চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১৬ প্রম ২০১৮ সি.

আসন্ন রমজান মাসকে সামকন ররকে চট্টগ্রাম সসটি েক্াকরশকনর
প
বাজার মসনিসরিং অসিযান শুরু
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ সনিাহী
প মযাজজরেি আসিয়া আখতাে ও
প্রেশাল মযাজজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রিের্ৌি এে প্রনতৃরে ১৬ প্রম
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ও আিন্ন েমজান
মািরক িামরন প্রেরখ িাজাে মসনিসেং অসি ান ্সেচাসলত হয়। অসি ানকারল
প্রকারতায়ালী থানাধীন কাজীে প্র্উসে কাাঁচা িাজাে ও ও সিসিএ মারকপরিে প্রগ্রািাসে
ির্ ্রযযে মূলয তাসলকা িাঙারনা সনজিত কো ও িাজাে দ্রিয মূলয মসনেিসেং
করেন। এিময় ্রযয ্ািজাত প্রমাড়ক িযিহাে না কোে ্ারয় ্রযয ্ািজাত
প্রমাড়রকে িাধযতামূলক িযিহাে আইরন জীিন প্রগ্রািাসেরক ৫ হাজাে, হক িান্ডাে
প্রটােরক ৩ হাজাে, জনতা প্রটােরক ১ হাজাে এিং একই অসি ারন নুে আহম্
িড়রক িুি্ারতে উ্ে অবিধিারি প্র্াকারনে ্নয িামগ্রী প্রেরখ জন্ূরিপাগ
িৃসটে ্ারয় মস্না িাইলিরক ৫ হাজাে, মস্না প্রমাজাইকরক ৫ হাজাে, জনতা
প্রমাজাইকরক ৫ হাজাে, ্ান্না প্রমাজাইকরক ৫ হাজাে, ি্েশা িাইলিরক ৫ হাজাে,
অসলম্পিক প্রমাজাইকরক ৫ হাজাে, প্রগারেন প্রমাজাইকরক ৫ হাজাে, হক
প্রমাজাইকরক ৫ হাজাে ও প্রিঙ্গল এরজজিরক ৫ হাজাে িাকা িহ িিরমাি
প
৫৪ 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- ১৬ প্রম ২০১৮ সি.

