চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৯ জুলাই ২০১৭ সি.

উত্তর আগ্রাবাদের ২০ টি আবাসিক এলাকা কলযান িসিসির ননিৃ বৃদের িাদে
সিটি নিয়র আ জ ি নাসির উদ্দীন এর িিসবসনিয়
উত্তে আগ্রািারে অিসিত প্রকএল ব্লক িমাজ কলযান িসমসত, কর্পফুসল িমাজ কলযান িসমসত, প্রিানালী
আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত, িিুন্ধো আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত, গুলিাগ আিাসিক
এলাকা কলযান িসমসত, শযামলী আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত,সজ ব্লক আিাসিক এলাকা কলযান
িসমসত,শাসিিাগ আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত, কনপফুসল আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত,
েহমানিাগ আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত, িযাংক করলানী কলযান িসমসত, ্দ্মা আিাসিক এলাকা
কলযান িসমসত, উত্তো আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত, আগ্রািাে হাউসজং কলযান িসমসত এিং
আনসি্ুে আিাসিক এলাকা কলযান িসমসত িহ ২০ টি আিাসিক এলাকা কলযান িসমসতে প্রনতৃ িৃরিে
িারে ৮ জুলাই ২০১৭ সি. সিরকরল প্রক-ব্লকি প্রক এল ব্লক িমাজ কলযান িসমসতে কা পালরে এক
মতসিসনমে িভা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ২৪ নং উত্তে
আগ্রািাে ওোর্প কাউসিলে নাজমুল হক সর্উক এে িভা্সতরে অনুসিত মতসিসনমে িভাে চট্টগ্রাম
মহানগে আওোমীলীরগে িহ িভা্সত ও প্রিানালী আিাসিক এলাকা কলযান িসমসতে প্রনতা আলহাজ্ব
নঈম উসদ্দন আহমে প্রচৌধুেী, সিসশষ্ট িযিিােী আজম আলী, ২৫ নং ওোর্প কাউসিলে এি এম এেশাে
উল্লাহ, ২৪ নং ওোর্প আওোমীলীরগে িভা্সত ও আিাসিক এলাকা কলযান িসমসতে প্রনতা সিেে
প্রমাহাম্মে জাকাসেো, প্রক এল ব্লক িমাজ কলযান িসমসতে িভা্সত আলহাজ্ব এম এ িাত্তাে, িাধােন
িম্পােক আলহাজ্ব প্রগালাম প্রমাস্তফা িহ িংসিষ্ট আিাসিক এলাকা িমূরহে িভা্সত ও িাধােন
িম্পােক তারেে আিাসিক এলাকাে জলািদ্ধতা, িড়ক উন্নেন, নালাে উন্নেন, িড়ক িংস্কাে, িড়ক
িাসত ইতযাসে সিষরে নানামুসখ িমিযা িমূহ প্রমেে এে সনকট উ্িা্ন করেন। প্রমেে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন োে ৪ ঘন্টা িযা্ী আিাসিক এলাকাে প্রনতৃ িৃরিে অসভর াগ, েস্তািনা ও তারেে মতামত িমূহ
সধ পয িহকারে শুরনন এিং িরলন, জলািদ্ধতা উত্তোসধকাে িূরে োি নাগসেক িমিযা। অ্সেকসিত
নগোেন, সিসভন্ন িংিাে নানা মুসখ উন্নেন কারজে িমš^েহীনতা, নাগসেকরেে একটি অংরশে দ্বাো
মানি িৃষ্ট িমিযা, োকৃ সতক ভারি গ্রীন হাউজ ইরফক্ট, িমুরেে উচ্চতা োে ২ সমটাে িৃসদ্ধ, িষপা প্রমৌিুরম
অমািিযা ও ্ূসর্পমাে েভারি ৩ প্রেরক ৫ ফু ট প্রজাোরেে ্াসনিৃসদ্ধ, িু্সেকসিত প্রেরনজ ও প্রিাোরেজ
সিরষ্টম না োকা, অসতিৃসষ্টে ্াসন অ্িােরন নানামুসখ েসতিন্ধকতা ইতযাসেে কােরন নগেীরত িষপা
