চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৮সি.

৩৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মরহুম হান্সিিুল হককর
শ াক সভায় শময়র আ জ ম নান্সির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, সনর্ভীক, িৎ ও
্ের্াকােী সিরেন কাউসিেে হাসিিুে হক। িমাজ সহর াষী হাসিিুে হক িৎ, িাহিী ও
কমপঠ িযসি সহরিরি িকরেে সনকট একজন আদশপ মানুষ সিরেন। িযিিা িফে,
জনিান্ধি এ প্রন াে জীিনরক অনুিেণ কেরে ি প মান েজন্ম উ্কৃ
হরি। চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচ
িংিরদে ৩৬নং প্র ািাইেডাঙ্গা ওয়াডপ কাউসিেে
মেহুম হাসিিুে হরকে প্রশাক ির্ভায় েধান অস সিে র্ভাষরন প্রময়ে এ িি কিা িরেন।
২৪ মাচপ ২০১৮ সি. শসনিাে, িন্ধযায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযার ন েীে েীমা
কসমউসনটি প্রিন্টারে অনুসি প্রশাক ির্ভায় ির্ভা্স ত্ব করেন িমাজকেযাণ সিষয়ক স্থায়ী
কসমটিে ির্ভা্স প্রমাহাম্মদ িসেম উল্লাহ িাচ্চু । এর আরোচনা করেন ্যারনে প্রময়ে
প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী, সনিাে উসদ্দন আহরমদ, কাউসিেে ও িংেসি ওয়াডপ
কাউসিেেরদে মরধয প্রমাোঃ স য়াি উসদ্দন, শশিাে দাশ িুমন, নাজুমে হক সডউক, হািান
মুোদ সিপ্লি, হাজী প্রমা. জয়নাে আরিদীন, িারেহ আহমদ প্রচৌধুেী, প্রমা. জহুরুে আেম
জসিম, িাইরয়দ প্র াোম হায়দাে সমন্টু , ারেক প্রিারেমান প্রিসেম, প্রমাহাম্মদ জারিদ, এি এম
এেশাদুল্লাহ, প্রমা. আিুে হারিম, প্রমাহাম্মদ আিদুে কারদে, প্র াোম প্রমাহাম্মদ প্রজািারয়ে,
প্রমা. িাইফু সদ্দন খারেদ িাইফু , এম. আশোফু ে আেম, প্রমাহাম্মদ ইিমাইে িােী, প্রমা.
শসফউে আেম, প্রজিসমন ্াের্ভীন প্রজসি, আসিদা আজাদ, মরনায়াো প্রি ম মসন, প্রমািাম্মৎ
ফােজানা ্াের্ভীন, চসিক িসচি প্রমাহাম্মদ আিুে প্রহারিন েধান োজস্ব কমপক প া ও উ্
িসচি আরশক েিুে প্রচৌধুেী িহ অনযো। প্রশাক ির্ভা উ্স্থা্নায় সিরেন চসিক
জনিংর া কমপক প া প্রমা. আিদুে েসহম। প্রশাক ির্ভাে ্ূরিপ সিরকে প্রিরক খ রম
প্রকােআন, প্রদায়া, সমোদ মাহসফে ও মুনাজা
অনুসি
হয়। ্রে মেহুরমে আত্মাে
মা রফো কামনায় প্রজয়াফ অনুসি হয়।
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৮ সি.

