চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১৪ প্রম ২০১৮ সি.

ভ্রাম্যম্ান আদালত ও ক্রাকী পররায়ানার ম্াধ্যরম্
চট্টগ্রাম্ সিটি করপাররশরনর
প
বরকয়া গৃহকর আদায় কার্রম্
প
শুরু
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ সনিাহী
প মযাজজরেি আসিয়া আখতাে ও
প্রেশাল মযাজজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রিের্ৌি এে প্রনতৃরে ১৪ প্রম
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলত হয়।
অসি ানকারল প্র্ওয়ান িাজাে ওয়ারডপে প্রকােিাীগঞ্জ মহল্লাে প্রহাজডং নং-২৭২/৩২৬
এে মাসলক জনাি ওয়াসিম প্রেজা ও প্রিসলম প্রেজা স্তা-মেহুম হেমুজ আলীে
িরকয়া গৃহকে িাি্ ১ লক্ষ ৪৩ হাজাে ৯ শত ৫০ িাকা িংসিষ্ট োজস্ব িারকপল এে
কে আ্ায়কােী, উ্ কে কমকতপ
প া ও িাস্করিাি প টিমরক িাে িাে ্সেরশারেে
েসতশ্রæসত স্রয়ও কে ্সেরশাে না কোয় প্ররাকী ্েওয়ানা জােী ্ূিক
প অ্য এক
ঘন্টাে প্রনাটিরশ প্রমািাইল প্রকারিপ ে মােযরম উরল্লসখত িরকয়া করেে মরেয ৩০ হাজাে ১
শত ২৪ িাকা নগ্ এিং অিসশষ্ঠ ৯৭ হাজাে িাউথ ইষ্ট িযাংক সলসমরিড, খাতু নগঞ্জ
শাখাে প্রচক মূরল আ্ায় কো হয়। একই অসি ারন কারজম আলী প্রোরড োস্তাে
উ্ে ট্রাক ্াড় কসেরয় ানজরিে মােযরম জন্ূরিপাগ িৃটষ্ট করে মাল প্রিাঝাই কোে
্ারয় প্রমা.আজা্ প্রহারিনরক ৫ হাজাে, সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রট্রড লাইরিন্স ে্শরন
প
িযথ প হওয়ায় অসহ্ুে েহমানরক ১ হাজাে, আি্ুল খারলকরক ১ হাজাে, প্র্রলায়াে
প্রষ্টােরক ১ হাজাে, শাহ আমানত ঝাল সিতানরক ১ হাজাে এিং নজিতা প্রহয়াে
প্রিলুনরক ১ হাজাে িাকা জসেমানা আ্ায় কো হয়।
অসি ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিষ্ট সিিারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মহানগে ্ুসলশ মযাজজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ১৪ প্রম ২০১৮সি.

