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চট্টগ্রাম-৮ মাচপ ২০১৭ সি.

বর্ণ াঢ্য রযালী ও আললাচনা সভার মধ্য দিলে আন্তর্ণাদিক নারী দিবস-২০১৭
উিযাপন করল চট্টগ্রাম দসটি কলপণ ালরশন
“নােী-্ুরুষ িমতায় উন্নয়রনে াত্রা, িদরে ারি সিশ্ব,করমপ নতু ন মাত্রা ” এ প্রলাগানরক
িামরন প্রেরখ সিরশ্বে অনযানয প্রদরশে নযায় িাংোরদরশে চট্টগ্রাম নগেীরত আন্তজপাসতক নােী
সদিি-২০১৭ উদ া্ন কেে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। আন্তজপাসতক নােী সদিি উ্েরে
০৮ মাচপ ২০১৭ সি. িুধিাে িকারে নগেীে প্রেিক্লাি চত্বে প্রেরক নগেভিন ্ পন্ত ির্পাঢ্য
এক েযােী নগেীে সিসভন্ন িড়ক েদেীন করে নগে ভিরন এরি িমাি হয়। েযােীরত
প্রনতৃ ত্ব প্রদন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন, সশশু ও নােী
সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িদিয এিং নােী প্রনতৃ িৃন্দ। ্রে
চসিক প্রকসি আিদুচ িত্তাে
সমেনায়তরন আরোচনা িভা অনুসিত হয়। আরোচনা িভায় িভা্সতত্ব করেন নােী ও
সশশু সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ৬ নং ওয়ার্প কাউসিেে এম আশোফু ে আেম।
আরোচনা িভায় েধান অসতসে সিরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। আরোচনা িভায় িক্তিয োরখন িংেসেত ওয়ার্প কাউসিেে আঞ্জুমান আো প্রিগম,
প্রজিসমন ্ােসভন প্রজসি, আসিদা আজাদ,কাউসিেে শশিাে দাশ িুমন, েধান সশো কমপকতপ া
সমরিি নাসজয়া সশসেন িহ অনযো। েযােী ও িভায় ্যারনে প্রময়ে প্রজািাইো নাসগপি খান,
কাউসিেে িাইরয়যদ প্রগাোম হায়দাে সমন্টু , প্রমা. সগয়াি উসদ্দন, নাজমুে হক সর্উক, হািান
মুোদ সিপ্লি, শশিাে দাশ িুমন, প্রমাহাম্মদ আজম, প্রমােরশদ আকতাে প্রচৌধুেী, িংেসেত ওয়ার্প
কাউসিেে প্রমািা. ফােজানা ্ােসভন, মরনায়াো প্রিগম মসন, ভােোি েধান সনিপাহী
কমপকতপ া প্রমা. আিুে প্রহারিন, সনিপাহী মযাসজরেট সমরিি িনসজদা শেসমন,উ্িসচি আরশক
েিুে প্রচৌধুেী টি্ু, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে েসহম িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন।
েধান অসতসেে িক্তরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন,
আন্তজপাসতক নােী সদিি নােী জাসতে জনয একটি অেপিহ প্রগৌেরিে সদন। িতপ মান সিরশ্ব
নােীে অসধকাে ও ম পাদা েসতিাে প্রেরত্র আন্তজপাসতক নােী সদিি গুরুত্ব্ূর্প সদিি। প্রময়ে
িরেন, িতপ মান েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকাে নােী ্ুরুরষে িমতা আনায়রন
নােী সশোে সিস্তাে, নােীে অসধকাে েসতিা, নােীে েমতায়ন িহ িসহংিতা েসতরোরধ
নানামুসখ আইন ের্য়ন ও কা পকে উরদযাগ গ্রহর্ করেরি। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরেন,
প্রদশ
গড়াে
কারজ
নােীো
্ুরুরষে
িহর াদ্ধা।
প্রদরশে
অেপনীসত,োজনীসত,িংস্কৃসত,সিচাে,েশািন, কুটনীসত, িশস্ত্র িাসহনী, আইনশৃংখো েোকােী
িাসহনী িহ জাতীয় ও আন্তজপাসতক অঙ্গরন নােীে িফে অংশগ্রহর্ ও প্রগৌেরিাজ্জে ভ’সমকা
েশংিসনয়। সতসন আশা করেন নােী-্ুরুরষে িসম্মসেত েয়ারি িাংোরদরশে সভশন ২০২১
ও সভশন ২০৪১ িফেভারি প্র্ৌৌঁিরত ্ােরি। প্রময়ে িরেন, িাংোরদরশে অরধপক জনরগাসি
নােীরক অন্ধকারে প্রেরখ জাসতে কেযান িম্ভি নয় সিধায় েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা
প্র াগযতাে সভসত্তরত নােীরদে িিপরেরত্র িম অংসশদাসেত্ব সনসিত কোে েরচিা অিযাহত
প্রেরখরিন। প্রময়ে আরো িরেন, জাসতিংঘ িহ সিসভন্ন প্রদশ ও আন্তজপাসতক িংস্থা
িাংোরদরশে নােী উন্নয়রনে ভূ য়ষী েিংশা কেরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরেন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন িেকারেে সভশন অনু ায়ী নানারেরত্র নােীরদে োধানয সদরয় ারে। সতসন নােী
সশোে গুরুত্ব অনুধািন করে িকেরক এসগরয় আিাে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম-৮ মাচপ ২০১৭ সি.