চন্সসক পন্সরচান্সলত শমািাইল শকার্ড অন্সভযান অিযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযার প্রেশাে মযাসজরেট ( গ্ম
ু প্রজো জজ) জাহানাো
প্রফেরদৌি ও সনিপাহী মযাসজরেট আসফয়া আখ াে এে প্রন ৃ রত্ব ২৭ মাচপ ২০১৮
সি.িঙ্গেিাে, িকারে চট্টগ্রাম মহান ে এোকায় প্রমািাইে প্রকাটপ ্সেচাসে
হয়।
অসর্ভ ানকারে চকিাজাে িানাধীন ্যারেড মারঠে ্ূিপ ্ারশ সিোজরদ্দৌল্লা প্রোরডে উর্ভয়
্ারশে ফু ট্া ও োস্তা অবিধ র্ভারি দখরে সনরয় ইট ও িাসে স্তু্ করে জনদূরর্ভপা
িৃসি কোে দারয় ৫ ট্রাক ইট ও িাসে জব্দ করে সিটি কর্পারেশন প্রিারে জমা কো
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হয়। এই িময় অবিধর্ভারি ফু ট্া ও োস্তাে উ্ে প্রদাকারনে ্ণয িামগ্রী োখাে
দারয় আে এি স্টীেরক ৫ হাজাে টাকা, ওসেরয়ন্ট স্টীে হাউজরক ৫ হাজাে টাকা, শাহ
আমান
ইন্ডাসেজরক ৫ হাজাে টাকা, সনউ এসশয়ান প্রিটাে ইন্ডাসেজরক ৫ হাজাে
টাকা, প্রমিািপ স্এন্ড স্টীেরক ৫ হাজাে টাকা, প্রজাহো ইন্ডাসেজরক ৫ হাজাে টাকা,
দেিাে প্রিসনটােীরক ৫ হাজাে টাকা, কনসিট প্রিটাে ওয়াকিপরক ২ হাজাে টাকা ও
প্রমিািপ হািান প্রিসনটােীরক ২ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ৩৯ হাজাে টাকা জসেমানা
আদায় কো হয়।
অসর্ভ ানকারে সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সির্ভার ে কমপক প া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম
মহান ে ্ুসেশ মযাসজরেটদ্বয়রক িহায় া করেন।
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম ন্সসটি ককপড াকর কনর উক্যাকে ‘জাতীয় েণহতযা ন্স্িস’ পান্সলত
এক্ক র কন্সতপয় রাজনীন্সতক ্ল এ ন্স্নটি পালন করকি নাযা জান্সতর জনয ্ুুঃখজনক ন্সিষয়- আ জ ম নান্সির উদ্দীন
ইস হারিে র্ভয়াে ও িীর্ভৎি কােোত্রী ২৫ মাচপ। আজ প্রিই র্ভয়াে জা ীয় ণহ যা
সদিি। মানি ির্ভয াে ইস হারি একটি কেসি
হ যা রজ্ঞে সদন। ১৯৭১ িরনে
অসিঝো এই সদরন িাঙাসেে জীিরন প্রনরম আরি নৃশংি ও ও সির্ভীসষকাময় কােোত্রী।
এ োর িিপে ্াকিাসহনী ‘অ্ারেশন িাচপ োইট’ নারম মুসি ও স্বাধীন াকামী িাঙাসেে
উ্ে সহং¯্ে দানরিে ম ঝাস্রয় ্রে । এ সদনটি স্মেরন ২৫ মাচপ ২০১৮ সি.
ো ৯ প্রিরক ১ সমসনট (ব্ল্যাক আউট) কমপিূসচ ্ােন প্রশরষ ন েীে জাসকে প্রহারিন
প্রোডস্থ িধয র্ভূসমর প্রমামিাস েজ্জ্বেন কমপিূসচ ্াসে হয়। এিাোও শহীদ প্রিদীর
িকাে ১০ টায় ্ুষ্পমােয অ্পন এিং দু্ে
ু ১.৩০ টায় ন ে র্ভিরন খ রম প্রকােআন,
সমোদ ও প্রদায়া মাহসফে ও সিরশষ প্রমানাজা এে মধয সদরয় ণহ যা সদিি ্ােন
করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। িকাে ১০ টায় িধয র্ভূসমর চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্যারনে প্রময়ে, কাউসিেে ও
সির্ভা ীয় েধান িহ উর্ধ্প ন কমপক প ারদে সনরয় শহীদ প্রিদীর ে ফু ে সদরয় ণহ যা
সদিরিে শহীদরদে েস শ্রদ্ধা সনরিদন করেন।এিাোও ো ৯.০১ সমসনরট প্রমামিাস
েজ্জ্বেন কো হয়। এ িময় প্রময়ে ও অনযো এক সমসনটি সনেরি দাসেরয় শহীদরদে
