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২১ প্রম ২০১৮ সি.
মাননীয় মময়রেে সারে হকাে মনতৃ বৃরেে মতবববনময়
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, আিন্ন ঈদুে সিতে উ্েরে মানসিক সদক
সিরিচনায় নগেীে িু ট্ারত িযিিােত হকােো ২৭ প্রম েসিিাে ১১ েমজান প্রেরক প্রিো ১১ টা প্রেরক
প্রিরহসেে আগ ্ পন্ত তারদে িযিিা ্সেচােনা কেরত ্ােরিন। এ িময় হকােো খাট প্রচৌসক িসিরয়
তারদে িযিিা ্সেচােনা কেরত ্ােরিন। ২১ প্রম ২০১৮ সি. প্রিামিাে, দু্ুরে নগেভিরনে িরেেন
করে হকািপ প্রনতারদে বিঠরক সতসন এ সিদ্ধান্ত প্রদন। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কাউসিেে
তারেক প্রিাোয়মান প্রিসেম, হািান মুোদ সিপ্লি, আিদুে কারদে, প্রমােরশদ আকতাে প্রচৌধুেী,
িংেসেত ওয়ার্প কাউসিেে প্রজিসমনা খানম, সনিপাহী মযাসজরেট আসিয়া আকতাে, প্রেশাে
মযাসজরেট ( ুগ্ম প্রজো জজ) জাহানাো প্রিেরদৌি, অসতসেক্ত েধান েরকৌশেী েসিকুে ইিোম,
তত্ত্বািধায়ক েরকৌশেী আরনায়াে প্রহািাইন, আিু িারেহ, মসনরুে হুদা, েধান সহিাি েেন কমপকতপ া
িাইিু সদ্দন আহমদ, হাকাে েীরগে িভা্সত নুে আহমদ প্রচৌধুেী, িাধােণ িম্পাদক প্রমা. হারুনুে
েসশদ, চট্টগ্রাম িু ট্াত হকািপ িসমসতে িভা্সত নুরুে আেম প্রেদু, চট্টগ্রাম িসেসেত হকািপ
প্রির্ারেশরনে িভা্সত প্রমা. সহেণ প্রহারিন সমেন, িহ-িভা্সত এি এম প্রিসেম, অেপ িম্পাদক প্রিৌেভ
িড়–য়া, িাংগঠসনক িম্পাদক কামাে উসদ্দন, শ্রসমক প্রনতা নুরুে আসমন, চট্টগ্রাম িু ট্াত হকািপ
িসমসতে িহ-িভা্সত িসেদ আহমদ, চট্টগ্রাম হকািপ েীরগে িাধােণ িম্পাদক আজগে আেী,
প্রটসেিাজাে হকািপ িসমসতে িভা্সত োসজি িািু, িাধােণ িম্পাদক প্রোকমান হাসকম, িু ট্াত
হকাে সিসনয়ে িভা্সত প্রমা. প্রিোরয়ত প্রহারিন, এি এম প্রিসেম, প্রিৌেভ িড়–য়া, প্রমা. জসিম
উসদ্দনিহ প্রনতৃ িৃন্দ উ্সিত সিরেন।

হকািপ প্রনতারদে বিঠরক প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরেন, ইরতামরধয চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ্ে প্রেরক হকািপরদে তাসেকা করে আইসর্ কার্প েদারনে কা পক্রম শুরু কো হরয়রি।
সকন্তু হকাে িংগঠনগুরো তারদে তাসেকা ও তেয উ্াত্ত ো িমরয় িেিোহ না কোয় এই কা পক্রম
সিেসিত হরে। সতসন িরেন, নগেীে িকে িু ট্ারত প্র্ভরমন্ট টাইেি িিারনাে ্ে মাসকপ ং করে প্রদয়া
হরি। মাসকপ ংকৃ ত সনসদপ ষ্ট িারন হকােো িযিিা ্সেচােনা এিং ভযারনে মাধযরম িযিিা ্সেচােনােত
হকােরদে তারদে ভযারনে সনিন্ধন ও সক সক িামগ্রী সিক্রী কো হরি তা ভযারন টাসিরয় োখরত হরি িরে
জানান। প্রময়ে েমজারনে ্ে প্র িমস্ত হকােো এখরনা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তাসেকাভু ক্ত হনসন
তারদেরক উরেদ কো হরি িরেও উরেখ করেন।
২১ প্রম ২০১৮ সি.
