদেরে শ্রদ্ধো সনরবিদেন কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে
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উদ্দীন। সতসন ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. বিৃহস্পসতবিারে, সিকাল সিারড়ি ৯ টিায় জাসকরে পহারসিন
পরোডিস্থি ফিরয়জরলরকরে রারর্পে স্থি বিধ্যভূ সমরত শহীদে স্মৃসত সমনাররে রুষ্প সদেরয় এবিং ১ সমসনটি
সনরেরবি দোঁ সড়িরয় শ্রদ্ধো সনরবিদেন কররেন । এ সিময় বিধ্যভূ সমরত সিমরবিত নাগসরেকরদেরে উরদ্দরশ্য
পময়রে বিরলন, রাকহানাদোরে বিাসহনী রসরেকসল্পতভারবি জাসতরক পমধা শুন্য ও রঙ্গু করেরত
বিাংলারদেরশরে বিররেণ্য সিবি বি্যসক্তিরদেরে রোরতরে অন্ধকাররে পরশাসচক কায়দোয় হত্যা কররে ।
জাসতরে এই পশ্রষ্ঠি সিন্তানরদেরে আজ আমরো গভীরে পশাক ও শ্রদ্ধোরে সিরঙ্গ স্মরেণ করেসছ। একই
সিরঙ্গ সিহমসমর্পেতা প্রেকাশ করেসছ শহীদে বিুসদ্ধেজীবিী রসরেবিাররেরে সিজনরদেরে প্রেসত। পময়রে বিরলন ,
বিুসদ্ধেজীবিী হত্যাকারেী সহরসিরবি ইসতমরধ্য করয়কজরনরে সবিচাররেরে রোয় সদেরয়রছ আদোলত এবিং
সিরবির্পোচ্চ আদোলরতরে চূ ড়িান্ত রোরয় করয়কজরনরে ফিাঁ সসি কাযর্পেকরে করো হরয়রছ । বিাকীরদেরে
সবিচারে সিম্পিূণর্পে কররে ফিাঁ সসিরত ঝুসলরয় হত্যারে মধ্য সদেরয় পদেশরক রার মুক্তি করেরত হরবি। সতসন
সিকলরক ঐক্যবিদ্ধে ভারবি স্বাধীনতা সবিররোধীরদেরে প্রেসতহত করোরে আহবিান জানান। এ সিময়
পময়ররেরে সিারথে কাউসন্সিলরে জহুরুল আলম জসসিম , সিংরেসক্ষিত ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে সমরসিসি
আসবিদো আজাদে, প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা, ভারেপ্রোপ সিসচবি ও প্রেধান রোজস্ব
কমর্পেকতর্পে া ডি. মুহাম্মদে মুস্তাসফিজুরে রেহমান, পময়ররেরে একান্ত সিসচবি পমা. মঞ্জুরুল ইসিলাম, বিীরে
চট্টগ্রাম মরঞ্চেরে সিম্পিাদেক পসিয়দে উমরে ফিারুক, আওয়ামীলীগ পনতা পবিলাল আহমদে, চসসিক
জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদেুরে রেসহম, সশক্ষিা কমর্পেকতর্পে া পমা. সিাইফিুরে রেহমানসিহ চসসিক
কমর্পেকতর্পে া ও রোজবনসতক পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থিত সছরলন।
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

