চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৯ মাচপ ২০১৮ সি.

বাাংলাদেশ ফেডাদেল সাাংবাদেক ইউদিয়ি ও চট্টগ্রাম সাাংবাদেক ইউদিয়দিে
সাদে চট্টগ্রাম দসটি কদ্পাদেশদিে ফময়দেে মতদবদিময়
চট্টগ্রাম এে িাসিপক উন্নয়ন িেকারেে কার্পক্রম ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে নানামুসি
প্রিিাধমী কার্পক্ররমে সিষরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িাাংলারেশ প্রেডারেল িাাংিাসেক ইউসনয়ন ও চট্টগ্রাম িাাংিাসেক ইউসনয়রনে প্রনতৃ িৃরেে
িারে মতসিসনময় করেন। ২৯ মাচপ ২০১৮ সি. িৃহষ্পসতিাে, েু্ুরে নগেভিরন প্রকসি
আিেুচ িত্তাে সমলনায়তরন অনুসিত মতসিসনময় িভায় গণেজাতন্ত্রী িাাংলারেশ িেকারেে
মাননীয় েধানমন্ত্রীে তেয উ্রেষ্টা ইকিাল প্রিািহান প্রচৌধুেী েধান অসতসে সহরিরি
উ্সিত সিরলন। মতসিসনময় িভায় িাাংলারেশ প্রেডারেল িাাংিাসেক ইউসনয়রনে
িভা্সত মঞ্জুরুল আহিান িুলিুল, মহািসচি ওমে োরুক, চট্টগ্রাম প্রেিক্লারিে িারিক
িভা্সত আিু িুসেয়ান, িতপ মান িভা্সত কসলম িরোয়াে, চট্টগ্রাম িাাংিাসেক ইউসনয়রনে
িভা্সত নাসজম উসদ্দন শযামল, িাধােন িম্পােক হািান প্রেেরেৌি, ঢাকা িাাংিাসেক
ইউসনয়রনে িারিক িভা্সত শািান মাহমুে, িতপ মান িভা্সত আিু জােে িূর্প,
সিএেইউরজ চট্টগ্রাম এে িহ িভা্সত শহীে উল আলম,র্ুগ্ম িাধােন িম্পােক ত্ন
চক্রিতী, িারিক র্ুগ্ম িাধােন িম্পােক আসিে সিোজ, চট্টগ্রাম িাাংিাসেক ইউসনয়রনে
িেয সিোয়ী িভা্সত ও প্র্শাজীসি প্রনতাসেয়াজ হায়োে, িারিক প্রনতা এম নাসিরুল
হক, েসেকুল িাহাে, িহ িাাংলারেশ প্রেডারেল িাাংিাসেক ইউসনয়ন, চট্টগ্রাম িাাংিাসেক
ইউসনয়ন,চট্টগ্রাম প্রেিক্লাি এে িতপ মান ও িারিক প্রনতৃ িৃে উ্সিত সিরলন। মতসিসনময়
িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে নানামুসি কার্পক্ররমে তেযসচত্র িড় ্েপ ায় উ্িা্ন
কো হয়। মতসিসনমরয় মাননীয় েধানমন্ত্রীে তেয উ্রেষ্টা ইকিাল প্রিািহান প্রচৌধুেী
িরলন চট্টগ্রাম এে প্রময়ে িাাংিাসেক িান্ধি একজন নতু ন েজরেে েসতসনসধ। চট্টগ্রাম
এে প্রময়রেে িােরলযে িারে িাাংিাসেকরেে িােলযও জসড়ত। প্রেরশে োজধানী ঢাকা
