চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৪ প্রম ২০১৮ সি.

ন োয়োপোড়ো নেখ বোয়তু ল জোন্নোত
জোমে েসজজমের শুভ উমবোধ করমল সসটি নেয়র
চট্টগ্রাম নগেীে ৩৮ নং ওয়ার্পস্থ প্রশখ ্াড়া এলাকায় এলাকািািীে অর্ায়রন
প
োয় ১
প্রকাটি ২৫ লক্ষ িাকা িযারয় ২য় তলা ্ ন্ত
প সনসমতপ জারম মিজজদ ৪ প্রম ২০১৮ সি.
শুক্রিাে জুমাে নামাজ আদায়, প্রমানাজাত এে মধ্য সদরয় শুভ উরবাধ্ন করেন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ.জ.ম নাসিে উজিন। ৪তলা
ফাউরেশরনে মিজজদটিে িাকী ২ তলা সনমাণাধ্ীন
প
েরয়রি।
জারম মিজজদ
উরবাধ্ন উ্লরক্ষ িমরিত মুিসিরদে উরিরশয প্রময়ে আ.জ.ম নাসিে উজিন িরলন,
আিাহে ঘে মিজজদ সনমারণ
প আিাহ তায়ালা শজি ও িাহি প্র াগান প্রদন। সতসন
িরলন, মিজজরদ ৫ ওয়াি নামাজ আদায় কো িম্ভি হরল জীিরন শাসন্ত ও ¯^জি
্াওয়া ায়। প্রময়ে আ.জ.ম নাসিে উজিন িরলন, ইচ্ছা ও অদময উদযম র্াকরল
অিাধ্য কাজ িাফল কো ায়। মিজজদ উরবাধ্নী অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসর্ সিরলন
৩৮ নং ওয়ার্প কাউজিলে প্রগালাম প্রমাহাম্মদ প্রচৌধ্ুেী, ৩৭ নং ওয়ার্প কাউজিলে
িসফউল আলম, মিজজদ কসমটিে িাধ্ােন িম্পাদক নুে প্রমাহাম্মদ,হাসনফ,
িাদশা,প্রনজাম,হািান,িাইফুল
ইিলাম, প্রিসলম,মহসিন িহ অনযানয মুিসিো
উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ০৪ প্রম ২০১৮ সি.

অর্নথ সতক অগ্রযোত্রো নিকসই করমত হমল সেক্ষো খোমত সবস ময়োমের
সবকল্প ন ই কোপোসমেোলো সসটি কমপোমরে
থ
বোসলকো উচ্চ সবেযোলময়র ২য়
পূ সেসল
থ
ী-২০১৮ অ ুষ্ঠোম সসটি নেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন িরলরিন, সশক্ষা প্রক্ষরে
সিসনরয়াগ িরিাৎক
প ৃ ষ্ট সিসনরয়াগ। অর্ননসতক
প
অগ্র াো প্রিকিই কেরত হরল সশক্ষা
খারত সিসনরয়ারগে সিকল্প প্রনই। সকন্তু সশক্ষাে উৎ্াদন িুদুে েিােী ও দীঘরময়াদী।
প
জাতীয় জীিরন এে েভাি ও িুফল অিশযম্ভািী। একটি জাসতরক িামাজজক,
োজননসতক ও অর্ননসতক
প
প্রক্ষরে উন্নয়রনে উচ্চ সশখরে আরোহন কেরত হরল
িিারগ্র
প েরয়াজন সশক্ষা। জাসত গঠরনে প্রেষ্ঠ মাধ্যম হরচ্ছ সশক্ষা। সশক্ষা এমন একটি
্দ্ধসত াে মাধ্যরম জ্ঞান ও দক্ষতা অজপন কো িম্ভি। একটি জাসতরক উন্নত কোে
স্িরন সশক্ষা ও প্র াগার াগ িযিস্থাে উন্নয়ন অ্সেহা ।প িাংলারদশ সশক্ষারক্ষরে
অরনক দুে এসগরয় প্রগরি। িাংলারদশ এখন উন্নয়রনে প্রোল মরর্ল। িাংলারদশ
উন্নয়নশীল প্রদরশ উত্তীণ প হরয়রি। ২০২১ িরনে মরধ্য মধ্যম আরয়ে প্রদরশ ্সেনত
হরি। ৪ প্রম ২০১৮ সি. শুক্রিাে, সিরকরল কা্ািরগালা সিটি কর্ারেশন
প
িাসলকা
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উচ্চ সিদযালরয়ে ্ুনসমলনী-২০১৮
প
অনুষ্ঠারন েধ্ান অসতসর্ে িিরিয প্রময়ে এিি
কর্া িরলন। অনুষ্ঠারন অে সিদযালরয়ে েধ্ান সশক্ষক আলা উজিন িভা্সতত্ব
করেন। অনুষ্ঠারন িিিয োরখন কাউজিলে িাইরয়দ প্রগালাম হায়দাে সমন্িু, ২১ নং
ওয়ার্প কাউজিলে শশিাল দাশ িুমন, অে সশক্ষা েসতষ্ঠারনে ্ুনসমলনী
প
অনুষ্ঠারনে
আহিায়ক সমরিি িািসেনা েসশদ, ুিরনতা প্রহলাল উজিন িহ িহ িংসিষ্টো িিিয
োরখন। সদনিযা্ী অনুষ্ঠারন িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান, ফযাশন প্রশা িহ নানা ধ্েরনে
অনুষ্ঠানাসদ ্সেরিসশত হয়।
চট্টগ্রাম- ০৪ প্রম ২০১৮ সি.

