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০৭ জুন ২০১৮সি.
ছিছিক রেজাওয়ানা ফাউন্ডেশন্ডনে উন্ড্যান্ডে ঈ্ বস্ত্র ছবতেণ অনুষ্ঠান্ডন
মাননীয় রময়ে আ জ ম নাছিে উিীন
চট্টগ্রাম নগেীে মুনমুন কসমউসনটি প্রিন্টারে সিসিক প্রেজওয়ানা ফাউরেশরনে উর্যারগ ৭
শতাসিক ্ুুঃস্থ’ নােী ও ্ুরুরেে মারে ঈ্িস্ত্র সিতেণ কো হয়। মাননীয় প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উিীন অনুষ্ঠারন েিান অসতসি সিরেন। সতসন ্ুুঃস্থর্ে মারে ঈ্িস্ত্র তু রে প্র্ন। ৭ জুন
২০১৮ সি. ্ু্ুরে অনুসষ্ঠত ঈ্িস্ত্র সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন িাংোর্শ
আওয়ামী ুিেীগ প্রকন্দ্রীয় প্রেসিসিয়াম ি্িয সিসিক প্রেজাওয়ানা ফাউরেশরনে েসতষ্ঠাতা সিয়্
মাহমু্ে
ু হক। অনুষ্ঠারন ২৪ নং ওয়ািপ আওয়ামীেীরগে িভা্সত সিয়্ জাকাসেয়া জকু, িািােন
িম্পা্ক ও িারিক কাউসিেে সিোজুে ইিোম, িাংগঠসনক িম্পা্ক প্রমা. আিোম,
আওয়ামীেীগ প্রনতা সতয়িুে আেম, মহানগে

ুিেীগ প্রনতা িাইফু ে ইিোম ্োশ, ওয়ািপ

আওয়ামী ুিেীরগে িািােন িম্পা্ক িামিুে আেম, আওয়ামীেীগ প্রনতা েসফক,
প্রেচ্ছারিিকেীগ প্রনতা মহসিন প্রমারশপ্ টি্ু,

ুিেীগ প্রনতা নুরুে আিিাে, প্রমা. শাহআেম,

িারিক িাত্রেীগ প্রনতা ইয়াসিে আোফাত, ুিেীগ প্রনতা প্রমা. জসহরুে ইিোম, প্রমা. আসমে,
িাত্ররনতা প্রমা. প্রিারহে, িাজ্জা্ আে জুরয়ে, েসিউে প্রহারিন েসি, প্রমা. িসহ্ুে কসেম, আসজজুে
েহমান িহ অনযো িক্তিয োরখন। ঈ্িস্ত্র সিতেণ অনুষ্ঠারনে েিান অসতসি মাননীয় প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উিীন িরেন, আওয়ামীেীগ অিহায়,্ুুঃস্থ ও সনোশ্রয় মানুরেে সনো্্ ঠিকানা। এই
িংগঠন ক্ষু িা ্াসেদ্র ্ুে কোে জনয এিং মানুরেে ভাগয ্সেিতপ রন জীিন িাজী প্রেরখ কাজ করে।
জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা িেকাে ্সেচােনাে ্াসয়ত্ব ্াওয়াে ্ে প্রিরক অিহায়,্ুুঃস্থ ও সনোশ্রয়
মানুরেে কেযারন নানামুসখ উর্যাগ গ্রহণ কোে কােরন িাংোর্রশে ্সেরদ্রে িংখযা করম ২২
শতাংরশ এরিরি। আশা কো ায় ২০২১ িরনে মরিয এ িংখযা আরো অরিপরক প্রনরম আিরি। আ জ

