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শামসুল আলমমর মৃত্য ুমত্ 

সসটি মময়মর’র মশাক 

 

লালখান বাজাে ওয়ার্প কাউন্সিলে আবুল হািনাত মমাহাম্মদ মবলারলে স্ তা শামিুল আলম (৭০) আজ মিামবাে সবরকরল এক মম পাসিক িড়ক দূর্ পিনায় 

মৃতয ুবেণ কেরন। তাাঁে মৃতয ুরত চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী গেীে মশাক সকাশ করেরেন। সতসন এক মশাক বাতপায় মেহয রমে 

রুরহে মাগরেোত কামনা করেন এবং মশাক িি) ্সেবােব-্সেজরনে সসত িমরবদনা প্তা্ ন করেন।  

 

সমসম সুপার মামকেমির ৩যুগপূসত্ে উৎসমের উমবাধনী অনুষ্ঠামন মময়র 

মেশী পণ্ু সেক্রময়র মাধুমম অর্ েননসত্ক 

উন্নয়মন েুেসায়ীমের ভূসমকা রাখার আহোন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী নগে উন্নয়রন বুবিায়ীরদে িহর াসগতা কামনা করে বরলন, নাগসেকরদে িুারেে সবসনমরয় 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন নাগসেক মিবা সনন্সিত করে থারক। চট্টগ্রাম আমারদে িকরলে সসয় শহে। এ শহরেে উন্নয়ন, ্সেস্কাে ্সেচ্ছন্ন, আরলাকায়ন, 

িবুজায়ন ও ্সেরবশ বান্ধব দৃটিনন্দন নগেী গড়াে মেরে আসথ পক িেমতা সরয়াজন। এরেরে িেকারেে িহর াসগতা থাকরলও নাগসেকরদে িহর াসগতাও 

সরয়াজন। সতসন বরলন, িাো মদরশে মরধু একমাে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন স্বাস্থ্ু ও সশো কা পক্রম চাসলরয়  ারচ্ছ। ম খারন সায় ৪০ মকাটি িাকা েতয পকী 

সদরত হয়। তাই সনয়সমত ম্ৌেকে ও মের্ লাইরিি নবায়রনে উ্ে গুরুত্বারো্  করে বরলন, নগেীে উন্নয়ন ও মিৌন্দ পু বধ পরনে জনু আ্নারদে 

িহর াসগতা সরয়াজন। মময়ে জানান, িাোরদরশ চট্টগ্রারমে বুবিায়ীোই মনতৃত্ব সদরচ্ছ। িততা ও ইচ্ছা থাকরল িমস্ত বাধা অসতক্রম করে কান্সেেত লরেু 

ম্ৌোরনা িম্ভব। সতসন বরলন, বাঙালীে হাজাে বেরেে ইসতহাি অরনক মনতা ¯^াাধীনতাে জনু িংগ্রাম করেরেন সকন্তু মকান মনতাই িেল হনসন। একমাে 

বঙ্গবনু্ধে মনতৃরত্ব আমো ¯^াাধীনতা অজপরন িেল হরয়সে। তরব দূেপাগুজনক হরচ্ছ ্ৃসথবীে মদরশ মদরশ  াো ¯^াাধীনতা এরন সদরয়রেন তারদে স্মেণ এবং 

ম পাদা  ুগ  ুগ ধরে করে আিরলও কুলাঙ্গাে সকেয  বাঙাসল ইসতহাি সবকৃসত করে বঙ্গবনু্ধরক অ¯^াীকাে কোে ্ায়তাো করে সকন্তু তাো িেল হরত ্ারে সন। 

দীর্ প ২১ বেে ্ে বঙ্গবনু্ধ কনুা সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা েমতায় আিাে ্ে মদশ আজ ১১টি উন্নত মদরশে মরধু স্থ্ান করে সনরয়রে। তাে মনতৃরত্ব বাংলারদশ 

সবরে আজ উন্নয়রনে মোল মরর্ল। আজ মিামবাে িকারল সমসম িু্াে মারকপরিে সতন  ুগ্ূসতপ অনুষ্ঠারন সধান অসতসথে বক্তরবু মময়ে একথা বরলন। 

সমসম িু্াে মারকপি বুবিায়ী িসমসতে োেসা) িো্ সত সদলী্  কুমাে ধে এে িো্ সতরত্ব ও েেহাদুল ইিলারমে িঞ্চালনায় সবরশষ অসতসথে বক্তবু 