প্রমৌিুরম িামসেক জলািদ্ধতা িৃসষ্টে ফরল নাগসেক েূরভপ াগ চেম আকাে ধােন করে। াে োেভাে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উ্ে িতপ াে। ফরল সনিপাসচত েসতসনসধ সহরিরি প্রমেরেে সনকট নগেিািীে
েতযাশা হরলা এিকল িমিযা দ্রুত িমাধান কো। প্রমেে িরলন, মরহশখারলে প্রজাোরেে ্াসন প্রেরক
হাসলশহে ও আগ্রািাে এলাকাে নাগসেকরেে েূরভপ াগ লাঘরিে জনয মরহশখারল িিে কতৃপ ্ক্ষ একটি
অিােী িাধ সনমপার্ করেসিল। এ িাাঁরধে ফরল িৃষ্ট িমিযা িমাধারনে লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
োসেে সনরে িাাঁধটি অ্িােন কেরত িাধয হরেরি। িাাঁধ অ্িােরনে কােরন সেরন েু’িাে প্রজাোরেে
্াসন েরিশ কোে কােরন জনেূরভপ াগ প্রলরগই োরক। এ প্রেরক ্সেোরনে লরক্ষ মরহশখারলে েরিশ মুরখ
্াম্প হাউজ িহ ¯ø্ ইু চ প্রগইট সনমপান, ্সেকসিতভারি মরহশখাল খনন এিং মরহশখাল প্রেরক
িরগা্িাগরে র্াইভােশন খাল খনন কমপিূসচ গ্রহর্ কো হরেরি। প্রমেে িরলন, জলািদ্ধতা সনেিরনে
লরক্ষ নগেীরত সিেযমান ১৬ টি খারলে মাটি উরত্তালন ও অ্িােরনে জনয োে ১৮ প্রকাটি টাকাে
েে্ে আহিান করে কা পারেশ সেরে কাজ চলমান োখা হরেরি। এিাড়াও জাইকাে অেপােরন ১ শত
প্রকাটি টাকা িযরে মরহশখাল, িুেভী খাল, র্াইভােশন খারল খাল িংলগ্ন োস্তা ও েসতরোধ প্রেোরলে
কাজ চলমান েরেরি। এিং ২০ প্রকাটি টাকা িযরে ৮ টি সিজ সনমপার্ কো হরে। নগেীে জলািদ্ধতা
িােীভারি সনেিরনে লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন চীরনে িেকােী েসতিান ্াওোে চােনাে িারে
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২৭ টি স্লুইচ প্রগইট, িড় খাল িমূরহে ে’্ু ্ারশ েসতরোধ প্রেোল, োস্তা ও সিজ সনমপান এিং খাল
িমূরহে প্রেসজং এে জনয ৫ হাজাে ৬ শত প্রকাটি টাকাে একটি েকি গ্রহর্ করেরি। াে স্সর্স্স্
িম্প্রসত ্সেকিনা মন্ত্রনালরেে অনুরমােন হরেরি এিং েকিটি সজটু সজ এে মাধযরম িাস্তিােরনে জনযা
ইআেসর্রত প্রেেন কো হরেরি। িতপ মারন সর্স্স্ েস্তুসতে কাজ চলরি। তািাড়াও চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে সনজস্ব ১২ টি প্রস্করভটে, ৫০ টি োমট্রাক ও ৪ টি প্র্-প্রলার্াে সেরে নগেীে খাল িমূহ
প্রেরক েসতসনেত মাটি উরত্তালন ও মাটি অ্িােন কাজ চলমান েরেরি। প্রমেে িরলন, িষপাে িষপরন
নগেীে োে ৩৫০ সক.সম. িড়ক ক্ষসতগ্রস্ত হরেরি। প্রিিকল ক্ষসতগ্রস্ত িড়ক িমূহ প্রমোমরতে জনয
িংসিষ্ট মন্ত্রনালরেে সনকট ৫ শত প্রকাটি টাকা প্রোক িোদ্ধ চাওো হরেরি। এিাড়াও িেকাে
েসতশ্রæত উন্নেন কমপকান্ড ্সেচালনা অিযাহত োখাে স্বারেপ গর্েজাতন্ত্রী িাংলারেশ িেকারেে
অেপমন্ত্রীে সনকট ২ হাজাে ৫ শত প্রকাটি টাকা িোদ্ধ প্রচরে উ্ানুিাসনক ্ে প্রেেন কো হরেরি।
প্রমেে িরলন, এিাড়াও ৮৮৪ প্রকাটি টাকাে েকি অনুরমােরনে অর্ক্ষাে আরি। চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন এলাকাে মাননীে মন্ত্রী ও এমস্রেে িু্াসেরশ ১২০ প্রকাটি টাকাে েকি অনুরমােরনে
অর্ক্ষাে আরি। ইরতা্ূরিপ একরনরক অনুরমাসেত ৭১৬ প্রকাটি টাকাে উন্নেন েকরিে মরধয ২ শত
