চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১৫ প্রম ২০১৮সি.

৩৮নং দক্ষিণ মধ্যম হাক্ষিশহর ওয়ার্ড আওয়ামীিীগের কমী সগেিন ও
সদসয নবায়ন অনুষ্ঠান জনেগণর স্বার্ সংরিগনর
ড
মাধ্যগম তাগদর মন
জয় কগর দগির ক্ষবজয়গক ক্ষনশ্চিত করগত হগব
৩৮নং দসিণ মধ্যম ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে কমী িরেলন ও িদিয নিায়ন অনুষ্ঠারন
েধ্ান অসিসিে ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িাধ্ােণ িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, জনগরণে স্বাি প
িংেিরনে মাধ্যরম িারদে মন জয় করে দরলে সিজয়রক সনশ্চিি কেরি হরি।
আওয়ামীলীগ এ প্রদরশে গণ মানুরষে িংগঠন। এ িংগঠরনে প্রনিাকমীো িাধ্ােণ
মানুরষে মরনে আকুসি ও হৃদরয়ে স্পন্দন িুঝরি ্ারে িরলই িারদে কলযারণ জীিন
িাশ্চজ প্রেরখ কাজ করে ারে। সিসন িৃণমূল ্ ারয়
প
িংগঠনরক শশ্চিশালী করে
আিন্ন সনিাচরন
প
দলরক সিজয়ী কোে জনয িরিাচ্চ
প িযাগ স্বীকারে েি্িুসি সনরি
আহŸাান জানান। সিসন িরলন, েধ্ানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে প্রনিৃরে
িাংলারদশ উন্নয়নশীল প্রদরশে ম াদা
প প্র্রয়রি। িাাঁে প্রনিৃরে জল, স্থল ও আকাশ
্রি িাংলারদরশে সিজয় এরিরি। িাংলারদশ আজ সিরে ম াদাে
প
আিরন অসধ্টষ্ঠি
হরয়রি। জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা সিেরনত্রী সহরিরি স্বীকৃসি অজপন করেরি। এ প্রদরশ
স্বাধ্ীনিা সিরোধ্ী ও োটিয় িম্পদ লুন্ঠনকােী,িন্ত্রািীরদে গর্ফাদােরদে আে প্রকান
সদন স্থান হরি না। ্োশ্চজি শশ্চি ারি এরদরশে োিীয় িমিায় অসধ্টষ্ঠি হরি না
্ারে প্রিসদরক প্রনিাকমীরদে অিন্দ্র েহেীে ভূ সমকা ্ালন কেরি হরি। প্রময়ে
িরলন, দূসদপ ন দুুঃিমরয় এিং িংগঠরনে কটঠন িমরয় াো মুশ্চজি আদশরক
প িুরক
ধ্ােন করে গণিরন্ত্রে জনয স্বস্বোচাে িাম্প্রদাসয়কিাে সিরুরে ভূ সমকা ্ালন করেরি
িারদেরক নিু ন িদিয মরনানীি কেরি হরি। েিঙ্গক্ররম সিসন িরলন, সিোি
ঘািক, চসেত্রহীন, লম্পি ও মাদকািিো প্রদশ ও জাসিে দুশমন। এ জািীয় চসেরত্রে
প্রকান িযশ্চি িাংলারদশ আওয়ামীলীরগ স্থান প্রনই। িুর াগ িন্ধানী, িুসিধ্ারভাগী,
িুিমরয় প্রনিাকমী প্রিরজ াো দলরক সি্রি ্সেচাসলি কোে িুর াগ প্রখাাঁরজ
িারদেরক িদিয কোে প্রকান িুর াগ প্রনই। াচাই-িািাই করে খাটি আদরশেপ কমী
খুরাঁ জ প্রিে করে নিু ন িদিয সহরিরি অন্তভুি
প
কেরি হরি। ১৫ প্রম ২০১৮সি.