বরকয়া গৃহকে ও মেইট সম্পবকিত ববষরয় সেকাবে ও বযবি
মাবিকানাধীন মহাল্ডােরেে সারে মাননীয় মময়রেে মতবববনময়
িরকয়া ও ২০১৭-২০১৮ িন ্ পন্ত হােনাগাদ গৃহকে ও প্রেইট আদায় গসতশীে কোে েরে মাননীয়
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ২১ প্রম ২০১৮ সি. দু্ুরে,নগেভিরনে িরেেন করে চট্টগ্রাম নগেি
গণেজাতন্ত্রী িাংোরদশ িেকারেে গৃহায়ন ও গণ্ূতপ মন্ত্রণােয়, আইন সিচাে ও িংিদ সিষয়ক
মন্ত্রনােয়, োেসমক ও গণ সশো মন্ত্রনােয়, সশো মন্ত্রনােয় এে মাধযসমক ও উচ্চ মাধযসমক সশো
সিভাগ, স্বািয ও ্সেিাে ্সেকল্পনা মন্ত্রনােয় এে স্বািয প্রিিা সিভাগ,স্বািয সশো ও ্সেিাে কেযাণ
সিভাগ, প্রেে্ে মন্ত্রনােয়, ্সেরিশ ও িণ মন্ত্রনােয়, কৃ সষ মন্ত্রনােয়, সশল্প মন্ত্রনােয়, িস্ত্র ও ্াঠ
মন্ত্রনােয়, মৎিয ও োণী িম্পদ মন্ত্রনােয় এিং িযসক্তমাসেকানাধীন েসতষ্ঠান প্রজসমসিন প্রের্সক্ররিন্ট
মাতৃ িদন হাি্াতাে ও েেদান প্রকন্দ্র, চট্টগ্রাম আইনজীসি িসমসত, িুেতান আহমদ প্রদওয়ান, প্রগাোম
মাওো, কসেম ্াই্ সমেি সে., আিু জািে প্রচৌধুেী, র্া. িজেুে হারজো করেজ, স্এইচ আসমন
একারর্মীে িারে মতসিসনময় করেন। মতসিসনময় চোকারে আসমন জুটসমে এে িরকয়া ও হােনাগাদ
প্র্ৌেকে প্রেরক ১২ েে ৬০ হাজাে টাকাে একটি প্রচক প্রময়রেে হারত তু রে প্রদন। উরেখয প্র , চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন ৮ টি িযসক্ত মাসেকানাধীন েসতষ্ঠারনে সনকট িরকয়া িহ হােনাগাদ ২ প্রকাটি ৩১ েে
৪০ হাজাে ৫শত ৬৩ টাকা প্র্ৌে কে ্াওনা আরি এিং ১১টি মন্ত্রণােরয়ে মরধয গণেজতান্ত্রী

িাংোরদশ িেকারেে গৃহায়ন ও গণ্ূতপ মন্ত্রণােয় এে সনকট ১৩ প্রকাটি ১৪ েে ৪২ হাজাে ৫ শত ৬১
টাকা,আইন সিচাে ও িংিদ সিষয়ক মন্ত্রনােয় এে সনকট ৩২ েে ৫১ হাজাে ৭ শত ৭ টাকা, োেসমক
ও গণ সশো মন্ত্রনােয় এে সনকট ৪ প্রকাটি ৭ েে ৯১ হাজাে ৫ শত ৩১ টাকা, সশো মন্ত্রনােয় এে
সনকট ৯১ েে ৪৯ হাজাে ৫ শত ৫ টাকা, স্বািয ও ্সেিাে ্সেকল্পনা মন্ত্রনােয় এে স্বািয প্রিিা
সিভাগ এে সনকট ১২ েে ৬৮ হাজাে ৯৩ টাকা,স্বািয সশো ও ্সেিাে কেযাণ সিভাগ এে সনকট ৩
েে ৪৯ হাজাে ৭ শত ৭৪ টাকা, প্রেে্ে মন্ত্রনােয় এে সনকট ৮৪ প্রকাটি ৭৭ েে ৮৮ হাজাে ৯ শত
৮৫ টাকা, ্সেরিশ ও িণ মন্ত্রনােয় এে সনকট ৬৪ েে ৪৪ হাজাে ৬ শত ৮৬ টাকা, কৃ সষ মন্ত্রনােয়
এে সনকট ৪৭ েে ৭ হাজাে ২ শত ৫০ টাকা, সশল্প মন্ত্রনােয় এে সনকট ২ প্রকাটি ৬ েে ৯৮ হাজাে ২
শত ২৯ টাকা, িস্ত্র ও ্াঠ মন্ত্রনােয় ৩ প্রকাটি ৩৫ েে ৬৪ হাজাে ৯ শত ৯০ টাকা, মৎিয ও োণী
িম্পদ মন্ত্রনােয় এে সনকট ৩১ েে ৬১ হাজাে ৭ শত ২৩ টাকা ্াওনা আরি। িরকয়া প্র্ৌেকে
্সেরশারধ কা পকে উরদযাগ গ্রহণ কোে জনয প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িেকাসে েসতষ্ঠান িমূরহে
দাসয়ত্বশীেরদে েসত অনুরোধ জানান। এিাড়াও প্র িকে েসতষ্ঠারনে প্র্ৌেকরেে সিষরয় আ্সত্ত আরি
তাও ১ মারিে মরধয সিটি কর্পারেশনরক সেসখতভারি অিসহত কোে ্োমশপ প্রদয়া হয়। িরকয়া গৃহকে
ও প্রেইট িম্পসকপ ত মতসিসনময় িভায় েধান োজস্ব কমপকতপ া র্.মুস্তাসিজুে েহমান, োজস্ব সিভারগে
টিও, সর্টিও ও িেকারেে িংসিষ্ট মন্ত্রণােয় িমূরহে েসতসনসধ এিং ৮টি িযসক্ত মাসেকানাধীন িংিাে
দাসয়ত্বশীে িযসক্তো উ্সিত সিরেন।
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