চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৯ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

ু এোমুল হক এর ন াক সভায় নময়র আ জ ম
আওয়ামীলীগ নেতা মরহম
োছির উদ্দীে

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, োজননসিক কমীরদে িকল কমকান্ড
প
জনকলযারন সনরিসদি হরি হরি। প্রি লরযযই আওয়ামীলীগ প্রনিা মেহুম এনামুল হক
োজনীসিরক আজীিন জনকলযারন কারজ লাসগরয়রিন। সিসন োজনীসিে ্াশা্াসশ
িমাজ প্রিিারক িমসধক গুরুত্ব সদরয় অিহায় মানুরেে প্রিিা করে প্রগরিন িরলই সিসন
িকরলে সনকি গ্রহণর াগয িযক্তি সিরলন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, আওয়ামীলীগ
েসিষ্ঠাে ্ে প্রেরকই েধানমন্ত্রী মানুরেে কলযারন সনরিসদি িিপমান িেকাে
জনগরনে কলযারন কাজ করে ারে। িিপমান িাংলারদশ েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ
হাসিনা’ে প্রনিৃরত্ব এসগরয় ারে। উন্নয়রনে িুেল মানুরেে ঘরে ঘরে প্র্ৌরি প্রগরি।
হিদসেদ্র িাংলারদশ সনম্ন আরয়ে প্রদরশ উ্নীি হরয়রি। ২০৩০ িারলে মরধয
িাংলারদশ প্রেরক যুধা ও দাসেদ্র চরল ারি। েরল িাংলারদশ হরি উন্নি প্রদশগুরলাে
একটি। সিসন আিন্ন সনিাচরন
প
প্রনৌকা েিীরক প্র াি সদরয় আওয়ামীলীগরক ্ুনোয়
যমিায় আিীন কোে লরযয দরলে িিস্তরেে
প
প্রনিা কমীরদে িুদৃঢ় ঐকয কামনা
করেন। ৪ নং চান্দগাাঁও ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক মেহুম এনামুল
হরকে প্রশাক ি ায় প্রময়ে েধান অসিসেে ােরন এিি কো িরলন। স্থানীয় চান্দগাাঁও
কসমউসনটি প্রিন্টারে ৯ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. শুক্রিাে, সিরকরল অনুটষ্ঠি ৪নং
চান্দগাও ওয়ার্প আওয়ামীলীগ আরয়াক্তজি প্রশাক ি ায় ি া্সিত্ব করেন উি ওয়ার্প
আওয়ামীলীরগে ি া্সি নুে প্রমাহাম্মদ নুরু। ি ায় সিরশে অসিসে সিরলন চট্টগ্রাম
উন্নয়ন কিৃ্
প রযে প্রচয়ােমযান ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে প্রকাোধযয
আলহাজ্ব আিদুচ িালাম, উ্রদষ্টা িারিক কসমশনাে আলহাজ্ব নুরুল ইিলাম,
িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মাহমুদ, মসহলা সিেয়ক িম্পাসদকা ও চসিক
্যারনল প্রময়ে সমরিি প্রজািাইো নাসগিপ খান। অত্র ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পাদক এর্র ারকি আই্উি খারনে উ্স্থা্নায় অনুটষ্ঠি প্রশাক ি ায় মেহুম
এনামুল হরকে ্ুত্র ইমন, ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িহ ি া্সি প্রমা. ইিা,
আওয়ামী ুিলীরগে প্রকন্দ্রীয় প্রনিা শসহদুল কাউিাে, ওয়ার্প আওয়ামী ুিলীরগে
িাধােন িম্পাদক িেওয়াে খান, িাংগঠসনক িম্পাদক ইব্রাসহম ্ুিু,
প্রেোরিিকলীরগে প্রনিা শওকি আকিে োরশদ, িাত্ররনিা আলা উক্তদ্দন,
জাকাসেয়া জারহদ িাোরয়ি, মরে ওয়ার্প আওয়ামীলীগ, জািীয় শ্রসমকলীগ
কালুেঘাি অেল, মসহলা আওয়ামীলীগ,ইউসনি আওয়ামীলীগ, আওয়ামী ুিলীগ,
আওয়ামী প্রেোরিিকলীগ ও িাত্রলীরগে সিস ন্ন স্তরেে প্রনিৃিৃন্দ উ্সস্থি সিরলন।
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আরলাচনা ি ায় সিরশে অসিসে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কিৃ্
প রযে প্রচয়ােমযান আিদুচ
িালাম িরলন, দুনীসিিাজো প্রকৌশরল প্রদরশে অেনীসিরক
প
ধ্বংি কোে জনয আিােও
চক্রান্ত শুরু করেরি। িারদে এ চক্রান্ত েসিহি কেরি মেহুম এনামুল হরকে মি
সনরিসদি োন কমীে েরয়াজন। সিসন িকলরক প্র দার দ ু রল ঐকযিদ্ধ হরয়
িেকারেে িুেল জনগরনে প্রদােরগাড়ায় প্র্ৌরি প্রদয়াে দাসয়ত্ব সনরি আহিান
জানান।
চট্টগ্রাম- ০৯ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