োরখন চসিক ্ুারনল মময়ে মমা. সগয়াি উন্সিন, ¯^াাগত বক্তবু োরখন িাধােণ িম্পাদক এ.মক.এম আবদুল হান্নান আকবে। 

সতসন চট্টগ্রামরক িবুজায়ন কো, নগেীে িকল ওয়ারর্প খাসল জায়গায় বাগান ও মখলাে মাঠ, সশশু ্াকপ ও োদবাগান কোে ্সেকল্পনা গ্রহণ কো হরয়রে বরল 

জানান। এই বুা্ ারে নগেবািীে িহর াসগতা কামনা করেন। সতসন বরলন, সমসম িু্াে মারকপি চট্টগ্রারমে একটি ঐসতহুবাহী মারকপি। ৩ ুগ ্ পি ্রণুে 

গুণগত মান বজায় মেরখ মাসলক-কম পচােী ও গ্রাহকরদে মরধু িুিম্পকপ িৃটিে মাধুরম তাো তারদে ঐসতহুরক ধরে োখরত ্াোয় সতসন তারদেরক 

অসেনন্দন জানান। মময়ে বরলন, একিময় আমারদে মিসলন, জামদাসন কা্ রড়ে ্ৃসথবীজরুড় খুাসত সেল। বতপমারন সবরদশী ্রণুে িমারোরহ আমারদে 

মদশীয় ঐসতহুরক হাোরত বরিসে এরত করে আমারদে তাাঁত সশল্প সায় সবলুস)ে ্রথ। তাই মদশীয় ্ণু উৎ্াদনকােীরদে আমারদে উৎিাসহত কেরত হরব। 

মময়ে মদশীয় ্ণু সবক্ররয়ে উ্ে মজাে সদরয় অথ পননসতক উন্নয়রন েূসমকা োখাে জনু বুবিায়ীরদে সসত আহŸাান জানান। 

 

সকল সি ও কর আোময় চসসমকর 

সামর্ অংশীোর হমত্ চায় “সেকাশ” 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারথ মমাবাইল মোন সেসিক অথ প হস্তািে মিবাদানকােী সসতষ্ঠান “সবকাশ” সধান 

কা পালরয়ে কম পকতপাগণ আজ মিামবাে িকারল কর্ পারেশরনে িাইগাে্ািস্থ্ অস্থ্ায়ী অসেরিে মময়ে দ)রে মিৌজনু িাোত কেরত আরিন। 

িাোতকারল সবকাশ মনতৃবৃন্দ তারদে সবসেন্ন মিবা িম্পরকপ মময়েরক অবসহত করে জানান, বতপমারন িেকারেে সর্ন্সজিাল বাংলারদশ গড়াে ¯^প্নরক আমো 

বাস্তরব রূ্াসয়ত কেরত চাই। তাো বরলন, আমারদে সসতষ্ঠান শুধু বুবিা ্সেচালনাই করেনা আমো মমাবাইরলে মাধুরম ‘সবকাশ’ এুা্ ি্ এে মাধুরম 

সমসনরিে মরধু আসথ পক মলনরদন িহ সবদুুৎ, ওয়ািা, গুাি, টিএন্ডটিে বুবস্থ্া মেরখসে। ইরতামরধু িকল ধেরণে আসথ পক মলনরদরনে মেরে আমো ‘সবকাশ’ 

এে ্ে মথরক হাজারে ১৪.৫ িাকা োরড়ে বুবস্থ্া করেসে। এরত করে জনিাধােণ সবকারশে মিবা সনরত আগ্রহী হরব আশা কসে। সবকারশে কম পকতপাগণ 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে িারথ অংশীদােী সেসিরত কর্ পারেশরনে সবসেন্ন সে ও কে আদায় সবকারশ সদারন মিবা চালু কেরত মময়েরক অনুরোধ করেন। 

মময়ে তারদে সস্তাব কর্ পারেশরনে সহিাব সবোরগে িারথ আলা্  করে নাগসেক মিবাে স্বারথ প িাশ্রয়ী হরল বুবস্থ্া সনরবন বরল আোি মদন। এিময় চসিক 

সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সবকাশ সলসমরিরর্ে উ্রদিা আব্দলু আন্সজজ খান, মহা 