ম নাসিে উিীন অিহায়,্ুুঃস্থ ও সনোশ্রয় মানুরেে ভাগয ্সেিতপ রন তার্ে িন্তানর্ে উ্ ুক্ত
মানুে সহরিরি গরে প্রতাোে ্োমশপ প্র্ন।
০৭ জুন ২০১৮সি.
এ এম িাত্তাে ফাউন্ডেশন্ডনে উন্ড্যান্ডে ঈ্ বস্ত্র ছবতেণ অনুষ্ঠান্ডন
মাননীয় রময়ে আ জ ম নাছিে উিীন
নগেীে ২৩ নং উত্তে ্াঠানটু েী ওয়ারিপে নাসজে ্াোয় এ এম িাত্তাে ফাউরেশরনে উর্যারগ
আি্ুে মান্নান প্রফের্ৌি এে অিপায়রন ্সিত্র ঈ্-উে-সফতে উ্েরক্ষ ্ুুঃস্থর্ে মারে ঈ্ িস্ত্র
সিতেণ কো হয়। োয় ৫ শতাসিক ্ুুঃস্থর্ে মারে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন
ঈ্িস্ত্র তু রে প্র্ন। এ উ্েরক্ষ অনুসষ্ঠত িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন এ এম িাত্তাে ফাউরেশরনে
িভা্সত আেহাজ্ব আি্ুে মান্নান প্রফের্ৌি। ৭ জুন ২০১৮ সি. ্ু্ুরে অনুসষ্ঠত ঈ্িস্ত্র সিতেণ
অনুষ্ঠারন েিান অসতসি সিরেন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন।এিাোও িাংোর্শ
আওয়ামী ুিেীরগে প্রেসিসিয়াম ি্িয সিয়্ মাহমু্ে
ু হক, কাউসিেে প্রমাহাম্ম্ জারি্, িারিক
কাউসিেে আেহাজ্ব এ এম এম জাফে, ২৩ নং ওয়ািপ আওয়ামীেীরগে িভা্সত এম এ হান্নান,
২৪ নং ওয়ািপ আওয়ামীেীরগে িভা্সত সিয়্ জাকাসেয়া ও আওয়ামীেীগ প্রনতা মীে আি্ুে
েহমান মামুন িহ অনযো িক্তিয োরখন। অনুষ্ঠারনে েিান অসতসি মাননীয় প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উিীন িমারজে িকে সিত্তিানর্ে ্ুুঃস্থর্ে ্ারশ ্াোরনাে আহিান জাসনরয় িরেন,
িসনর্ে সনকট গেীরিে হক েরয়রি। আল্লাহতায়াো িৃসিে প্রিো মানুে এরক অ্রেে কেযারণ
সনরজর্ে সনরয়াসজত োখাে সনর্প শ স্রয়রিন।

০৭ জুন ২০১৮সি.
চট্টগ্রাম কাোোন্ডে ছবন্ড্শী বছিন্ড্ে মান্ডে ঈ্বস্ত্র ও সামগ্রী ছবতেন্ডণ
মাননীয় রময়ে মন্ড া্য়
িাংোর্শ প্রেিসিরিন্ট প্রিািাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউসনরটে উর্যারগ এিং

ুি প্রেিসিরিন্ট

চট্টগ্রাম এে িহর াসগতায় ৭ জুন ২০১৮ সি. িকারে, চট্টগ্রাম প্রকন্দ্রীয় কাোগারে সির্শী িসি নােী
ও ্ুরুে ৭০ জরনে মারে ঈ্ িস্ত্র ও ঈ্ িামগ্রী সিতেণ কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে
প্রময়ে ও িাংোর্শ প্রেিসিরিন্ট প্রিািাইটি ইউসনট এে প্রচয়ােমযান আ জ ম নাসিে উিীন
িসির্ে হারত ঈ্ িামগ্রী ও িস্ত্র তু রে প্র্ন। ঈ্িস্ত্র সিতেণ উ্েরক্ষয চট্টগ্রাম প্রকন্দ্রীয়
কাোগারেে সমেনায়তরন সিসনয়ে প্রজে িু্াে ইকিাে কসিে প্রচৌিুেীে িভা্সতরত্ব অনুষ্ঠারন
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন িরেন, নানা কােরন সির্শী িসিো িাংোর্রশে
কাোগারে িসি আরিন। তার্ে প্র্খভারেে জনয আত্মীয় েজন কারি প্রনই। কাো কতৃপ ্ক্ষই
তার্ে ভেিােস্থে । মানসিক সিরিচনায় িাংোর্শ প্রেিসিরিন্ট প্রিািাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউসনট
সির্শী িসির্ে ঈ্ উ্ া্রনে েরক্ষয িস্ত্র ও িামগ্রী প্র্য়া হরো। সতসন িরেন, িাংোর্শ সিরেে
িকে নাগসেরকে সনো্্ আশ্রয় প্রকন্দ্র এর্রশ প্রকান নাগসেরকে উ্ে অমানসিক আচেণ কো
হয় না। নাগসেক িুসিিা শতভাগ সনসিত করে িেকাে কাোিসির্ে প্র্খভাে করে।

া

িভযতাে ইসতহারি উজ্জে ্ৃিান্ত সতসন কোিসির্ে অসগ্রম ঈর্ে শুরভচ্ছা সিসনময় করেন।
অনুষ্ঠারন অনযর্ে মরিয িাংোর্শ প্রেিসকরিন্ট প্রিািাইাটি চট্টগ্রাম সিটি ইউসনট এে িািােন
িম্পা্ক আি্ুে জব্বাে, প্রজোে প্রিারহে োনা সিোি, কাো ্সে্শপক আি্ুে হান্নান, ুি
প্রেিসিরিন্ট চট্টগ্রাম এে েিান ইিমাইে হক প্রচৌিুেী ফয়িাে িহ িংসিিো উ্সস্থত সিরেন।