র্সে সিরিচনায় মাো হয় তাহরল চট্টগ্রাম মানুরষে হৃেস্ন্ড। র্সে প্রকান কােরন
হৃেস্রন্ডে েরেে িঞ্চালন িন্ধ হরয় র্ায় তাহরল মানুরষে মাোও অরকরজা হরয় র্ায়।
সতসন িেকাে এিাং চট্টগ্রাম এে িােরলযে গাাঁো িাধােন মানুরষে কারি প্র্ৌরি প্রেয়াে
আহিান জানান।
মতসিসনমরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িাধােন
মানুষ প্রময়রেে সনকট িিসকিু ই েতযাশা করে। র্ানজট,্াসন,সিেুযৎ ও গযারিে িমিযা
হরলও প্রময়রেে সনকটই িমাধান প্র্রত চায়। সতসন তাে ২ িিে ৮ মারিে কার্পক্ররমে
সিশে িযািযা তু রল ধরে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় িিিািকােী
হতেসেদ্র,েসেদ্র ও আসেপকভারি অক্ষম নাগসেকরেে প্রহাসডাং টযাক্স িিপসন¤œ ্র্পারয় সনরয়
আিা হরয়রি। েসেদ্ররেে জনয প্রহাসডাং োিাা স্বারেপ িিরে মাত্র ৫১ টাকা প্রহাসডাং টযাক্স
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ধার্প কো হরয়রি। সতসন নাগসেক প্রিিাে প্রক্ষরত্র গণমাধযরমে ইসতিাচক ভূ সমকা েতযাশা
করে িরলন,জনমত গঠরন গণমাধযরমে ভূ সমকা েশাংিনীয়। স্বচ্ছতা ও জিািসেসহতাে
সভসত্তরত সতসন তাে কার্পক্রম ্সেচালনাে সিষয় তু রল ধরে িরলন, নানামুসি েসতকূলতা
ও চযারলঞ্জ প্রমাকারিলা করে নাগসেক েতযাশা ্ূেন কেরত হরচ্ছ। সতসন কাাঁচা োস্তা
্াকা কো, িড়ক আরলাকায়ন কো,্সেচ্ছন্ন কারজ আমুল ্সেিতপ ন িাধন কো িহ
উন্নয়রনে তেয সচত্র তু রল ধরে িরলন, সনধপাসেত প্রিিাে িাইরে সশক্ষা ও স্বািয িারত
প্রিিা সেরচ্ছ চসিক। এ েুটি িারত িিরে োয় ৫৬ প্রকাটি টাকা ভর্রতূপসক সেরত হয়। নাম
মাত্র সেরত িিরে ১ লক্ষ নগেিািীে স্বািযরিিা প্রেয়া হয়। এিাড়াও িিরে োয় ৬০
প্রেরক ৭০ হাজাে সশক্ষােী চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সশক্ষা েসতিান প্রেরক সশক্ষাে
িুরর্াগ ্ারচ্ছ। সতসন মরন করেন অতীরতে প্রর্ প্রকান িমরয়ে প্রচরয় িতপ মারন চট্টগ্রাম
্সেরিশ িান্ধি ও িাির্ার্ুসগ একটি নগেী। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন তাে
প্রময়ারেে মরধয নাগসেক েতযাশা ্ূেন এিাং তাাঁে সভশনানুর্ায়ী সগ্রন ও সক্লন সিটি
কোে প্রক্ষরত্র গণমাধযরমে িহরর্াসগতা েতশা করেন।
চট্টগ্রাম- ২৯ মাচপ ২০১৮ সি.