মঙ্গলিাে, সিরকরল সলসল কসমউসনটি প্রিন্টারে ৩৮নং দসিন মধ্যম হাসলশহে ওয়ার্প
আওয়ামীলীরগে কমী িরেলন ও িদিয নিায়ন অনুষ্ঠারন েধ্ান অসিসিে িিরিয
সিসন এ িি কিা িরলন। অনুষ্ঠারন ৩৮নং ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িভা্সি প্রমাহােদ
হািান মুোদ এে িভা্সিরে ও িংগঠরনে িাধ্ােণ িম্পাদক প্রমাহােদ হািারনে
উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠি কমী িরেলরন সিরশষ অসিসি সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সি িারিক িাত্ররনিা আলহাজ্ব প্রখােরশদ আলম িুজন।

Establishment-1
no-1

Page

এরি আরো িিিয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে ধ্ম প সিষয়ক িম্পাদক
জহুে আহমদ, সনিাহী
প িদিয নুরুল আলম, কাউশ্চিলে প্রগালাম প্রমাহােদ প্রচৌধ্ুেী,
কামরুল হািান িুলু, প্রোিাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াি, িাইফুশ্চদ্দন খারলদ িাহাে,
শাহরনওয়াজ প্রচৌধ্ুেী, ৩৮নং ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সি হাজী ইসিি সময়া,
৩৭নং ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধ্ােণ িম্পাদক আিদুল মান্নান, আিু িারহে,
প্রমােরশদ আলম, হাজী হািান মুন্না, কামরুল প্রহারিন, িালাউশ্চদ্দন, হাজী আিু নারিে,
ুগ্ম িাধ্ােণ িম্পাদক প্রমা. কামাল উশ্চদ্দন, এি এম িেকি উল্লাহ, এি এম ফারুক,
িারহদ িশে ও সদদারুল আলম।
কমী িরেলন ও িদিয নিায়ন অনুষ্ঠারন সিরশষ অসিসিে িিরিয চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সি িারিক িাত্ররনিা আলহাজ্ব প্রখােরশদ আলম িুজন
িরলন, ১৯৭১ িরন াো স্বাধ্ীনিাে সিরুরে, িঙ্গিন্ধ্ু ও আওয়ামীলীরগে সিরুরে
অিস্থান সনরয় ্াসকস্তানীরদে ্ি অিলম্বন করে এ প্রদরশে মা-প্রিারনে ইজ্জ্বি হেণ,
হিযা, গণহিযা, অসিিংর াগ ও মানিিা সিরোধ্ী অ্করম প সলি সিল িারদে প্রকান
িন্তান িা অনুিােী িদিয নিায়ন ও নিু ন িদিয হরয় ারি দরল অনুেরিশ কেরি না
্ারে প্রিসদরক প্রনিাকমীরদে িজাগ দৃটি োখরি হরি। মরন োখরি হরি খাটি
আদশিান
প
প্রনিাকমী িাড়া দরলে ভািমূসিপ িুেিা এিং োিীয় িমিা ্সেচালনা কো
িম্ভি নয়। অনুষ্ঠান প্রশরষ চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধ্ােণ িম্পাদক এিং
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িংগঠরনে িভা্সি, িাধ্ােণ িম্পাদক ও
উর্ধ্িন
প প্রনিৃিৃরন্দে হারি িদিয ফেম িু রল প্রদন।
চট্টগ্রাম- ১৫ প্রম ২০১৮ সি.

