চট্টগ্রাম- ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কনেশিার সসােিাথ হালদারমক
নিদায় সংির্ধ িা নদল চট্টগ্রাে নসটি কম্ধ ামরশি

ঐসিহাসিকভারি ভােি িাংলারেরশে অকৃ সিম িন্ধু ও িুেসিরিসশ। িাংলারেরশে মহান স্বাধীনিা ুরে
ভােরিে িিপাত্মক িহর াসগিা িাংলারেরশে মানুরেে কারে সচেস্মেণীয়। করয়ক েশক ধরে চট্টগ্রারমে
মানুেরক ভােিীয় হাই কসমশন প্রিিা সেরয় ারে, া েশংিাে োিী োরখ। চট্টগ্রারম সন ুক্ত ভােরিে
মানযিে িহকােী হাইকসশনাে শ্রী প্রিামনাথ হালোরেে চট্টগ্রারমে োসয়ত্ব প্রথরক সিোয় উ্লরযয িাাঁরক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি. েু্ুরে সচটাগাং ক্লারিে িরেলন করয
িংিধপনা প্রেয়া হয়। িংিধপনা অনুষ্ঠারন েধান অসিসথ সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ
ম নাসেে উদ্দীন। এরি িভা্সিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকিপ া
ড. মুহােে মুস্তাসিজুে েহমান। সিরশে অসিসথ সেরলন চট্টগ্রামস্থ োসশয়াে কনিযযল প্রজনারেল মানযিে
ওরলগ স্ িয়রকা (Mr. Oleg P. Boyko), ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুে হািনী। অনুষ্ঠান
উ্স্থা্নায় সেরলন প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমা. মঞ্জুরুল ইিলাম। অনুষ্ঠারন সিসভন্ন প্রেরশে কনিুযল
প্রজনারেল, িযিিায়ী প্রনিৃ িৃন্দ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাউসিলে ও কমপকিপ া এিং সিসভন্ন
সমসডয়াে িযসক্তিগপ উ্সস্থি সেরলন। িভাে েধান অসিসথ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন িরলন, ভােি িাংলারেরশে অকৃ সিম িন্ধু। মহান মুসক্ত ে
ু প্রথরক আরজািসে ভােি
িাংলারেরশে মানুরেে ্ারশ আরে। সিসন িরলন, েসিরিসশ প্রেশ সহরিরি ভােরিে িারথ িযিিা-িাসণজয,
সশযা-সচসকৎিা িহ নানা সিেরয় ্ােস্পসেক গভীে িম্পকপ সিেযমান। িাংলারেরশ সন ুক্ত ভােিীয়
েযিািারিে মাধযরম চট্টগ্রারমে সিসভন্ন স্থারন সশযা, স্বাস্থয, িুর্য় ্াসন, িংস্কৃসি িহ নানা সিেরয় সন¤œ
আরয়ে এিং স্সেরয় ্ো জনরগাষ্ঠীে কলযাণ করে ারে ভােি। এ োড়াও আরলাসকি নগেীে সিেরয়
চট্টগ্রাম নগেীরি িহর াসগিা কেরি চান ভােি। িারেে এ েস্তাি িিপ মারন সিরিচনাধীন আরে।
প্রময়ে িরলন, আরলাসকি ্সেরিশিান্ধি, ্সেেন্ন নগেী গরড় প্রিালাে লরযয অিকাঠারমা ও
প্র াগার াগ প্রযরি োসয়ত্ব ্ালন োড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আরলাসকি নাগসেক গড়াে েিযরয়
এিং স্বাস্থয প্রিিা জনগরনে প্রোড়রগাড়ায় প্র্ৌাঁরে প্রেয়াে প্রযরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কা পক্রম িিপি
েশংসিি। সিরশে করে স্বাস্থয প্রিিা প্রযরি েসিিন্ধী প্রিিা, েন্তয ও চযু সচসকৎিা প্রিিা নিু ন িংর াজন।
মাি ১০ টাকা সি সেরয় প্র রকান নাগসেক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে স্বাস্থয প্রিিা গ্রহণ কেরি ্ারে।
প্রময়ে িরলন, সিলরিাডপ উরেরেে মধয সেরয় ননিসগপক রূ্ সিসেরয় আনা, ্সেেন্ন কা পক্রম সেরনে
্সেিরিপ োরি কো, প্রডাে টু প্রডাে আিজপনা িযিস্থা্না নগেিািীে জনয স্বসস্তোয়ক িরল আমাে
ধােনা। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, চলসি িেরেে মরধয নগেীরক ্সেরিশিান্ধি নগেীরি
রূ্ প্রেয়া হরি। প্রেড় িেরেে মরধয শিভাগ আরলাসকি নগে গড়া হরি। োস্তা-ঘাট িংস্কারেে কাজ
