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সিইজিআইি কর্ মকর্মাদের িাদে র্র্সিসির্য় িভায় মর্য়র 

িগরীদক িলািদ্ধর্ারু্ক্ত করাই আর্ার রূ্লকাি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেীরক জলাবদ্ধতামুক্ত কোই আমাে মূল কাজ। িাম্প্রসতক দশরক 

অ্সেকসিত নগোয়রনে ফরল বন্দেনগেী মমৌিুমী বৃটি্াত এবং মজায়ারে জলাবদ্ধতাে িমু্মখীন হরে। ৬৩টি খারলে কাজ একিারে মশষ না কেরল 

নগেবািী জলাবদ্ধতাে অসিশা্  মেরক ্ুরো্ ুসেিারব মুক্তক্ত ্ারব না। বতপমান ্সেসিসত উন্নয়ন এবং নগরেে অিুি মেরনজ অবকাঠারমারক 

্ুনরুজ্জীসবত কোে জনয চসিক কম প্ সেকিনা গ্রহণ করেরে। সতসন মমগাসকরিে ৩৫টি খারলে ্াশা্ াসশ বাসক ২৮টি খারলে কাজ দু্রত শুরু কোে জনয 

সফক্তজসবসলটি স্ট্যাসি করে সিস্ স্  ততেী কোে জনয সধান সরকৌশলীরক সনরদপশনা সদান করেন। আজ বুধবাে িকারল িাইগাে্ািি অিায়ী নগে িবরন 

তাাঁে দ)রে মিন্টাে ফে এযানিাইেনরমন্টাল এন্ড ক্তজওগ্রাসফক ইনফেরমশন িাসিপরিি’ে কম পকতপারদে িারে ইরন্টরলকচুয়াল িাসিপি সবষরয় মতসবসনময় 

িিায় সতসন একো বরলন। 

এিময় উ্সিত সেরলন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্তিন, আফরোজা কালাম, িসচব খারলদ মাহমুদ, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, সনব পাহী 

সরকৌশলী কামরুল ইিলাম, নগে ্সেকিনাসবদ আব্দলু্লাহ আল ওমে, সিইক্তজআইএি’ে উ্রদিা িাসমউল ওয়াহহাব মচৌধুেী, সিরগসিয়াে মজনারেল (অব:) 

আহিানুল্লাহ সময়া, মমাতারলব মহারিন িেকাে, মমজে ক্তজয়া, এযানরিক কনিালরিন্ট সল: মরনায়ারুল হক সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ইরতামরধয মেরনে মাটি উরতালন ও ্সেস্কাে ্সেেন্ন কা পক্রম শুরু হরয়রে। ওয়ািাে ্াই্ লাইন ও কণ পফুলী গযাি সিসিসবউশান সল:  

গযাি লাইন ্াই্গুরলা মেন বা কালিারিপে সনচ মেরক দু্রত িসেরয় মনয়াে জনয িংসিি কতৃপ্ ক্ষরক অনুরোধ জানান।। সি.এি খসতয়ারন খালগুরলাে 

অক্তিত্ব োকরলও মিখারন বহুতল িবনিহ নানা ধেরণে িা্ না েরয়রে। এই দখলকৃত খালগুরলা সচসিত করে এগুরলা অবশযই ্ুনরুদ্ধাে কো হরব বরল 

সতসন অসিমত বযক্ত করেন। সতসন ময়লা, আবজপনা ও ্সলসেন মেরন না মফলাে জনয নগেবািীে সসত আহŸাান জানান। সতসন মেরনজ েক্ষণারবক্ষণ এবং 

বযবিা্ নাে ্াশা্ াসশ কটঠন বজপয বযবিা্ না ্সেকিনাে  ুগ্ত উন্নয়ন  া িসবষযরতে ক্ষসত মেরক নগেীে সনষ্কাশন এবং িুেক্ষা সনক্তিত কেরব। নগেীে 

বাসিন্দারদে ক্রমাগত দুরিপাগ মেরক মুক্তক্ত মদয়াে জনয সনষ্কাশন অবকাঠারমাে দু্রত এবং কা পকে উন্নয়ন ও বযবিা্ নাে ্দরক্ষ্ গ্রহণ কো হরব বরল 

জানান।  

সিইক্তজআইএি’ে উ্রদিা বরলন, সিইক্তজআইএি মমগাসকরিে ৩৫টি খারলে মেরনজ মনিওয়াকপ উন্নয়রন কাজ কেরে। সিক্তজিাল কে সনধ পােণ ও সদান 

বযবিা, দুর পারগ ক্ষসতগ্রি এলাকা সচসিত কেণ, োদ বাগারনে জনয িবন সচসিত কেণ, মেরনজ মিরিল্রমন্ট ও মসনিসেং এবং িািারবজ ততেীে কাজ 

এবং ম াগার াগ সবষরয় কাজ কোে আগ্ররহে কো মময়েরক অবসহত করেন। মময়ে তারদে আগ্ররহে সবষয়টি  াচাই-বাোই করে মদখরবন বরল আশ্বি 

করেন। 

 

কর আইিিীিী িসর্সর্ কর্ত মক রু্জক্তদ াদ্ধা িংির্ মিায় মর্য়র 

রু্জক্ত ুদদ্ধর মের্িা হাসরদয় মগদল 

আর্াদের অজিত্ব সিপন্ন হদি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মুক্তক্ত ুদ্ধ বাে বাে আরি না, মুক্তক্তর াদ্ধোও আবাে নতুন করে জন্ম মনরব না। 