কাপাসগোিা ক্ষসটি কগপাগরশন
ড
মক্ষহিা কগিগজ কৃক্ষত ক্ষশিক
সংবধ্না,নবীণ
ড
বরণ ও বাক্ষষক
ড পুরষ্কার ক্ষবতরণী অনুষ্ঠাগন মময়র
বাংিাগদশ সমুদ্র জগয়র পর মহাকাশও জয় কগরগে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িাংলারদশ িমুি
জরয়ে ্ে মহাকাশও জয় করেরি। িমুিরক নীল অিনীসিে
প
মাধ্যরম প্রদরশে উন্নয়রন
কারজ লাগারি িেকাে চট্টগ্রারম িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুশ্চজিুে েহমান প্রমসেিাইম
সিেসিদযালয় স্থা্ন কেরি। এ সিেসিদযালয় প্রিরক েসি িিে ৬ হাজাে সশিািী িমুি
জরয়ে িুফল িাংলারদরশে জনয িরয় আনরি। সিসন সিোি করেন িিপমান
সশিািীরদে হাি ধ্রে িাংলারদশ উন্নি ও িমৃে প্রদরশ উসন্নি হরি। এ েিরঙ্গ প্রময়ে
িরলন, িকল সশিক িারদে সশিািীরদে সনজ িন্তারনে মমিায় সশিা সদরি হরি
এিং িারদেরক প্রদশরেরম উদ্িে
ু কেরি হরি। ারি িাো উন্নি সিরেে িারি ্াল্লা
সদরয় িামরন এগুরি িিম হয়। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
আসম স্বেিা, িিিা ও জিািসদসহিাে সভসিরি দাসয়ে ্ালন কসে। আসম মুিলমান।
অনয ধ্রমেপ েসিও আমাে শ্রো ও িোন প্রিাধ্ আরি। প্রিই সহরিরি চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরন
প
এিং সশিা েসিষ্ঠারন দাসয়েশীল িকলরক স্বেিা, িিিা ও
জিািসদসহিাে সভসিরি দাসয়ে ্ালন কেরি হরি। ারি চসিরকে িুনাম ও িুখযাসি
িৃশ্চে ্ায়। সিসন কা্ািরগালা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা করলরজে সশিাে গুনগি
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মান উন্নয়রনে উ্ে প্রজাে সদরয় িরলন, এ করলরজে সশিাে স্বারি প নিু ন একটি ৬
িলা ভিন সনমাণ
প কো হরি। ১৫ প্রম ২০১৮ সি., মঙ্গলিাে কা্ািরগালা সিটি
কর্ারেশন
প
মসহলা করলরজে কৃসি সশিক িংিধ্না,নিীণ
প
িেণ ও িাসষক
প ্ুেষ্কাে
সিিেণী অনুষ্ঠারন েধ্ান অসিসিে িিরিয প্রময়ে এিি কিা িরলন। করলজ
কযাম্পারি দু্ুরে অনুটষ্ঠি অনুষ্ঠারন িভা্সিে করেন েধ্ান সশিা কমকিপ
প া সমরিি
নাশ্চজয়া সশসেন। সিরশষ অসিসি সিরলন ১৬ নং চকিাজাে ওয়ার্প কাউশ্চিলে িাইরয়যদ
প্রগালাম হায়দাে সমন্িু, িংেসিি ওয়ার্প কাউশ্চিলে সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিগম,
করলজ ্সেচালনা কসমটিে িদিয মঞ্জুে প্রহািাইন। স্বাগি িিিয োরখন ভােোি
অধ্যি মরনায়াে জাহান প্রিগম। অনুষ্ঠারন অত্র সশিা েসিষ্ঠারনে সশিক মাহিুিা
ইয়ািসমন এিং জািীয় িঙ্গীি েসির াসগিায় জািীয়ভারি সিিীয় স্থান অজপণকােী
কা্ািরগালা সিটি কর্ারেশন
প
করলরজে সশিািী এিং ক্রীড়া েসির াসগিায়
সিজয়ীরদে হারি প্রক্রস্ট ও ্ুেষ্কাে িু রল প্রদন েধ্ান অসিসি প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন।
চট্টগ্রাম- ১৫ প্রম ২০১৮ সি.

