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চসিকের ১৫ তম িাধারণ িভাড মময়র 

মেকোন ম‚মযে উন্নত নাগসরে মিবা সনশ্চিত েরকত হকব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মমরেে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেে, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে একটি মিবাম‚লক প্রসিষ্ঠাে। োগসেক মিবাে 

মাে সক ভারব বৃদ্ধি কো যাে মি সিরক িব িমে গুরুত্ব সিরি হরব। োগসেকরিে জীবে মাে কিিুকু উন্নিিে কো মগল কাউদ্ধিলেরিে 

জেপ্রসিসেসধ সহরিরব মিসিরক িৃটি োখরি হরব। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশেরক একটি ্সেরবশ বান্ধব স্মািপ সিটিরি ্সেণি কোই হরব এই ্সেষরিে 

ম‚ল লক্ষ্য। আজ বৃহস্পসিবাে েগেীে আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোিে েগে ভবরেে মক সব আবিুচ েত্তাে সমলোেিরে চসিক ষষ্ঠ ্সেষরিে ১৫ িম িাধােণ 

িভাে িভা্সিে বক্তরবয মমেে এই অসভমি বযক্ত করেে। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে প্রধাে সেব পাহী কম পকিপা মমাহাম্মি শহীিুল আলরমে 

িঞ্চালোে এরি বক্তবয োরখে ্যারেল মমেে আব্দিু িবেু সলিে, মমাহাম্মি সগোি উদ্ধিে, িসচব খারলি মাহমিুিহ অেযােয কাউদ্ধিলে, সবভাগীে ও 

শাখা প্রধােগণ। মমেে আরো বরলে,ে গেীে প্রধাে িমিযা জলাবিিা হরলও জেগরণে প্রধাে মভাগাসি এখে মশাে উৎ্াি। এই সবষেটিরক সচসিি 

করে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে ইরিামরধয মশক সেধরেে জেয আলািা শাখা এবং একজে কম পকিপারক িাসেত্ব প্রিাে করেরে। এ শাখাটি িম্প‚ণ প 

মশক সেধে কারজ সেরোাদ্ধজি থাকরব। মশাে ওষুধ প্ররোাগ কো, মশক প্রজেে মক্ষ্ত্র িম‚হ ধ্বংি কো এবং মঝা্ঝাড় ্সেষ্কাে কোই হরব এ 

শাখাে মুখয কাজ। ্সেচ্ছন্ন সবভারগে অেয মকাে িংসিি কারজ িারিে বযবহাে কো যারব ো। 

সিসে েগেীে ্সেচ্ছন্নিাে উ্ে অিন্তুটি প্রকাশ করে বরলে, ম াে িু ম ার  মযিব মিবক কাজ করে িারিে ওো পওোেী িাসলকা আগামী িাধােণ 

িভাে আরগ উ্স্থা্ে কেরি হরব। এরিে মরধয মকউ কাজ ো করে মবিে গ্রহরণে ময অসভরযাগ আরে িা প্রমাসণি হরল িারিেরক চাকেীচুযি 

কো হরব বরলও জাোে। 

েগেীে আরলাকােে প্রিরে মমেে বরলে, আিন্ন েমজারেে ঈরিে আরগ েগেীে িড়ক বাসিে ম্াস্টগুরলারি মকাে-মকােটিরি বাসি ো জ্বলরল 

িংসিিরিে সবরুরি শাদ্ধি ম‚লক বযবস্থা মেো হরব। সিসে চট্টগ্রাম সিটি কের্ারেশেরক ¯^াাবলম্বী কোে উ্ে গুরুত্ব সিরে বরলে, সিটি 

কর্ পারেশরেে ময িকল খাি মথরক আইেগি কে, মিাল আিাে কোে িরুযাগ আরে মিই িরুযাগ কারজ লাগারো এবং চসিরকে ময িম্পসত্তগুরলা 

অবযবহৃি আরে িা ম রভল্ােরিে সিরে উন্নেে কোে আইেগি মকারো িুরযাগ আরে সকো িা খসিরে মিখাে সেরিপশ প্রিাে করেে ।  

মমেে যাসিক শাখাে ময গাসড়গুরলা অরকরজা আরে মি গাসড়গুরলা সেলারম সবদ্ধি কোিহ মমোমিরযাগয গাসড়গুরলা দ্রিু মমোমরিে জেয ্িরক্ষ্্ 