৪১নং দসিণ পরতঙ্গা ওয়ার্প আওয়াম্ীলীরগর কম্ী িরেলন ও িদিয
নবায়ন অনুষ্ঠারন স্বাধ্ীনতা সবররাধ্ী ও রাটিয় িম্পদ
লুন্ঠনকারী,িন্ত্রািীরদর গর্ফাদাররদর সবরুরে রুরে দাড়ান।
ম্াহতাব উদ্দিন ক্চৌধ্ুরী োটি আদশবান
প
ক্নতাকম্ী ছাড়া দরলর ভাবম্ূসতপ
িুরিা এবং রািীয় িম্তা পসরচালনা করা িম্ভব নয়আ জ ম্ নাসছর উিীন
৪১নং ্সক্ষণ ্রতঙ্গা ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে কমী িরেলন ও ি্িয নিায়ন
অনুষ্ঠারন েোন অসতসথে িাষরন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িােোি
িিা্সত মাহতাি উজিন প্রচৌেুেী িরলন, স্বােীনতা সিরোেী ও োটিয় িম্প্
লুন্ঠনকােী,িন্ত্রািীর্ে গডিা্াের্ে সিরুরে রুরখ ্াড়ান। সতসন ্ূস্প ন ্ুুঃিমরয়
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এিং িংগঠরনে কটঠন িমরয় াো মুজজি আ্শরক
প িুরক োেন করে গণতরন্ত্রে জনয
¯ৈ ^োচাে িাম্প্র্াসয়কতাে সিরুরে িূ সমকা ্ালন করেরে তার্েরক নতু ন ি্িয
মরনানীত কোে আহিান জানান। অনুষ্ঠারনে েোন আরলাচক চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাোেণ িম্পা্ক আ জ
ম নাসেে উিীন িরলন, মীেজািে, চসেত্রহীন, লম্পি ও মা্কািক্তো প্র্শ ও জাসতে
্ুশমন। এ জাতীয় চসেরত্রে প্রকান িযজক্ত িাংলার্শ আওয়ামীলীরগ স্থান প্রনই। িুর াগ
িন্ধানী, িুসিোরিাগী, িুিমরয় প্রনতা কমী প্রিরজ াো ্লরক সি্রথ ্সেচাসলত কোে
িুর াগ প্রখারজ তার্েরক ি্িয কোে প্রকান িুর াগ প্রনই। াচাই-িাোই করে খাটি
আ্রশেপ কমী খুরুঁ জ প্রিে করে নতু ন ি্িয সহরিরি অন্তিুক্ত
প কেরত হরি। মরন
োখরত হরি ১৯৭১ িরন াো স্বােীনতাে সিরুরে, িঙ্গিন্েু ও আওয়ামীলীরগে সিরুরে
অিস্থান সনরয় ্াসকস্তানীর্ে ্ক্ষ অিলম্বন করে এ প্র্রশে মা-প্রিারনে ইজ্জ্বত হেণ,
হতযা, গণহতযা, অসিিংর াগ ও মানিতা সিরোেী অ্করম প সলি সেল তার্ে প্রকান
িন্তান িা অনুিােী ি্িয নিায়ন ও নতু ন ি্িয হরয় ারত ্রল অনুেরিশ কেরত না
্ারে প্রিস্রক প্রনতাকমীর্ে িজাগ ্ৃটষ্ট োখরত হরি। মরন োখরত হরি খাটি
আ্শিান
প
প্রনতাকমী োড়া ্রলে িািমূসতপ িুেক্ষা এিং োিীয় ক্ষমতা ্সেচালনা কো
িম্ভি নয়। জনাি আ জ ম নাসেে উিীন িরলন, িতপমান িাংলার্শ েোনমন্ত্রী প্রশখ
হাসিনাে হাত েরে মহাকাশ জয় করেরে। জল, স্থল ও আকাশ ্রথ এখন
িাংলার্রশে সিচেণ। প্র্শ আন্তজপাসতক িারি িমৃজে ও িুনাম অজপন করেরে। ২০৪১
িরনে মরেয িাংলার্শ উন্নত ও িমৃে োরি উ্নীত হরি। চলমান এই অজপন িামরন
এসগরয় সনরত আওয়ামীলীরগে প্রনতাকমীর্ে আরো ্াসয়েিান হরত হরি। প্রি জনয