চদসক ্দেচাদলত ফমাবাইল ফকার্প অদিযাি অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ প্রেশাল মযাসজরেট (র্ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো
প্রেেরেৌি ও সনিপাহী মযাসজরেট আসেয়া আিতাে এে প্রনতৃ রে ২৯ মাচপ ২০১৮
সি.িৃহষ্পসতিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকাটপ ্সেচাসলত হয়।
অসভর্ানকারল
্ণযদ্ররিয ্ারটে িস্তা
িযিহাে না কোে োরয় ্াটজাত প্রমাড়ক
িযিহৃত আইরন চক িাজােি প্রমিািপ আল মসেনা প্রটােরক ৩০ হাজাে টাকা জসেমানা
কো হয়। একই অসভর্ারন প্রকারতায়ালী োনাধীন আেেসকল্লা মিসজে মারকপ রট প্রেড
লাইরিন্স না োকায় এিাং েু ট্ারত সিক্ররয়ে জনয িই প্রেরি ্েচােী চলাচরল সিঘœ িৃসষ্ট
কোে অ্োরধ িই িাজােরক ৫ হাজাে টাকা, িাসহতয সিসচত্রারক ৫ হাজাে টাকা, প্রেমাি
লাইরেেীরক ১০ হাজাে টাকা, েরয়জ িুকরক ৫ হাজাে টাকা,আোোত লাইরেেীরক ৫
হাজাে টাকা, প্র্্াে ওয়ানরক ১০ হাজাে টাকা, একুশ প্রষ্টশনােীরক ২ হাজাে টাকা,
সেসময়াে ্ািসলরকশনরক ৫ হাজাে টাকা প্র্্াে প্রোড্রামরক ২ হাজাে টাকা, িালমা
সকতাি মসঞ্জলরক ৫ হাজাে টাকা, োরুক প্র্্াে এন্ড প্রষ্টশনােীরক ৫ হাজাে টাকা িহ
প্রমাট ৮৯ হাজাে টাকা জসেমানা আোয় কো হয়।
অসভর্ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িাংসিষ্ট সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম
মহানগে ্ুসলশ মযাসজরেটদ্বয়রক িহায়তা করেন।
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চট্টগ্রাম ২৯ মাচপ ২০১৮ সি.

িগে িবি চত্বদে স্বাধীিতা উৎসদবে উদবাধিী অিুষ্ঠাদি
দসটি ফময়ে আ.জ.ম. িাদিে উদিি
দিজস্ব সম্পদেই বাাংলাদেশ আত্মদিিপেশীল হদব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও নগে আওয়ামী লীরগে িাধােণ িম্পােক আ.জ.ম
নাসিে উদ্দীন স্বাধীনতাে প্রচতনায় উদ্বুদ্ধ হরয় িাাংলারেরশে চলমান অগ্রগসতে প্রর্ন প্রেরম
না র্ায় প্রি সিষরয় জনগণরক িরচতন োকাে আহ্বান জাসনরয় িরলরিন, িাাংলারেশ একসেন
জাসতে স্তাে স্বরেে ক্ষু ধা-োসেদ্রমুে প্রেশ সহরিরিই গরড় উঠরি এিাং সিরেে মাো উাঁচু
করে চলরি। সনজস্ব িম্পে সেরয়ই আত্মসনভপ েশীল হরি। মুসের্ুরদ্ধ সিজয়ী জাসত সহরিরি
কারো কারি হাত প্র্রত নয়, িাঙাসল জাসত র্তটু কু িম্পে তা সেরয়ই আমো এসগরয়
র্াসচ্ছ এিাং িঙ্গিন্ধুে কনযা জনরনত্রী প্রশি হাসিনাে প্রনতৃ রে এসগরয় র্াি। প্রেশরক আমো
আরো িম্মানজনক অিিারন সনরয় র্াি ইনশাল্লাহ। গতকাল ২৯ মাচপ সিরকরল নগেীে
আেেসকল্লাি নগে ভিন চেরে স্বাধীনতা উৎিি উের্া্ন ্সেষে চট্টগ্রাম আরয়াসজত