মহানে সবজয় সদবরসি মময়ররেরে বাণী

৪৭ তম মহান সবিজয় সদেবিসি উরলরক্ষি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে
উদ্দীন এক বিাণীরত বিরলন, “বিাঙাসলরে জাতীয় জীবিরনরে সিবিরচরয় পগৌরেবিময় অধ্যায় ১৯৭১
সিরনরে মহান স্বাধীনতা সিংগ্রাম তথো মুসক্তিযুদ্ধে। হাজারে বিছররেরে ররোধীন বিাঙাসল বিারেবিারে
লড়িাই কররেরছ পশাষণ, সনরীড়িন, বিঞ্চেনারে সবিরুরদ্ধে স্বাসধকারে প্রেসতষ্ঠিারে জন্য। বিাঙাসল জাসত
পচরয়রছ সনজস্ব রসরেচয় ও সচন্তা-পচতনায় সিমৃদ্ধে হরয় রৃসথেবিীরে বিুরক মাথো উঁচু কররে দোঁ ড়িারত।
বিাঙাসল জাসতরক তারে ভাষারে মযর্পোদো প্রেসতষ্ঠিারে জন্যও লড়িাই করেরত হরয়রছ। ১৯৫২ এরে
ভাষা আরন্দালরন সনরজরদেরে বিুরকরে রেক্তি সদেরয় মাতৃ ভাষায় কথো বিলারে অসধকারে আদোয়
কররে পনয়া বিাঙাসল আরে রোজরথে ছারড়িসন। রাসকস্তাসন অরশাসিরন সনরীসড়িত , অত্যাচাসরেত
এরদেরশরে আরামরে মানুষ জাসতরে জনক বিঙ্গবিন্ধু পশখ মুসজবিুরে রেহমারনরে পনতৃ রত্ব দেীঘর্পে
সিংগ্রারমরে রথে পবিরয় অবিরশরষ ১৯৭১ সিরনরে মুসক্তিযুরদ্ধে ঝাঁ সররয় ররড়ি । ‘এবিাররেরে সিংগ্রাম
মুসক্তিরে সিংগ্রাম, এবিাররেরে সিংগ্রাম আমারদেরে স্বাধীনতারে সিংগ্রাম’। ১৯৭১ সিরনরে ৭ মারচর্পে
পরেসিরকাসির্পে ময়দোরনরে জনসিমারবিরশ পদেয়া বিঙ্গবিন্ধুরে এই পঘাষণারক হৃদেরয় ধারেণ কররে দেীঘর্পে
নয় মারসিরে প্রোণরণ লড়িাই পশরষ সবিজয় সছসনরয় এরনসছল এ জাসত। ১৯৭১ সিরনরে ২৫
মারচর্পে রে কাল রোসত্র পথেরক শুরু হরয় মুসক্তিযুরদ্ধেরে রসরেসিমাসপ তথো স্বাধীন সির্পোবিরভৌম বিাংলারদেশ
রোরষ্ট্রেরে অভু ্যদেয় ঘরটি ১৬ সডিরসিম্বরে হানাদোরে বিাসহনীরে আত্মসিমরর্পে রনরে মধ্য সদেরয়। আজ এই
মহান সবিজরয়রে সদেরন আসম সিশ্রদ্ধেসচরত্ত স্মরেণ করেসছ সত্রশ লক্ষি শহীদে ও দেুইলক্ষিাসধক সিম্ভ্রম
হারোরনা মা-পবিানরক। শ্রদ্ধো জানাসচ্ছ অকুরতাভয় মুসক্তিরযাদ্ধোরদেরে। গণপ্রেজাতন্ত্রী বিাংলারদেশ
সিরেকাররেরে মাননীয় প্রেধানমন্ত্রী বিঙ্গবিন্ধু কন্যা জনরনত্রী পশখ হাসসিনারে পনতৃ রত্ব ‘সভশন
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২০২১’ রূরকল্প বিাস্তবিায়রনরে মাধ্যরম কাংসখত উন্নসতরে সদেরক বিাংলারদেশ এসগরয় যারচ্ছ।