আত্মাে মা রফো কামনা করেন। প্রমামিাস েজ্জ্বেন উ্েরি অনুসি িুসধ িমারিরশ
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, ১৯৭১ িারেে ২৫ মারচপে কােোত্রীর
ঢাকায় ্াসকস্তান হানাদাে িাসহনী িিপরোসচ হামোে এই সিরয়া ান্তক ঘটনাে সনন্দা
জানািাে প্রকান র্ভাষা প্রনই। স সন িরেন, োষ্ট্র িেকােী র্ভারি এই সদিিটি ্ােন
কেরেও এরদরশে কস ্য় োজনীস ক দে এ সদনটি ্ােন কেরি না- া জাস ে জনয
দুোঃখজনক । স সন এ সদিিটিে আন্তজপাস ক স্বীকৃ স দািী করেন। এ িময় কাউসিেে
হািান মুোদ সিপ্লি, জহুরুে আেম জসিম, িসফউে আেম,সমরিি আসিদা আজাদ,
মরনায়াো প্রি ম মসন, েধান সনিপাহী কমপক প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমাহাম্মদ আিুে
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প্রহারিন, েধান সশিা কমপক প া সমরিি নাসজয়া সশসেন, উ্ িসচি আরশক েিুে প্রচৌধুেী
টি্ু, জনিংর া কমপক প া প্রমা. আিদুে েসহম, সশিা কমপক প া িাইফু ে েহমান িহ অনযো
উ্সস্থ সিরেন।
চট্টগ্রাম- ২৭ মাচপ ২০১৮ সি েসিিাে

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় ন্স্িস উপলকে চট্টগ্রাম ন্সসটি ককপড াকর ন ৮ জন
গুন্সনিযন্সিকক স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা প্ক প্র্ান ককরকি
৪৮ ম মহান স্বাধীন া ও জা ীয় সদিি উ্েরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ন েীে ৮
জন সিসশি না সেক ও গুনী িযসিরক স্বাধীন া স্মােক িম্মাননা ্দক েদান করেরি।
মহান স্বাধীন া ও জা ীয় সদিি ২৬ মাচপ ২০১৮সি. প্রিামিাে, সিরকরে ন েীে
সিরয়টাে ইনসস্টটিউট সমেনায় রন সশিায় চট্টগ্রাম সিশ্বসিদযােরয়ে উ্াচা প েরফিে ড.
ইফর খাে উদ্দীন প্রচৌধুেী,মহান মুসি ুদ্ধ ও স্বাধীন া আরন্দােরন অিদারনে জনয িারিে
আহরমদ আি াসে, িাংিাসদক ায় অঞ্জন কুমাে প্রিন, িাংস্কৃস ক িযসিত্ব আহমদ ইকিাে
হায়দাে, সচসকৎিায় েরফিে এে এ কারদেী, নােী আরন্দােরন ফাহসমদা আসমন
(মেরনাত্তে), িমাজ প্রিিায় সিসশি সশল্প্স
িাইফু ে আেম মািুদ এিং িীোয়
এডরর্ভারকট শাহীন আফ ািুে প্রেজা প্রচৌধুেী প্রক স্বাধীন া স্মােক িম্মাননা ্দক ু রে
প্রদন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। স্বাধীন া ্দক
সি েণ অনুিারন ির্ভা্স ত্ব করেন ২৪নং ওয়াডপ কাউসিেে, সশিা ও স্বাস্থয সিষয়ক
স্থায়ী কসমটিে ির্ভা্স নাজমুে হক সডউক। এর েধান অস সি সিরেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সিরশষ অস সি সিরেন
েধান সনিপাহী
কমপক প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। অনুিারন উ্সস্থ
সিরেন ্যারনে প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান
মাহমুদ হািনী, িসচি প্রমাহাম্মদ আিুে প্রহারিন,েধান োজস্ব কমপক প া ড. মুস্তাসফজুে
েহমান, েধান সশিা কমপক প া সমরিি নাসজয়া সশসেন, উ্িসচি আরশক েিুে প্রচৌধুেী
টি্ু। অনুিানটি উ্স্থা্নায় সিরেন জনিংর া কমপক প া প্রমা. আিদুে েসহম। ্দক
োিরদে মরধয অনুর্ভূস
িযি করেন চট্টগ্রাম সিশ্বসিদযােরয়ে উ্াচা প েরফিে ড.
