চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরেে
প
যাবতীয় উন্নয়ে ও সিবাধমী কাজ
সেবাসচত
প
কাউন্সিলে এে মাধযরম িম্পাসিত হরব এ সেরে সকাে ধেরেে
্ে্াসতত্ব থাকরব ো। ৩৬ েং স ািাইলডাঙ্গা ওয়ারডপ উ্ সেবাচরে
প
সেবাসচত
প
ওয়াডপ কাউন্সিলে এে িাসয়ত্বভাে গ্রহণ অেুষ্ঠারে সময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, ৩৬ নং
প্রগািাইেডাঙ্গা ওয়ারডপ কাউন্সিেে ্রে উ্ সনিাচরন
প
েেীয় প্রকান োর্থীরক চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীেীগ মরনানয়ন না প্রেয়া িরেও একজন িাংিে সনিাচনী
প
আচেণসিসি েংঘন করে নগ্নভারি সনিাচনরক
প
েভাসিত কোে েরচষ্টা চাসেরয়সিে।
া গ্রহণর াগয সিে না। প্রময়ে িরেন, অিাি, সনের্ক্ষ ও িুষ্ঠ সনিাচরনে
প
মিয সেরয়
জনগরণে প্রভারি সনিাসচত
প
কাউন্সিেে জাহাঙ্গীে আেম প্রচৌিুেী শ্র্থ গ্রহণ করে
আজ োসয়ে গ্রহণ কেে। তাে উ্ে জনগরণে আস্থা ও সিশ্বাি সিে িরেই সতসন ৪র্থ প
িারেে মত কাউন্সিেে ্রে সনিাসচত
প
হরয়রিন- া সিেে ঘিনা। চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
ািতীয় উন্নয়ন ও প্রিিািমী কাজ সনিাসচত
প
কাউন্সিেে এে মািযরম
িম্পাসেত হরি এ প্রক্ষরে প্রকান িেরনে ্ক্ষ্াসতে র্থাকরি না। সনিাসচত
প
েসতসনসি
সহরিরি োয়িদ্ধতা প্রর্থরক তারক জনগরণে প্রিিা শতভাগ তারেে প্রোেরগাড়ায়
প্র্ৌৌঁরি সেরত হরি। প্রময়ে িরেন, আগামী ২ িিে জাহাঙ্গীে আেরমে মািযরম ৩৬
নং প্রগািাইেডাঙ্গা ওয়ারডপ উন্নয়ণ,্সেচ্ছন্নতা, আরোকায়ন, সশক্ষা ও স্বাস্থয প্রিিা
্সেচাসেত হরি। এিমরয়ে মরিয অে ওয়ারডপে অসেগসে োজ্র্থ শতভাগ উন্নয়ন
িহ আরোসকত কো হরি। সতসন এোকািািী িকেরক প্রিিা ও উন্নয়রনে কারজ
িহর াসগতাে আহিান জানান। ১৩ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, সিরকরে ৩৬ নং
প্রগািাইেডাঙ্গা

ওয়ারডপে

প্রিচাশাহ

জারম

মিন্সজরেে

সনচতোয়

৩৬

নং

প্রগািাইেডাঙ্গা ওয়ারডপে নিসনিাসচত
প
কাউন্সিেে জাহাঙ্গীে আেম প্রচৌিুেীে
োসয়েগ্রহণ ও ওয়াডপ কাে্ ােয় উরবািন উ্েরক্ষ অনুটষ্ঠত িুসি িমারিরশ েিান
অসতসর্থে ভাষরন প্রময়ে এ আহিান জানান। সনিাসচত
প
কাউন্সিেে জাহাঙ্গীে আেম

প্রচৌিুেীে িভা্সতরে অনুটষ্ঠত িুসি িমারিরশ িক্তিয োরখন আওয়ামীেীগ প্রনতা
জসিম উন্সদ্দন প্রচৌিুেী,সনিু ্াসেত, নুে প্রহারিন, টিিু মসিক, িন্দে ট্রাক মাসেক
এরিাসিরয়শরনে