০৭ জুন ২০১৮সি.
সড়ক বাছতে সুইচ অন-অফ এে ২য় গ্রুন্ডে সম্মানী ভাতা ছবতেন্ডণ
মাননীয় রময়ে আ জ ম নাছিে উিীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িেক িাসতে িুইচ অন-অফ কারজ সনরয়াসজত ইমাম, প্রমায়াসজ্জন ও
্ুরোসহতর্ে মারে ২য় গ্রুর্ িম্মাসনভাতা সিতেণ কো হয়। এ ভাতাে অিপ েরতযরকে হারত তু রে
প্র্ন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন। এ উ্েরক্ষ ৭ জুন ২০১৮ সি. িকারে
নগেভিরনে প্রকসি আি্ুচ িত্তাে সমেনায়তরন এ ভাতা সিতেণ কো হয়। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন চসিক সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরিাহা। এরত তত্ত¡াািিায়ক েরকৌশেী প্রমা. মাহফু জুে
হক, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহম, সনিপাহী েরকৌশেী েু েন কুমাে ্াশ, িহকােী
েরকৌশেী প্রেজাউে িােী ভুুঁ ইয়া, আিুে হারিম, আরনায়ারুে হক প্রচৌিুেী িহ সি্ুযৎ সিভারগে
্াসয়ত্বশীে কমপকতপ াো উ্সস্থত সিরেন। ইমাম, প্রমায়াসজ্জন ও ্ুরোসহতর্ে মারে িম্মানীভাতা
ে্ান অনুষ্ঠারন েিান অসতসিে ভােরন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উিীন

ইিোম

সিরোিী কা পিম িম্পরকপ তু রে িোে জনয ঈমাম, প্রমায়াসজ্জন ও ্ুরোসহতর্ে আহিান জসনরয়
িরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আারোসকত চট্টগ্রাম গোে েতযরয় নগেীে িিপত্র এেইসি িাসত
স্থা্ন কা পিম চােু করেরি। চেসত অিপ িিরেে মরিয এ কা পিম িমাি হরি। ফরে সি্ুযৎ িাশ্রয়
হরি এিং অ্োিীো আরোরত অ্োরি জোরত িাহি ্ারি না। সতসন িরেন,সনসিপ ি িমরয় িেক
িাসতে িুইচ অন-অফ করে ্াসয়ত্বোি িকেরক সি্ুযৎ িাশ্ররয় িহর াসগতাে আহিান জানান।

৭ জুন ২০১৮ সি.
চট্টগ্রাম ছসটি কন্ডেপান্ডেশন্ডনে উন্ড্যান্ডে ভ্রামযমাণ আ্ালন্ডতে অছভযান অবযা ত
৭ জুন ২০১৮ সি. িৃহস্পসতিাে, ্ু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারগ সনিপাহী মযাসজরেট
আসফয়া আখতাে ও প্রস্পশাে মযাসজরেট( ুগ্ম প্রজো জজ) জাহানাো প্রফের্ৌি এে প্রনতৃ রত্ব চট্টগ্রাম
মহানগে এোকায় ভ্রামযমাণ আ্ােত ্সেচাসেত হয়। অসভ ানকারে খুেশী িানািীন জাসকে
প্রহারিন প্রোরিে প্রগ্রািাে িু্াে ির্ ্রণযে গারয় উৎ্া্রনে তাসেখ ও প্রময়ার্ে তাসেখ না
িাকা, প্রময়া্ উত্তীণ ্ণয োখা ও িা পযকৃ ত মূেয প্রিরক অসিক মূরেয ্ণয সিসি কোে ্ারয় প্রভাক্তা
অসিকাে আইরন ১ েক্ষ টাকা এিং একই অসভ ারন ্াহােতেীস্থ ফু ি প্লাজা প্রেস্টু রেরন্ট
অোস্থযকে ও প্রনাংো ্সেরিরশ খা্য িামগ্রী েস্তুত কোে ্ারয় এিং সিএিটিআই এে োইরিি না
করে ্রণযে গারয় মানসচহ্ন িযিহাে কোে ্ারয় ৫৭ হাজাে টাকা িহ প্রমাট ১ েক্ষ ৫৭ হাজাে টাকা
জসেমানা আ্ায় কো হয়।
অসভ ানকারে সিএিটিআই, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও
চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসেশ মযাসজরেটদ্বয়রক িহায়তা করেন।
িংিা্্াতা
প্রমা. আি্ুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