সসটি নেয়মরর সোমর্ পদ্মো অময়ল নকোোং সল. এেপ্লয়ীজ ইউস য়ম র
েতসবস েয় শ্রসেক ন তোমের সৃেৃঢ় ঐকয ও সৃজ েীল েো সিকতো েমড়
নতোলোর পরোেে নেয়মরর
থ
৪ প্রম ২০১৮ সি. শুক্রিাে, দু্ুরে, নগেীে মুিসলম হরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ.জ.ম নাসিে উজিন এে িারর্ ্দ্মা অরয়ল প্রকাং সল. এমপ্লয়ীজ
ইউসনয়রনে প্রনতৃিৃন্দ মতসিসনময় করেন। এিময় ইউসনয়রনে িভা্সত প্রমাহাম্মদ
জসিম উজিন, িাধ্ােন িম্পাদক প্রশখ প্রমা. আইয়ুি, ুগ্ম িাধ্ােন িম্পাদক শসফউল
আজম, িাংগঠসনক িম্পাদক প্রতাফারয়ল আহমদ, দিে িম্পাদক িখরতয়াে সময়া,
কসমটিে প্রনতা প্রমা. ইয়াসহয়া খান, প্রমা. িাহাদাত প্রহারিন, আিদুল মসতন,
প্রমািাসফজুল আলম, জামরশদ কালাম িািুল, েদী্ দত্ত, আশফাকুে েহমান, দুলাল
চন্দ্র মাসল, আিদুন নুে িহ অনযো উ্সস্থত সিরলন। মতসিসনময় অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধ্ােন িম্পাদক
আলহাজ্ব আ.জ.ম নাসিে উজিন িরলন, েসমকরদে ঘাম ও েরম সিশ্ব িভযতা গরড়
উরঠরি। এ েসমক প্রেনী ঐকযিদ্ধ র্াকরল তারদে অসধ্কাে আদারয় প্রকান ধ্েরনে
েসতিন্ধকতা র্াকরি না। সতসন েসমক মাসলক ও িেকারেে জে-্ক্ষীয় িু-িম্পকপ
িজায় প্রেরখ সশল্প েসতষ্ঠারনে উৎ্াদন িৃজদ্ধ ও েসমকরদে নযা য অসধ্কাে
িািিায়রনে উ্ে গুরুত্বারো্ করেন। প্রময়ে েসমক প্রনতারদে িৃদৃঢ় ঐকয ও
িৃজনশীল মানসষকতা গরড় প্রতালাে ্োমশ প্রদন।
প
চট্টগ্রাম- ০৪ প্রম ২০১৮ সি.