ভ্রামযমান আদািত ও মরাকী পগরায়ানার মাধ্যগম
চট্টগ্রাম ক্ষসটি কগপাগরশগনর
ড
বগকয়া েৃহকর আদায় কার্রম
ড
অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ প্রস্পশাল মযাশ্চজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ)
জাহানাো প্রফেরদৌি ও সনিাহী
প মযাশ্চজরেি আসফয়া আখিাে এে প্রনিৃরে ১৫ প্রম
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলি হয়।
অসভ ানকারল ২৪নং ওয়ারর্পে উিে আগ্রািাদ মহল্লাে প্রহাশ্চডং নং-২৩৭৩/৪০৪৬
এে িিপমান মাসলরকে িরকয়া ও হাল িরনে প্র্ৌেকে িািদ ৫ লি ৪৯ হাজাে ৬ শি
৩৭ িাকা আদারয়ে জনয িংসিি োজস্ব িারকপরলে কে আদায়কােী ও কে
কমকিপ
প াগণ িাে িাে িাগাদা প্রদয়া িরি¡ও িরকয়া প্র্ৌেকে ্সেরশাধ্ না কোয়
প্রক্রাসক ্রোয়ানা জাসে ্ূিক
প প্রমািাইল প্রকািপ এে মাধ্যরম উরল্লসখি িরকয়া
প্র্ৌেকরেে মরধ্য নগদ ২০ হাজাে িাকা এিং অিসশি ৫ লি ২৯ হাজাে ৬শি ৩৭
িাকা ইিলামী িযাংক িাংলারদশ সল: আগ্রািাদ শাখাে প্রচক মূরল আদায় কো হয়।
অসভ ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব িারকপল ৭ এে কে কমকিপ
প া জারন আলম,
উ্ কে কমকিপ
প া আিদুল কারদে, প্রমা. হািান, জয় েকাশ প্রিন, সিপ্লি কুমাে
প্রচৌধ্ুেী, প্রক্রাসক কমকিপ
প া প্রমা. জয়নাল আরিদীনিহ িংসিি সিভারগে কমকিপ
প াকমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসলশ মযাশ্চজরেিিয়রক িহায়িা করেন।
চট্টগ্রাম- ১৫ প্রম ২০১৮ সি.

উপ ক্ষনবাচগন
ড
ক্ষনবাক্ষচত
ড
৩৬ নং ওয়ার্ড কাউশ্চিির এর দাক্ষয়ত্বভার গ্রহণ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
৩৬ নং প্রগািাইলর্াঙ্গা ওয়ারর্পে সনিাসচি
প
কাউশ্চিলে
প্রমা. হাসিিুল হক গি ১৮ সর্রিম্বে ২০১৭ সি. মৃিুযজসণি কােরণ অত্র ওয়ারর্পে
কাউশ্চিলে ্দ শুনয হয়। গি ২৯ মাচপ ২০১৮ সি. অনুটষ্ঠি উ্ সনিাচরন
প
৩৬ নং
প্রগািাইলর্াঙ্গা ওয়ারর্প িারিক কসমশনাে ও কাউশ্চিলে প্রমা. জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধ্ুেী
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সনিাসচি
প
হন। গি ১০ প্রম ২০১৮ সি. স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিায়
মন্ত্রণালরয়ে মাননীয় মন্ত্রীে সনকি সিসন শ্ি গ্রহণ করেন। গি ১৩ প্রম জনাি
জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধ্ুেী দাসয়ে গ্রহণ করেন। িাাঁে দাসয়ে গ্রহণ উ্লরি ১৩ প্রম
২০১৮ সি. েসিিাে, সিরকরল ৩৬ নং প্রগািাইলর্াঙ্গা ওয়ারর্পে প্রিচাশাহ জারম
মিশ্চজরদে সনচিলায় িুসধ্ িমারিশ অনুটষ্ঠি হয়। এরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েধ্ান অসিসি সিরলন। িুসধ্ িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ৩৬ নং প্রগািাইলর্াঙ্গা ওয়ারর্প
কাউশ্চিলে ্রদ উ্ সনিাচরন
প
দলীয় প্রকান োিীরক চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীগ
মরনানয়ন না প্রদয়া িরেও একজন িাংিদ সনিাচনী
প
আচেণসিসধ্ লংঘন করে
নিভারি সনিাচনরক
প
েভাসিি কোে েরচিা চাসলরয়সিল।
া গ্রহণর াগয সিল না।
প্রময়ে িরলন, অিাধ্, সনের্ি ও িুষ্ঠ সনিাচরনে
প
মধ্য সদরয় জনগরণে প্রভারি সনিাসচি