ুগ্ম

িািােন

িম্পােক

প্রিারহে।

অনুষ্ঠারন

মহানগে

আওয়ামীেীরগে িেিয প্রিোে আহমে,প্রমােরশে আেম,নুরুন নিী সেিন িহ
আওয়ামীেীগ,আওয়ামী ুিেীগ, িােেীগ িহ নানা প্রেনী ও প্র্শাে প্রনতৃিৃন্দ
উ্সস্থত সিরেন। িুসি িমারিরশে ্ে প্রময়ে সনিাসচত
প
কাউন্সিেে জাহাঙ্গীে আেম
প্রচৌিুেীরক িারর্থ সনরয় ওয়াডপ কাে্ ােয় উরবািন প্রশরষ তারক োসয়ে িুন্সিরয় প্রেন।
উরিখয প্র , ৩৬ নং প্রগািাইেডাঙ্গা ওয়ারডপে সনিাসচত
প
কাউন্সিেে হাসিিুে হরকে
মৃতযযজসণত কােরন উক্ত ওয়ারডপ ২৯ মাচপ ২০১৮ সি. অনুটষ্ঠত উ্ সনিাচরন
প
৪র্থিারেে
প
মত কাউন্সিেে ্রে জাহাঙ্গীে আেম প্রচৌিুেী সনিাসচত
প
হন। গত ১০ প্রম ২০১৮ সি.
স্থানীয় িেকাে, ্িী উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণােরয়ে মাননীয় মন্ত্রীে সনকি শ্র্থ
গ্রহণ প্রশরষ ১৩ প্রম োসয়ে গ্রহণ করেন জাহাঙ্গীে আেম প্রচৌিুেী।
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

সিটি সময়রেে িারথ সিসল্াইরেে োষ্ট্রিূরতে সিৌজেয িাোত
১০ প্রম ২০১৮ সি. িৃহস্পসতিাে, েু্ুরে নগেভিরন প্রময়ে েিরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারর্থ প্রিৌজনয িাক্ষাত করেন
িাংোরেরশ সন ুক্ত সিসে্াইরনে মানযিে োষ্ট্রেূত Vicente Vivencio T. Bandillo।
িাক্ষারত তাো উভয় প্রেরশে স্বার্থ িংক্রান্ত
প
সিষরয় আরোচনা করেন। এ িময় প্রময়ে
োষ্ট্রেূতরক তাাঁে েিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মরনাগ্রাম খসচত প্রক্রস্ট ও িুে
সেরয় িেণ করেন। সিসে্াইরনে োষ্ট্রেূত তাে প্রেখা একটি িই প্রময়েরক উ্হাে
প্রেন। আরোচনায় প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রিিািমী কা ক্রম
প
িম্পরকপ
োষ্ট্রেূতরক অিসহত করেন। সতসন িরেন, িাংোরেরশে িারর্থ সিসে্াইরনে নানা
সিষরয় সমে েরয়রি। প্রময়ে িন্দে নগেী চট্টগ্রাম এিং সিসে্াইরনে িীরভা সিটিে
িারর্থ িয ইন সিটি সেরেশানশী্ গরড় প্রতাোে ইচ্ছা িযক্ত করেন। োষ্ট্রেূত এ সিষরয়
কা কে
প
উরেযাগ গ্রহরনে সিদ্ধান্ত জানান। প্রময়ে আরো িরেন, চট্টগ্রাম
আন্তজপাসতক মারনে একটি েিান িন্দে নগেী। প্রেরশে আমোনী-েিানী চট্টগ্রাম
িন্দরেে মািযরম িম্পন্ন হয়। চট্টগ্রামরক সিশ্বমারনে নগেী সহরিরি গড়াে েরচষ্টা
চেরি। সতসন চট্টগ্রামরক সনো্ে ও সিসনরয়াগ িান্ধি এোকা সহরিরি আখযাসয়ত করে
িরেন, সিসে্াইন চট্টগ্রারম সিসনরয়ারগ আগ্রহী হরে চট্টগ্রামিািী স্বাগত জানারি।