মেোে উ্ে গুরুত্বারো্ করেে। চট্টগ্রাম েগেীে উন্নেরে ২৪৯৫ মকাটি িাকাে িড়ক উন্নেে, ব্রীজ ও কালভািপ সেম পাণ প্রকল্প এবং বােই্াড়া খাল 

খেে প্রকরল্পে ১৩৭০ মকাটি িাকা মকাে মযাসচং বযসিরেরক অেুরমািে প্রিাে কোে িাধােণ িভাে প্রধােমিী ও স্থােীে িেকাে মিীরক ধেযবাি ও 

কৃিজ্ঞিা জ্ঞা্ে কো হে। এ প্রকল্পগুরলা বািবােরেে মক্ষ্রত্র চসিরকে কাউদ্ধিলে এবং িংসিি সবভাগরক িাসেত্ব সেরে আিসেকভারব কাজ কোে 

আহŸাাে জাোে। সিসে আরো জাোে, ১৫ জেু মথরক ২১ জরুেে মরধয ময জেশুমাসে হরব িারি কাউদ্ধিলেরিে িারথ িমš^মেে মাধযরম িটিক 

িথয ও উ্াত্ত িংগ্ররহে জেয ্সেিংখযাে সবভাগরক িহরযাসগিাে আহবাে জাোে। মমেে েগেীে িড়ক গুরলাে মযখারে খাোখন্দক আরে িা 

ঈরিে ্রুব প মমোমি কোে জেয সেরিপশ মিে। সিসে েগেীে ৪১টি ওো প কাউদ্ধিলেরিে িত্ত¡াাবধারে একটি করে ঈি জামাি অেুটষ্ঠি হরব বরল 

জাসেরে বরলে, িম্মাসেি মুিল্লীো ¯^াাস্থযসবসধ মমরে ঈি জামারি সেসবরেœ অংশ গ্রহে কেরি ্ারে মিসিরক লক্ষ্ল োখাে আহŸাাে জাোে। 

মমেে চট্টগ্রাম েগেীরি সবিযমাে িকল মিবা িংস্থারক িারিে কারজে িমš^মেে উ্ে ্ুণঃ গুরুত্ব আরো্ করেে।  

 

 

ঈদ উপহার সবতরণ অনুষ্ঠাকন মময়র 

দুুঃখী মানুকের পাকে দাাঁড়াকত পাকর এেমাত্র আওয়ামী যীগ েমীরাই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মমেে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেে, িাোসবরে করোো ভাইোি মােুষরক একটি সশক্ষ্া সিরে মগরে। িাহরলা 

অথ প, সবত্ত, িম্পি, িাকা ্েিা মশষ ্য পি মকাে কারজ লারগ ো। িুঃখী মােুরষে ্ারশ িা াঁড়ারি ্ােরলই িম্পি িটিক মূলযােে হে। করোো 

মহামােী যখে বযা্ক রূ্ লাভ করেসেল িখে মা িিারেে ্ারশ সেল ো, আত্বীে ¯^জেও সেরজরিে িরূে িসেরে মেরখসেল। সকন্তু এই কটিে 

্সেসস্থসিরিও আওোমী লীগ িথা বেবনু্ধে সিসেরকো মারি মথরক করোো আিাি ও িাধােণ মােুরষে মিবা সিরে মগরে। এখারেই অেযােয িরলে 

মলাকরিে িারথ আওোমী লীগ কমীরিে ্াথ পকয। োজনেসিক কমীরিে একিাই লক্ষ্য হওো উসচি িা হরচ্ছ িঃুখী মােরুষে ্ারশ িা াঁড়ারো। সিসে 

আজ বুধবাে িকারল একটি কসমউসেটি মিন্টারে বাগমসেোম ওোর প ্যারেল মমেে কাউদ্ধিলে মমাহাম্মি সগোি উদ্ধিরেে বযদ্ধক্তগি িহসবল মথরক 

ঈি উ্হাে সবিেণকারল প্রধাে অসিসথে বক্তরবয একথা বরলে।  

সগোি উদ্ধিরেে িভা্সিরত্ব িারবক োত্ররেিা আসহল সিোরজে িঞ্চালোে উক্ত অেুষ্ঠারে আরো বক্তবয োরখে বীে মুদ্ধক্তরযািা সিেি আবুল বশে, 