প
কাউশ্চিলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধ্ুেী শ্ি গ্রহণ করে আজ দাসয়ে গ্রহণ কেল। িাে
উ্ে জনগরণে আস্থা ও সিোি সিল িরলই সিসন ৪ি প িারেে মি কাউশ্চিলে ্রদ
সনিাসচি
প
হরয়রিন- া সিেল ঘিনা। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
ািিীয় উন্নয়ন ও
প্রিিাধ্মী কাজ সনিাসচি
প
কাউশ্চিলে এে মাধ্যরম িম্পাসদি হরি এ প্রিরত্র প্রকান
ধ্েরনে ্ি্াসিে িাকরি না। সনিাসচি
প
েসিসনসধ্ সহরিরি দায়িেিা প্রিরক িারক
জনগরণে প্রিিা শিভাগ িারদে প্রদােরগাড়ায় প্র্ৌৌঁরি সদরি হরি। প্রময়ে িরলন,
আগামী ২ িিে জাহাঙ্গীে আলরমে মাধ্যরম ৩৬ নং প্রগািাইলর্াঙ্গা ওয়ারর্প
উন্নয়ণ,্সেেন্নিা, আরলাকায়ন, সশিা ও স্বাস্থয প্রিিা ্সেচাসলি হরি। এিমরয়ে
মরধ্য অত্র ওয়ারর্পে অসলগসল োজ্ি শিভাগ উন্নয়ন িহ আরলাসকি কো হরি।
সিসন এলাকািািী িকলরক প্রিিা ও উন্নয়রনে কারজ িহর াসগিাে আহিান জানান।
িুসধ্ িমারিরশ িভা্সিে করেন সনিাসচি
প
কাউশ্চিলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধ্ুেী। িুসধ্
িমারিরশ িিিয োরখন আওয়ামীলীগ প্রনিা জসিম উশ্চদ্দন প্রচৌধ্ুেী,সনধ্ু ্াসলি, নুে
প্রহারিন,
ুিলীরগে িাধ্ােণ িম্পাদক টিিু মসল্লক, িন্দে ট্রাক মাসলক
এরিাসিরয়শরনে ুগ্ম িাধ্ােন িম্পাদক আিু িারলি প্রিারহল, এিকান্দে ফারুক,
এনিাজ সময়া, হাজী সিোজরদৌল্লা, সফরোজ সময়া, নূেউশ্চদ্দন জারহদ োজু, প্রমা.
ওয়াসহদ, িাত্রলীগ প্রনিা প্রমা. িাদ্দাম প্রহারিন, িসমজুে েহমান, প্রমা. ফসেদ। িভাে
শুরুরি ্সিত্র প্রকােআন প্রিরক প্রিরলায়াি করেন প্রিচাশাহ মিশ্চজরদে খসিি
আলহাজ্ব মুশ্চজিে েহমান। অনুষ্ঠান ্সেচালনা করেন ওয়ার্প ুিলীরগে িাধ্ােণ
িম্পাদক টিিু মসল্লক। অনুষ্ঠারন মহানগে আওয়ামীলীরগে িদিয প্রিলাল
আহমদ,প্রমােরশদ আলম,নুরুন নিী সলিন িহ আওয়ামীলীগ,আওয়ামী ুিলীগ,
িাত্রলীগ িহ নানা প্রশ্রনী ও প্র্শাে প্রনিৃিৃন্দ উ্সস্থি সিরলন। িুসধ্ িমারিরশে ্ে
প্রময়ে সনিাসচি
প
কাউশ্চিলে জাহাঙ্গীে আলম প্রচৌধ্ুেীরক িারি সনরয় ওয়ার্প কা ালয়
প
উরিাধ্ন প্রশরষ িারক দাসয়ে িুশ্চঝরয় প্রদন।
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চট্টগ্রাম- ১৫ প্রম ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম মহানের আওয়ামীিীগের তর্য ও
েগবষনা সম্পাদক চন্দন ধ্র এর মাতার মৃতযযগত মশাক
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে ভােোি িভা্সি মাহিাি উশ্চদ্দন প্রচৌধ্ুেী ও
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধ্ােণ িম্পাদক
আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িিয ও গরিষনা িম্পাদক
চন্দন ধ্ে এে মািা শ্রীমসি ্াসখ িালা ধ্ে এে মহােয়ারন গভীে প্রশাক ও দুুঃখ েকাশ
করেন। িাো ১৫ প্রম ২০১৮ সি. এক ুি প্রশাক িািপায় েয়াি ্াসখ িালা ধ্ে এে
আত্মাে সচে শাসন্ত ও িদগসি কামনা করেন এিং প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে
েসি িমরিদনা জানান।
সংবাদদাতা
মমা. আবদুর রক্ষহম
জনসংগর্াে কমকতড
ড
া
চট্টগ্রাম ক্ষসটি কগপাগরশন
ড
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