সতনসেনিযা্ী স্বাধীনতা উৎিরিে উরদ্বাধনী অনুিারন েধান অসতসেে ভাষরণ সতসন
একো িরলন। সিটি প্রময়ে িরলন, স্বরপান্নত প্রেরশে তাসলকা প্রেরক প্রিসেরয় উন্নয়নশীল
প্রেরশে তাসলকায় আশা িাাংলারেশ সিরেে িুরক ইসতমরধয িম্মানজনক অিিারন এরিরি।
িাাংলারেরশে এই অগ্রর্াত্রারক অিযাহত োিরত হরি। ২০২১ িারলে মরধয িাাংলারেশরক
মধযম আরয়ে প্রেশ এিাং ২০৪১ িারলে মরধয উন্নত প্রেশ সহরিরি গরড় প্রতালাে ্ূণপ িযে
করে সিটি প্রময়ে আরো িরলন, ৩০ লক্ষ শহীরেে েরেে সিসনমরয় স্বাধীনতা অজপন
করেসি। এই িাাংলারেশরক আমাো উন্নত-িমৃদ্ধ প্রেশ সহরিরি গরড় তু লরত চাই। েরতযকটি
মানুরষেই োরেে কাি প্রেরক প্রমৌসলক চাসহোগুরলা ্ূেরণে অসধকাে েরয়রি। আে
জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধু প্রশি মুসজিুে েহমান আমারে প্রর্ িাংসিধান সেরয় প্রগরি প্রিিারনও
এই প্রমৌসলক অসধকােগুরলা সনসিত কোে কো িরল প্রগরিন। কারজই আমারেে কতপ িয
আমারেে এই মহান স্বাধীনতা িাংগ্রারম র্াো শহীে হরয়রিন এিাং িকল মুসেরর্াদ্ধারেে
িম্মান কো। সতনসেনিযা্ী স্বাধীনতা উৎিরিে উরদ্বাধনী অনুিারন উরদ্বাধরকে ভাষরণ
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে ভােোি িভা্সত, িীে মুসেরর্াদ্ধা মাহতাি উসদ্দন
প্রচৌধুেী িরলন, উন্নয়ন এিাং শাসিে জনয িঙ্গিন্ধু কনযা জনরনত্রী প্রশি হাসিনাে প্রকান
সিকপ প্রনই। িুি-িমৃসদ্ধ, শাসি ও উন্নয়রনে জনয আগামী সনিপাচরন প্রনৌকা েতীরক প্রভাট
সেরয় প্রশি হাসিনাে সিজয় সনসিত কেরত হরি। সিঙ্গা্ুে, মারলরয়সশয়াে নাম উরল্লি
করে মাহতাি উসদ্দন প্রচৌধুেী আরো িরলন, প্রি িি প্রেরশে মত িাাংলারেশরক আরো
এসগরয় সনরত প্রশি হাসিনারক িময় সেরত হরি। প্রশি হাসিনাে প্রনতৃ রে প্রেশ আরলাসকত
হরয়রি। সনম্ন আরয়ে প্রেশ প্রেরক প্রিসেরয় িাাংলারেশ উন্নয়নশীল প্রেরশ উন্নীত হরয়রি।
মর্পাো প্র্রয়রি িাঙাসল জাসত। িভা্সতে ভাষরণ স্বাধীনতা উৎিি উের্া্ন ্সেষে
এে প্রচয়ােমযান ও নগে আওয়ামী লীরগে সিসনয়ে িহ িভা্সত িীে মুসেরর্াদ্ধা নঈম
উসদ্দন প্রচৌধুেী ৭১‘ে গণহতযাকােী ও তারেে প্রোিে-মেেোতারেে েসত চেম ঘৃণা
েকাশ করে িরলরিন, ৭১’ে গণহতযাকােী র্ুদ্ধা্োীরেে র্াো সিএনস্-জামাত) মন্ত্রীEstablishment-1
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েসতমন্ত্রী-উ্রেষ্টা িাসনরয় ্ুেস্কৃত করেরি মেে সেরয়রি তাোও িমান অ্োধী। উভয়
িমান প্রোরষে প্রোষী। সতসন আরো িরলন, র্ুদ্ধা্োধীরেে মত তারেেও িমানভারি সিচাে
হওয়া উসচত। আে ্াসক প্রেরম র্াো হািুডুিু িারচ্ছ, ৭১’ে গণহতযাকােীে