িাক্ষাত বিঠরক সিসে্াইরনে োষ্ট্রেূত Vicente Vivencio T. Bandillo তাাঁে প্রেরশে
িে-মূে, মাি ও জনশন্সক্ত সিরেরশ েিানীে নানাসেক তয রে িরে িরেন, িাংোরেশ
এিং সিসে্াইরনে মরিয নানা প্রক্ষরে সমে েরয়রি। োষ্ট্রেূত উভয় প্রেরশে িনিুে
আরো িুেৃঢ় কোে ইচ্ছা িযক্ত করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
ভােোি েিান
সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. আিুে প্রহারিন, েিান ্সেকল্পনাসিে এ প্রক এম প্রেজাউে
কসেম, জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা. আিেুে েসহম, িাংোরেরশে সিসে্াইরনে
অনাোেী কনিাল্ট এম এ আওয়াে ও সিসে্াইন েূতািারিে উর্ধ্তন
প
কমকতপ
প াো
উ্সস্থত সিরেন।
চট্টগ্রাম-১৩ প্রম ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশে
প
্সেচাসলত
১১ টি সশো প্রসতষ্ঠাে ্সেচালো কসমটিে িভা অেুটষ্ঠত
১৩ প্রম ২০১৮ সি.েসিিাে, েু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িরেেন করক্ষ সিটি
প্রময়ে ও সশক্ষা েসতষ্ঠান িমূরহে ্সেচােনা কসমটিে িভা্সত আ জ ম নাসিে
উদ্দীন এে িভা্সতরে িোই্াড়া সিটি কর্ারেশন
প
উচ্চ সিেযােয়, ্াঠানিযেী সিটি
কর্ারেশন
প
িােক উচ্চ সিেযােয়, জামােখান কুিুম কুমােী সিটি কর্ারেশন
প
িাসেকা উচ্চ সিেযােয়, গুে-এজাে প্রিগম সিটি কর্ারেশন
প
মুিসেম িাসেকা উচ্চ
সিেযােয়, হাসেশহে আহমে সময়া সিটি কর্ারেশন
প
িাসেকা উচ্চ সিেযােয়,
িাগমসনোম সিটি কর্ারেশন
প
িাসেকা উচ্চ সিেযােয়, জহযে আহমে প্রচৌিুেী সিটি
কর্ারেশন
প
োর্থসমক সিেযােয়, সিরোজশাহ সিটি কর্ারেশন
প
িাসেকা উচ্চ
সিেযােয়, োমািাজাে এ এ সিটি কর্ারেশন
প
িােক উচ্চ সিেযােয়, ্ন্সিম
নাসিোিাে িোই্াড়া আিেুে হাসকম সিটি কর্ারেশন
প
সকন্ডাে গারিপ রনে, উত্তে
আগ্রািাে সিটি কর্ারেশন
প
সকন্ডাে গারিপ রনে, জহযে আহমে প্রচৌিুেী সিটি
কর্ারেশন
প
োর্থসমক সিেযােয় িহ ১১ টি সশক্ষা েসতষ্ঠারনে ্সেচােনা কসমটিে
িভা অনুটষ্ঠত হয়। িভায় সিগত কসমটিে িভাে কা সিিেণী
প
অনুরমােন এিং
আরোচয িূচীে উ্ে আরোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃসহত হয়। িভাে িভা্সতে িক্তরিয
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, সশক্ষকো হরচ্ছন জাসতে সিরিক। মানুষ
গড়াে েক্ষ কাসেগে। একমাে সশক্ষাে মািযরম গরড় উঠরত ্ারে োসয়েশীে
িুনাগসেক,উন্নত প্রেশ ও মে্ াোশীে জাসত। সতসন সশক্ষকরেে প্রেনীকরক্ষ িােিােীরেে নীসত বনসতকতা ও মূেযরিাি িম্পরকপ কাউন্সিসেং কোে উ্ে গুরুোরো্

করেন। প্রময়ে সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসেত সশক্ষা েসতষ্ঠানগুরোরত সশক্ষাে হাে ও
মান িৃন্সদ্ধে জনয ্সেচােনা কসমটি ও সশক্ষকরেে আন্তসেক হওয়াে ্োমশ প প্রেন।
িভায় সশক্ষা েসতষ্ঠান িমূরহ সশক্ষক সনরয়ারগে প্রক্ষরে মযারনন্সজং কসমটিে
অনুমসতক্ররম সিজ্ঞা্ণ প্রেয়া, ২০১৮-২০১৯ অর্থিিরে
প
২০ টি সশক্ষা েসতষ্ঠারনে
জনয নতয ন ২০টি ভিন সনমাণ,
প এিএিসি ্েীক্ষায় প্রিাডপ প্রগ্রড না ্াওয়া সতন সশক্ষা
েসতষ্ঠারনে েিানরক কােন েশারনাে
প
প্রনাটিশ েোন িহ নানা সিষরয় সিদ্ধান্ত গৃসহত
হয়। িভায় ১২ নং িোই্াড়া ওয়াডপ কাউন্সিেে হাজী িারিে আহমে িওোগে,
েিান সশক্ষা কমকতপ
প া সমরিি নান্সজয়া সশসেন এিং ্সেচােনা কসমটিে িেিয ও
িেিয িসচি িহ িংসিষ্টো উ্সস্থত সিরেন।
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