মাননীয় প্রেধানমন্ত্রী জনরনত্রী পশখ হাসসিনারে বিসলষ্ঠি রদেরক্ষিরর ইরতামরধ্য বিাংলারদেশ সবিসভন্ন
সিুচরক অরনক দেুরে অগ্রসিরে হরয়রছ। এ উন্নয়ন আজ আমারদেরে সবির দেরেবিাররে মাথো উঁচু কররে
দোঁ ড়িারত সিক্ষিম কররেরছ। বিাংলারদেশরক অথের্পে বনসতকভারবি আররো সিমৃদ্ধে ও স্বাবিলম্বী কররে গরড়ি
পতালারে জন্য ঐক্যবিদ্ধে হরয় আত্মসনরয়াগ করেরত হরবি সিবিাইরক। আমারদেরে সিকরলরে
আন্তসরেক প্রেরচষ্টিায় আগামীরে সিমৃদ্ধে বিাংলারদেশ প্রেসতসষ্ঠিত হরবি সনসশ্চিত - ইনশাআল্লোহ।
সিবিাইরক মহান সবিজয় সদেবিরসিরে শুরভচ্ছা।”
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্প াররেশরনেরে মহাসল্ডিং টি্যাক, মট্রেড লাইরসিন, অরটিারমশনে ও ইফাইসলং এ উন্নয়রনে প্রধানেমন্ত্রীরে কারর্পালরয় এ টিু আই প্রকরল্পে কমর্পকতর্প ারদরে সিারথ
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পাররেশরনেরে কমর্পকতর্প ারদরে মতসবসনেময়
স্বচ্ছতা ও জবিাবিসদেহীতারে আওতায় এবিং সডিসজটিাল বিাংলারদেরশরে কনরসিপ্ট অনুযায়ী
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পহাসল্ডিং টি্যাক্স , পট্রেডি লাইরসিন্সি, অরটিারমশন ও ই-ফিাইসলং এ
উন্নয়রন প্রেধানমন্ত্রীরে কাযর্পোলরয় এ টিু আই প্রেকরল্প কমর্পেকতর্পে ারদেরে সিারথে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে কমর্পেকতর্পে ারদেরে মতসবিসনময় সিভা ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. বিৃহস্পসতবিারে,
সবিকারল নগরেভবিরনরে সিরম্মলন করক্ষি অনুসষ্ঠিত হয় । মতসবিসনময় সিভায় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন মাননীয় প্রেধানমন্ত্রীরে কাযর্পোলরয়রে এ টিু আই
প্রেকরল্পরে সডিররেক্টরে ইরনারবিশন পমা. মুস্তাসফিজুরে রেহমান, ইরনারবিশন পস্পশাসলষ্টি সিাসহদো
সিুলতানা, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা . সিামসিুরদ্দাহা, প্রেধান
রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া ডি. মুহাম্মদে মুস্তাসফিজুরে রেহমান, প্রেধান সশক্ষিা কমর্পেকতর্পে া সমরসিসি নাসজয়া
সশসরেন, প্রেধান প্রেরকৌশলী পল. করণর্পে ল মসহউসদ্দন আহরমদে, প্রেধান সহসিাবি রেক্ষিন কমর্পেকতর্পে া পমা.
