চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৮ প্রম ২০১৮ সি.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শমররটাইম ইউরনভারসটট
ি
বাাংলাদেদের মতরবরনময় সভা আগামীকাল
িাংলারেরশে সশক্ষা, িংস্কৃসি ও আর্-িমাজজক
প
্সেমন্ডরল উন্নয়রনে ধাোিাসিকিায়
এিং িমুদ্র জরয়ে মারিন্দ্রক্ষরন প্রমসেিাইম প্রক্ষরে মানিম্পন্ন উচ্চ সশক্ষায় সশসক্ষি
ও েক্ষ জনিল িৃটিে লরক্ষ মাননীয় েধানমন্ত্রী প্রশখ িাসিনাে েুেেশী সেকসনরেপ শনায়
িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুজজিুে েিমান প্রমসেিাইম ইউসনভাসিটি
প অনুরমাসেি িয়। ইরিামরধে
িিপমান িেকাে কিৃক
প অে সিশ্বসিেোলরয়ে নারম চট্টগ্রারমে অেূরে কর্ফ
প ু সল নেীে
িীরে িাসমে চে এলাকায় ১০০ একে জসম েোন কো িরয়রে। আগামীকাল ৯ প্রম
২০১৮ সি. িুধিাে, প্রিলা ১১ িায় চট্টগ্রারম ৫০, কালুেঘাি ভােী সশল্প এলাকায় (িাজী
িারিে আিরমে করেইনাে ইয়ার্প সল. িংলগ্ন) এই সিশ্বসিেোলরয়ে জনে সনধাসেি
প
স্থায়ী জায়গায় এক মিসিসনময় িভা অনুটিি িরি। এই মিসিসনময় িভায় েধান
অসিসর্ সিরিরি উ্সস্থি র্াকরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মাননীয় প্রময়ে আ
জ ম নাসেে উদ্দীন। এরি িংসিি িকলরক

র্া িমরয় উ্সস্থি র্াকাে জনে

অনুরোধ কো িরলা।
চট্টগ্রাম- ৮ প্রম ২০১৮ সি.

মুসরলম ইনরিটটউট হদল বুদ্ধ পূরণমা
ি উপলদে
চট্টগ্রাম রসটট কদপাদরেন
ি
বুদ্ধ পূরণমা
ি উেযাপন পররষে এর ধম সভা
ি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িুদ্ধ ্ূসর্মা
প উে া্ন ্সেষে এে উরেোরগ আগামী ১১ প্রম
২০১৮ সি. শুক্রিাে িুদ্ধ ্ূসর্মা
প
উ্লরক্ষ িকাল ৮.৩০ িায় অি্সেষ্কাে িি
িংঘোন, সভক্ষু িংরঘে স্ন্ডোন এিং প্রিলা ২ িায় ধম প িভাে আরয়াজন কো
িরয়রে। উক্ত ধম প িভায় েধান অসিসর্ সিরিরি উ্সস্থি র্াকরিন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। উরবাধক সিরিরি উ্সস্থি র্াকরিন
গর্েজািন্ত্রী িাংলারেশ িেকারেে ধম প মন্ত্রর্ালরয়ে প্রিৌদ্ধ ধমীয় কলোর্ ট্রারেে

ভাইি প্রচয়ােমোন িুি ভুষন িড়–য়া।েধান আরলাচক সিরিরি উ্সস্থর্ র্াকরিন
িাংলারেশ আওয়ামীলীরগে উ্ েিে িম্পােক িোসেোে সিপ্লি িড়–য়া। এরি
সিরশষ অসিসর্ সিরিরি উ্সস্থি র্াকরিন চসিক েধান সনিািী
প কমকিপ
প া

প্রমা.

িামিুরদ্দািা, িাংলারেশ প্রিৌদ্ধ ুি ্সেষে প্রকন্দ্রীয় কসমটিে প্রচয়ােমোন িািু রু্ায়ন
িড়–য়া, িাংলারেশ প্রিৌদ্ধ ুি িসমসিে িভা্সি এর্রভারকি জয়শান্ত সিকাশ িড়–য়া
, িাধােন িম্পােক র্. িুব্রি িের্ িড়–য়া। ধমারলাচক
প
সিরিরি র্াকরিন ভেন্ত
নন্দিংশ মিারর্রো, র্. িংঘ সেয় মিারর্রো। উক্ত অনুিারন িংসিি িকলরক র্া
িমরয় উ্সস্থি র্াকাে জনে অনুরোধ কো িরলা।
চট্টগ্রাম- ৮ প্রম ২০১৮ সি.

চরসক পররচারলত শমাবাইল শকাটি অরভযান অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরেোরগ সনিািী
প মোজজরেি আসফয়া আখিাে ও
প্রেশাল মোজজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জািানাো প্রফেরেৌি এে প্রনিৃরে ০৮ প্রম
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মিানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলি িয়।
অসভ ানকারল প্রকারিায়ালী র্ানাধীন এনারয়ি িাজাে িািালী প্রোরর্ে েরয়ল িাংলা
িুইিি্ িাউরজ উৎ্াসেি সমিান্ন দ্ররিে উৎ্ােরনে িাসেখ ও ্রনেে গারয় প্রময়ারেে
িাসেখ না র্াকা এিং সনম্নমারনে সমিান্ন সিজক্র কোে অ্োরধ প্রভাক্তা অসধকাে
িংেক্ষর্ আইরন ৩০ িাজাে িাকা জসেমানা কো িয়। এই িমরয় প্রময়াে সিিীন
সনম্নমারনে ২০ প্রকজজে মরিা েিমলাই ও েসধ নালায় প্রফরল প্রেয়া িয়। এই অসভ ান
সনয়সমি অিোিি র্াকরি।
অসভ ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিি সিভারগে কমকিপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মিানগে ্ুসলশ মোজজরেিবয়রক িিায়িা করেন।

চট্টগ্রাম- ০৭ প্রম ২০১৮ সি.