সিটি সময়রেে িারথ ্দ্মা অরয়ল সকাম্পােী সল:
এমপ্লয়ীজ ইউসেয়রেে সেতৃ বৃরেে মতসবসেময়
১৩ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, েু্ুরে নগেভিরন প্রময়ে েিরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িািােণ িম্পােক আ জ
ম নাসিে উদ্দীরনে িারর্থ ্দ্মা অরয়ে প্রকাম্পানী সে: এমপ্লয়ীজ ইউসনয়রনে প্রনতৃিৃন্দ
মতসিসনময় করেন। এ িময় তাো ্দ্মা অরয়ে প্রকাম্পানী সে: এমপ্লয়ীজ ইউসনয়ন
নারম নতয ন একটি িংগঠরনে আত্মেকারশে সিষয়টি প্রময়েরক অিসহত করেন।
মতসিসনমরয় প্রময়ে িরেন, জনরনেী প্রশখ হাসিনা িেকাে েসমকিান্ধি িেকাে।
েসমকরেে স্বারর্থ প্রপ রকান সিদ্ধান্ত গ্রহন ও িাস্তিায়রন সতসন েিতয ত আরিন। জনাি
আ জ ম নাসিে উদ্দীন েসমক, মাসেক ও িেকারেে িুিম্পরকপে উ্ে প্রজাড় সেরয়
িরেন, উৎ্ােন িৃন্সদ্ধ, কমরক্ষরে
প
শাসন্ত-শৃংখো এিং েসমকরেে নযা অসিকারেে
েরে সতসন েসমকরেে ্ারশ আরিন এিং র্থাকরিন। মতসিসনময়কারে ্দ্মা অরয়ে
প্রকাম্পানী সে: এমপ্লয়ীজ ইউসনয়রনে প্রনতৃিৃন্দ তারেে কা ক্রম
প
্সেচােনাে প্রক্ষরে
প্রময়রেে িুসচসন্তত ্োমশ প ও মতামত েতযাশা করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
কাউন্সিেে িারেহ আহেে প্রচৌিুেী, প্রমা. জারিে, িারিে আহেে,
জহযরুে আেম জসিম, অে ইউসনয়রনে িভা্সত প্রমা. জসিম উন্সদ্দন, িািােণ
িম্পােক প্রশখ প্রমাহােে আইয়ুি, িহ িভা্সত প্রমা. িািুে প্রহারিন,

গ্ম
ু িািােণ

িম্পােক প্রমা. শসিউে আন্সজম, প্রকাষািযক্ষ প্রমা. কামাে উন্সদ্দন, িাংগঠসনক
িম্পােক প্রমা. প্রতািারয়ে আহেে, েিে িম্পােক প্রমা. িখসতয়াে সময়া, িেিয প্রমা.

ওয়ারিক সময়া ও প্রমা. ইয়াসহয়া আহেে এিং আরো উ্সস্থত সিরেন সিরিসস্টরিন
স্নারু, প্রশারয়ি আহমে িেকাে, আিেুে মারেক, জামরশে কাোম, প্রমাস্তসিজ
আেম, খুেসশে আেম, আশিাকুে েহমান, েেী্ কুমাে েত্ত, শাহাোত প্রহারিন,
আিেুে মসতন, আিেুে নুে, জাহাঙ্গীে আেম, প্রতৌসিকুে ইিোম, িুসিে চন্দ্র োি,
প্রচৌিুেী সময়া, েুোে চন্দ্র মাসে ও কান্সজ প্রমা. আিেুে েউি।
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