বুবস্থ্া্ ক আবু িারলহ মমা. মঈনুন্সিন, িহ-িো্ সত,বুবিা উন্নয়ন এি.এম মবলাল আহরমদ, আঞ্চসলক বুবস্থ্া্ ক িরোয়াে জাহান শাসকল উ্সস্থ্ত 

সেরলন। 

 

মময়মরর সামর্ নে-সনে োসচত্ কাউন্সিলর টিনুর মসৌজনু সাক্ষাত্ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারথ আজ মিামবাে দু্ুরে িাইগাে্ািস্থ্ কর্ পারেশন অসেরি মময়ে দ)রে ১৬নং 

চকবাজাে ওয়ারর্পে নব সনব পাসচত কাউন্সিলে নুে মমাস্তাো টিনু মিৌজনু িাোত কেরত আরিন। িাোতকারল মময়ে কাউন্সিলে টিনুে িারথ কুশল সবসনময় 

করেন। আলা্ কারল টিনু চকবাজাে ওয়ারর্পে উন্নয়রন তাাঁে মময়াদকারল মময়ে মেজাউল কসেরমে িাসব পক িহর াসগতা ্ারবন বরল সতুাশা করেন। উরেখু 

আগামী ৭ নরেম্বে মোববাে স্থ্ানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয় টিনুে শ্থ গ্রহরণে কথা েরয়রে। িবসকেয  টঠকঠাক থাকরল সতসন ওইসদন শ্থ সনরবন। এিময় 

কাউন্সিলে হাজী নুরুল হক, জহে লাল হাজােী, আবদুি িালাম মািুম, হািান মুোদ সবপ্লব উ্সস্থ্ত সেরলন। 

 

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



 

  

 

  

পাহাসিকা আোসসক এলাকায় আমলাকায়ন উমবাধমন মময়র 

পসরকসিত্ আমলাকায়ন সমাজমক পসরশুদ্ধ কমর 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেীে আরলাকায়ন বুবস্থ্া্ না আমারদে অনুতম মিবা কা পক্রম। িড়কগুরলা 

আরলা ঝলমল করে িমাজ মথরক অন্ধকাে দূে কোিাই আমারদে একমাে উরিশু। কােণ আরলাক ¯^ল্পতা ও অন্ধকাে অ্োধ সবণতাে মাো বাড়ায়। 

তাই ্সেকসল্পত আরলাকায়ন িমাজরক ্সেশুদ্ধ কোে সধান বুবস্থ্া্ না। সতসন গতকাল েসববাে িন্ধুায় বাংলারদশ মকা-অ্ারেটিে হাউন্সজং মিািাইটি 

সলসমরির্ ্াহাসড়কা আবাসিক এলাকায় িড়ক আরলাকায়ন কারজে শুে উরবাধরনে সধান অসতসথ সহরিরব বক্তবু োখরত সগরয় একথা বরলন। মিািাইটিে 

িো্ সত মমা. সগয়ািউন্সিরনে িো্ সতরত্ব অনুটষ্ঠত উরবাধনী িোয় সবরশষ অসতসথ সহরিরব বক্তবু োরখন ্ুারনল মময়ে মমা. সগয়াি উন্সিন, বজপু স্ট্ুান্সন্ডং 

কসমটিে িো্ সত কাউন্সিলে মমাবােক আলী, সবদুুৎ ও ্াসন স্ট্ুান্সন্ডং কসমটিে িো্ সত মমা. মমারশ পদ আলম, িংেসেত কাউন্সিলে মজিসমন ্ােেীন 

মজসি, মিািাইটিে িাধােণ িম্পাদক মমা. হাসববুোহ, িদিু আবু তারহে, চসিক তি¡াাবধায়ক সরকৌশলী ঝুলন কুমাে দাশ, সনব পাহী সরকৌশলী মেজাউল বােী, 

অসতসেক্ত সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী, স্থ্ানীয় আওয়ামী লীগ মনতা আবদুল নবী মলদু, মিািাইটিে িারবক িাধােণ িম্পাদক এনামুল 

হক, িরিাষ বড়–য়া, মমাহাম্মদ সেরোজ সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ্াহাসড়কা আবাসিক ৬০ বেে আরগে এলাকা। দীর্ পকাল ্সেকসল্পত আরলাকায়রনে মকান বুবস্থ্া্ না সেল না। চসিক এখারন 

