চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০১ প্রেিরুয়াসে ২০১৮সি.

শীতার্দের
থ
মাদে শীত বস্ত্র ববতরন করদেন মময়র
যাদের মদযে মানববক মূেেদবায কাজ কদর তারাই প্রকৃত মানুষ
--আ জ ম নাবির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, আর্প-মানির্াে
প্রিিাে প্রচরয় উত্তম কাজ আে প্রনই। ারেে মরযে মানসিক মূেেরিায কাজ করে র্াোই
েকৃর্ মানুষ। সর্সন িরেন, িাকা-যন-প্রেৌের্ মানুষ আহেন করে এ িম্পে মানুরষে
কেোরন িেয় না হরে িম্পরেে প্রকান মূেে থারক না। প্রময়ে মানির্াে কেোরন
আওয়ামীেীগ প্রনর্া সিয়ে নুে সেিন এে অিোন স্মেনীয় েৃষ্টান্ত হরয় থাকরি । ৩১
জানুয়াসে ২০১৮ সি. িুযিাে োরর্ প্রকসি এ এইচ প্রোভাষ সিটি কর্ারেশন
প
িাসেকা
উচ্চ সিেোেয় মারে ৩৬ নং ওয়ার্প আওয়ামীেীগ এে িাংগেসনক িম্পােক সিয়ে নুে
নিী সেিন এে িোক্তিগর্ উরেোরগ শীর্াথরেে
প
মারে শীর্ িস্ত্র সির্েন অনুষ্ঠারন েযান
অসর্সথে ভাষরন প্রময়ে এিি কথা িরেন। জনাি সিয়ে নুেনিী সেিরনে িভা্সর্রে
অনুটষ্ঠর্ শীর্িস্ত্র সির্েণ অনুষ্ঠারন িিিে োরখন। চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে
উ্রেষ্টা িেিে প্রিাের্ান আহমে, ্োরনে প্রময়ে প্রচৌযুেী হািান মাহমুে হািনী,
কাউক্তিেে এইচ এম প্রিারহে, আব্দুে কারেে, আওয়ামী আইন িাত্র ্সেষে সিক্তজসি
ট্রারষ্টে িাযােন িম্পােক োক্তজি ভট্টচা প িহ অনেো। ্রে প্রময়ে ৫শর্ জন
শীর্াথরেে
প
মারে শীর্িস্ত্র সির্েণ করেন।
চট্টগ্রাম- ০১ প্রেিরুয়াসে ২০১৮সি.

অজ্ঞান পার্টথ র খপ্পদর চট্টগ্রাম বির্ট কদপাদরশদনর
থ
কর আোয়কারী রতন চন্দ্র ম ৌবমক
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
নাসিোিাে মহল্লাে োসয়েোি কে আোয়কােী ের্ন
চন্দ্র প্রভৌসমক ০১ প্রেিরুয়ােী ২০১৮সি িৃহষ্পসর্িাে, প্রিো ১১ িায় ্ািসেক গাড়ী
প্র ারগ কমস্থরে
প
াওয়াে ্রথ অজ্ঞান ্াটিপ র্ারক অজ্ঞান করে অসেসিয়াে
কাগজ্ত্র নানান র্কুরমন্ট, িোগ ও িাকা ্য়িা সিসনরয় সনরয় ায়। ্রে র্ারক
অজ্ঞান অিস্থায় অক্তিরজন প্রমাড়স্থ েসি প্রমািাইে অসেরিে িামরন প্রেরে ায়। র্াে
অজ্ঞারনে খিে প্র্রয় ্সেিারেে িেিে এিং সিটি কর্ারেশরনে
প
োজ¯^ শাখাে
প্রোকজন ের্নরক অজ্ঞান অিস্থায় উদ্ধাে করে ্াাঁচোইশ ্সে সিসনরক ভসর্প
করেন। ির্পমারন সর্সন উি হাি্ার্ারে সচসকৎিাযীন আরি।
চট্টগ্রাম- ০১ প্রেিরুয়াসে ২০১৮সি.
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চট্টগ্রাম বির্ট কদপাদরশদনর
থ
মময়র এর হাদত চট্টগ্রাম কদেজ এর
বদকয়া মপৌরকর বাবে প্রায় ২০ েক্ষ টাকার মচক হস্তান্তর
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আহিারন িাড়া সেরয়
চট্টগ্রাম করেজ চট্টগ্রাম এে সনকি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
এে ্াওনা িরকয়া িহ
৪৭ েক্ষ িাকাে মরযে ০১ প্রেিরুয়ােী ২০১৮সি িৃহষ্পসর্িাে, িন্ধ্োয় প্রময়ে েিরে ১৯
েক্ষ ৯৯ হাজাে ৭০ িাকাে একটি প্রচক অত্র করেরজে অযেক্ষ এ প্রক েজেুে হক
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে হারর্ হস্তান্তে করেন। এিময় েযান োজ¯^
কমকর্প
প া েরেিে র্. মুস্তাসেজুে েহমান, কে কমকর্প
প া প্রমা. কামুে ইিোম
প্রচৌযুেী, জসিম উক্তদ্দন িহ িংসিষ্টো উ্সস্থর্ সিরেন।
চট্টগ্রাম- ০১ প্রেিরুয়াসে ২০১৮সি.