১৯েং িসেণ বাকসলয়া ওয়াডপ আওয়ামীলীর ে
কমী িরেলে ও িিিয েবায়ে উরবাধে অেুষ্ঠারে সময়ে
বাংলারিশ িযারিলাইি ্াটিরয় সবরে উচ্চ মে্যািাে আিরে অসধটষ্ঠত
হরয়রে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িািােণ
িম্পােক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, িাংোরেশ িযারিোইি ্াটঠরয় সিরশ্ব
উচ্চ মে্ াোে আিরন অসিটষ্ঠত হরয়রি। সতসন িরেন, িাংোরেশ স্বািীন জাসত
সহরিরি সিরশ্ব িযারিোইি জগরত ৫৭ তম প্রেরশে মে্ াোয় অসিটষ্ঠত হরো।
ঐসতহাসিক এই অননয অজপরন িাংোরেরশে মানুষ আজ উরিসিত। এ অজপরনে
একমাে কৃসতরেে োসিোে িঙ্গিনিুে কনযা জনরনেী প্রশখ হাসিনা। েিঙ্গক্ররম
প্রময়ে িরেন, োটষ্ট্রয় ক্ষমতাে িাোিাসহকতা অিযাহত র্থাকরে িাংোরেশ অিম্ভিরক
িম্ভি করে তয েরত িক্ষম হরি। সতসন আশা করেন, আিন্ন জাতীয় িংিে সনিাচরন
প
আওয়ামীেীগ সিজয়ী হরে ২০৪১ িরনে মরিয িাংোরেশ উন্নত োরষ্ট্র উসন্নত হরত
প্রকান িািাই র্থাকরি না। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন আওয়ামীেীরগে িিস্তরেে
প
প্রনতাকমীরেে েেীয় ও িঙ্গিনিু আেশ প এিং প্রেশরেম িােণ করে আিন্ন সনিাচরন
প
েেীয় োর্থীরেে জয়ী কেরত িরিাচ্চ
প তযাগ স্বীকারে েিতয ত র্থাকাে আহ্বান জানান।
১২ প্রম ২০১৮ সি. শসনিাে, িন্ধযায় সময়া খান নগেস্থ িংগঠরনে িভা্সতে িািভিন
োঙ্গরন অনুটষ্ঠত ১৯নং েসক্ষণ িাকসেয়া ওয়াডপ আওয়ামীেীরগে কমী িরেেন ও
িেি নিায়ন উরবািনী অনুষ্ঠারন েিান অসতসর্থে িক্তরিয প্রময়ে ও মহানগে
আওয়ামীেীরগে িািােণ িম্পােক এ আহ্বান জানান। িংগঠরনে িভা্সত
আেহাজ্ব নুরুে আন্সজম নুরু’ে িভা্সতরে এিং িংগঠরনে িািােণ িম্পােক
আেহাজ্ব সিন্সদ্দক আেরমে উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠত কমী িরেেন ও িেিয নিায়ন
অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসর্থ সিরেন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িাংগঠসনক

