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চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

সিটি মেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীনকে মেখকে একেন
চট্টগ্রাে সিভাগীয় েসেশনার, োষ্টে েসেশনার, ও চট্টগ্রাে েহানগর েুসিক াদ্ধা
িংিে এর মনেৃ িৃন্দ এিং িাংোকেশ সিকেট মিাকডের পসরচােেিৃন্দ

সচসকৎিরকে ্োমরশপ সিশ্রামেত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীনরক প্রেখরত
চট্টগ্রাম সিভাগীয় কসমশনাে প্রমা. রুহুল আসমন, কাষ্টম কসমশনাে এি এম আিেুল্লাহ খান, িাংলারেশ
মুসির াদ্ধা িংিে,চট্টগ্রাম মহানগে ইউসনট কমারেে কমাোে প্রমাজাফফে আহমরেে প্রনতৃ রে
মুসির াদ্ধািৃন্দ এিং িাংলারেশ সিরকট প্রিারডপে ্সেচালক প্রমা. জালাল উসদ্দন ইউনুি, এম এ আউয়াল
প্রচৌধুেী িুলু, শসফউল আলম প্রচৌধুেী নারেল, সিইও সনজাম উসদ্দন প্রচৌধুেী িুজন এিং মুসির াদ্ধা
িন্তান কমারেে প্রনতৃ িৃন্দ ৭ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি. িন্ধ্যায় প্রময়রেে িািভিরন আরিন। তাো চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে িাক্ষাত করে তাাঁে শাসেসেক অিস্থাে প্রখাজ
খিে প্রনন এিং িহমসমপতা েকাশ করেন। তাো আল্লাহে েেিারে প্রময়রেে িুস্থতা কামনা করেন।
এিময় চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্রেষ্টা িফে আলী, িাংগঠসনক িম্পােক প্রনামান আল
মাহমুে, িাংলারেশ মুসির াদ্ধা িংিে চট্টগ্রাম মহনগে ইউসনরটে িারিক কমাোে আিু িাঈে
িেপ াে,মুসির াদ্ধা আিুল হারিম, িহকােী কমাোে িাধন সিশ্বাি, িম্পােক ্ান্টু লাল িাহা, এি.এম
আকিে খান, িহকােী কমাোে প্রখােরশে আলম, েসফকুল ইিলাম, প্রগালাম েহমান, মুসির াদ্ধা
জাহাঙ্গীে আলম, আিুল খারয়ে ্ারটায়ােী, জাসকে প্রহারিন, প্রকারতায়ালী োনা কমাোে িুেঞ্জন নাে
প্রিন, ডিলমুসেং োনা কমাোে প্রোস্ত প্রমাহাম্মে, ্াহাড়তলী োনা কমাোে হাজী জাফে আহমে,
হাসলশহে োনা কমাোে হাজী প্রমা. ইউনুি, আকিেশাহ োনা কমাোে প্রমা. প্রিসলম উল্লাহ, চান্দগাাঁও
োনা কমাোে কুতু ি উসদ্দন প্রচৌধুেী, িাকসলয়া োনা কমাোে হাজী আলী প্রহারিন, িন্দে োনা
কমাোে কামরুল আলম ুতু, ্রতঙ্গা োনা কমাোে এমোন গাজী িহ মুসির াদ্ধা এিং মুসির াদ্ধাে
িন্তানিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন। িমরিেনা জানারত আিা মুসির াদ্ধারেে উরদ্দরশয প্রময়ে িরলন, সতসন মুরখ
া িরলন িাস্তরি তা-ই করেন তাে েমান সিলরিাডপ উরেে এিং হকােরেে শৃংখলাে মরধয সনরয় আিা।
সতসন তাে িকল ওয়াো এরক এরক িাস্তিায়ন করে নগেিািীে কাংসখত েতযাশা ্ূেরে আশািােী িরল
অসভমত েকাশ করেন। প্রময়ে নাগসেক প্রিিাে প্রক্ষরে মুসির াদ্ধা িহ িকল প্রশ্রনী ও প্র্শাে
িহর াসগতা কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ৭ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