ো্াসক ালা সসটি েক্াকরশন
প
মসিলা েকলকজ েৃসি সশক্ষে
সিংবর্না,নবীণ
প
বরণ ও বাসষে
প ্ুরষ্কার সবিরণী অনুষ্ঠাকন রময়র
বািংলাকেশ সমুদ্র জকয়র ্র মিাোশও জয় েকরকে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িাংলার্শ িমুদ্র
জরয়ে ্ে মহাকাশও জয় করেরি। িমুদ্ররক নীল অথনীসতে
প
মাধযরম প্র্রশে উন্নয়রন
কারজ লাগারত িেকাে চট্টগ্রারম িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুজজিুে েহমান প্রমসেিাইম
সিশ্বসি্যালয় স্থা্ন কেরি। এ সিশ্বসি্যালয় প্রথরক েসত িিে ৬ হাজাে সশক্ষাথী িমুদ্র
জরয়ে িুিল িাংলার্রশে জনয িরয় আনরি। সতসন সিশ্বাি করেন িতপমান
সশক্ষাথীর্ে হাত ধরে িাংলার্শ উন্নত ও িমৃদ্ধ প্র্রশ উসন্নত হরি। এ েিরঙ্গ প্রময়ে
িরলন, িকল সশক্ষক তার্ে সশক্ষাথীর্ে সনজ িন্তারনে মমতায় সশক্ষা স্রত হরি
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এিং তার্েরক প্র্শরেরম উ্্িদ্ধ
ু কেরত হরি। ারত তাো উন্নত সিরশ্বে িারথ ্াল্লা
স্রয় িামরন এগুরত িক্ষম হয়। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
আসম স্বচ্ছতা, িততা ও জিািস্সহতাে সিসিরত ্াসয়ে ্ালন কসে। আসম মুিলমান।
অনয ধরমেপ েসতও আমাে শ্রদ্ধা ও িম্মান প্রিাধ আরি। প্রিই সহরিরি চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরন
প
এিং সশক্ষা েসতষ্ঠারন ্াসয়েশীল িকলরক স্বচ্ছতা, িততা ও
জিািস্সহতাে সিসিরত ্াসয়ে ্ালন কেরত হরি। ারত চসিরকে িুনাম ও িুখযাসত
িৃজদ্ধ ্ায়। সতসন কা্ািরগালা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা করলরজে সশক্ষাে গুনগত
মান উন্নয়রনে উ্ে প্রজাে স্রয় িরলন, এ করলরজে সশক্ষাে স্বারথ প নতু ন একটি ৬
তলা িিন সনমায
প কো হরি। গত ১৫ প্রম ২০১৮ সি., মঙ্গলিাে কা্ািরগালা সিটি
কর্ারেশন
প
মসহলা করলরজে কৃসত সশক্ষক িংিধনা,নিীয
প
িেয ও িাসষক
প ্ুেষ্কাে
সিতেযী অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে িক্তরিয প্রময়ে এিি কথা িরলন। করলজ
কযািারি ্ু্ুরে অনুটষ্ঠত অনুষ্ঠারন িিা্সতে করেন েধান সশক্ষা কমকতপ
প া সমরিি
নাজজয়া সশসেন। সিরশষ অসতসথ সিরলন ১৬ নং চকিাজাে ওয়ািপ কাউজিলে িাইরয়য্
প্রগালাম হায়্াে সমন্িু, িংেসক্ষত ওয়ািপ কাউজিলে সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিগম,
করলজ ্সেচালনা কসমটিে ি্িয মঞ্জুে প্রহািাইন। স্বাগত িক্তিয োরখন িােোি
অধযক্ষ মরনায়াে জাহান প্রিগম। অনুষ্ঠারন অত্র সশক্ষা েসতষ্ঠারনে সশক্ষক মাহিুিা
ইয়ািসমন এমসিল সিগ্রী অজপন কোয় এিং জাতীয় িঙ্গীত েসতর াসগতায়
জাতীয়িারি কা্ািরগালা সিটি কর্ারেশন
প
মসহলা করলরজে ১০জন সশক্ষাথী সদ্বতীয়
স্থান অজপন কোয় তার্ে িহ ক্রীড়া েসতর াসগতায় সিজয়ীর্ে হারত প্রক্রট ও
্ুেষ্কাে তু রল প্র্ন েধান অসতসথ প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম- ১৬ প্রম ২০১৮সি.