মেেোতারেেও উ্র্ুে জিাি িাাংলাে মানুষরক সেরত হরি। তারেেরকও শাসস্ত সেরত
হরি। তারেে ্াসক প্রেম ভু সলরয় সেরত হরি। িাঙাসল র্সে এটা না ্ারে তাহরল
সনরজরেে অসিে োকরি না। স্বাধীনতা উৎিি উের্া্ন ্সেষে এে েধান িমš^য়কােী
প্রিােরশে আলরমে িঞ্চালনায় অনুসিত সতনসেনিযা্ী স্বাধীনতা উৎিরিে উরদ্বাধনী
অনুিারনে আরলাচনা িভায় স্বাগত িেিয োরিন স্বাধীনতা উৎিি উের্া্ন ্সেষরেে
মহািসচি লায়ন প্রমাহাম্মে ইসলয়াি, শুরভচ্ছা িেিয োরিন র্ুগ্ম মহািসচি িুমন প্রেিনাে,
সিরশষ অসতসে সহরিরি িেিয োরিন নগে আওয়ামীলীরগে িাাংগঠসনক িম্পােক প্রনামান
আল মাহমুে, আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রমাহাম্মে ইিা। উ্সিত সিরলন জাতীয় শ্রমীকলীগ
প্রকন্দ্রীয় কসমটিে র্ুগ্ম িম্পােক িীেমুসেরর্াদ্ধা আলহাজ্ব িেে আলী, িীে মুসের্াদ্ধা আিু
িাঈে িেপ াে, নগে আওয়ামীলীরগে উ্রেষ্টা মন্ডলীে িেিয িীে মুসেরর্াদ্ধা প্রশি মাহমুে
ইিহাক, কার্প সনিপাহী িেিয হাজী প্রিলাল আহরমে, সেসেঙ্গী িাজাে ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
িাধােন িম্পােক েসেকুল প্রহারিন িাচ্চু, ২৪ নাং উত্তে আগ্রািাে ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
িভা্সত সিয়ে জাকাসেয়া জগু, প্রকন্দ্রীয় র্ুিলীরগে িারিক িেিয আিেুল মান্নান
প্রেেরেৌি, চসিক কাউসন্সলে হািান মুোে সিপ্লি, িাাংস্কৃসতক িাংগঠক শওকত আলী
প্রিসলম, মসহউসদ্দন মঈনুল আলম, এি এম মামুনুে েসশে, মুসজিুে েহমান নােী প্রনত্রী
সিয়ো শাহানাো প্রিগম, রুমসক প্রিন গুি, োধা োনী প্রেিী েমূি। অনুিারনে শুরুরতই
৫২’ে ভাষা আরোলন, ১৯৭১ এে মহান মুসের্ুরদ্ধ ও ৭৫‘ে ১৫ আগট কারলাোসত্ররত
এিাং ২০০৪ িারলে ২১ আগট প্রগ্ররনড হামলা সনহত িকল শহীেরেে স্মেরণএক সমসনট
নীেিতা ্ালন কো হয়। অনুিারন প্রিলুন, ্ায়ো ও জাতীয় িঙ্গীত ্সেরিশরনে মাধযরম
সতনসেনিযা্ী স্বাধীনতা উৎিরিে উরদ্বাধন কো হয়। উরদ্বাধনী অনুিারন উরদ্বাধনী
িঙ্গীত ্সেরিশন করেন িৃজাসম িাাংস্কৃসতক অঙ্গন। েলীয় আিৃসত্ত ্সেরিশন করেন
তারুরণযে উচ্ছাি আিৃসত্ত েল। েলীয় নৃতয ্সেরিশন করেন নৃতযম একারডমী। সিরশষ
িঙ্গীত অনুিন ্সেরিশন করেন প্রিতাে ও প্রটসলসভশন এিাং নতু ন েজরেে সশপীিৃে।
আজ ৩০ মাচপ িন্ধযা ৬ টায় স্বাধীনতাে মরঞ্চ স্মৃসত চােন অনুিারন েধান অসতসে
সহরিরি উ্সিত োকরিন কক্সিাজাে সিেসিেযালরয়ে উ্াচার্প েরেিে ডা. আিুল
কারশম, মূিয আরলাচক সহরিরি উ্সিত োকরিন িরেণয িুসদ্ধজীসি কসি অরুন োশ
গুি।
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চট্টগ্রাম-২৯ মাচপ ২০১৮ সি.

