চট্টগগ্রাম সসিট করররগ্রাররেশন
জনসিসংরযগ্রাগ শগ্রাখগ্রা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
০৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
অসংকুরে পসিগ্রাসিগ্রাইট বিগ্রাসলিকগ্রা উচ সবিদদগ্রালিয় এসি এসি সসি ররেরীকগ্রা পকন
রসরেদশরন করেরলিন মগ্রাননরীয় পময়রে
০৩ পফেব্রুয়গ্রাসরেদ ২০১৮সখ শসনবিগ্রারে, সিকগ্রারলি মগ্রাননরীয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছিরে উদরীন অসংকুরে
পসিগ্রাসিগ্রাইট বিগ্রাসলিকগ্রা উচ সবিদদগ্রালিয় এসি এসি সসি ররেরীকগ্রা পকন রসরেদশরন কররেন। পময়রে ররেরীকগ্রা
পকরন ঘঘুররে ঘঘুররে পদরখন। এসিময়

মগ্রাধদসমক ও উচ মগ্রাধদসমক সশকগ্রা পবিগ্রারর, চট্টগগ্রাম এরে

যথগ্রাক্ররম সিসচবি প্রেরফেসিরে শওকত আলিম (রচয়গ্রারেমদগ্রান এরে চলিসত দগ্রাসয়ত), করলিজ রসরেদশরক সিঘুমন
বিড়ঘুয়গ্রা, সবিদদগ্রালিয় রসরেদশরক কগ্রাজরী নগ্রাসজমঘুলি ইসিলিগ্রাম, পকন সিসচবি ও প্রেধগ্রান সশকক সলিসলি বিড়ঘুয়গ্রা
এবিসং পজলিগ্রা সশকগ্রা অসফেসি চট্টগগ্রাম এরে সিহকগ্রারেরী রসরেদশরক সিগ্রাসব্বিরে আহগ্রারম্মেদ উরসস্থিত সছিরলিন।
০৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
চগ্রান্দগগ্রাগাঁও ওয়গ্রারর আওয়গ্রামরীলিরীরগরে সিগ্রাসংগঠসনক সিমগ্রাদক এনগ্রামঘুলি হক
এরে মমতঘুদরত মগ্রাননরীয় পময়ররেরে পশগ্রাক
মগ্রাননরীয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছিরে উদরীন চগ্রান্দগগ্রাগাঁও ওয়গ্রারর আওয়গ্রামরীলিরীরগরে সিগ্রাসংগঠসনক
সিমগ্রাদক এনগ্রামঘুলি হক এরে মমতঘুদরত গভরীরে পশগ্রাক ও দঘুদুঃখ প্রেকগ্রাশ কররেন। সতসন ৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে
২০১৮ সখ. শসনবিগ্রারে, এক পশগ্রাক বিগ্রাতরগ্রায় মরেহুরমরে সবিরদহরী আতগ্রারে মগ্রাগরফেরেগ্রাত কগ্রামনগ্রা কররেন ও
পশগ্রাক সিন্তপ রসরেবিগ্রারে রসরেজরনরে প্রেসত সিমরবিদনগ্রা জগ্রানগ্রান।

০৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
সনষগ্রার অটজম ফেগ্রাউরন্ডেশরনরে বিদবিস্থিগ্রারনগ্রায় এবিসং তরেরী ফেগ্রাউরন্ডেশন এইমসিলিদগ্রাবি, ইউনগ্রাইরটের
ইনগ্রারেনদগ্রাশনগ্রালি ইউসনভগ্রাসসিরটরে পযযৌথ উরদদগ্রারগ পমযৌসখকভগ্রারবি পযগ্রাগগ্রারযগ্রারগ সরসছিরয় থগ্রাকগ্রা অটজম
ও এনসরসর ববিসশষদ সশশুরদরে পযগ্রাগগ্রারযগ্রারগরে দকতগ্রা উন্নয়রন সরসজটেগ্রালি সরভগ্রাইসি এরে বিদবিহগ্রারে