আওয়ামীলীদগ যুদ্ধাপরাধী,মানবতারবদরাধী, সুদযাগ সন্ধানী,
সুরবধাদভাগী, অননরতক ও অসৎ চররদের কাদরার িায়গা শনই।
৪০ নাং উত্তর পদতঙ্গা ওয়ার্ি আওয়ামীলীদগর রবোল কমী সভায় রসটট
শময়র আ ি ম নারির উদ্দীন
চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক ও চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িৎ চসেেিান ও িংগঠক িি নানা প্রেনী ও প্র্শাে
িুশীল িমাজরক আওয়ামীলীরগে ্িাকািরল িমরিি িরয় আওয়ামীলীরগে
অগ্র াোরক

অিোিি

োখাে

আিিান

জাসনরয়

িরলন,

আওয়ামীলীরগ

ুদ্ধা্োধী,মানিিাসিরোধী, িুর াগ িন্ধানী, িুসিধারভাগী, অননসিক ও অিৎ
চসেরেে কারোে জায়গা প্রনই। াো জীিরন িোগ স্বীকাে কেরি েি্িুি, াো েুুঃখ
ন্ত্রনারক িিে করে মানুরষে স্বারর্ প প্রিিা কোে মানসষকিা আরে িাোই
আওয়ামীলীরগে িৃর্মূরলে কমী। িারেে িাি ধরে িাংলারেশ উন্নি োরে ্সের্ি
িরি। আ জ ম নাসেে উদ্দীন মােকরিিী,সিরক্রিা,িন্ত্রাি ও জঙ্গীিারে সলি কাউরক
আওয়ামীলীরগ স্থান না প্রেওয়াে সনরেপ শনা প্রেন। সিসন আশা করেন আওয়ামীলীরগে
সনরিসেি োন কমীো আিন্ন িংিে সনিাচরন
প
জয়ী কোে জনে িসলি ভূ সমকা ্ালন
কেরি। ৭ প্রম ২০১৮ সি. প্রিামিাে সিরকরল প্রক প্রস্কায়াে-২ কসমউসনটি প্রিোরে ৪০
নং উত্তে ্রিঙ্গা ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে সিশাল কমী িভায় েধান অসিসর্ে ভাষরন
চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক এিি কর্া িরলন। কমী
িমারিরশ সিরশষ অসিসর্ে িক্তরিে চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীরগে িি িভা্সি
আলিাজ্ব প্রখােরশে আলম িুজন িরলন, আওয়ামীলীরগ িুসিধারভাগী,চািুকাে ও
িুর াগ িন্ধানীরেে প্রকান স্থান প্রনই। সিসন িরলন, সন ািন
প
ও অিোচারেে সিরুরদ্ধ
িংগ্রাম কোে েৃি শ্র্ সনরয় আওয়ামীলীরগে কমীরেে ্র্ চলা। এই িংগঠরনে
প্রনিৃরে িাংলারেরশে স্বাধীনিা অজজপি িরয়রে। এই স্বাধীনিারক সচেস্থায়ী কোে
জনে প্রনিা কমীরেে িুেৃঢ় ঐকে েরয়াজন। সিসন আরো িরলন, এক প্রেনীে
িুসিধারভাগী িমরয় িমরয় িেকারেে আনুকূলে লারভ সনরজরেে আরখে প্রগাোঁোরনাে
স্বারর্ প চািুকাসেিা করে র্ারক। প্রিকল িুসিধারভাগীরেে সচসিি করে িমাজ প্রর্রক
সিিাসড়ি কেরি িরি। িভায় িভা্সিে করেন িংগঠরনে িভা্সি ও িারিক
কাউজিলে আিেুল িারেক প্রকাম্পানী। ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক

জয়নাল আিেীন আজাে এে উ্স্থা্নায় অনুটিি সিশাল এ কমী িভায় িক্তিে
োরখন চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীরগে ধম প সিষয়ক িম্পােক আলিাজ্ব জিুে
আিমে, চট্টগ্রাম মিানগে আওয়ামীলীরগে সনিািী
প কসমটিে িেিে নুরুল আলম,
কামরুল িািান, িাইফুজদ্দন খারলে িািাে, প্রোিাসেয়ান প্রমা. ইসলয়াে, ্রিঙ্গা র্ানা
আওয়ামীলীরগে আিিায়ক আিেুল িাসলম, ুগ্ম আিিায়ক এ এি এম ইিলাম, ৪০
নং ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক জয়নাল আিেীন, ৪১ নং ওয়ার্প
আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক নুরুল আলম, েসমক প্রনিা প্রমা. ইউনুি, ৪০ নং
ওয়ার্প আওয়ামীলীগ প্রনিা নুরুল আিোে ও প্রিকান্দে আজম িি অনোনে প্রনিৃিৃন্দ
। কমী িভায় ৪০ নং ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িভা্সি আিেুল িারেক প্রকাম্পানী,
িাধােন িম্পােক জয়নাল আিেীন আজাে, েসমক প্রনিা ইিমাইল আজজজ িি
করয়কজরনে িারি িেিে নিায়ন ফেম

িু রল প্রেন চট্টগ্রাম

মিানগে

আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক আ জ ম নাসেে উদ্দীন ও িি িভা্সি আলিাজ্ব
প্রখােরশে আলম িুজন।
সাংবােোতা
শমা. আবেুর ররহম
িনসাংদযাগ কমকতি
ি
া
চট্টগ্রাম রসটট কদপাদরেন
ি