২৩ িাং উত্তে ্াঠাির্ু দল ওয়াদডপ সুদধ সমাদবদশ ফময়ে আ জ ম িাদিে উিীি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মানুষ র্িন ভয়ঙ্কে
রূ্ ধােন করে, অ্োরধ জসড়রয় ্রড় তিন প্রি প্রি-্রোয়া হয়। এধেরনে িযসেো
অ্োধ কেরত সদ্বধারিাধ করে না। এরূ্ ভয়ঙ্কে প্রকান িযসে ্সেিারে োকরল প্রি
্সেিাে, িমাজ ও প্রেশ ক্ষসতগ্রি হয়। প্রময়ে িরলন, অনযায়কাজ ও অ্োরধ জসড়তরেে
উৎিাসহত না করে অ্োধী সহরিরি তারক িামাসজকভারি রুিরত হরি। প্রিজনয ্াড়ায়
মহল্লায় িামাসজক আরোলন গরড় তু লরত হরি। ২৯ মাচপ ২০১৮ সি. িৃহষ্পসতিাে,
সিরকরল ২৩ নাং উত্তে ্াঠানটু লী ওয়াডপি েীন প্রমাহাম্মে কনরভনশন হরল চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে আরয়াজরন
িন্ত্রাি, জঙ্গীিাে ও মােক সিরোধী িমারিরশ েধান অসতসেে
ভাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। িানীয় কাউসন্সলে প্রমাহাম্মে জারিে এে িভা্সতরে
এিাং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে জনিাংরর্াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম এে িঞ্চালনায়
অনুসিত িমারিরশ সিরশষ অসতসেে িেিয োরিন ২৭ নাং ওয়াডপ কাউসন্সলে ও আইন
শৃাংিলা সিষয়ক িায়ী কসমটিে িভা্সত এইচ এম প্রিারহল, চসিক এসক্সসকউটিভ মযাসজরেট
আসেয়া আিতাে, প্রেশাল মযাসজরেট (র্ুগ্ম প্রজলা জজ)জাহানাো প্রেেরেৌি, োয়াে
িাসভপ ি ও সিসভল সডরভন্স এে এসিিরটন্ট ডাইরেক্টে প্রমা. কামাল উসদ্দন ভুাঁ ইয়া,
আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রোস্ত প্রমাহাম্মে, মসনে আহমে, মহল্লা িেপ াে আলহাজ্ব মীে প্রিকােে
সময়া, িামিুসদ্দন আহমে, ইসদ্রি কারজমী, মাহেু জুে েহমান, হাজী আিেুে শুক্কুে, আলহাজ্ব
শওকত আলী, হাজী প্রমা. ইোহীম, িসতি এ সি এম মসহিুল্লাহ, িেপ াে প্রমা. হািান, কাজী
আরনায়াে মাটাে, মসনে আহমে, মাওলানা প্রমাহাম্মে আলী, িামিুল হক,ওয়াসহেুে েহমান,
প্রমাহরিন, প্রমা. জারহে, প্রগালাম প্রমাহাম্মে,সশক্ষক সলস্ মজুমোে, লাভলী মজুমোে, সনয়াজ
আহমে িান, মমতাজ প্রিগম রুসজ,লায়ন প্রমাহাম্মে ইোসহম িহ অনযো। মরঞ্চ িানীয়
গণযমানয িযসে ও নানা প্রশ্রনী প্র্শাে েসতসনসধো তারেে মতামত উ্িা্ন করেন।
সাংবােোতা
ফমা. আবেুে েদহম
জিসাংদযাগ কমপ কতপা
চট্টগ্রাম দসটি কদ্পাদেশি
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