শরীররক কমরশগ্রালিগ্রায় মগ্রাননরীয় পময়রে
মগ্রাননরীয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছিরে উদরীন বিরলিন, বিতরমগ্রান তথদ প্রেযঘুসক্তিরে যঘুরগ পমযৌসখকভগ্রারবি
পযগ্রাগগ্রারযগ্রাগ একট গুরুতরপূরর সবিরয়। পযগ্রাগগ্রারযগ্রাগ ববিকলিদ সবিররয় সশকগ্রা ও গরবিরনগ্রা নগ্রা হরলি মগ্রানঘুর
ও সিমগ্রারজরে মগ্রারঝ উন্নসত সিমসষ করেগ্রা যগ্রারবি নগ্রা। পযগ্রাগগ্রারযগ্রাগ এরে উন্নসত নগ্রা হরলি সিমগ্রাজ ও পদশ
এসগরয় যগ্রারবি নগ্রা। অটজম একট বিদসক্তি সিমসিদগ্রা। এ সিমসিদগ্রা রসরেবিগ্রারে, সিমগ্রাজরক প্রেভগ্রাসবিত কররে।
সশকক সিহ সিমগ্রারজরে সিকরলিরে সিগ্রামগ্রাসজক দগ্রায়বিদ্ধতগ্রা পথরক কগ্রাজ করেগ্রারে সিঘুরযগ্রাগ রেরয়রছি।
পযগ্রাগগ্রারযগ্রারগরে মগ্রাধদরম মগ্রানঘুর সনরজরক প্রেকগ্রাশ কররে। তগ্রাই উন্নত সিমগ্রাজ ও পদরশরে জনদ কগ্রাজ
করেগ্রারে আশগ্রাবিগ্রাদ বিদক্তি কররেন পময়রে। মগ্রাননরীয় পময়রে আররেগ্রা বিরলিন, হতগ্রাশগ্রারে মগ্রারঝও আশগ্রারে
আরলিগ্রা পদখরত হরবি। সকছিঘু পলিগ্রাক আজ সবিরদগগ্রামরী হরয়রছি। সিন্তগ্রানরদরে সিনগ্রাসি এরে কবিলি পথরক রেকগ্রা
করেরত হরলি পযগ্রাগগ্রারযগ্রাগ সগ্রারস্থিদরে সিগ্রারথ সিগ্রারথ সিগ্রামগ্রাসজক সগ্রারস্থিদরে জনদও কগ্রাজ করেরত হরবি। পময়রে
আ জ ম নগ্রাসছিরে উসদন বিরলিন, মগ্রাননরীয় প্রেধগ্রানমনরী জনরনতরী পশখ হগ্রাসসিনগ্রারে কনদগ্রা সিগ্রায়মগ্রা
ওয়গ্রারজদ রঘুতঘুলি সিগ্রারেগ্রা সবিরশ্বেরে অটসষক সশশুরদরে জনদ সনরেলিসিভগ্রারবি কগ্রাজ কররে যগ্রারচ্ছেন। ০৩
পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ শসনবিগ্রারে, সিকগ্রারলি নগরেভবিরনরে পকসবি আবিদঘুচ ছিতগ্রারে সমলিনগ্রায়তরন সনষগ্রার
অটজম ফেগ্রাউরন্ডেশরনরে বিদবিস্থিগ্রারনগ্রায় এবিসং তরেরী ফেগ্রাউরন্ডেশন এইমসিলিদগ্রাবি, ইউনগ্রাইরটের
ইনগ্রারেনদগ্রাশনগ্রালি ইউসনভগ্রাসসিরটরে পযযৌথ উরদদগ্রারগ পমযৌসখকভগ্রারবি পযগ্রাগগ্রারযগ্রারগ সরসছিরয় থগ্রাকগ্রা অটজম
ও এনসরসর ববিসশষদ সশশুরদরে পযগ্রাগগ্রারযগ্রারগরে দকতগ্রা উন্নয়রন সরসজটেগ্রালি সরভগ্রাইসি এরে বিদবিহগ্রারে
শরীররক কমরশগ্রালিগ্রারে উরদগ্রাধনরী অনঘুষগ্রারন প্রেধগ্রান অসতসথরে বিক্তিরবিদ পময়রে এসিবি কথগ্রা বিরলিন।
কমরশগ্রালিগ্রায় সিভগ্রারসতত কররেন সনষগ্রার অটজম ফেগ্রাউরন্ডেশরনরে সনবিরগ্রাহরী সিভগ্রারসত অধদগ্রারক রগ্রা.