িম্পােক ও চসিক ্যারনে প্রময়ে প্রচৌিুেী হািান মাহমুে হািনী, উ্ েচাে
িম্পােক প্রমা. শসহেুে আেম। আরোচনা করেন ৩৫নং িকসশেহাি ওয়াডপ
আওয়ামীেীরগে িভা্সত নুরুে আসমন শাসন্ত, ১৮নং ওয়াডপ আওয়ামীেীরগে
িভা্সত আহেে ইসেয়াি, আওয়ামীেীগ প্রনতা আেহাজ্ব আন্সজজুে েহমান,
মসহউন্সদ্দন মসহম, প্রগাোম েব্বাসন মসন, আেহাজ্ব প্রমা. জসিম উন্সদ্দন, আিেুে
মান্নান, আওয়ামী, ুিেীগ ও িােেীগ প্রনতা র্থাক্ররম িখসতয়াে িারুক, আসনিুে
েহমান, আ ক ম আসেি, প্রহারিন িােশা, প্রমা. নারজে, এম আে ইয়াসিন, িদ্দপাে
হািান আেী, এন মাহমুে েসন, নুরুে আেম সময়া, এন প্রক আেম িাজ্জাে, প্রমা.
আজগে িহ অনযো। ্রে চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িািােণ িম্পােক আ
জ ম নাসিে উদ্দীন িংগঠরনে িভা্সত ও িািােণ িম্পােকরক িেিয নিায়ন
িেম সেরয় নিায়ন কা ক্রম
প
উরবািন করেন।
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম সবভা ীয় শ্রবণ প্রসতবন্ধী ন্সিরকি এরিাসিরয়শরেে
উরবাধে ও আরলাচো িভায় সময়ে
১২ প্রম ২০১৮ সি. শসনিাে, িন্ধযায় এম এ আন্সজজ প্রস্টসডয়ারম সিরজরকএি
কনরভনশন হরে চট্টগ্রাম সিভাগীয় েিণ েসতিন্ধী ন্সক্ররকি এরিাসিরয়শন উরবািন
ও আরোচনা িভা অনুটষ্ঠত হয়। অনুষ্ঠারন েিান অসতসর্থ সিরেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িাংোরেশ িসিে ন্সক্ররকি
এরিাসিরয়শরনে িািােণ িম্পােক প্রমাজাহারুে ইিোম প্রচৌিুেীে িভা্সতরে
অনুটষ্ঠত এ উরবািনী অনুষ্ঠারন িাংোরেশ ব্রাইি ন্সক্ররকি কাউন্সিরেে জুসনয়ে িহিভা্সত োয়ন সেোরুে আেম প্রচৌিুেী, িসিে ন্সক্ররকি এরিাসিরয়শরনে ুগ্ম
িম্পােক প্রমা. িাোউন্সদ্দন আহরমে, ইশাো ভাষা প্রোভাষী আহিান হািীি, চট্টগ্রাম
সিভাগীয় েিণ েসতিন্ধী ন্সক্ররকি এরিাসিরয়শরনে িভা্সত িাইিুে েহমান,
িািােণ িম্পােক প্রমা. নুরুে আেম িসেে, প্রকাষািযক্ষ প্রমা. নাসহে ্ােরভজ িক্তিয
োরখন। অনুষ্ঠান ্সেচােনায় সিরেন প্রমা. শাহজাহান প্রচৌিুেী। েিান অসতসর্থ সিটি
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িাংোরেশ িসিে ন্সক্ররকি এরিাসিরয়শন েেত্ত ন্সক্ররকি
িেঞ্জাম চট্টগ্রাম সিভাগীয় েিণ েসতিন্ধী ন্সক্ররকি এরিাসিরয়শরনে সনকি তয রে
প্রেন। িভায় েিান অসতসর্থে িক্তরিয প্রময়ে িরেন, িাংোরেশ িসিে ন্সক্ররকি
এরিাসিরয়শন প্রখোে জগরত এক নতয ন অিযারয়ে িূচনা করেরি। তাো িুস্থয ও

স্বাভাসিক প্রখরোয়াড়রেে ্াশা্াসশ ন্সক্ররকি প্রখোয় ্ােেসশতা
প অজপন করে
িািরেযে সেরক এসগরয় ারচ্ছ। সতসন মরন করেন, ইচ্ছা ও একাগ্রতা র্থাকরে প্র রকান
কটঠন চযারেঞ্জ প্রমাকারিো কো প্রকান কটঠন কাজ নয়। প্রময়ে প্রখরোয়াড়রেে
মানসিক েৃঢ়তা সনরয় প্রখোিূো ্সেচােনাে আহ্বান জানান।
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

সিটি সময়রেে িারথ সিৌসি আেরবে
বািশা িাহাি মিন্সজরিে খসতরবে সিৌজেয িাোত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারর্থ ১৩ প্রম ২০১৮ সি.
েসিিাে, িকারে নগেভিরন প্রময়ে েিরে প্রিৌসে আেরিে িােশা িাহাে মিন্সজরেে
ইমাম ও খসতি এিং আে প্রমানাসহে ওরয়েরিয়াে িাউরন্ডশন িেিয, আে
প্রমানাসহে ওরয়েরিয়াে িাউরন্ডশরনে প্রচয়ােমযান প্রহোে উন্সদ্দন, িেিয হারিজ
সিয়াি উন্সদ্দন, তাসে আিেুে মুসমন প্রিৌজনয িাক্ষারত সমসেত হন। িাক্ষাতকারে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আে প্রমানাসহে ওরয়েরিয়াে িাউরন্ডশরনে উরেযারগ
চট্টগ্রারম মিন্সজে, মাদ্রািায়ও িুর্য় ্াসনে জনয সড্টিউি ওরয়ে স্থা্রনে জনয
অনুরোি করেন। প্রিৌসে আেরিে িােশা িাহাে মিন্সজরেে ইমাম ও খসতি এিং আে
প্রমানাসহে ওরয়েরিয়াে িাউরন্ডশরনে িেিয চট্টগ্রারম চেমান েকরল্পে িারর্থ সিটি
প্রময়ে েস্তাসিত নতয ন মিন্সজে, মাদ্রািা ও িুর্য় ্াসনে জনয সড্টিউিওরয়ে
স্থা্রন একমত প্র্াষন করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েিান োজস্ব
কমকতপ
প া ড. মুহােে মুস্তাসিজুে েহমান, েিান সশক্ষা কমকতপ
প া সমরিি নান্সজয়া
সশসেন, প্রচম্বাে ্সেচােক প্রমা. অসহে সিোজ প্রচৌিুেী স্ব্ন ও জনিংর াগ কমকতপ
প া
প্রমা. আিেুে েসহমিহ িংসিষ্টো উ্সস্থত সিরেন।
চট্টগ্রাম- ১৩ প্রম ২০১৮ সি.