জন কণর স্বার্ সিংরক্ষকনর
প
মার্যকম মন জয় েকর আ ামীকি েকলর
সবজয়কে সনশ্চিি েরকি িকবরময়র আ জ ম নাসের উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােয
িিা্ক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, জনগরযে স্বাথ প িংেক্ষরনে মাধযরম মন
জয় করে আগামীরত ্রলে সিজয়রক সনজিত কেরত হরি। আওয়ামীলীগ এ প্র্রশে
গয মানুরষে িংগঠন। এ িংগঠরনে প্রনতাকমীো িাধােয মানুরষে মরনে আকুসত ও
হৃ্রয়ে েন্দন িুঝরত ্ারে িরলই তার্ে কলযারয জীিন িাজজ প্রেরখ কাজ করে
ারচ্ছ। সতসন তৃযমূল ্ ারয়
প
িংগঠনরক শজক্তশালী করে আিন্ন সনিাচরন
প
্লরক
সিজয়ী কোে জনয প্রনতাকমীর্ে িরিাচ্চ
প তযাগ স্বীকারে েি্তুত থাকাে আহŸাান
জানান। প্রময়ে আরো িরলন, েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে প্রনতৃরে িাংলার্শ
উন্নয়নশীল প্র্রশে ম া্া
প
প্র্রয়রি। তাাঁে প্রনতৃরে জল, স্থল ও আকাশ ্রথ
িাংলার্রশে সিজয় এরিরি। িাংলার্শ আজ সিরশ্ব ম া্াে
প
আিরন অসধটষ্ঠত
হরয়রি। জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা সিশ্বরনত্রী সহরিরি স্বীকৃসত অজপন করেরি। জনাি আ
জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, এ প্র্রশ স্বাধীনতা সিরোধী ও োটিয় িি্ লুন্ঠনকােী ও
িন্ত্রািীর্ে গিিা্াের্ে আে প্রকান স্ন স্থান হরি না। ্োজজত শজক্ত ারত
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এর্রশে োিীয় ক্ষমতায় অসধটষ্ঠত হরত না ্ারে প্রিস্রক প্রনতাকমীর্ে অতন্দ্র
েহেীে িূ সমকা ্ালন কেরত হরি। গত ১৫ প্রম ২০১৮সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল সলসল
কসমউসনটি প্রিন্টারে ৩৮নং ্সক্ষন মধযম হাসলশহে ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে কমী
িরম্মলন ও ি্িয নিায়ন অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে িক্তরিয সতসন এ িি কথা িরলন।
৩৮নং ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িিা্সত প্রমাহাম্ম্ হািান মুো্ এে িিা্সতরে ও
িংগঠরনে িাধােয িিা্ক প্রমাহাম্ম্ হািারনে উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠত কমী
িরম্মলরন সিরশষ অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িহ িিা্সত
িারিক িাত্ররনতা আলহাজ্ব প্রখােরশ্ আলম িুজন। এরত আরো িক্তিয োরখন
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে ধম প সিষয়ক িিা্ক জহুে আহম্, সনিাহী
প
ি্িয নুরুল আলম, কাউজিলে প্রগালাম প্রমাহাম্ম্ প্রচৌধুেী, কামরুল হািান িুল,ু
প্রোিাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াি, িাইিুজদ্দন খারল্ িাহাে, শাহরনওয়াজ প্রচৌধুেী, ৩৮নং
ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িহ িিা্সত হাজী ইসদ্রি সময়া, ৩৭নং ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে
িাধােয িিা্ক আি্ুল মান্নান, আিু তারহে, প্রমােরশ্ আলম, হাজী হািান মুন্না,
কামরুল প্রহারিন, িালাউজদ্দন, হাজী আিু নারিে, প্রমা. কামাল উজদ্দন, এি এম
িেকত উল্লাহ, এি এম িারুক, িারহ্ িশে ও স্্ারুল আলমিহ অনযো। কমী
িরম্মলন ও ি্িয নিায়ন অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসথে িক্তরিয চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িহ িিা্সত িারিক িাত্ররনতা আলহাজ্ব প্রখােরশ্ আলম িুজন
িরলন, ১৯৭১ িরন াো স্বাধীনতাে সিরুরদ্ধ, িঙ্গিন্ধু ও আওয়ামীলীরগে সিরুরদ্ধ
অিস্থান সনরয় ্াসকস্তানীর্ে ্ক্ষ অিলম্বন করে এ প্র্রশে মা-প্রিারনে ইজ্জ্বত হেয,
হতযা, গযহতযা, অসিিংর াগ ও মানিতা সিরোধী অ্করম প সলি সিল 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। অনুষ্ঠান প্রশরষ চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােয িিা্ক এিং
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ও িহ িিা্সত আলহাজ্ব প্রখােরশ্ আলম িুজন
িংগঠরনে িিা্সত, িাধােয িিা্ক ও উর্ধ্তন
প
প্রনতৃিৃরন্দে হারত ি্িয িেম
তু রল প্র্ন।
চট্টগ্রাম- ১৬ প্রম ২০১৮সি.

মানুকষর মন রর্কে আওয়ামীলী কে রোন অ্শশ্চি মুকে রেলকি
্ারকবনা। ২০ নিং রেওয়া বাজার ওয়াকডপ আওয়ামীলীক র
েমী সকেলন ও সেসয নবায়ন অনুষ্ঠাকন রময়র
১৫ প্রম. ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িন্ধ্যায় খসলিা্টট্ট প্রিঙ্গল প্রহাজেং চেরে ২০ নং
প্র্ওয়ান িাজাে ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে কমী িরম্মলন ও ি্িয নিায়ন অনুষ্ঠারন
েধান অসতসথে িাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িাধােয িিা্ক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, জনরনত্রী প্রশখ
হাসিনাে প্রনতৃরে িাংলার্শ জল, স্থল ও আকারশ িাংলার্রশে িুনাম ও িুখযাসত
িসড়রয় ্রড়রি। তাাঁে িুর াগয প্রনতৃরে প্র্রশে কসেরিাে জয় কোে ্ে িমুদ্র জয়