সিাইফিুসদ্দন, অসতসরেক্তি প্রেধান প্রেরকৌশলী পমা. রেসফিকুল ইসিলাম,প্রেধান নগরে রসরেকল্পনাসবিদে
এ পক এম পরেজাউল কসরেম , ভারেপ্রোপ প্রেধান স্বাস্থি্য কমর্পেকতর্পে া ডিা . পমাহাম্মদে আলী,
জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদেুরে রেসহম ও আইসটি কমর্পেকতর্পে া পমা. ইকবিাল হাসিানসিহ সিংসশ্লিষ্টি
কমর্পেকতর্পে ারো উরসস্থিত সছরলন। মতসবিসনমরয় অরটিারমশন ও ই -ফিাইসলং এ উন্নয়রন
কমর্পেরসরেকল্পনা রাওয়ারে ররয়রন্ট উরস্থিারন করো হয়।
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

৪৭ তম মহানে সবজয় সদবসি উরলরক্ষে মুসক্তিররাদ্ধিা সিংবধর্পনো, রুরেষ্কারে সবতরেণ,
কুচকাওয়াজ সিহ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্প াররেশরনেরে ব্যারক কমর্পসিূসচ
৪৭ তম মহান সবিজয় সদেবিসি ২০১৭ সখ. উদে্যারন উরলরক্ষি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন বি্যারক
কমর্পেসিূচী গ্রহণ কররেরছ। কমর্পেসিূচীরে মরধ্য রেরয়রছ ১৬ সডিরসিম্বরে মহান সবিজয় সদেবিসি শসনবিারে
সিূরযর্পোদেরয়রে সিারথে সিারথে পকন্দ্রীয় শহীদে সমনাররে রুষ্পস্তবিক অরর্পে ন , সিকাল ৮ টিায় চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান কাযর্পোলরয়রে বিঙ্গবিন্ধু চত্বররে স্থিাসরত জাসতরে সরতারে প্রেসতকৃসতরত
রুষ্পমাল্য অরর্পে ণ , একই সদেন কররর্পে াররেশনভূ ক্তি সবিদে্যালয় ও করলজসিমূরহরে স্কাউটি , গালর্পেসি
গাইডি, পরোভারে-পরেঞ্জারে, কাবি এবিং ছাত্র-ছাত্রীরদেরে অংশগ্রহরণ কণর্পে ফিুলী পসিতু সিংলগ্নে
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বিাকসলয়া চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন পস্টেসডিয়ারম সিকাল ৮ টিা ৩০ সমসনরটি র্যাররেডি রসরেদেশর্পে ন ,
কুচকাওয়াজ ও সিালাম গ্রহণ এবিং সিকাল ৮ টিা ৫৫ সমসনরটি সডিসিরপ্ল অনুসষ্ঠিত হরবি । এই
কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিারন প্রেধান অসতসথে সহরসিরবি উরসস্থিত পথেরক সিালাম গ্রহণ করেরবিন
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন। রররে সসিসটি পময়রে কুচকাওয়াজ
ও সডিসিরপ্লরত অংশগ্রহণকারেী সবিজয়ীরদেরে মারঝ রুরেষ্কারে সবিতরেণ করেরবিন।
এ ছাড়িাও ১৬ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. শসনবিারে, সবিরকল ৩ টিায় কররর্পে াররেশরনরে উরদে্যারগ
নগরেভবিরন রাসকর্পেং স্পরটি সচত্রাংকন ও সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাগীতায় সবিজয়ীরদেরে রুরেষ্কারে
সবিতরেণী অনুষ্ঠিারন প্রেধান অসতসথে সহরসিরবি উরসস্থিত থোকরবিন সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছরে
উদ্দীন। এছাড়িাও ১৭ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে পবিলা ১১ টিায় নগরেীরে ইসঞ্জসনয়াসির্পে
ইনসষ্টিসটিউশরন বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধো এবিং শহীদে মুসক্তিরযাদ্ধো রসরেবিাররেরে সিদেসি্যরদেরে সিংবিধর্পেনা পদেয়া
