চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১ জুলাই ২০১৭ সি.
গত ২৪ জুন চট্টগ্রাম প্রমসিরকল করলজ ও হাি্াতারলে কযাজুয়াসি ওয়ারিপ উত্তে প্রজলা
আওয়ামীলীরগে অর্প িম্পাদক ও োউজারনে উ্রজলা প্রচয়ােমযান এহিানুল হায়দাে প্রচৌধুেী িািুরলে
িারর্ ইন্টানী সচসকৎিরকে প্র অনাকাংসখত ঘটনা ঘরট তা সনেিরন আজ ১ জুলাই ২০১৭ সি. িন্ধ্যায়
প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ও সিএমএ চট্টগ্রাম শাখাে
িভা্সত অধযা্ক িা. মুসজিুল হক খান, িাধােণ িম্পাদক িা. প্রমা. ফয়িল ইকিাল প্রচৌধুেী,
িাংগঠসনক িম্পাদক িা. এি এম মুইজ্জুল আকিে প্রচৌধুেীে উ্সিসতরত এক বিঠক অনুসিত হয়।
বিঠরক উভয় ্রেে িারর্ আরলাচনাে ্ে ভু ল িুঝািুসঝে অিিান ঘরট। উক্ত ঘটনারক প্রকন্দ্র করে
িামাসজক প্র াগার াগ মাধযম ও ্ত্র ্সত্রকায় প্র েচাে েচােনা হয় তাে িারর্ ইন্টানী সচসকৎিকো
প্রকান ভারিই িম্পৃক্ত নয় এিং এরত সদ এহিানুল হায়দাে প্রচৌধুেী িািুরলে িামাসজক ম পাদা ও
িম্মানহানী ঘরট তারত িকরল িমভারি িযসর্ত।
উক্ত আরলাচনায় উ্সিত সিরলন চরমক িাত্রলীরগে িভা্সত িা. তাসেফু ল ইিলাম োসতন, চরমক িাত্র
িংিরদে সভস্ িা. আেমান উল্লাহ প্রচৌধুেী, আই.সি.এ এে আহিায়ক িা. সেয়াজ উসদ্দন সমতু ল ও
িদিয িসচি িা. প্রগালাম দস্তগীে সেন্স।
চট্টগ্রাম- ০১ জুলাই ২০১৭সি.

সাবেক মন্ত্রী জহুর আহমদ চ ৌধুরীর কেবর
সসটি চময়বরর শ্রদ্ধা সিবেদি
িারিক মন্ত্রী, জনরনতা ও মহান মুসক্ত ুরেে ্ূিপাঞ্চলীয় প্রচয়ােমযান ও িঙ্গিন্ধ্ুে ঘসনষ্ট িহচে মেহুম
জহুে আহমদ প্রচৌধুেীে ৪৩ তম মৃতুয িাসষপকী উ্লরে ১ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে, িকারল চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন মেহুম জহুে আহমদ প্রচৌধুেী কিে প্রজয়ােত,
ফারতহা ্াঠ, প্রমানাজাত ও ফু ল সদরয় শ্রো সনরিদন করেন। এ িময় প্রময়ে িরলন, তযাগী ও ্সেসেত
প্রনতারদে জীিন অনুিেন করে িতপ মান ও আগামী েজন্মরক প্রদশরেরম উদ্বুে হরত হরি। িারিক মন্ত্রীে
কিে প্রজয়ােরতে িময় মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্রদষ্টা প্রশখ মাহমুদ ইিহাক, িারিক কাউসন্সলে
প্রমা. শসহদুল আলম, শ্রসমক প্রনতা শসফ িাঙাসল, প্রকারতায়ালী র্ানা আওয়ামীলীরগে সনিপাহী িদিয
আহমদ প্রিািহান ও ুিলীগ প্রনতা ফসেদ আহমদ িহ অনযানয প্রনতৃ িৃন্দ উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০১ জুলাই ২০১৭সি.

২৭িং ওয়াবডে আরাশকা প্রসিসিসধবদর সাবে
মিসেসিময় করবেি সসটি চময়র
১ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে িকারল ২৭নং ওয়ািপ কা পালরয় আোশকা েসতসনসধরদে িারর্ মতসিসনময়
করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। মতসিসনময়কারল প্রময়ে িরলন,
মরহশখারলে উ্ে ্াসনে চা্ কমারনাে জনয ইরতামরধয জহুে আহমদ প্রচৌধুেী প্রেসিয়াম িংলগ্ন খাল
খনরনে ্সেকল্পনা হারত প্রনয়া হরয়রি এিং নালা-নদপ মা িংস্কারেে কাজ চলরি। প্রময়ে আশা করেন,
খাল খনন ও িংস্কারেে কাজ িম্পন্ন হরল এলাকািািী জলািেতাে অসভশা্ প্রর্রক সকিু টা হরলও মুসক্ত
্ারি। এ িময় আোশকাে েসতসনসধ দল প্রময়রেে সনকট করয়কটি দািী উত্থা্ন কেরল প্রময়ে
দািীগুরলা সিরিচনাে আশ্বাি প্রদন। এ িময় ২৭নং ওয়ািপ কাউসন্সলে এইচ এম প্রিারহল, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন, তত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী আিু িারলহ, সনিপাহী েরকৌশলী আিু
িাদাত প্রমা. বতয়ি, অিীম িড়ুয়া, িুদী্ িিাক, সিপ্লি দাশ, প্রময়রেে একান্ত িহকােী িসচি োয়হান
ইউিুফ, আোশকাে িভা্সত প্রমা. সিোজ উসদ্দন, সিরজরকএিএ’ে িহ িভা্সত প্রমাজারম্মল হক, হাজী
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শাহ আলম, আহমদ কসিে, িুমন প্রদিনার্, হুমায়ুন কসিে, হাজী েসফক, ইব্রাসহম প্রহারিন িািুল, প্রমা.
নাসহদ, প্রমা. সলটন, প্রমা. িুমন, আিদুল হাসলম,জান প্রমাহাম্মদ িহ িানীয় োজননসতক ও িামাসজক
প্রনতৃ িৃন্দ উ্সিত সিরলন।
সংোদদািা
চমা. আেদুর রসহম
জিসংব াগ কমে কিো
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