িঙ্গিন্েুে আ্শ প ঘরে ঘরে প্র্ৌরে স্রত হরি। ১৪ প্রম ২০১৮সি. প্রিামিাে, সিরকরল
হারিজ প্রমািােক আলী িেকােী োথসমক সি্যালয় মারঠ অনুটষ্ঠত কমী িরেলন ও
ি্িয নিায়ন অনুষ্ঠারন িিা্সতে করেন ৪১নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িিা্সত ও
কাউজন্সলে আলহাজ্ব োরলহ আহম্ প্রচৌেুেী। িংগঠরনে িাোেণ িম্পা্ক নুরুল
আলরমে উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠত কমী িরেলরন সিরশষ অসতসথ সেরলন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে িহ িিা্সত িারিক োত্ররনতা আলহাজ্ব প্রখােরশ্ আলম
িুজন। এরত আরো িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে েম প সিষয়ক
িম্পা্ক জহুে আহম্, সনিাহী
প
ি্িয নুরুল আলম, কামরুল হািান িুলু,
প্রোিাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াে, ্রতঙ্গা থানা আওয়ামীলীরগে ুগ্ম আহিায়ক এ এি এম
ইিলাম, ৪১ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাোেন িম্পা্ক নুরুল আলম, চট্টগ্রাম
মহানগে োত্রলীরগে িিা্সত ইমোন আহরম্ ইমু, ৪১ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীগ
প্রনতা নুরুল আলম প্রিন্ডল, ওয়াসহ্ুল আলম, আি্ুল গিুে, প্রমাহাে্ আলী,
িম্পা্ক মন্ডলীে ি্িয প্রমা. প্রিসলম, আলমগীে আলম, আলমগীে হািান, ওয়াডপ
আওয়ামী ুিলীগ িিা্সত মঈনুল ইিলাম, ¯প্র ^চ্ছারিিকলীগ িাোেন িম্পা্ক
আশোি প্রখাকন, ৪১ নং ওয়াডপ োত্রলীরগে আহিায়ক প্রমা. প্রিারহল িহ অনযো।
কমী িরেলন ও ি্িয নিায়ন অনুষ্টারন সিরশষ অসতসথে িক্তরিয চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িহ িিা্সত িারিক োত্ররনতা আলহাজ্ব প্রখােরশ্ আলম িুজন
িরলন, আওয়ামীলীরগে ি্িয হওয়া গি প ও অহংকারেে সিষয় এ িংগঠনটি জাসতে
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স্তা িঙ্গিন্েুে প্রনতৃরে স্বােীনতা ও গণতন্ত্র এরন স্রয়রে। সতসন স্বােীনতা ও
গণতন্ত্ররক অথিহ
প কোে জনয েোনমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে হাতরক শজক্তশালী
কোে আহিান জানান। সতসন আরো িরলন, স্বােীনতা সিরোেী, মানিতা সিরোেী এিং
ুো্োেীর্েরক োজননসতক ও িামাজজকিারি েসতহত করে প্র্শরক িামরনে
স্রক এসগরয় সনরত হরি। অনুষ্ঠান প্রশরষ মহানগে আওয়ামীলীরগে িিা্সত মাহতাি
উজিন প্রচৌেুেী ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাোেণ িম্পা্ক এিং সিটি
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন িংগঠরনে িিা্সত, িাোেণ িম্পা্ক ও উর্ধ্তন
প
প্রনতৃিৃরিে হারত ি্িয িেম তু রল প্র্ন।
চট্টগ্রাম- ১৪ প্রম ২০১৮ সি.