হরবি। এরত চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন সিভারসতত্ব করেরবিন।
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

বীরে মুসক্তিররাদ্ধিা মকন্দ্রীয় কমান্ড কাউসনরলরে ভাইসি মচয়ারেম্যানে
ইফরকা কমরপ্লেরকরে স্বত্ত্বাসধকারেী মরোটিাসরেয়ানে
এ এসি এম মরেতু জা মহাসিাইনে এরে মৃতু্যরত-- মময়ররেরে মশাক
বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধো পকন্দ্রীয় কমান্ড কাউসন্সিরলরে ভাইসি পচয়ারেম্যান ইফিরকা কমরপ্লরক্সরে
স্বত্ত্বাসধকারেী পরোটিাসরেয়ান এ এসি এম মরেতু জা পহাসিাইন এরে মৃতু্যরত চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন গভীরে পশাক ও দেুঃখ প্রেকাশ কররেন। সতসন ১৪
সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. বিৃহস্পসতবিারে, এক পশাকবিাতর্পে ায় মরেহুরমরে সবিরদেহী আত্মারে মাগরফিরোত
ও পশাক সিন্তপ রসরেবিারে রসরেজরনরে প্রেসত সিমরবিদেনা জানান।
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

হাসলশহরে আলহাজ্ব মহব্বত আলী সসিসটি কররর্প াররেশনে উচ্চ সবদ্যালয় নেতু নে ভবনে
সনেমর্পাণ কারজরে উরদ্বাধনে, কৃসত সশক্ষোথর্থী সিংবধর্পনো ও রুরেষ্কারে সবতরেণ অনেুষ্ঠিারনে
মময়রে আ জ ম নোসছিরে উদ্দীনে
চট্টগ্রামরক নোরম নেয় কারজ বন্দরে নেগরেী সহরসিরব গড়রত চাই
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন বিরলরছন, চট্টগ্রামরক নারম নয়
কারজ বিন্দরে নগরেী সহরসিরবি গড়িরত চাই । আশা করো যারচ্ছ ২০১৮ সিরনরে পশরষ চট্টগ্রাম
নগরেীরত দেৃশ্যমান রসরেবিতর্পে ন হরবি। রসরেরবিশ বিান্ধবি , স্বাস্থি্য সিম্মত নগরেী গড়িারে লরক্ষি্য
সবিলরবিাডির্পে অরসিারেন ,অবিকাঠারমাগত উন্নয়ন, আবিজর্পে না বি্যবিস্থিারনা, হকারে সনয়ন্ত্রন,
আরলাসকত নগরেী গড়িারে প্রেত্যরয় কাজ করেরছ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন। চট্টগ্রারমরে উন্নয়ন
ও রসরেবিতর্পে ন যারদেরে পচারখ দেৃশ্যমান নয় তারো মূলত চট্টগ্রারমরে উন্নয়ন প্রেত্যাশা কররে না।
পময়রে বিরলন, আমারক বি্যথের্পে প্রেমান করেরত হরল পময়ারদেরে পশষ সিময় রযর্পেন্ত অররক্ষিা করেরত
হরবি। পময়াদে পশরষ ভালমন্দ বিা সিফিলতা -সবিফিলতারে সবিচারে করেরবি নগরেবিাসিী । যসদে সদেন
পশরষ বি্যথের্পে হই দোয়ভারে সনরয় সিররে রড়িবি। আজ যারো ইসিলারমরে ভাষায় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে কাযর্পেক্রমরক সনরয় সগবিত করেরছ তারো ইসিলাম এরে রসরেভাষায় রার কারজ
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সলপ। আসম আশা কসরে সগবিত বিন্ধ কররে ভালমরন্দরে যাচাই বিাছাই কররে প্রেকৃত সিত্য তু রল
ধরোরে জন্য সিকরল সিরচষ্টি হরল চট্টগ্রামবিাসিী উরকৃত হরবি। পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন
বিরলন, পকবিল চট্টগ্রাম নয় সিারো বিাংরেলারদেরশরে উন্নয়ন সবিরর আজ পরোল মরডিল ।