Establishment-1
no-3

Page

এিং িতপমারন িযারিলাইরিে মাধযরম আকাশ জয় কেরতও িাংলার্শ িক্ষম হরয়রি।
প্রময়ে িরলন, আওয়ামীলীগ জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুজজিুে েহমারনে প্রনতৃরে
িাঙাসলে িাষাে অসধকাে, স্বাধীনতা ও স্বাসধকাে অজজপত হরয়রি। এ ্রলে অজপয
িাঙাসল জাসতে হৃ্রয় গ্রসথত আরি। মানুরষে মন প্রথরক আওয়ামীলীগরক প্রকান
অ্শজক্ত মুরি প্রিলরত ্ােরিনা। সতসন আশা করেন, অতীরত াো জীিন্ন
িংগ্রাম করে ্ুুঃশািরনে সিরুরদ্ধ ্লরক িামরন এসগরয় সনরয়রি, তাোই আগামীরত
আওয়ামীলীগরক ্ূনোয় োটিয় ক্ষমতায় অসধটষ্ঠত কেরত িরিাচ্চ
প
তযাগ স্বীকাে
কেরত েি্তুত আরি। আ জ ম নাসিে উদ্দীন ্ূ্ীন ও ্ুুঃিমরয়ে প্রনতা কমীর্ে
িিারগ্র
প
ি্িয নিায়ন করে তযারগে ম া্া
প প্র্য়াে আহিান জানান। অনুষ্ঠারনে
উরদ্বাধক চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িােোি িিা্সত মাহতাি উজদ্দন
প্রচৌধুেী িরলন, এর্রশে া-সকিু অজপয িিসকিুই আওয়ামীলীরগে প্রনতৃরে অজজপত
হরয়রি। এ ্রলে প্রনতা-কমীর্ে প্রলাি লালিাে সকিুই প্রনই। সতসন িরলন, িঙ্গিন্ধে
ু
আহিারন আওয়ামীলীরগে প্রনতা-কমীো অকাতরে িুরকে েক্ত প্রেরল স্রয় প্র্শ স্বাধীন
করেরি। জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে আহিারন আওয়ামীলীগ প্র্শ গড়াে িংগ্রারম
সনরয়াজজত আরিন। সতসন সনরিস্ত োন প্রনতা-কমীর্ে ি্িয নিায়ন করে ্লরক
িুিংগটঠত কোে আহিান জানান। ২০ নং প্র্ওয়ান িাজাে ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে
কমী িরম্মলন ও ি্িয নিায়ন অনুষ্ঠারন িিা্সতে করেন িংঠরনে িিা্সত ও
মহানগে আওয়ামীলীরগে ি্িয আলহাজ্ব প্র্য়াে প্রমাহাম্ম্। িংগঠরনে িাধােন
িিা্ক আিু ততয়ি সিজদ্দকী ও িুসিয়ান সিজদ্দকীে প্র ৌথ উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠত কমী
িরম্মলরন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্র্ষ্টা িিে আলী, িাংগঠসনক
িিা্ক প্রচৌধুেী হািান মাহমু্ হািনী, উ্ েচাে িিা্ক প্রমাহাম্ম্ শসহ্ুল
আলম, প্রকারতায়ালী থানা আওয়ামীলীরগে িাধােন িিা্ক আিুল মুনিুে,
িাইিুজদ্দন খারল্ িাহাে, িংেসক্ষত ওয়ািপ কাউজিলে সমরিি আঞ্জুমান আো
প্রিগম, আওয়ামীলীগ প্রনতা আিু ততয়ি সিজদ্দকী, কুতু ি উজদ্দন প্রিসলম, আলহাজ্ব
আিুল কালাম, প্রিকান্দে আলী, স্্ারুল আলম স্্াে, িুসিয়ান সিজদ্দকী, শাহা্ত
প্রহারিন প্রচৌধুেী িা্ল, সিহাি উজদ্দন, মুিসলম আলী জসন, প্রমা. নুরুল আসমন, িারিে
আহম্, অিীম চক্রিতী, সগয়াি উজদ্দন, ুিলীগ ও িাত্রলীগ প্রনতা থাক্ররম িাইমন
িাহা্াত প্রচৌধুেী, প্রতৌসহ্ুল আলম ্ারিল, মুসহ, েসিউল প্রহারিন িাসল ও তিকত ্াশ
িক্তিয োরখন। কমী িরম্মলরন মহানগে আওয়ামীলীরগে িােোি িিা্সত, িাধােন
িিা্ক ও সিটি প্রময়ে িংগঠরনে িিা্সত ও িাধােন িিা্ক িহ প্রনতৃিৃরন্দে
হারত ি্িয নিায়ন িেম তু রল প্র্ন।
সিংবােোিা
রমা. আবেুর রসিম
জনসিংকযা েমেিপ
প
া
চট্টগ্রাম সসটি েক্াকরশন
প
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