একটি উন্নত রাষ্ট্রের পর্াষ্ট্রয য় উন্নীত করষ্ট্রত কাছরগছর ছ ক্ষার নকাে
ছিকল্প নেই
------ছসটি নময়র আ জ ম োছির উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িযিহাসেক
্ ারয়
প
কাসেগসে সশযাে গ্রহণর াগযিা ও অিস্থান উন্নিকেরণ িিপমান িেকাে
ঐকাসন্তক ারি কাজ করে ারে। িাংলারদশরক সিশ্ব দেিারে একটি উন্নি োরেে
্ ারয়
প উন্নীি কেরি কাসেগসে সশযাে প্রকান সিকল্প প্রনই। এই উ্লসিরক িামরন
প্রেরখ মাননীয় েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা’ে িেকাে কাসেগসে সশযা কা ক্রম
প
িাধােণ সশযা ্ ায়
প প্রেরক শুরু করে উচ্চ ্ ায়
প ্ ন্ত
প ২০ শিাংরশ উন্নীিকেরণ
নানামুখী ্দরয্ গ্রহণ করেরিন। প্রদশরক উন্নি োরে উসন্নি কোে লরয কাসেগসে
সশযাে িারে িম্পৃি িকলরক িেকারেে গৃসহি উরদযাগ িাস্তিায়রন িহর াসগিা
কেরি প্রময়ে আহিান জানান। ০৯ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. শুক্রিাে, িকারল চট্টগ্রাম
্সলরিকসনক ইনসিটিউি এলামনাই এরিাসিরয়শরনে উরদযারগ োিন িাত্রিাত্রীরদে
অংশগ্রহরন আরয়াক্তজি সদনিযা্ী ্ুনসমলনী
প
অনুষ্ঠারনে উরবাধনী অনুষ্ঠারন েধান
অসিসেে িিরিয সিটি প্রময়ে এ আহিান জানান। চট্টগ্রাম ্সলরিকসনক ইনসিটিউি
োঙ্গরন অনুটষ্ঠি ্ুনসমলনী
প
ও িরম্মলরন ি া্সিত্ব করেন চট্টগ্রাম ্সলরিকসনক
ইন্সটিটিউি এে অধযা্ক প্রমা. নুরুল কিীে। এরি সিরশে অসিসেে িিিয োরখন
আইসর্ইসর্ প্রকসনক িাধােণ িম্পাদক েরকৌশলী শামিুে েহমান,চট্টগ্রাম
্সলরিকসনক ইনসিটিউি অধযয রুহুল আসমন,েরকৌশলী প্রদওয়ান মাকিুদ, রুোল
্াওয়াে প্রকাম্পাসন সলসমরির্ এে িযিস্থা্না ্সেচালক েরকৌশলী আিদুচ িিুে,
েসিষ্ঠারনে িারিক অধযয শওকিু ল ইিলাম, ব্রাহ্মনিাসড়য়া ্সলরিকসনক
ইন্সটিটিউি অধযয নুরুল হক, চট্টগ্রাম ্সলরিকসনক ইনসিটিউি এলামনাই
এরিাসিরয়শরনে িদিয িসচি েরকৌশলী এ এম মসহউক্তদ্দন,িাদরুল কসেম
িসগে,সি্িন গ্রæপ্র্ে এ এম মসহউক্তদ্দন প্রচৌধুেী িহ অনযো।
সংিাদদাতা
নমা. আিদুর রছহম
জেসংষ্ট্রর্াগ কমকতয
য
া
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