আরলাকায়রন হাত মদয়াে ্ে এলাকা নতযন রূ্ ধােণ করেরে। েসবষুরত কাাঁচা িড়কগুরলা ্াকা কেণ িহ অনুানু ম  িমিুাগুরলাে কথা মিািাইটিে 

িো্ সত উরেখ করেরেন তা ্ পায়ক্ররম িমাধান কো হরব বরল আোি সদান করেন। সতসন মদরশে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে মনতৃরত্ব উন্নয়ন কম পকারন্ডে 

সেসেন্সস্ত সদরয় বরলন, আমারদে  াো তলসবহীন ঝুসড় বরল অ্বাদ সদরয়সেল তাোই এখন িাধুবাদ জানারচ্ছ। একিময় অরনরকেই একমুরঠা ্ািা োত 

জিুরতা না তাো এখন দুরবলা মখরত ্াোে মত িামথ পুবান হরয়রে। এমনসক করোনা মহামােীরত মকউ না মখরয় মাো  ায় সন। করোনাকারল অরনক উন্নত 

মদশ মখই হাোরলও বাংলারদশ রু্রে দাাঁসড়রয়রে। সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা চট্টগ্রামরক জাতীয় িমৃন্সদ্ধ-সবৃন্সদ্ধ-জাতীয় আরয়ে নতযন নতযন উৎি িৃটিে মকরে 

্সেণত করেরেন। তাই চট্টগ্রারমে গুরুত্ব আজ অরনকাংরশ মবরড়রে বরলই নগেবািীে দাসয়ত্বও অরনক মবরড়রে। সতসন আরো জানান নগেীে ২৭৬ 

সকরলাসমিাে িড়রক এল.ই.সর্ লাইি স্থ্া্ রনে সকল্প বাস্তবায়ন চলমান েরয়রে। ইরতামরধু সায় ৭৬ সকরলাসমিাে িড়রক এল.ই.সর্ লাইি সসতস্থ্া্ ন কো 

হরয়রে। বাসকগুরলা ্ পায়ক্ররম স্থ্া্ ন কাজ মশষ কো হরব এরত করে নগেীরত মকাথাও আরলাহীন অবস্থ্ায় থাকরবনা বরল আশা সকাশ করেন। 

 

 

মময়মরর সামর্ চসসক কাট্টলী উচ্চ সেেুালয় ও কমলমজর নে গটিত্ কসমটির সাক্ষাত্ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারথ িাইগাে্ািস্থ্ সধান কা পালরয় তাাঁে দ)রে চসিক ্সেচাসলত কাট্টলী সিটি 

কর্ পারেশন উচ্চ সবদুালয় ও করলরজে নব গটঠত কসমটিে িদিুবৃন্দ মিৌজনু িাোত করেন। িাোতকারল মময়ে বরলন, করোনা অসতমােীে কবরল 

দীর্ পসদন সশো সসতষ্ঠারন োে-োেী স্বশেীরে উ্সস্থ্ত হরত না ্াোয় তারদেরক সসতষ্ঠানমুখী কোে জনু মানসিকোরব উিী) কেরত হরব। স্বাস্থ্ুসবসধ 

্ালন োে-োেীরদে জীবনাচেরণে অংশ সহরিরব ্সেণত কেরত হরব। সশোে মান উন্নয়রনে জনু োে সশেক অসেোবকরদে ন্সেমান্সেক িংর ারগে 

মেরে সশেকরদে িুন্দে িমন্বয় স্থ্া্ রনে মাধুরম মদরশে সশো বুবস্থ্ারক  ুরগে চাসহদাে িারথ এসগরয় সনরয় ম রত হরব। সতসন নবগটঠত কসমটিরক শুরেচ্ছা 

ও অসেনন্দন জানান। 

নব-সনব পাসচত িো্ সত কাউন্সিলে র্. সনোে উন্সিন আহরমদ মঞ্জুে মনতৃরত্ব িাোতকারল সধান সশেক আবুল কারশম, অসেোবক িদিু শংকে কুমাে 

দাশ, আবু িুসেয়ান, নু্ুে মদ, সশেক সসতসনসধ ইয়ািসমন মবগম, নাজমুল হািান সমুখ উ্সস্থ্ত সেরলন 

 

স্বাক্ষসরত্/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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