জনগরণরে সিহরযাসগতায় ভ্যাটি ও টি্যারক্সরে সবিসনমরয় দেৃশ্যমান রসরেবিতর্পে ন হরচ্ছ বিাংলারদেরশরে।
প্রেসিঙ্গক্ররম পময়রে বিরলন , চট্টগ্রাম নগরেীরক ডিাষ্টিসবিনমুক্তি নগরেী , এলইসডি লাইসটিং দ্বারো
আরলাসকত নগরেী এবিং কাঁ চা ও সিসলন রোস্তা সিমূহরক উন্নয়ণ কররে কাররর্পে সটিং করো হরবি । আ
জ ম নাসছরে উদ্দীন প্রেসিঙ্গক্ররম আররো বিরলন, সিরেকারে ও জাইকারে মাধ্যরম ২য় বি্যারচ ৪ শত
৩৫ পকাসটি টিাকারে উন্নয়ন কাজ রসরেচাসলত হরবি । তারে অংশ সহরসিরবি হাসলশহরে আলহাজ্ব
মহব্বত আলী সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদে্যালরয় সশক্ষিা ভবিন কাম সিাইরক্লান পসিন্টারে ৭
পকাসটি ৩৬ লক্ষি ৩৪ হাজারে ২ শত ৩৬ টিাকারে সবিসনমরয় ৬ তলা ভবিন সনমর্পোণ করো হরচ্ছ। এ
ভবিনসটি সনসমর্পেত হরল অসিংখ্য পছরল পমরয় সশক্ষিারে সিুরযাগ রারবি। সতসন সশক্ষিাথের্মীরদেরে মাদেক ও
দেূণর্মীসতরে কুফিল প্রেসিরঙ্গ সশক্ষিা প্রেদোন এবিং নীসত পনসতকতা ও মূল্যরবিাধ সিম্পিন্ন পদেশরপ্রেসমক
নাগসরেক সহরসিরবি গরড়ি পতালারে জন্য সশক্ষিকরদেরে প্রেসত আহবিান জানান। ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭
সখ. বিুধবিারে, সবিরকরল হাসলশহরে আলহাজ্ব মহব্বত আলী সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদে্যালয়
নতু ন ভবিন সনমর্পোণকারজরে উরদ্বাধন এবিং কৃসত সশক্ষিাথের্মী সিংবিধর্পেনা ও রুরেষ্কারে সবিতরেণ
অনুষ্ঠিারন পময়রে এ আহবিান জানান। অনুষ্ঠিারন সিভারসতত্ব কররেন, স্কুল রসরেচালনা কসমসটিরে
সিদেসি্য হারুনুরে রেসশদে। অনুষ্ঠিারন সবিরশষ অসতসথে সছরলন সিারবিক কসমশনারে হাজী পমাহাম্মদে
পহারসিন, সশক্ষিা সবিষয়ক স্থিায়ী কসমসটিরে সিভারসত নাজমুল হক সডিউক , ২৬ নং ওয়াডির্পে
কাউসন্সিলরে পমা. আবিুল হারশম, প্রেধান সশক্ষিা কমকতর্পে া নাসজয়া সশসরেন, অসতসরেক্তি প্রেধান
প্রেরকৌশলী পমা. রেসফিকুল ইসিলাম মাসনক, তত্বাবিধায়ক প্রেরকৌশলী আবিু সিারলহ। অনুষ্ঠিারন
১১ নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে পমারেরশদে আকতারে পচৌধুরেী, ২৫ নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে এসি এম
এরেশাদে উল্লোহ, ৩৭ নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে শসফিউল আলম , চসসিক সনবির্পোহী প্রেরকৌশলী
অসসিম বিড়ুয়া, সবিপ্লবি দোশ, জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদেুরে রেসহম। অনুষ্ঠিারনরে রুরবির্পে
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন অত্র সবিদে্যালরয়রে নতু ন ভবিন
কাম সিাইরক্লান পসিন্টারে এরে সভসত্ত ফিলক উরম্মাচন এবিং পমানাজাত কররেন। অনুষ্ঠিান পশরষ
পময়রে কৃসত সশক্ষিাথের্মী ও বিাসষর্পেক ক্রীড়িা প্রেসতরযাসগতায় সবিজয়ীরদেরে হারত রুরেষ্কারে তু রল পদেন।
সিংবাদদাতা
মমা. আবদুরে রেসহম
জনেসিংররাগ কমর্পকতর্প া
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