দ্রুি গসিরি এসগরয় ারে।
চলসি অথপ িেরে এ িমরয়ে মরধয ৬শি েকল্প কা পারেশ েোন কো হরয়রে। অ্োজনীসি, সিভ্রাসন্ত ও
সিকৃ ি মানসিকিাে কােরণ চট্টগ্রারমে কা পক্রম হয়ি অরনরকে েৃসি আকেপন কেরি ্ারেসন। িরি
িিিা, স্বেিা ও জিািসেহীিাে সভসিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলি হরে। এ ্ পন্ত প্রকান
নাগসেক এ সিেরয় প্রকান েশ্ন উিা্ন কেরি ্ারেসন। িেপাকারলে জলািেিা নানা কােরণ হরয়
থারক। নিসিক েভাি, িাগরেে ্াসনে উচচিা িৃসে, অসি মািায় প্রজায়াে, লাগািাে ভােীিেপণ,
খাল-নালা েখল, ্ুকুে জলাশয় সিরলাভ িাধন, ্াহাড় যয় িহ নানাসিে কােরণ জলািেিা প্রেখা
প্রেয়। এ জলেুরভপ াগ সনেিরন েরচিা চলরে। সিসন আশা করেন, নগেিািীে িহর াসগিায় িকল
ধেরনে নাগসেক প্রিিা শিভাগ সনসিি কো হরি। সিোয়ী িহকােী হাই কসমশানে প্রিামনাথ হালোে
িরলন, নধ পয ধােন করে িকল েকাে িাধা সি্সি অসিক্রম করে িাংলারেশরক িামরন এগুরি হরি।
কােণ সকেু শসক্ত চান না িাংলারেশ উন্নি প্রহাক। ভােি অসিরি িাংলারেরশে ্ারশ সেল, আরজা
আরে, আগামীরিও থাকরি। িন্তান জরেে িময় মারয়ে েিি প্রিেনাে ন্ত্রনা নযায় ভােি িাংলারেরশে
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ন্ত্রনা িুঝরি ্ারে। কােণ প্রেরশে জরেে িময় ভােি ্ারশ সেল ও িহর াসগিায় সেল। প্রিামনাথ
হালোে চট্টগ্রারমে িাশখালীরি ১৫০টি নলকূ্ স্থা্ন, োঙামাটি, খাগড়ােসড় িহ অনযানয থানায়
সশযা েসিষ্ঠান ্সেচালনা, চাাঁে্ুরে োিী সনিাি, সিরলরট সশযা েসিষ্ঠান ্সেচালনা, িুই্াে করলানী
সনমপাণিহ িংস্কৃসি প্রযরি নানামুখী কমপকান্ড ্সেচালনা কেরে। সিসন িরলন, উচ্চ সশযাে জনয ভােরি
িৃসি েোন এিং মানিিাে উ্ে ্সেচাসলি আক্রমনান্ত্রক কা পক্রম সনরুৎিাসহি কোে লরযয
ভােিীয় েযিািারিে মাধযরম িংস্কৃসি কমপকান্ডরক প্রিগিান কো হরয়রে। িরল ধরমপে নারম ্সেচাসলি
জঙ্গিােী কা পক্রম ধীরে ধীরে হ্রাি প্র্রি চরলরে। চট্টগ্রারম সন ুক্ত োসশয়াে হাই কনিযযল প্রজনারেল
মানযিে ওরলগ স্ িয়রকা (Mr. Oleg P. Boyko) মহান মুসক্ত ে
ু প্রথরক আরজািসে োসশয়া
িাংলারেরশে ্েম িন্ধু সহরিরি ্ারশ আরে। আগামীরিও োসশয়া িাংলারেরশে ্ারশ থাকরি। সিসন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে নানামুখী প্রিিা কা পক্ররমে েশংিা করে
িরলন, চট্টগ্রাম ধীরে ধীরে উন্নসিে শীরেপ ারে। সিসন সনো্ে এ জন্রে জনেসিসনসধরেে
িহর াসগিােও েশংিা করেন। সিোয় অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন ভােরিে সিোয়ী িহকােী হাই কসমশনাে প্রিামনাথ হালোেরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
মরনাগ্রাম খসচি প্রক্রস্ট, উ্হাে িামগ্রী ও িু রলল শুরভোয় সিোয় জানান। এ েড়াও চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন কমপকিপ ারেে ্রয জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিেুে েসহম জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ
মুসজিুে েহমারনে স্বহরস্ত সলসখি কাোগারে প্রোজনামচা িইটি উ্হাে প্রেন। ভােিীয় সিোয়ী
িহকােী হাই কসমশানাে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়েরক িারেে প্রেরশে ইসিহাি ও ঐসিহয সনভপ ে
উ্হাে েোন করেন।
চট্টগ্রাম- ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি.