বিগ্রাসিনগ্রা মঘুহুরেরী। সবিরশর অসতসথ সহরসিরবি উরসস্থিত সছিরলিন ইউনগ্রাইরটের ইনগ্রারেনদগ্রাশনগ্রালি
ইউসনভগ্রাসসিরটরে সিহরযগ্রাগরী অধদগ্রারক ও এইমসি লিদগ্রাবি রসরেচগ্রালিক র. খন্দকগ্রারে আবিদঘুলগ্রাহ আলি

মগ্রামঘুন, তরেরী ফেগ্রাউরন্ডেশন এরে সনবিরগ্রাহরী রসরেচগ্রালিক আশফেগ্রাক উলি কসবিরে, সমরসিসি মগ্রারুফেগ্রা পহগ্রারসিন,
সিঘুসজত কুমগ্রারে দত, প্রেরকযৌশলিরী সবিপ্লবি দগ্রাশ, প্রেরকযৌশলিরী অসসিম বিড়–য়গ্রা, অধদক পসিগ্রামগ্রা চক্রবিতর,
মগ্রাসসিসি আরেগ্রা টেগরে, অধদক তগ্রাহসমনগ্রা পজসরেন, মরীরে পমশকগ্রাতঘুন নঘুরে পশফেঘু, অধক চঘুমসক
চক্রবিতর। সদনবিদগ্রাররী প্রেসশকর কমরশগ্রালিগ্রায় প্রেয়গ্রাসি, আশগ্রারে আরলিগ্রা, সড্রিম ষগ্রারে, পপ্রেরেনগ্রা, মগ্রাতম¯পেœ হ,
সিঘুইর চট্টগগ্রাম, মগ্রা ও সশশু হগ্রাসিরগ্রাতগ্রালি, লিগ্রাসনরসং সট, এরক খগ্রান সসিআরেসর, সড্রিমস ওরয়ভগ্রারে, পপ্রেগ্রারভলি
সঘু রলিরে সশকক সশসশকগ্রা ও অসভভগ্রাবিক অসংশগহর কররেন। সদনবিদগ্রাররী কমরশগ্রালিগ্রা রসরেচগ্রালিনগ্রা কররেন
প্রেরকযৌশলিরী ঝঘুলিন কুমগ্রারে দগ্রাশ। কমরশগ্রালিগ্রায় প্রেরজক্টররেরে মগ্রাধদরম “বিলিরত চগ্রাই” অটজম সবিরয়ক
এদগ্রারস প্রেদশরন করেগ্রা হয়।
০৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
পদওয়গ্রান বিগ্রাজগ্রারে ছিগ্রাতলিরীগ এরে সিগ্রারবিক সিভগ্রারসত ও চট্টগগ্রাম মহগ্রানগরে ছিগ্রাতলিরীরগরে
সিগ্রারবিক সিদসিদ পমজবিগ্রাহ উরে রেহমগ্রারনরে পশগ্রাক সিভগ্রায় পময়রে
মগ্রাননরীয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছিরে উদরীন বিরলিন, পমজবিগ্রাহ উরে রেহমগ্রান সছিরলিন সিৎ চসরেরতরে
অসধকগ্রারেরী এবিসং আদরশররে প্রেসত অসবিচলি। সতসন সনরলিরগ্রাভ ও সনদুঃসগ্রাথর তদগ্রাগরী কমর সছিরলিন । পময়রে
বিরলিন সতসন বিঙ্গবিনঘু রে আদশররক বিঘুরক ধগ্রারেন কররে সিমগ্রারজরে অরবিরহসলিত মগ্রানঘুরররে রগ্রারশ দগ্রাগাঁসড়রয়
মগ্রানঘুরররে পসিবিগ্রা কররেরছিন । সতসন বিতরমগ্রান ছিগ্রাতলিরীগ পনতম বিমন্দরক পমজবিগ্রাহরে আদশররক অনঘুসিরেন
কররে ছিগ্রাতলিরীগরক আররেগ্রা গসতশরীলি করেগ্রারে আহবিগ্রান জগ্রানগ্রান। সসিট পময়রে আ জ ম নগ্রাসছিরে উদরীন
পমজবিগ্রাহরে সতন পছিরলিরে পলিখগ্রারড়গ্রারে দগ্রাসয়ত গহন এবিসং তগ্রারে সরীরক চগ্রাকরেরী পদয়গ্রারে পঘগ্রারনগ্রা পদন
এবিসং রসরেবিগ্রাররেরে সিদসিদরদরে সিগ্রারথ পদখগ্রা কররে তগ্রারদরে প্রেসত সিমরবিদনগ্রা জগ্রানগ্রান। ০২ পফেব্রুয়গ্রাসরে