ইফর খাে উদ্দীন প্রচৌধুেী, িাংিাসদক অঞ্জন কুমাে প্রিন, েরফিে এে এ কারদেী,
িাংস্কৃস ক িযসিত্ব আহমদ ইকিাে হায়দাে, সিোসিদ এডরর্ভারকট শাহীন আফ ািুে
প্রেজা প্রচৌধুেী এিং িারিে আহরমদ আি াসেে ্রি াে কনযা িানসজদা আহরমদ।
্দক েদান অনুিারনে েধান অস সি সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন,
চট্টগ্রামিািী গুনীজনরদে উ্ ুি মূেযায়ন এিং মহান স্বাধীন া ুরদ্ধে ম পাদা িমুন্ন
োখর ই চসিক েস িিে স্বাধীন া ্দক েদান করে ারে। স সন িরেন, স্বাধীন া
ুরদ্ধ সিেে অিদারনে জনয এিং সিটিশ সিরোধী আরন্দােরনে কােরন চট্টগ্রাম এে গুরুত্ব
নানাসদক প্রিরক প্রিসশ। প্রময়ে িরেন, ১৯৭১ িরন ২৬ মাচপ
জাস ে স্ া িঙ্গিন্ধুে
্রি চট্টগ্রাম প্রিরক স্বাধীন াে প্রঘাষনা প্রদন জনরন া এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম সিটিশ ও
্াসকস্তান সিরোধী আরন্দােরনে ীিপস্থান এিং ন ন্ত্র ও অসধকাে আদারয়ে গুরুত্ব্ূণপ
এোকা। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এ েিরঙ্গ িরেন, স্বাধীন াে ্ে ৪৭ িিে
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একটি দীঘপ িময় অস িান্ত হরয়রি এিমরয়ে মরধয প্রদশ আরো িামরন াওয়াে িুর া
সিে।
সকন্তু নানার্ভারি অরহ ু ক সি কপ িৃসি, সির্ভসি ও সির্ভাজন এে মাধযরম প্রদরশে উন্নয়ন
ও অগ্র স রক িাধাগ্রস্থ কো হরয়রি। স সন জা ীয় স্বারিপ ্েচচপা, ্েসনন্দা এিং ্রেে
িমারোচনা ্সেহাে করে আত্মিমারোচনায় অর্ভযস্ত হরয় প্রদশরক িঠিক ্রি ্সেচােনাে
সিষরয় িকরেে িহর াস া কামনা করেন। উন্নয়ন কমপকারন্ডে নানা েিঙ্গ ু রে ধরে
প্রময়ে িরেন, িাংোরদশ ধীরে ধীরে উন্নস ও িমৃসদ্ধে সদরক এস রয় ারে। ইর ামরধয
জাস িংঘ িাংোরদশরক উন্নয়নশীে প্রদরশে
াসেকায় অন্তর্ভপূ ি করে প্রদশরক ম পাদা
সদরয়রি। া স্বরত্বও চেমান উন্নয়ন ও অগ্র স ে চাকারক স্তব্দ কের ১৯৭১ িরনে
্োসজ অ্শসি অ্ ৎ্ে ায় এিং ষে রন্ত্র সেি। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরেন, িাম্প্রদাসয়ক প্র াসি, ্োসজ
অ্শসিে িহর াস ায় প্রদরশ জঙ্গী ও িন্ত্রািী
ৎ্ে া চাসেরয় সিদযমান শাসন্ত ও সস্থস শীে া নিাৎ কোে অ্েয়ারি সেি। মহান
স্বাধীন াে এ সদরন অ্শসিরক েস হ কের িকেরক ঐকযিদ্ধ িাকর হরি। স সন
চট্টগ্রামরক সনো্দ, সস্থস শীে, সিন, সগ্রন ও স্মাটপ সিটির ্সেন কোে কমপ্সেকল্পনা
ু রে ধরে চট্টগ্রারমে গুনী ও সিসশি জনরদে িহর াস া কামনা করেন। ্রে মহান
স্বাধীন া ও জা ীয় সদিি উ্েরি আরয়াসজ েচনা, িাধােণ নৃ য, প্রদরশে ান, উ্সস্থ
িিৃ া ও সচত্রাংকন েস র াস ায় সিজয়ীরদে মারঝ ্ুেস্কাে ু রে প্রদন সিটি প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
সংিা্্াতা
শমা. আি্ুর রন্সহম
জনসংকযাে কমড কতডা
চট্টগ্রাম ন্সসটি ককপডাকর ন
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