েনাঙ্গরনে মুক্তক্তর াদ্ধা  াাঁো এখরনা মবাঁরচ আরেন তারদে িম্মান জানারত হরব। তারদে িম্মান জানারনাে মরধয সদরয় মুক্তক্ত ুরদ্ধে মচতনা উজ্জীসবত োকরব। 

মুক্তক্ত ুরদ্ধে মচতনা হাসেরয় মগরল আমারদে অক্তিত্ব সব্ন্ন হরব- একো স্মেণ মেরখই নতুন সজন্মরক মুক্তক্ত ুরদ্ধে িটঠক ইসতহাি জানারত হরব। আজ বুধবাে 

িকারল আগ্রাবাদি সিক্তজও সবক্তডং-এ কে আইনজীবী িসমসতে উরদযারগ সবজরয়ে িুবণ পজয়ন্তী উদ া্ ন উ্লরক্ষ বীে মুক্তক্তর াদ্ধারদে িংবধ পনা অনুষ্ঠারন 

সধান অসতসেে বক্তবয োখরত সগরয় সতসন একো বরলন। 

এি. আলহাজ্ব বসদউজ্জামারনে িিা্ সতরত্ব আরো বক্তবয োরখন বাে কাউক্তিরলে িারবক িদিয, মজলা আইনজীবী িসমসতে িারবক িিা্ সত এি. 

ইিাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুল, িারবক িিা্ সত এি. মশখ ইফরতখাে িাইমুল  মচৌধুেী, বীেমুক্তক্তর াদ্ধা এি. আবু মমাহাম্মদ হারশম, িারবক িিা্ সত এি. 

েতন কুমাে োয়, এি. এনারয়ত উল্লাহ, মমা. আক্তজজ উক্তিন (হায়দাে), এি. এি.এ আবুল বাশাে তালুকদাে, এি. মমা. আখতাে উক্তিন, এি. আলহাজ্ব 

আিহাব উক্তিন, এি.এ হাই িূইয়া সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ১৯৭৫ িারলে ১৫ আগি বঙ্গবনু্ধরক স্ব্সেবারে হতযা করে ২১ বেে স্বাধীনতাে ইসতহাি সবকৃসত করে ্াসকিানী িাবধাো সসতষ্ঠাে 

অ্রচিা চালারনা হরয়সেল। বঙ্গবনু্ধে নাম সচেতরে মুরে সদরত এমন মকান মচিা বাদ মদয় নাই। সকন্তু বঙ্গবনু্ধে নাম ইসতহাি মেরক মুেরত ্ারে নাই। তাো 

বুঝরত ্ারে নাই বঙ্গবনু্ধ কাগরজ মলখা একটি নাম নয়, বঙ্গবনু্ধ বাঙালীে অন্তরে ধােণ কো একটি নাম ও ইসতহাি। ইসতহারিে িন্তারনো মকানসদন মরে না 

তাো মৃতুযহীন। সতসন কে আইনজীবী িসমসত কতৃপক মুক্তক্তর াদ্ধারদে িংবধ পনা সদান কোয় তারদে অসিনন্দন জানান। 

সবরশষ অসতসেে বক্তবয োখরত সগরয় এি. ইিাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুল ¯^াাধীনতাে ম াষণা সনরয় এখরনা  াো সবতকপ করেন তাো আহাম্মরকে ¯^মগ প বাি 

করেন উরল্লখ করে বরলন, তাো বুরঝ না ১৯৭১ িারলে ঐসতহাসিক ৭মারচপ বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমান ম  িাষণ সদরয়রেন তাাঁরতই চুড়ান্ত ম াষণা হরয় 

মগরে। এে্ে চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা মবতাে মকন্দ্র মেরক তৎকালীন আওয়ামী লী  মনতা এম.এ হান্নান বঙ্গবনু্ধ কতৃপক মসসেত ¯^াাধীনতাে ম াষণা ্াঠ 

করেসেরলন। িুতোং ম াষণা সনরয় মকান সবতকপ কোে অবকাশ মনই। 

এি.ইফরতখাে িাইমুল মচৌধুেী বরলন, মুক্তক্তর াদ্ধাো িব িময় জাতীয় বীে। মকান মুক্তক্তর াদ্ধারক অিহায় সচসিত করে সেক্সা, িযানগাসড় ইতযাসদ উ্হাে মদয়া 

মারন তারদে অবপ্তা কোে িাসমল। সতসন আরো বরলন, বঙ্গবনু্ধ কনযা আওয়ামীলীগ িিারনত্রী সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা মুক্তক্তর াদ্ধারদে িটঠকিারব মূলযায়ন 

করেরেন। মৃতুযে ্ে লাল িবুরজে ্তাকা সদরয় গািপ অব অনাে মদয়াে উ্ে আে বড় িম্মান সকেুই মনই। 

িিারশরষ ৬জন কে আইনজীবী মুক্তক্তর াদ্ধারক মক্রস্ট্ সদান করে িম্মাননা সদান করেন বীে মুক্তক্তর াদ্ধা চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। 

 

স্বাক্ষসরর্/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