২০১৮সখ শুক্রবিগ্রারে, সিনদগ্রায় পদওয়গ্রানবিগ্রাজগ্রারে সসি এন্ডে সবি করলিগ্রানরী মগ্রারঠ চট্টগগ্রাম মহগ্রানগরে
ছিগ্রাতলিরীরগরে প্রেগ্রাক্তিন পনতম বিমরন্দরে উরদদগ্রারগ পদওয়গ্রান বিগ্রাজগ্রারে ছিগ্রাতলিরীগ এরে সিগ্রারবিক সিভগ্রারসত ও
চট্টগগ্রাম মহগ্রানগরে ছিগ্রাতলিরীরগরে সিগ্রারবিক সিদসিদ পমজবিগ্রাহ উরে রেহমগ্রারনরে পশগ্রাক সিভগ্রায় পময়রে এসিবি
কথগ্রা বিরলিন। চট্টগগ্রাম মহগ্রানগরে ছিগ্রাতলিরীরগরে সিগ্রারবিক সিভগ্রারসত ও জগ্রাতরীয় শ্রসমকলিরীগ পকনরীয়
কসমটরে যঘুগ সিগ্রাধগ্রারের সিমগ্রাদক আলিহগ্রাজ সিফেরে আলিরীরে সিভগ্রারসতরত এবিসং ছিগ্রাতলিরীরগরে সিগ্রারবিক
সিগ্রাধগ্রারেন সিমগ্রাদক, মহগ্রানগরে আওয়গ্রামরীলিরীরগরে সিগ্রাসংগঠসনক সিমগ্রাদক ও রদগ্রারনলি পময়রে পচযৌধঘুরেরী

হগ্রাসিগ্রান মগ্রাহমঘুদ হগ্রাসিনরীরে সিঞগ্রালিনগ্রায় বিক্তিবিদ রেগ্রারখন সিগ্রারবিক ছিগ্রাতরনতগ্রা ও মহগ্রানগরে আওয়গ্রামরীলিরীরগরে
সিহ সিভগ্রারসত আলিতগ্রাফে পহগ্রারসিন বিগ্রাচঘু, উররদষগ্রা পশখ মগ্রাহমঘুদ ইসিহগ্রাক,সিগ্রারবিক ছিগ্রাতরনতগ্রা রূরগ্রালিরী
বিদগ্রাসংরকরে রসরেচগ্রালিক আবিঘু সিঘুসফেয়গ্রান, মহগ্রানগরে আওয়গ্রামরীলিরীরগরে সিগ্রাসংগঠসনক সিমগ্রাদক পনগ্রামগ্রান
আলি মগ্রাহমঘুদ, সিগ্রারবিক ছিগ্রাতরনতগ্রা ও চট্টগগ্রাম মহগ্রানগরে জগ্রাতরীয় শ্রসমকলিরীরগরে সিভগ্রারসত বিখসতয়গ্রারে
উদরীন খগ্রান, পমগ্রাহগ্রাম্মেদ ঈসিগ্রা, পদওয়গ্রানবিগ্রাজগ্রারে আওয়গ্রামরীলিরীরগরে প্রেগ্রাক্তিন সিগ্রাধগ্রারের সিমগ্রাদক এ পক
এম আবিঘু বিক্করে, সিগ্রারবিক ছিগ্রাতরনতগ্রা রেসফেকুলি ইসিলিগ্রাম বিগ্রাচঘু, সজ এম সিগ্রাহগ্রাবিঘুসদন কগ্রাউসন্সিলিরে হগ্রাসিগ্রান
মঘুরেগ্রাদ সবিপ্লবি,সিগ্রারবিক ছিগ্রাতরনতগ্রা রেগ্রায়হগ্রান ইউসিঘুফে, সিসংরেসকত ওয়গ্রারর কগ্রাউসন্সিলিরে সমরসিসি আনজঘুমগ্রান
আরেগ্রা পবিগম,রদওয়গ্রানবিগ্রাজগ্রারে ওয়গ্রারর আওয়গ্রামরীলিরীরগরে সিভগ্রারসত পরয়গ্রারে পমগ্রাহগ্রাম্মেদ, জগ্রামগ্রালিখগ্রান
ওয়গ্রারর আওয়গ্রামরীলিরীরগরে সিগ্রাধগ্রারের সিমগ্রাদক পমগ্রারশরদঘুলি আলিম,রমগ্রাহগ্রাম্মেদ সফেররেগ্রাজ,রমগ্রাহগ্রাম্মেদ
আলিমগরীরে, দগ্রাউদ আবিদঘুলগ্রাহ সলিটেনসিহ অনদগ্রানদ পনতম বিমন্দ ।অনঘুষগ্রান শুরুরে আরগ বিগ্রারদ আছিরে
মরেহুরমরে আতগ্রারে মগ্রাগরফেরেগ্রাত কগ্রামনগ্রায় খতরম পকগ্রারেআন ও পদগ্রায়গ্রা মগ্রাহসফেলি অনঘুসষত হয় ।
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