চসিক উন্নয়ন ও ক্িবাধ্ম্ী কাজ সনবাসচত
প
কাউদ্দিলর এর ম্াধ্যরম্
িম্পাসদত হরব ৩৬ নং ক্গািাইলর্াঙ্গা ওয়ারর্প উপ সনবাচরন
প
সনবাসচত
প
ওয়ার্প কাউদ্দিলর এর দাসয়ত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠারন ক্ম্য়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন িরলরেন, ৩৬ নং
প্রগািাইলডাঙ্গা ওয়ারডপ কাউজন্সলে ্র্ উ্ সনিাচরন
প
্লীয় প্রকান োথীরক চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীগ মরনানয়ন না প্র্য়া িরেও একজন িাংি্ সনিাচনী
প
আচেণসিসে লংঘন করে নিিারি সনিাচনরক
প
েিাসিত কোে েরচষ্টা চাসলরয়সেল। া
গ্রহণর াগয সেল না। প্রময়ে িরলন, অিাে, সনের্ক্ষ ও িুষ্ঠ সনিাচরনে
প
মেয স্রয়
জনগরণে প্রিারি সনিাসচত
প
কাউজন্সলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌেুেী শ্থ গ্রহণ করে
আজ ্াসয়ে গ্রহণ কেল। তাে উ্ে জনগরণে আস্থা ও সিশ্বাি সেল িরলই সতসন ৪থ প
িারেে মত কাউজন্সলে ্র্ সনিাসচত
প
হরয়রেন- া সিেল ঘিনা। চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
ািতীয় উন্নয়ন ও প্রিিােমী কাজ সনিাসচত
প
কাউজন্সলে এে মােযরম
িম্পাস্ত হরি এ প্রক্ষরত্র প্রকান েেরনে ্ক্ষ্াসতে থাকরি না। সনিাসচত
প
েসতসনসে
সহরিরি ্ায়িেতা প্রথরক তারক জনগরণে প্রিিা শতিাগ তার্ে প্র্ােরগাড়ায় প্র্ৌৌঁরে
স্রত হরি। প্রময়ে িরলন, আগামী ২ িেে জাহাঙ্গীে আলরমে মােযরম ৩৬ নং
প্রগািাইলডাঙ্গা ওয়ারডপ উন্নয়ণ,্সেচ্ছন্নতা, আরলাকায়ন, সশক্ষা ও স্বাস্থয প্রিিা
্সেচাসলত হরি। এিমরয়ে মরেয অত্র ওয়ারডপে অসলগসল োজ্থ শতিাগ উন্নয়ন
িহ আরলাসকত কো হরি। সতসন এলাকািািী িকলরক প্রিিা ও উন্নয়রনে কারজ
িহর াসগতাে আহিান জানান। ১৩ প্রম ২০১৮ সি. েসিিাে, সিরকরল ৩৬ নং
প্রগািাইলডাঙ্গা ওয়ারডপে প্রিচাশাহ জারম মিজজর্ে সনচতলায় ৩৬ নং প্রগািাইলডাঙ্গা
ওয়ারডপে নিসনিাসচত
প
কাউজন্সলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌেুেীে ্াসয়েগ্রহণ ও ওয়াডপ
কা ালয়
প
উরদ্বােন উ্লরক্ষ অনুটষ্ঠত িুসে িমারিরশ েোন অসতসথে িাষরন প্রময়ে এ
আহিান জানান। সনিাসচত
প
কাউজন্সলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌেুেীে িিা্সতরে
অনুটষ্ঠত িুসে িমারিরশ িক্তিয োরখন আওয়ামীলীগ প্রনতা জসিম উজিন প্রচৌেুেী,সনেু
্াসলত, নুে প্রহারিন, ুিলীরগে িাোেণ িম্পা্ক টিিু মসল্লক, িিে ট্রাক মাসলক
এরিাসিরয়শরনে ুগ্ম িাোেন িম্পা্ক আিু তারলি প্রিারহল, এিকািে িারুক,
এনতাজ সময়া, হাজী সিোজর্ৌল্লা, সিরোজ সময়া, নূেউজিন জারহ্ োজু, প্রমা.