নসটি সেয়র আ জ ে িানির উদ্দীমির সামথ চট্টগ্রাে িন্দর কেধ চারী ্নরষমদর
নিিধ ানচত সিতৃ িৃমন্দর েতনিনিেয়
১ঘন্টার জিয চট্টগ্রাে িন্দর িন্ধ রাখা যামি িা-- সেয়র

২৪ আগস্ট ২০১৭ সি. িাসেরখ চট্টগ্রাম িন্দে কমপচােী ্সেেরেে েসিসনসধ সনিপাচন অনুসষ্ঠি হয়।
সনিপাচরন ২৫টি ্রেে সি্েীরি ৩টি ্যারনরল সিভক্ত হরয় ১১৮ জন েসিদ্বসন্ধিা করেন। েসিসনসধ
সনিপাচরন ৩৮৭৫ জন প্রভাটারেে মরধয ২৯৯১জন প্রভাট েরয়াগ করেন। ৩ ্যারনল প্রথরক সনিপাসচি
িকল প্রনিৃ িৃন্দ ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি. সিরকরল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীরনে িারথ প্রিৌজনয িাযাি এিং মিসিসনময় করেন। নগেভিরনে প্রক সি আিেুচ েিাে
সমলনায়িরন অনুসষ্ঠি মিসিসনময় িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে সনিপাসচি িভা্সি,
িাধােণ িম্পােক িহ িকরল ্সেসচি হন। এ িময় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন সনিপাসচি সিসিএ
প্রনিৃ িৃরন্দে উরদ্দরশয িরলন, চট্টগ্রাম িন্দে প্রেরশে অথপনীসিে হৃেস্ন্ড। প্রকান েড় ন্ত্র ও চক্রান্ত করে
প্রকান মহল ারি চট্টগ্রাম িন্দেরক অশান্ত কেরি না ্ারে প্রিসেরক িকলরক িুেসৃ ি সেরি হরি। সিসন
িরলন, ১ঘন্টাে জনয চট্টগ্রাম িন্দে িন্ধ োখা ারি না। কােণ চট্টগ্রাম িন্দরেে িযমিা ও িচল
োখাে উ্ে িেকাে এিং প্রেরশে ভািমযসিপ সনভপ ে করে। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন সনিপাসচি
িকলরক ঐকযিেভারি কমপচােীরেে স্বাথপ িংেযরন সনষ্ঠা ও িিিাে িারথ োসয়ত্ব ্ালন কোে
আহŸাান জানান। সিসন িরলন, সনিপাসচি িা ্োসজি এ সিেয়গুরলা সিরিচনায় না প্রেরখ ঐকয অটু ট
প্রেরখ িকল ধেরনে নিেময ্সেহাে করে অশুভ শসক্তে শযানেৃসি প্রথরক চট্টগ্রাম িন্দেরক েযা করে
ধীরে ধীরে িন্দরেে উন্নয়ন িোসিি কেরি সিসিএ প্রক গুরুত্ব্যণপ ভয সমকা ্ালন কেরি হরি। ্রে
প্রময়ে সনিপাসচি িকলরক শ্থ িাকয ্াঠ কোন। মিসিসনময় িভায় জািীয় শ্রসমক লীরগে গ্ম
ু
িাধােণ িম্পােক িিে আলী, সনিপাসচি ্সেেরেে িভা্সি আিুল মনিুে আহরমে, িাধােণ
িম্পােক েসি উসদ্দন খান, কা পকসে িভা্সি প্রমা. আসজম, িহ িভা্সি ক ম এয়াকুি, নাসেে উসদ্দন
্ারটায়ােী, িঞ্চয়ন প্রিন, মারুি কামাল, ুগ্ম িাধােণ িম্পােক প্রমা. নারয়িুল ইিলাম িটিক, কাজী
আিেুচ োরেক নান্না, িহ িম্পােক প্রমা. শাহীন, প্রমা. নাসিে উসদ্দন প্রচৌধুেী, প্রকাোধযয প্রেজাউল
কসেম োজু, িাংগঠসনক িম্পােক প্রমা. কামরুল ইিোম, েচাে ও েকাশনা িম্পােক আখিারুজ্জামান
মািুম, েিে িম্পােক সিিসজি প্রেি, আইন সিেয়ক িম্পােক প্রমাস্তািা িসেেুে প্রেজা, ক্রীড়া
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িম্পােক আিেুল মান্নান, িেিয আশীে কাসন্ত মুহুেী, প্রেজাউল কসেম আলমগীেিহ কসমটিে প্রনিৃ িৃন্দ
িক্তিয োরখন।
চট্টগ্রাম- ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি.

