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চসিক ৬ষ্ঠ সির্ বাসচত পসিষদেি ির্ম িাধািণ িভায় মময়ি 

চট্টগ্রাদমি িকল উন্নয়ি কম বকাদে 

চসিদকি িমৃ্পক্ততা র্াড়াদত হদর্ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী নগেীরে িেকারেে ম  িকল উন্নয়ন কম পকান্ড চলরে মিগুরলা ম ন ঝুুঁ সক ও ঝারমলা মুক্ত 

থারক, নাগসেক সনো্ ত্তা সবঘœ ও জনদুর্পারগে কােণ হরয় না দাুঁড়ায় এবং সনসব পরঘœ কাজ িম্পাদন হরে ্ারে মি জনয মদখ- া্ল, েদােকী ও িমš^য় 

িাধরনে দাসয়ত্ব, কেত পত্ব ও কেপবয ্ালরন চসিকরক িম্পতক্ত কেরে হরব বরল সেসন মন্তবয করে বরলন, চসিরকে কম প্ সেষদ সনব পাসচে জনসসেসনসধরদে সনরয় 

গটিে। ম  মকান কম পকারন্ড জবাবসদসহো দায়বদ্ধোে সবষয়টি অনযানয মিবা িংস্থাে েুলনায় চসিরকেই িবরচরয় মবসশ। নগেীে চলমান উন্নয়ন কম পকারন্ড ও 

মমগা সকল্প বাস্তবায়রন সিসিএ, ওয়ািা, সবদুযৎিহ অনযানয মিবা িংস্থাে বড় ধেরণে ম  িংসিষ্টো েরয়রে মি েুলনায় চসিরকে িম্পতক্তো িামানয। েরব 

সকল্প বাস্তবায়রন চলমান কা পক্ররমে অরনক মেরেই নানান িমিযা, ম্াগাসন্ত এমনসক অনাকাক্সিেে সাণহাসন ঘিরে। এিরবে দায় সকল্প বাস্তবায়নকােী 

কেত প্ রেে হরলও িাধােণ মানুরষে িমারলাচনাে েীে থারক চসিরকে সদরকই। কােণ চসিক কম প্ সেষদ সনব পাসচে জনসসেসনসধরদে সনরয়ই গটিে। আজ 

বতহস্পসেবাে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোেন নগে ্বরনে মক.সব আবদুি িাত্তাে সমলনায়েরন অনুটিে চসিরকে ৬ি ্সেষরদে ৯ম 

িাধােণ ি্ায় ি া্্ সেে বক্তরবয মময়ে একথাগুরলা বরলন। 

মময়ে আরো বরলন, আসম সিন সিটি মদখরে চাই। ্সেচ্ছন্ন সব া্রগ করয়ক হাজাে কম পকেপা-কম পচােী আরে োরদে েদােকী কেরেন কাউক্সিলেগণ। 

োে্েও চট্টগ্রাম ্সে্ূণ প সিন সিটি হরয় উিরে ্ারেসন। মকান মকান স্থারন ময়লা-আবজপনা ্রড় থাকরে মদখা  ায়। সেসন বরলন, এখন মথরক এে দায় 

বেপারব কাউক্সিলেগরণে উ্ে। নগেীে আরলাকায়রনে সবষরয় মকান অজহুাে শুনরে চাই না। োে চুসে হরয়রে, বাল্ব নষ্ট হরয় মগরে এিব িুনরকা কােণ দাুঁড় 

কোরনা  ারব না। আরলাকায়রনে মেরে মকান োড় মদয়া  ারব না। 

মময়ে ্সলসথনমুক্ত নগেীে অঙ্গীকাে বযক্ত করে বরলন, আ্ােে: চকবাজাে, কণ পফুলী, কাজীে মদউেী কাুঁচা বাজােরক ্সলসথন মুক্ত কোে আওোয় আনা 

হরয়রে। ্ পায়ক্ররম ্ুরো নগেীে কাুঁচা বাজােগুরলারক এই কা পক্ররমে আওোয় আনা হরব।  

নগেীে ফুি্ােগুরলা অববধ দখল মুক্ত কোে সেযয় বযক্ত করে সেসন বরলন, নগেীে ফুি্ােগুরলা  েবােই দখল মুক্ত কো হরয়রে ো েেবােই আবােও 

মবদখল হরয়  ায়! এবােও ফুি্ােগুরলা অববধ দখল মুক্ত কো হরব। এে্েও  সদ মকউ ফুি্াে দখল করে বযবিা করে োরদে আইরনে আওোয় এরন 