ওয়াসহ্, োত্রলীগ প্রনতা প্রমা. িািাম প্রহারিন, তসমজুে েহমান, প্রমা. িসে্। িিাে
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শুরুরত ্সিত্র প্রকােআন প্রথরক প্রতরলায়াত করেন প্রিচাশাহ মিজজর্ে খসতি
আলহাজ্ব মুজজিে েহমান। অনুষ্ঠান ্সেচালনা করেন ওয়াডপ ুিলীরগে িাোেণ
িম্পা্ক টিিু মসল্লক। অনুষ্ঠারন মহানগে আওয়ামীলীরগে ি্িয প্রিলাল
আহম্,প্রমােরশ্ আলম,নুরুন নিী সলিন িহ আওয়ামীলীগ,আওয়ামী ুিলীগ,
োত্রলীগ িহ নানা প্রশ্রনী ও প্র্শাে প্রনতৃিৃি উ্সস্থত সেরলন। িুসে িমারিরশে ্ে
প্রময়ে সনিাসচত
প
কাউজন্সলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌেুেীরক িারথ সনরয় ওয়াডপ কা ালয়
প
উরদ্বােন প্রশরষ তারক ্াসয়ে িুজঝরয় প্র্ন। উরল্লখয প্র , ৩৬ নং প্রগািাইলডাঙ্গা
ওয়ারডপে সনিাসচত
প
কাউজন্সলে হাসিিুল হরকে মৃতুযজসণত কােরন উক্ত ওয়ারডপ ২৯ মাচপ
২০১৮ সি. অনুটষ্ঠত উ্ সনিাচরন
প
৪থিারেে
প
মত কাউজন্সলে ্র্ জাহাঙ্গীে আলম
প্রচৌেুেী সনিাসচত
প
হন। গত ১০ প্রম ২০১৮ সি. স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিায়
মন্ত্রণালরয়ে মাননীয় মন্ত্রীে সনকি শ্থ গ্রহণ প্রশরষ ১৩ প্রম ্াসয়ে গ্রহণ করেন
জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌেুেী।
চট্টগ্রাম- ১৪ প্রম ২০১৮সি.

চসিক পসরচাসলত ক্জনাররল হািপাতারলর র্াক্তার ও নািরদর
প
িারে
ববঠক এবং হািপাতাল পসরদশরন
প ক্ম্য়র চসিক ক্জনাররল
হািপাতালরক অতযাধ্ুসনক হািপাতারল পসরণত কররত
পসরকল্পনা গ্রহন করা হরয়রছ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন িরলরেন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
্সেচাসলত প্রজনারেল হাি্াতালরক অতযােুসনক হাি্াতারল ্সেণত
কেরত ্সেকল্পনা গ্রহন কো হরয়রে। তাুঁে এই ্সেকল্পনা ্ূণাঙ্গ
প িাস্তিায়রন ডাক্তাে
ও নাির্ে
প
এসগরয় আিরত হরি। সচসকৎিা প্রিিায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িুনাম
ও িুখযাসত েজন্ম ্েম্পোয় প্র্ৌরে স্রত প্রিিাে মানসিকতা সনরয় ডাক্তাে ও নাির্ে
প
সনষ্ঠাে িারথ ্াসয়ে ্ালন কেরত হরি। জনাি আ জ ম নাসেে উিীন িরলন,
অিরহসলত স্বাস্থযরিিারক আেুসনক স্বাস্থযরিিায় ্সেণত কোে লরক্ষ প্রজনারেল
হাি্াতারল ্ন্ত, চক্ষু সিিাগ চালুিহ েসতিন্ধী কণাে
প স্থা্ন, ডাক্তাে ও নাি পসনরয়াগ,
আেুসনক ন্ত্র্াসত িংর াজনিহ িহুমুখী উর্যাগ গ্রহন কো হরয়রে। এ োড়াও মাত্র
১০ িাকাে সিসনমরয় িাোেণ নাগসেকর্ে স্বাস্থযরিিা স্রচ্ছ চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন।
প
এে িরল েসতস্নই চসিক ্সেচাসলত িকল স্বাস্থযরকরে প্রোগীর্ে
উ্সস্থসত িৃজে ্ারচ্ছ। িেরে োয় ১৩ প্রকাটি িাকা িতু সকপ স্রয় ্সেচাসলত