সৃটিেীল ও সৃজ েীল ে ম র অসধকোসররো েন্দকোজ করমত পোমর ো
------আ জ ে োসির উদ্দী
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ.জ.ম নাসিে উজিন িরলরিন,
িৃটষ্টশীল ও িৃজনশীল মনরনে অসধ্কাসেো মন্দকাজ কেরত ্ারে না। মন্দকাজ
কারোে জীিরন কলযাণ িরয় আরন না। প্রময়ে ধ্মীয় সিষয়গুরলাে উ্ে সিরশষ গুরুত্ব
আরো্ করে িরলন, াো ধ্মীয় েীসতনীসত জীিরন প্রমরন চরল এিং ্াসেিাসেক িন্ধন
অিুি োরখ তারদে বাো অনযায়, অননসতক প্রকান কা ক্রম
প
হরত ্ারে না। আ জ ম
নাসিে উিীন িরলন, র্ািাে,ইজিসনয়াে হওয়াে েসতর াসগতা ্সেহাে করে ভাল ও
আরলাসকত মানুষ হওয়াে েসতর াসগতা র্াকরল তাো আদশিান
প
নীসত ও শনসতকতা
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িম্পন্ন মানুষ সহরিরি গরড় উঠরি। তারদে বাো িমাজ, প্রদশ ও জাসত উ্কৃত হরি।
প্রময়ে প্রদশরেম ধ্ােন করে সশক্ষার্ীরদে আরলাসকত মানুষ হওয়াে উ্ে গুরুত্বারো্
করেন। ৪ প্রম ২০১৮ সি. শুক্রিাে, সিরকরল িামাজজক িংগঠন িৃজনশীল ক্লাি এে
উরদযারগ গেীি প্রমধ্ািী ও দুস্থরদে মারে সশক্ষা িামগ্রী সিতেণ, সচোঙ্কন ও কুইজ
েসতর াসগতাে ্ুেষ্কাে সিতেণ অনুষ্ঠারন েধ্ান অসতসর্ে ভাষরন প্রময়ে এধ্েরনে
গুরুত্বারো্ করেন। িংগঠরনে উ্রদষ্টা ও ৮ নং শুলকিহে ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে
িভা্সত প্রমাহাম্মদ আসতকুে েহমারনে িভা্সতরত্ব অনুটষ্ঠত অনুষ্ঠারন জাসতে
জনক িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুজজিুে েহমারনে ৭ মারচপে ভাষন ৮ িিরেে সশশু আল
হািনাত মািুম সশহাি এে করে হুিহু উচ্চাসেত হয়। এিাড়াও ৮ নং শুলকিহে ওয়ার্প
কাউজিলে প্রমা. প্রমােরশদ আলম, ২১ নং ওয়ার্প কাউজিলে শশিাল দাশ িুমন,
িাংলারদশ আওয়ামীলীরগে প্রকন্দ্রীয় উ্ কসমটিে িারিক িহ িম্পাদক সদদারুল
আলম, মহানগে কৃষকলীরগে ুগ্ম আহিায়ক আরনায়াে হাসফজ, আওয়ামী ুিলীগ
প্রনতা প্রমাহাম্মদ ্ােরভজ, িারহদুল ইিলাম িারহদ, প্রমািাক আহরমদ টি্ু, আহরমদ
প্রহািাইন, িৃজনশীল ক্লাি এে উ্রদষ্টা ফখরুল হািান ফেহাদ, িােলীরগে প্রকন্দ্রীয়
িারিক িহ িম্পাদক আিদুিাহ আল মামুন, মহানগে িােলীরগে উ্ িম্পাদক ও
ক্লারিে উ্রদষ্টা োরশদুল আলম প্রচৌধ্ুেী, জজিান প্রচৌধ্ুেী, অসভজজৎ প্রদ েু মুে,
আসকি,তানজজল ইিলাম, প্রিলাল, িৃজনশীল ক্লাি এে িভা্সত প্রমা. আদনানুে
েহমান, িাধ্ােন িম্পাদক প্রমা. আসশফুে েহমান, সিশ্বজজৎ জয়, িুসফয়ান,
মসহউজিন,োসহন, ফারুক, প্রমাজারম্মল, িাসকি, োসফ, োহী,োকীি,িজজি, আসমে,
োব্বী, সনজাম,জসিম, র্াসলম, মুন্না,আকোম, আল আসমন, ফয়িাল, সনেু ম, সশিলু
েমূখ িিিয োরখন। অনুষ্ঠারন প্রময়ে সশক্ষা িামগ্রী ও ্ুেষ্কাে সিতেণ করেন।
সোংবোেেোতো
নেো. আবেুর রসহে
জ সোংমযোে কেকতথ
থ
ো
চট্টগ্রোে সসটি কমপোমরে
থ
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