শাক্সস্তে বযবস্থা কো হরব।  

সেসন আরো বরলন, অববধ া্রব নালা-নদম পা-খাল িমূরহে উ্ে ¯ø  ্ াব ও স্থা্ না কােণও জলাবদ্ধোে আরেকটি বড় কােণ। অববধ ¯ø  ্ াব ও 

স্থা্ নাগুরলা সনজ উরদযারগ িসেরয় মফলরে হরব। অনযাথায় কর্ পারেশন ভ্রামযমান আদালরেে মাধযরম মজল জসেমানিহ করিাে বযবস্থা গ্রহণ কেরব। েরব 

নালাে উ্ে ¯ø  ্ াব বিারনাে দাসয়ত্ব চসিরকে। সেসন মো্ সকাশ করে বরলন, বহদ্দােহাি মমাড় মথরক মোজ গারিপন ্ পন্ত ও সিটি মোরিে সকেু অংরশে 

মবহাল অবস্থা ৪ বেরেও কারিসন। এই অংশগুরলা নগেীে একটি দুসব পষহ সচে। সেসন জানান এসলর্রিি এিরসি সকল্প ও জলাবদ্ধোে মমগা সকল্প 

বাস্তবায়ন কেরে সগরয় ম  মাটিগুরলা উরত্তালন কো হরয়রে ো খারলে দু’্ারশ অনযসদরক োস্তাে ্ারশ োখাে ফরল  ানজি ও জলজরিে িতটষ্ট হরয়রে। 

ফরল নাগসেক দুর্পাগ িতটষ্ট হরয়রে। এই শুষ্ক মমৌিুরম সকল্প বাস্তবায়নকােীগণরক সনজ দাসয়রত্ব উরত্তাসলে মাটি িসেরয় মনয়াে আহŸ্ান জানান। এবযা্ ারে 

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কেত প্ ে ও সকল্প বাস্তবায়ন িংস্থাে িারথ িমš^ময়ে সবষয়টিও েুরল ধো হয়। সেসন আরো জানান, নগেীে উ্কূলবেী ১১টি ওয়ারিপ 

আ্দকালীন আশ্রয় মকন্দ্র গরড় মোলা হরব এবং ম খারন ফায়াে িাস্পি মেশন থাকা উসচে মিখারন ো স্থা্ রনে উরদযাগ গ্রহণ কো হরব। জন্মসনবন্ধন 

সনরয় জটিলো িম্পরকপ সেসন বরলন, এই সক্সক্রয়াটি খুবই মিসকসনকযাল িমিযাগুরলা সচসিে করে জন্মসনবন্ধন কা পক্রমরক অসধকেে গসেশীল কো হরব। 

মময়ে মশক সনধরনে বযা্ াে আরো ৩ মাি িময় সনধ পােরণে কথা উরল্লখ করে বরলন, এই িমরয়  াো মে কেরবন োরদে সনো্ দ িুেো ম্াষাক মদয়া 

হরব। মময়ে নগেীে িড়রকে ম  অংরশ ট্রাক, কা্পাি ্যান দাুঁসড়রয় মথরক অরঘাসষে েযারন্ড ্সেণে কো হরয়রে মিগুরলা িনাক্ত করে  থা থ বযবস্থা সনরে 

কাউক্সিলরদে ্োমশ প মদন। চসিক মাসলকানাধীন ম  িকল জায়গা অববধ দখলদােরদে দখরল আরে োে একটি োসলকা সস্তুে কোে জনয কাউক্সিলেরদে 

সসে আহŸ্ান জানান। ি া্য় েযাক্সন্ডং কসমটিে কা পক্রম িমূহ িব পিম্মসেক্ররম অনুরমাদন কো হয়। 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকেপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলরমে িঞ্চালনায় অনুটিে িাধােণ ি া্য় আরো বক্তবয োরখন ্যারনল মময়ে মমা. 

সগয়াি উক্সদ্দন, আফরোজা কালাম, িসচব খারলদ মাহমুদ, সধান োজ¯^ কম পকেপা মমা. নজরুল ইিলাম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সধান 

সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনকিহ ওয়ািপ কাউক্সিলে ও িংেসেে কাউক্সিলেবতন্দ। 

ি্ায় এক সস্তারব সবগে িাধােণ ি্াে ্ে মথরক এ ্ পন্ত নগেীরে  াো মতেুয বেণ করেরেন োরদে আত্মাে মাগরফোে কামনা কো হয়। ি া্ে শুরুরে 

মকাোন মেলাওয়াে ও মমানাজাে ্সেচালনা করেন চসিক মাদ্রািা ্সেদশ পক মাওলানা মমাহাম্মদ হারুনুে েশীদ। 
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