চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
ু আহমদ চ ৌধুরীর কেবর
সাবেক মন্ত্রী জহর
সসটি চময়বরর শ্রদ্ধা সিবেদি
চট্টগ্রাম- ০১ জুলাই ২০১৮সি.
িারেক মন্ত্রী, জনরনতা ও মহান মুক্তি ুরেে ্ূোঞ্চলীয়
প
চচয়ােমযান ও েঙ্গেন্ধুে
ঘসনষ্ট িহচে মেহুম জহুে আহমদ চচৌধুেীে ৪৪ তম মৃতুয োসষকী
প উ্লরে আজ ১
জুলাই েসেোে, িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
চময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
মেহুম জহুে আহমদ চচৌধুেী কেে চজয়ােত, ফারতহা ্াঠ, চমানাজাত ও ফুল সদরয়
শ্রো সনরেদন করেন। চময়ে মহান মুক্তি ুরে মেহুরমে অেদারনে কথা শ্রোে িারথ
স্মেন করে েরলন, স্বাধীনতাে ্ে সতসনই িে প প্রথম ইষ্টার্ প চজারন স্বাধীনতাে ্তাকা
উরতালন করেসিরলন। সতসন েরলন জহুে আহমদ চচৌধুেী িৎ, তযাগী আদশোন
প
চদশ
চপ্রসমক োজনীসতক সিরলন। তাাঁে জীেনী অনুিের্ করে আগামী প্রজন্মরক
চদশরপ্ররমে উদ্েুে হওয়াে তাসগদ চদন সিটি চময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এিময়
চসিক কাউক্তিলে চমা. সগয়াি উক্তদ্দন, তারেক চিালাইমান চিসলম ও হািান মুোদ
সেপ্লে প্রমূখ উ্সিত সিরলন। ্রে চময়ে মেহুম জহুে আহমদ চচৌধুেীে জজষ্ঠ্ুত্র
চট্টগ্রাম মাহনগে আওয়ামীলীরগে ভােপ্রাপ্ত িভা্সত মাহতাে উক্তদ্দন চচৌধুেীে িহ
ধসমনী
প সিটি কর্ারেশরনে
প
িারেক কসমশনাে শাহনাজ মাহতারেে কেরে ফুল সদরয়
শ্রো সনরেদন করেন।

চরািারী ইন্টারিযাশিাল সিটিক্ট
চজাি কর্ফ
ণ ু লীর ের্াঢ্য
ণ আিন্দ র্যালী উববাধি করবলি-সসটি চময়র
চট্টগ্রাম- ০১ জুলাই ২০১৮সি.
২০১৮-২০১৯ চোিােী েরষ প দাসয়ত্ব গ্রহর্ উ্লরে চোিােী ইন্টােনযাশনাল সিটিক্ট
৩২৮২ এে আওতাধীন চজান কর্ফ
প ু লীে উরদযারগ এক ের্াঢ্য
প আনন্দ ে্যালী চেে
করে। সিটি চময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন চেলুন উসিরয় এ ে্যালীে আনুষ্ঠাসনক
উরবাধন করেন। আজ ০১ জুলাই েসেোে সেরকরল নগেীে জসময়তু ল ফালাহ ময়দান
প্রাঙ্গন চথরক ে্যালীটি শুরু হরয় নগেীে সেসভন্ন প্রধান প্রধান িিক প্রদসের্ চশরষ
োসেক সেক্তডংি চমারি সগরয় চশষ হয়। উরবাধনকারল সিটি চময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন েরলরিন, চোিাসেয়ানরদে মূখয উরদ্দশয হরলা মানে চিো। চি চিোরক স্বারথেপ
উরব প ধােন করে চোিাসেয়ানো মানে চিোয় সনরয়াক্তজত থারক। সেরশষ করে
অেরহসলত জনরগাটষ্টে ্ারশ দাাঁসিরয় মানেরিোে চ কাজ কেরি তা প্রশংিনীয়
উরদযাগ েরল সতসন উরেখ করেন। এ প্রিরঙ্গ সতসন েরলন, চোিাসেয়ানরদে উরদযারগে
কােরন আজ িাো সেশ্বরক চ্াসলও মুি কো িম্ভে হরয়রি। চোিাসেয়ানো গসেতপ এই
জনয চ তাো আজ সশশুরদে ্ারশ দাাঁিারত িেম হরয়রিন। সতসন িেকারেে
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্াশা্াসশ চোিাসেয়ানরদে সেসভন্ন চিোমূলক কারজ আরো চেসশ চেসশ অেদান োখাে
উ্ে গুরুত্বারো্ করেন।
এিময় আরো েিেয োরখন নেসনোসচত
প
গভর্েপ চোিাসেয়ান সদলনাসশন চমাহরিন,
প্রািন গভনেপ অধযা্ক চমা. জতয়ে চচৌধুেী, গভনেপ নসমনী আতাউে েহমান
্ীে,প্রধান উ্রদষ্টা স্স্ িা. মঈনুল ইিলাম মাহমুদ চজানাল চকা-অসিপরনিে সিস্
চমাহাম্মদ সেজওয়ান িারহদী, ে্যালী কসমটিে চচয়ােমযান সিস্ চমা. ওমে আলী
ফয়িাল, চকা-চচয়ােমযান সিস্ চমা. নজরুল ইিলাম নান্িু,আেু হািনাত চচৌধুেী,
চিরেিােী আইস্স্ চমা. চখােরশদুল আলম,জরয়ন্ট চিরেিােী আইস্স্ চমা.
আশোফ চচৌধুেী, চেজাোে স্স্ হাসিনা আকতাে সলস্, চহাষ্ট ক্লাে চপ্রসিরিন্ট
আঞ্জুমান আো চেগম, এি.শওকত আউয়াল চচৌধুেী,চমা. জারেদ,ইেফানুল আলম
চদাভাি, এেশাদুল আলম িহ প্রমূখ। চোিােী ইন্টােনযাশনাল সিটিক্ট ৩২৮২ চজান
কর্ফ
প ু লী অ্র্াচেন
প
সিটি কর্ারেশন
প
স্কুল এন্ড করলরজে িাত্রীরদে জনয ৫০ টি
িাতা ও ৫০টি চেইনরকাি গভসর্ংপ েসিে িদিয এ এ এম িাইফুক্তদ্দন ও অধযে
জারেকা চেগরমে হারত তু রল চদন।
সংোদদাতা
রসফকুল ইসলাম
জিসংব াগ কমকতণ
ণ
া
ট্টগ্রাম সসটি কব্াবরশি
ণ
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