বির্ট মময়দরর িাদর্ বচটাগাাং মকাবচাং এদিাবিদয়শন এর মনতৃ বৃদের
মতবববনময়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারথ ০১ প্রেিরুয়ােী
২০১৮সি িৃহষ্পসর্িাে, িন্ধ্োয় নগেভিরনে প্রক সি আিেুি িত্তাে সমেনায়র্রন
সচিাগাং প্রকাসচং এরিাসিরয়শন এে প্রনর্ৃিৃন্দ মর্সিসনময় করেন। মর্সিসনময় প্রশরষ
সচিাগাং প্রকাসচং এরিাসিরয়শন প্রনর্ৃিৃন্দ প্রময়েরক র্ারেে োসি িম্বসের্ একটি
স্মােকসেস্ হস্তান্তে করেন। স্মােকসেস্ গ্রহণ করে প্রময়ে িংসিস্ট মন্ত্রনােরয়ে
সনকি র্ারেে োিীগুরো উ্স্থা্ন কোে আশ্বাি প্রেন। স্মােকসেস্রর্
এরিাসিরয়শরনে প্রনর্ৃিৃন্দ িরেন, প্রকাসচং প্রিন্টাে িন্ধ্ থাকরে সকরশাে অ্োয প্রিরড়
ারি, স্কুে ও করেজ সশক্ষকরেে প্রকাসচং এে সিুরদ্ধ প্রকান িেিস্থা না সনরয় েজ্ঞা্ন
জাসেে মাযেরম মন্ত্রনােয় িীমািদ্ধ প্রেরখরি। র্াো িরেন, আমো ভোি, িোি এিং
প্রট্রর্ োইরিি গ্রহণ করেই প্রকাসচং প্রিন্টাে ্সেচােনা কেসি। এিময় সচিাগাং
প্রকাসচং এরিাসিরয়শন এে িভা্সর্ অযেক্ষ প্রমা. আিু র্ারহে, িাযােন িম্পােক
আিেুে েি প্রিারহে, িহ িভা্সর্ িাজ্জাে উক্তদ্দন, প্রমা. প্রিাোয়মান, িাংগেসনক
িম্পােক আক্তজজুে হক, প্রকাষাযেক্ষ সিয়ে প্রমা. প্রমাখর্াে উক্তদ্দন, িহ িম্পােক
প্রিাহোি প্রমাস্তো িহ োয় ৮৮ টি প্রকাসচং প্রিন্টাে এে ্সেচােকিৃন্দ মর্সিসনময়
িভায় অংশগ্রহণ করেন।
িাংবােোতা
মমা. আবেুর রবহম
জনিাংদযাগ কমকতথ
থ
া
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