প্রকাটি টাকাে উন্নেন েকরিে েে্ে আহিান কো হরেরি এিাড়াও আরো ১৬ প্রকাটি টাকাে েকরিে
েে্ে আহিারনে জনয অনুমসত েোন কো হরেরি। প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, োসেে গ্রহর্
কোে িমে কমপকতপ া কমপচােীরেে প্রিতনভাতা িািত খেচ হরতা ৯ প্রকাটি টাকা, িতপ মারন তা প্রিরড়
২০ প্রকাটি টাকাে উসন্নত হরেরি। সতসন িরলন, নাগসেকরেে প্র্ৌেকরেে উ্ে নগেীে প্রিিা সনভপ ে
করে। সতসন আশা করেন, িম্মানীত নগেিািী সনেসমত প্র্ৌেকে ্সেরশাধ করে নাগসেক প্রিিাে
প্রক্ষরে িাসিপক িহর সগতা অিযাহত োখরিন। সতসন িরলন, উত্তে আগ্রািাে এলাকাে উন্নেন ও
জলািদ্ধতা সনেিরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িম্পুন্ন আিসেক এ লরক্ষ েকি গ্রহর্ ও িাস্তিােন করে
নাগসেক চাসহো সনসিত কো হরি।
চট্টগ্রাম- ৯ জুলাই ২০১৭ সি.

বয়স্ক ও প্রসিবন্ধীদেরদক স্বাভাসবক জীবদন সিসরদয় আনা ও িচ্ছল করদি িরকার
প্রসিজ্ঞাবদ্ধ-------------------------------সিটি নিয়র আ জ ি নাসির উদ্দীন
শহে িমাজ প্রিিা কা পালে-৩ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে প্র ৌে আরোজরন িেস্ক-অিেল
েসতিন্ধীরেে মারে ভাতাে িই সিতের্ করেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। ৯ জুলাই ২০১৭ সি. েসিিাে, িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রক সি আিেুচ িত্তাে
সমলনােতরন গর্েজাতন্ত্রী িাংলারেশ িেকারেে িমাজরিিা অসধেিে চট্টগ্রাম শহে িমাজরিিা
কা পালে-৩ এে উরেযারগ ২২২ জন িেস্ক ও েসতিন্ধীরেে মারে িেকাে েেত্ত মাসিক ভাতাে িই
সিতের্ অনুিারন িভা্সতে করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান োজস্ব কমপকতপ া র্. মুহম্মে
মুস্তাসফজুে েহমান। অনুিারন েধান অসতসে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন। সিরশষ অসতসে সিরলন িমাজরিিা অসধেিে এে উ্-্সেচালক িিনা োশ, িংেসক্ষত
ওোর্প কাউসিলে সমরিি আসিো আজাে, জাতীে িমাজ কলযার্ ্সেষে এে প্রকন্দ্রীে িেিয সিেে
প্রমােরশে প্রহারিন, উ্-্সেচালক প্রমাহাম্মে শসহেুল ইিলাম, প্রিািযাল িাসভপ রিি অসফিাে কামরুল
্াশা ভূাঁ ইো। ভাতা সিতের্ অনুিারন িংেসক্ষত ওোর্প কাউসিলে সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিগম ও
জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম িহ চসিক এে অনযানয কমপকতপ ািৃি উ্সিত সিরলন। েধান
অসতসেে ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম নগরে
২০০৬ িাল প্রেরক িেস্ক ও েসতিন্ধী ভাতা েচলন হে। গর্েজাতন্ত্রী িাংলারেশ িেকারেে মাননীে
েধানমন্ত্রী জনরনেী প্রশখ হাসিনা িামাসজক প্রিষ্টসনে আওতাে গ্রারমে িারে শহে এলাকারকও িং ুক্ত
করে িেস্ক ও েসতিন্ধী ভাতা চালু করেরিন। সতসন চট্টগ্রাম নগেীরত সিধিা ভাতা চালু কোে েস্তাি
করে িরলন, োসেে সিরমাচরনে লরক্ষয িেকারেে গৃসহত কমপিসূ চে আরলারক চট্টগ্রাম নগেীে শহে
িমাজরিিা কা পালে-৩ এে অধীরন ১৫৭ জন েসতিন্ধীরক মাসিক ৬শত টাকা এিং ৬৫জন েসেে