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সরাইপাড়া দসটি কলপণ ালরশন উচ্চ দবিযাললে
বাদষণ ক পুরষ্কার দবিরর্ অনুষ্ঠালন দসটি মমের
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, িঙ্গিন্ধু‘ে প্রিানাে
িাংো, েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা’ে সর্সজটাে িাংোরদশ সিসনমপারন সশোেীরদে
আরোসকত মানুষ সহরিরি গরড় উঠরত হরি। প্রময়ে সশোেীরদে িরেন, িৎ, চসেত্রিান িুনাগসেক হরয় আগামী সদরন প্রদশ ও জাসতে প্রনতৃ ত্ব সদরয় প্রদশরক িমৃসদ্ধে ্ারন প্র্ৌৌঁরি সদরত
হরি। ৮ মাচপ ২০১৭ সি. িুধিাে দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসেত িোই্াড়া
সিটি কর্পারেশন উচ্চ সিদযােরয়ে িাসষপক ক্রীড়া ও িাংস্কৃসতক েসতর াসগতায় সিজয়ীরদে
মারে ্ুেষ্কাে সিতেনী অনুিারন েধান অসতসে’ে ভাষরন সতসন এিি কো িরেন। প্রময়ে
িরেন মা-িািাে েসত কতপ িয ্ােন, তারদে ও সশেকরদে আরদশ সনরষধ ো েভারি
প্রমরন মানসিক মূেযরিাধ িম্পন্ন একজন হরয় প্রদশরক স্বসনভপ ে কোে দাসয়ত্ব কাৌঁরধ সনরত
হরি। সিটি প্রময়ে িরেন, অিকাঠারমা উন্নয়ন, োইরেেী, সিজ্ঞানাগাে, শহীদ সমনাে, প্রশৌচাগাে,
আিিাি্ত্র িহ সশোে উ্ ুক্ত ্সেরিশ িুেো কোে দাসয়ত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
্ােন কেরি। তরি সশোেীরদে গুন ও মান িম্মত শতভাগ ফোফে সদরত হরি।
অিরহোয় িময় অ্চয় কো ারি না। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরেন, আসম নগেিািীে সনকট
আমাে সভশন জাসনরয় সদরয়সি। চট্টগ্রামরক সিশ্বমারনে নগেীরত উন্নীত কেরত সক্লন ও সগ্রন
সিটিে ্সেকল্পনা গ্রহন করে িাস্তিায়রন িরচি আসি। এ েিরঙ্গ সতসন িরেন, িজপয
িযিস্থা্নায় আমুে ্সেিতপ ন আনা হরয়রি। োরত িজপয অ্িােন কো হরে।
সিটি
প্রময়ে িরেন, জোিদ্ধতা িহনীয় ্ পযারয় উসন্নত কেরত খাে-নাো নদপ মাে ধােন েমতা
িাড়ারনা হরে। সতসন তাৌঁে সভশন িাস্তিায়ন এিং নাগসেক েতযাশা ্ুেরন নগেিািীে
িাসিপক িহর াসগতা েতযাশা করেন। অনুিারন িভা্সতত্ব করেন ১২ নং ওয়ার্প কাউসিেে
িারিে আহমদ িওদাগে। আরোচনা করেন েধান সশো কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন,
গভসনপং িসর্ে িদিয আেহাজ্ব প্রমা. নুরুে আসমন, প্রমা. আিদুে হাসেম খান, সদদারুে
েহমান িুমন, র্া. নুরুে ইিোম, সমরিি নুিোত জাহান, িোই্াড়া সিটি কর্পারেশন
করেরজে অধযে সমরিি েওশন আখতাে। ্রে প্রময়ে সিজয়ীরদে হারত ্ুেষ্কাে তু রে প্রদন।
অনুিারন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িদিয প্রিোে আহমদ, সফসেঙ্গী িাজাে ওয়ার্প
আওয়ামীেীরগে িভা্সত েসফকুে প্রহারিন িাচ্চু িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন।
সংবািিািা
মমা. আবিুর রদিম
র্নসংলযাগ কমণ কিণা
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