স্বাস্থযরিিারক জনগরণে প্র্াড়রগাড়ায় প্র্ৌরে স্রত চলমান েয়ারি িকরলে
িহর াসগতা চান প্রময়ে। সতসন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
স্বাস্থযরিিা অনলাইন,
প্রিইিিুক ও েচাে মােযরম িযা্ক হারে েচারেে উর্যাগ গ্রহন কোে সনর্প শ প্র্ন।
প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
৭৮টি প্রিিা প্রকরেে মােযরম মা ও সশশু
স্বাস্থযরিিা, িাোেণ প্রোগীে প্রিিা, টিকা্ান কমিূপ সচ, িজস্তিািীিহ নানা প্রক্ষরত্র নাম
মাত্র মূরলয স্বাস্থযরিিা স্রয় ুগান্তকােী ইসতহাি িৃটষ্ট করেরে। সতসন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
্সেচাসলত স্বাস্থযরিিায় স্বাস্থয মন্ত্রণালরয়ে িহর াসগতা েতযাশা করেন।
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১৪ প্রম ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলত প্রজনারেল
হাি্াতাল ্সে্শনপ প্রশরষ ডাক্তাে, নাি এিং
প
কমচােীর্ে
প
িমারিরশ েোন অসতসথে
িাষরন এিি কথা িরলন। প্রময়ে আ জ ম নাসে পে উিীন িকাল িারড় ১০ িায় চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন
প
প্রজনারেল হাি্াতারল সগরয় হাি্াতারলে ১ম তলা প্রথরক ৬ষ্ঠ তলা
্ ন্ত
প েরতযকটি সিিাগ ও প্রিিাে কা রম
প
িরেজসমরন ্সে্শনপ করেন। এ িময়
সতসন িাোেণ প্রোগীে সচসকৎিা, ্ন্ত ও চক্ষু সচসকৎিা, গিপিতী সচসকৎিা, সশশু
সচসকৎিা, সিসিন্ন এক্সরে কা রম
প
ও ন্ত্র্াসতে িযিহাে খসতরয় প্র্রখন। প্রময়ে েিূসত
মা’প্র্ে িারথ কথা িরলন এিং িাোেণ প্রোগীর্ে িারথও সচসকৎিাে মান িম্পরকপ
মতসিসনময় করেন। এ িময় কাউজন্সলে তারেক প্রিালায়মান প্রিসলম, েোন স্বাস্থয
কমকতপ
প া ডা. প্রিসলম আক্তাে প্রচৌেুেী, স্বাস্থয কমকতপ
প া ডা. প্রমাহাে্ আলী, ডা. েীসত
িড়–য়া, ডা. আে স্ আসিি খান, ডা. িুশান্ত িড়–য়া, ডা. ্লাশ ্াশ, ডা. েসহমা
খাতু ন, ডা. স্্া জত্র্ুো, ডা. প্রহািরন আো, ডা. জুরয়ল মহাজন ও স্বাস্থয সশক্ষা
কমকতপ
প া প্রমা. আি্ুে েসহমিহ প্রজনারেল হাি্াতারলে কমকতপ
প ািৃি উ্সস্থত
সেরলন।
চট্টগ্রাম- ১৪ প্রম ২০১৮সি.

িারবক কসম্শনার ও বীর ম্ুদ্দক্তরর্াো ক্ম্া. কসবর আহম্দ প্রকাশসবসর্আর কসবর এর ম্ৃতযযরত ক্ম্য়ররর ক্শাক
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন ২৫ নং োম্ুে ওয়ারডপে
িারিক কসমশনাে, িীে মুজক্তর াো প্রমা. কসিে আহম্ েকাশ সিসডআে কসিে এে
মৃতুযরত গিীে প্রশাক ও ্ুুঃখ েকাশ করেন। সতসন ১৪ প্রম ২০১৮ সি. প্রিামিাে, এক
প্রশাক িাতপায় মেহুরমে সির্হী আত্মাে মাগরিোত কামনা করেন এিং প্রশাক িন্তি
্সেিাে ্সেজরনে েসত িমরি্না জানান।
িংবাদদাতা
ক্ম্া. আবদুর রসহম্
জনিংরর্াগ কম্কতপ
প
া
চট্টগ্রাম্ সিটি করপাররশন
প

Establishment-1
no-5

Page