আসন্ন অমেনলয়া-িাংলামদশ সেস্ট েযাচ এিং ঈদ-উল-আযহা উ্লমে
আগােী ৩০ তানরমখর েমর্য িগরীর নভআইন্ ও গুরুত্ব্ূর্ধ সড়ক সেূহ জরুরী
নভনিমত সেরােত ও উন্নয়ি এর নসদ্ধান্ত নদমলি সেয়র আ জ ে িানির উদ্দীি

আিন্ন অরেসলয়া-িাংলারেশ প্রটস্ট মযাচ এিং ঈে-উল-আ হা উ্লরয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন আগামী ৩০ আগরস্টে মরধয নগেীে এয়াের্াটপ প্রোড, এম আসজজ
প্রোড, সডটি প্রোড, স্সি প্রোড, জাসকে প্রহারিন প্রোড, প্রশখ মুসজি প্রোড, ট্রাঙ্ক প্রোড, আেকান প্রোড,
হাটহাজােী প্রোড িহ জনগুরুত্ব্যণপ িকল িড়ক জরুেী সভসিরি িংস্কাে, প্রমোমি ও উন্নয়ন করে জন
েযরভপ াগ েুে কোে জনয ঠিকাোে সনরয়াগ করে কাজ িমাি কোে সনরেপ শ প্রেন । ২৪ আগস্ট ২০১৭ সি.
িৃহষ্পসিিাে, োরি নগে ভিরন িরেলন করয েরকৌশলী ও ঠিকাোেরেে এক জরুেী িভায় প্রময়ে এ
সনরেপ শ প্রেন। প্রময়ে জন েযরভপ াগ লাঘি, সিরেশী প্রখরলায়াড়রেে সনসভপ রঘœ ািায়াি সনসিি কো,
আিন্ন ঈে-উল-আ হায় িাধােন মানুরেে স্বাভাসিক ািায়ারিে ্থ িুগম কেরি সিসন িকলরক
আন্তসেকিাে িারথ োসয়ত্ব ্ালন কোে সনরেপ শ প্রেন। প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেশরনে এযািিল্ট
প্ল্যান্ট এিং কন্ট্রাকটেরেে মাধযরম অনযানয িযাসক্ত মাসলকানাধীন এযািিল্টপ্ল্যান্ট দ্বাো মালামাল নিেী
করে িসড়ৎ গসিরি মান িম্পন্ন িংস্কাে ও উন্নয়ণ কাজ িোসিি কোে ্োমশপ প্রেন। এিময় প্রময়ে
েরকৌশল সিভারগে সিসভল, াসন্ত্রক ও সিেুযৎ এিং ্সেেন্ন সিভারগে কমপকিপ া-কমপচােীরেে েু টি
িাসিল করেন। জনাি আ জ ম নাসেে উদ্দীন সিেুযৎ সিভারগ কমপেি িকলরক একর ারগ িড়ক
আরলাসকি োখাে লরযয িকল ধেরনে উরেযাগ গ্রহণ এিং ্সেেন্ন সিভারগে িকলরক সনেলিভারি
োসয়ত্ব ্ালরনে সনরেপ শ প্রেন। এোড়াও িু ট্াি িিপিাধােরনে চলাচরলে িুসিধা প্রেরখ হকােরেে
শৃংখলায় আনায়রনে কা পক্রম অিযাহি োখরি সিটি মযাসজরেটরেে সনরেপ শনা েোন করেন। সিসন
প্রেশী-সিরেশী িকরলে জনয চট্টগ্রামরক সনো্ে নগেী সহরিরি েসিষ্ঠা কোে লরযয ওয়ািা িহ িকল
উন্নয়ন িংস্থাে োস্তা প্রখাড়াখুসড়ে কাজ ৯ প্রিরেম্বে ্ পন্ত িন্ধ োখাে আহিান জানান এিং
অবিধভারি গরড় উঠা িকল ্শুে হাট উরেে কোে কা পকে উরেযাগ গ্রহণ কোে জনয িংসিিরেে
আহিান জানান। িভায় সনিপাহী মযাসজরেট সমরিি িনসজো শেসমন, প্রস্পশাল মযাসজরেট জাহানাো
প্রিেরেৌি, ভােোি েধান েরকৌশলী প্রমাহােে েসিকুল ইিলাম, িত্বািধায়ক েরকৌশলী প্রমা. মাহিু জুল
হক, আিু িারলহ, কামরুল ইিলাম, েধান ্সেেন্ন কমপকিপ া প্রশখ শসিকুল মন্নান সেসদ্দকী িহ
িত্বািধায়ক েরকৌশলী, সনিপাহী েরকৌশলী এিং জনিংর াগ কমপকিপ া িহ িংসিি কমপকিপ ািৃন্দ উ্সস্থি
সেরলন।
সংিাদদাতা
সো. আিদুর রনহে
জিসংমযাগ কেধ কতধা
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