হািাে মেিেু, শাহজাহাে েিে,  াক্তাে সলোকি আলী খাে, মিকান্দে কসবে, আব্দলু ওোিুি আেজ,ু মমাহাম্মি োসিে উদ্ধিে, সশসশে মি, েুরুল 

আবিাে ইিমাইল, মমাঃ মিসলম উদ্ধিে, মাহমুি জরুেল প্রমুখ।  

মমেে আেও বরলে, িেকাে একটি উন্নি ও িমৃি বাংলারিশ গড়াে মাধযরম জাসিে স্িাে লাসলি ¯^প্ন বািবােরে কাজ করে যারচ্ছ। এ লরক্ষ্য 

গহৃহীে ভূসমহীে ্সেবারেে মরধয জসম ও েে সবিেণ এবং আসথ পকভারব িচ্ছল কোে জেয োো ধেরেে কম পিসূচ গ্রহণ করেরে এবং ্সবত্র েমজাে 

মারি খািয ও সেিয প্ররোাজেীে দ্রবয িামগ্রী িে কেরি ্ারে মিজেয ভিুপসক মূরলয মিরশে এক মকাটি মােুষরক কার পে আওিাে এরে সেিয 

প্ররোজেীে ্ণয িেবোহ করেরে। চট্টগ্রারমও মিই কম পিূসচে অংশ সহরিরব ্াাঁচ লক্ষ্ ্সেবােরক িহােিা প্রিাে কো হরেরে বরল মমেে উরল্লখ 

করেে। সিসে প্রসিরবসশ, সেকিজে ও আসথ পক অিচ্ছল বযদ্ধক্তরিে িারথ ঈরিে আেন্দ ভাগাভাসগ করে সেরি িবাইরক আহŸাাে জাোে। 

 

 

চসিে আকয়াশ্চিত পসবত্র ঈদযু সিতকরর 

িামাকতর িময়িূসচ 

 

্সবত্র ঈিুল সিিরেে ঈি জামারিে িকল প্রস্তুসি িম্পন্ন করেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে। ঈিুল সিিরেে জামারিে প্রথম ও প্রধাে জামাি 

িকাল ৮ িাে জািীে মিদ্ধজি জসমেিুল িালাহ ্জািীে মিদ্ধজরি অেুটষ্ঠি হরব। সিিীে জামাি হরব িকাল ৯িাে। প্রথম জামারি ইমামসি কেরবে 
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জসমেিুল িালাহ জািীে মিদ্ধজরিে খসিব আল্লামা সিেি আবু িারলব মমাহাম্মি আলাউদ্ধিীে আল কারিেী এবং সিিীে জামারি ইমামসি কেরবে 

ম্শ ইমাম হারিজ মমৌলাো আহমিুল হক। লালিীসে সিটি কর্ পারেশে শাহী জারম মিদ্ধজরি ঈি জামাি অেুটষ্ঠি হরব িকাল ৮ িাে। েগেীরি 

সিটি কর্ পারেশরেে িত্ত¡াাবধারে িকাল ৮িাে িুগন্ধা আবাসিক এলাকা জারম মিদ্ধজি, হযেি মশখ িসেি (ো.) চশমা ঈিগাহ মিদ্ধজি, চশবাজাে 

সিটি কর্ পারেশে জারম মিদ্ধজি, জহুে হকপাি মারকপি জারম মিদ্ধজি, িসক্ষ্ণ খুলশী (সভআইস্) আবাসিক এলাকা জারম মিদ্ধজি, আরেিীে েগে 

মকন্দ্রীে কবেস্থাে জারম মিদ্ধজি, িাগসেকা গরুবাজাে জারম মিদ্ধজি ও মা আরেশা সিদ্ধিকী জারম মিদ্ধজি (িাগসেকা জহুে আহমি মচৌধুেী 

মস্টস োম িংলগ্ন) ঈি জামাি অেুটষ্ঠি হরব। এোড়াও েগেীে ৪১টি ওোর প িসিি ওো প কাউদ্ধিলগরণে িত্ত¡াাবধারে একটি করে প্রধাে ঈি 

জামাি স্ব স্ব মিদ্ধজি বা ঈিগারহ অেুটষ্ঠি হরব। 

 

স্বাক্ষসরত/- 

 ককালাম মচৌধুেী   

জেিংরযাগ কম পকিপা কঅসিসেক্ত িাসেত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে 
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