ফুটপাে হোরকের সিটি মেয়করর ধনযিাে

চট্টগ্রাম নগেিািীে সনসিপরেœ চলাচরলে িুর াগ িৃসষ্ট কোে লরক্ষয নগেীে হকােিৃন্দ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে আহিারন িাড়া সেরয় শৃংক্সখলাে মরধয আিায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন হকােরেে ধনযিাে জানান। সতসন আজ এক িাতপ ায় িরলন, হকােরেে শৃংখলাে মরধয
সফসেরয় আনাে লরক্ষ হকািপ িংগঠরনে োসয়েশীলরেে িারে ইসত্ূরিপ করয়ক েফা বিঠক অনুসিত হয়।
বিঠরকে সিদ্ধারন্তে প্রেসক্ষরত ্সিে ঈেুল আ হাে ্ে প্রেরক সনসেপ ষ্ট স্থারন ও সনসেপ ষ্ট িমরয় (সিকাল ৫ টা
প্রেরক োত ১০ টা) চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কতৃপ ক সনরেপ সশত ্ন্থায় ্েচােীরেে অিুসিধা িৃসষ্ট না করে
িযিিা ্সেচালনাে সিষরয় িম্মাসনত হকােো ঐকযমত প্র্াষন ্ূিপক িতপ মারন সিগত োয় ৫০ িিে
িময়কাল ধরে ফু ট্ারত সেরনে প্রিলায় সিশৃক্সখল ভারি ্সেচাসলত িযিিা নগেিািীে ¯^াারেপ িন্ধ্
কোয় এিং তাাঁে েসত শতভাগ আস্থা ও সিশ্বাি প্রেরখ িতপ মারন হকােিৃন্দ তারেে েখল প্রিরড় প্রেয়ায়
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন হকােিৃন্দরক আন্তসেক অসভনন্দন ও ধনযিাে জানান। প্রময়ে িরলন
িতপ মারন হকােো িিারহে শসনিাে প্রেরক িুধিাে ্ পন্ত সিকাল ৫ টা প্রেরক োত ১০ টা, িৃহস্পসতিাে
সিকাল ২ টা প্রেরক োত ১০ টা এিং শুিিাে ও িেকাসে িরন্ধ্ িকাল ১০ টা প্রেরক োত ১০ টা ্ পন্ত
িুসনসেপ ষ্ট স্থারন মাটিরত সে্ল সিসিরয় িযিিা ্সেচালনাে িুর াগ ্ারি। েসেদ্র হকােো ারত তারেে
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ক্ষু দ্র িযিিা ্সেচালনা করে সনজ জীিন া্ন কেরত ্ারে এিং নগেীে ¯^ল্প আরয়ে নগেিািী ারত
সনজ িয় ক্ষমতাে িরঙ্গ জীিন ধােরনে সনতয েরয়াজনীয় ্েয িয় কেরত ্ারে প্রিজনয মানসিক
সিরিচনায় হকােরেে উরল্লসখত সনসদ্দপ ষ্ট িমরয় িযিিা ্সেচালনাে িুর াগ সেরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন। প্রময়ে নগেিািীরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েসতটি উরেযারগ িহর াসগতা কোে জনয
অনুরোধ জানান।
চট্টগ্রাম- ৭ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

চট্টগ্রাে সিটি েকপে াকরশকনর উকেে অসভ ান পসরচাসেে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ প্রস্পশাল মযাসজরেট ( গ্ম
ু প্রজলা জজ) জাহানাো প্রফেরেৌি এে
প্রনতৃ রে ৭ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি. িৃহষ্পসতিাে চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় উরেে অসভ ান ্সেচাসলত
হয়। অসভ ানকারল প্রকারতায়ালী োনাধীন সনউ মারকপ ট প্রমাড় প্রেরক প্রকাটপ সিসডং এে প্রগইট ্ পন্ত
শহীে িেওয়ােী প্রোড ও সনউ মারকপ ট প্রেরক শাহ আমানত মারকপ ট ্ পন্ত জুিলী প্রোরডে উভয় ্ারশে
ফু ট্াত ও োস্তাে উ্ে সনধপাসেত িময় অসতিান্ত হওয়াে ্রেও অবিধভারি িিা শতাসধক ভািমান
প্রোকান্াট ও েসক্ষত প্রোকারনে অিকাঠারমা অ্িােন কো হয়।
অসভ ানকারল স্থানীয় আলকেন ওয়ারডপে কাউসিলে তারেক প্রিারলমান প্রিসলম, সফসেঙ্গীিাজাে
ওয়ারডপে কাউসিলে হািান মুোে সিপ্লি, সিসভন্ন হকাে িংগঠরনে প্রনতৃ িৃন্দ, সিটি কর্পারেশরনে
িংসিষ্ট সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম প্রমরট্টা্সলটন ্ুসলশ মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
িংিােোো
মো. আিেুর রসহে
জনিংক াগ েেে েেো
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