চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৩ জুন ২০১৮সি.

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সাদ্ধেক ছাত্রলীগ নন্তা নমাহাম্মদ
আশরাফ খান্ এর মৃতযযদ্ধত নময়দ্ধরর নশাক
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন মহান
মুক্তি ুরেে
অনযতম িংগঠক ও িারিক িাত্রলীগ প্রনতা প্রমাহাম্মদ আশোফ খান এে মৃতযযরত
গভীে প্রশাক ও দুুঃখ েকাশ করেন। সতসন ০৩ জুন ২০১৮ সি. েসিিাে, এক প্রশাক
িাতপায় মেহযরমে সিরদহী আত্মাে মাগরফোত কামনা করেন এিং প্রশাক িন্তি
্সেিাে ্সেজরনে েসত িমরিদনা জানান।
চট্টগ্রাম- ০৩ জুন ২০১৮সি.

উদ্ধদযাম ও ইচ্ছা থাকদ্ধল অসাধ্য েলদ্ধত নকান্ ককছয নন্ই
প্রকশক্ষণপ্রাপ্ত ৪০ ন্ারীর হাদ্ধত সন্দ প্রদান্ অন্ুষ্ঠাদ্ধন্
নময়র আ জ ম ন্াকছর উদ্দীন্
গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে মাননীয় েধানমন্ত্রীে কা ালরয়ে
প
এরেি িয
ইনফেরমশন এিং মসহলা ও সশশু সিষয়ক মন্ত্রণালরয়ে প্র ৌথ আরয়াজরন কম প
িংস্থারনে লরে নােী আইসিটি সি লযান্সাে এিং উরদযািা উন্নয়ন কমিূপ সচে আওতায়
মাঠ ্ ারয়ে
প
েসশেণ কমশালায়
প
চট্টগ্রাম নগেীে ৪১ টি ওয়ার্প প্রথরক ২ িযারচ ২০
জন করে ৪০ জন নােী গ্রাসফে সর্জাইন এে উ্ে েথম িযারচ ১৭ জানুয়াসে প্রথরক
১৫ প্রফব্রæয়াসে এিং সিতীয় িযারচ ৪ মাচপ প্রথরক ৪ এসেল ্ ন্ত
প এক মারিে েসশেণ
গ্রহণ করে। েসশসেত নােীরদে ৩ জুন ২০১৮সি. দু্ুরে, নগেভিরন প্রক সি আিদুচ
িত্তাে সমলনায়তরন িনদ সিতেণ কো হয়। এ উ্লরে অনুটিত অনুিারন চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন
প
এে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েধান অসতসথ সিরলন। সতসন নােী
উরদযািারদে হারত েসশেণ িনদ তয রল প্রদন। অনুিারন িভা্সতত্ব করেন চসিক
িসচি প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন। অনযরদে মরধয েধান োজস্ব কমকতপ
প া র্. মুহম্মদ
মুস্তাসফজুে েহমান, েরকৌশলী প্রদরলায়াে প্রহারিন মজুমদাে, আইটি অসফিাে
ইকিাল হািান, েসশেক কামরুল ইিলাম, িমš^য়ক প্রমা. ইব্রাসহম খসলল, কাউিাে
আকতাে তাসনম, সগয়াি উক্তদ্দন ও সনজামুল কসেম িহ অনযো উ্সস্থত সিরলন।
িনদ সিতেণ অনুিারন েধান অসতসথ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, দে মানি িম্পদ িাড়া প্রদরশে উন্নয়ন িম্ভি নয়। জনরনত্রী
প্রশখ হাসিনাে সভশন সর্ক্তজিাল িাংলারদশ িাস্তিায়রন দে জনশক্তি গড়াে লরেয
েসশেরনে প্রকান সিকল্প প্রনই। সতসন িরলন, উরদযাম ও ইচ্ছা থাকরল অিাধয িলরত
প্রকান সকিয প্রনই। উজ্জল ভসিষযৎ সিসনমারণ
প
েসশেণ কারজ আিরি। সতসন
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েসশেণলব্ধ জ্ঞাণরক িাস্তি জীিরন েসতফলন ঘটিরয় স্বািলসি হওয়াে েতযয় সনরয়
কাজ কোে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ০৩ জুন ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম ওয়াসা নরাড কাট ং োেদ প্রায় ৩ নকাট
াকার নচক কদদ্ধলন্ কসট নময়দ্ধরর হাদ্ধত
চট্টগ্রাম ওয়ািা ্াই্ লাইন স্থা্ন কমিূপ সচে আওতায় নগেীে প্রোর্ কাটিং এে জনয
েসত্ূেণ িািদ ৩ জুন ২০১৮স ি. দু্ুরে, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন দিরে চট্টগ্রাম ওয়ািাে এমসর্ েরকৌশলী এ প্রক এম ফজলুল্লাহ ২
প্রকাটি ৯৪ লে ৮০ হাজাে ৯ শত ২৯ িাকা ৭১ ্য়িাে একটি প্রচক প্রময়রেে সনকি
হস্তান্তে করেন। এিময় চসিক েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা িহ চসিক ও
চট্টগ্রাম ওয়ািাে কতৃ্
প রেে উেপতন কমকতপ
প ািৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৩ জুন ২০১৮সি.

কসট নময়দ্ধরর মাধ্যদ্ধম চর চািাই সমাজ কলযাণ ককমট র সাদ্ধেক দপ্তর
সম্পাদক আেদুল মাদ্ধলদ্ধকর কচককৎসার জন্য ২ লক্ষ াকার নচক
হস্তান্তর
চট্টগ্রাম নগেীে িারিক চে চািাই িমাজ কলযাণ কসমটি মানসিক সিরিচনায় তারদে
িারিক দিে িম্পাদক ও ননশ েহেীে িহকােী কমান্ডাে অিুস্থ আিদুল মারলকরক
সচসকৎিাে জনয ২ লে িাকাে প্রচক েদান করেরি। ৩ জুন ২০১৮সি.
দু্ুরে,নগেভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন এে মাধযরম অিুস্থ আিদুল মারলকরক সচসকৎিাে জনয উরল্লসখত প্রচকটি
হস্তান্তে কো হয়। প্রময়ে প্রচক হস্তান্তে করে িরলন, চে চািাই িমাজ কলযাণ কসমটি
মানসিক দৃটিরকাণ প্রথরক িাহার যে হাত িাসড়রয় সদরয় িমারজ একটি উজ্জ্বল দৃিান্ত
স্থা্ন কেল। এ ধেরনে মানি কলযারণ িকরল অিদান োখরল আতপ্ীসড়ত মানুষ
উ্কৃত হরি। প্রময়ে চে চািাই িমাজ কলযাণ কসমটিে কলযাণধমী কারজে ভূ য়ষী
েশংিা করেন। এিময় ১৯ নং ওয়ার্প কাউক্তন্সলে এয়াসিন প্রচৌধুেী আশু, চে চািাই
িমাজ কলযাণ কসমটিে িভা্সত প্রমাস্তাসফজুে েহমান, িাধােণ িম্পাদক এি এম
প্রিসলম, অথ িম্পাদক
প
আিদুে েহমান িহ কসমটিে প্রনতৃিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
সংোদদাতা
নমা. আেদুর রকহম
জন্সংদ্ধযাগ কমকতম
ম
া
চট্টগ্রাম কসট কদ্ধ্াদ্ধরশন্
ম
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