সচন্তাে স্বাধীেতা ও নেসতকতা বুরেে িশরেে
প
অেেয সিক
সবৌেরিে ধমীয় উৎিরব সময়ে আ জ ম োসেে উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, সচন্তাে স্বািীনতা ও
বনসতকতা িুরদ্ধে েশরনে
প
অননয সেক। িুদ্ধ আোিনা, ের্থাগত সিশ্বাি ও আচারেে
প্রচরয় মানুরষে িুন্সদ্ধ, সিরিক ও প্রিািরক োিযনয প্রেন। সতসন িরেন, সিরশ্বে িি োণীে
েসত িুরদ্ধে এই মমেরিাি অিরহসেত, িন্সিত ও উর্সক্ষত মানুরষে মরন এক গভীে

আরিেন িৃটষ্ট করে, তারেে স্বীয় অসিকাে সনরয় প্রিাঁরচ র্থাকরত এিং বমেী ্োয়ন
হরত উেিুদ্ধ করে। ১১ প্রম ২০১৮ সি. শুক্রিাে সিকারে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িুদ্ধ ্ূসণমা
প উে া্ন ্সেষে ২০১৮ এে আরয়াজরন নগেীে মুিসেম ইনটষ্টটিউি
হরে প্রিৌদ্ধরেে েিান িমীয় উৎিি িুদ্ধ ্ূসণমা
প উে া্ন অনুষ্ঠারন েিান অসতসর্থে
িক্তরিয প্রময়ে এিি কর্থা িরেন। সেন িযাস্ িমী অনুষ্ঠারন িভা্সতে করেন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রিৌদ্ধ প্র্শাজীিী ্সেষরেে িভা্সত ডা. েীসত িড়–য়া।
এরত উরবািক সিরেন প্রিৌদ্ধ িমীয় কেযাণ ট্রাস্ট এে ভাইি প্রচয়ােমযান িুি ভূ ষন
িড়–য়া। েিান আরোচক সিরেন িাংোরেশ আওয়ামী েীরগে উ্ েিে িম্পােক
িযাসেস্টাে সিপ্লি িড়–য়া। সিরশষ অসতসর্থ সিরেন চসিক েিান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা.
িামিুরদ্দাহা, িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ ুি ্সেষরেে প্রচয়ােমযান রূ্ায়ন িড়–য়া, িাংোরেশ
প্রিৌদ্ধ িসমসত ুি িভা্সত কে আইনজীিী জয় শান্ত সিকাশ িড়ুয়া, িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ
কৃটষ্ট েচাে িংঘ

ুি িািােণ িম্পােক ড. িুব্রত িেণ িড়–য়া। আরোচক সিরেন

োঙামাটি িাঙ্গাে হাসেয়া নন্দিেমা আন্তজপাসতক সিেশনপ ভািনা প্রকরন্দ্রে েসতষ্ঠাতা
্সেচােক ভেন্ত নন্দিেমা মহারর্থরো, ্টিয়া প্রকন্দ্রীয় সিহাে অিযক্ষ ড. িংঘসেয়
মহারর্থরো। িক্তিয োরখন চসিক প্রিৌদ্ধ প্র্শাজীিী ্সেষে িািােণ িম্পােক
েরকৌশেী জয় প্রিন িড়–য়া। িক্তিয োরখন িুদ্ধ ্ুসণমা
প উে া্ন ্সেষে ২০১৮
িভা্সত সশক্ষক িমীেণ কাসন্ত িড়–য়া ও িািােণ িম্পােক েভাষক িুজন িড়–য়া।
সেন িযাস্ অনুষ্ঠারন সিে িংঘোন, স্ণ্ডোন, আরোচনা িভা, িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান ও
আকষনীয়
প
ে্ ারিে ড্র ইতযাসে।
িংবািিাতা
সমা. আবিুে েসহম
জেিংরযা কমকতপ
প
া
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশে
প