িেস্করক মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা েোন কো হরে। প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িেস্ক ও
েসতিন্ধী ভাতা স্বশেীরে িযাংক প্রেরক সনেসমত উরত্তালন কোে আহিান জাসনরে িরলন, প্রশখ হাসিনাে
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িেকাে িেস্ক ও েসতিন্ধীরেে িামাসজক ম পাোে িমাজিদ্ধ কোে েোরি নানামুখী ্েরক্ষ্ গ্রহর্
করেরিন। তারেেরক স্বাভাসিক জীিরন সফসেরে আনা ও িেল কেরত িেকাে েসতজ্ঞািদ্ধ। এ েিরগ
প্রমেে িরলন, িেকারেে নানামুসখ িুসিধা োসিে িাইরে এখরনা অরনরকই েরেরি। প্র াগার াগ িা
িমš^েহীনতাে কােরন অরনরক িসিত হরে। এজনয িেস্ক িা েসতিন্ধী ্সেিাে েসতসনসধরেেরক এ
কমপিূসচ িংসিষ্টরেে িারে প্র াগার াগ করে ভাতা োসি সনসিত কোে িযা্ারে সতসন মত েকাশ করেন
। অনুিান প্রশরষ প্রমেে ২২২ জন এে হারত ভাতাে িই তু রল প্রেন।
চট্টগ্রাম- ৯ জুলাই ২০১৭ সি.

নীসি ননসিকিাহীন নকান িানুষ িিাদজর কলযাণ করদি পাদর না
চট্টগ্রাি সিটি কদপপ াদরশন কায়িার-সনলুিার কদলজ এর বাসষপ ক ক্রীড়া ও িাাংস্কৃসিক
প্রসিদ াসিিা-২০১৭ এর পুরস্কার সবিরণ অনুষ্ঠাদন নিয়র আ জ ি নাসির উদ্দীন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সশক্ষাে
আরলারত আরলাসকত নাগসেক গড়াে েতযরে জনগরর্ে েরেে টযারেে টাকা সশক্ষাখারত ভতুপ সক সেরে
ারে। জনগরর্ে অরেপ াো সশক্ষাে িুর াগ প্র্রেরি সতসন তারেেরক আরলাসকত মানুষ সহরিরি গরড়
উঠাে ্োমশপ প্রেন। আগামী সেরনে োষ্ট্র ্সেচালনা ারেে উ্ে নযস্ত হরি তারেেরক মহান
মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচতনা ধােন কেরত হরি। প্রমেে িরলন, নীসত সনসতকতাহীন প্রকান মানুষ িমারজে কলযার্
কেরত ্ারে না। িৎ, চসেেিান ও আেশপ নাগসেক প্রেরশে কলযার্ িরে আরন। ক্ষু ধা োসেেমুক্ত প্রিানাে
িাংলা গড়াে েতযরে েধানমন্ত্রী জনরনেী প্রশখ হাসিনাে সভশন িাস্তিােন এিং উন্নত ও িমৃদ্ধ
িাংলারেশ গড়াে জনয িতপ মান সশক্ষােীরেে আরলাসকত মানুষ সহরিরি িু-সশক্ষা ও উচ্চ সশক্ষা গ্রহর্
কোে ্োমশপ প্রেন প্রমেে। ৯ জুলাই ২০১৭ সি. েসিিাে, িকারল করলজ কযাম্পারি চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন কােিাে-সনলুফাে করলজ এে িাসষপক ক্রীড়া ও িাংস্কৃসতক েসতর াসগতা-২০১৭ এে
্ুেস্কাে সিতের্ অনুিারন েধান অসতসেে ভাষরন প্রমেে এিি কো িরলন। ্যারনল প্রমেে ও ২০ নং
ওোর্প কাউসিলে প্রচৌধুেী হািান মাহমুে হািনীে িভা্সতরে অনুসিত ্ুেষ্কাে সিতের্ অনুিারন
সিরশষ অসতসে সিরলন মাধযসমক ও উচ্চ মাধযসমক সশক্ষারিার্প চট্টগ্রাম এে করলজ ্সেেশপক েরফিে
িুমন িড়ুো, সশক্ষা সিষেক িােী কসমটিে িভা্সত ও ২৪ নং ওোর্প কাউসিলে নাজমুল হক সর্উক,
েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজো সশসেন, ৩৫ নং ওোর্প কাউসিলে হাজী নুরুল হক, িংেসক্ষত
ওোর্প কাউসিলে সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিগম, িারিক কসমশনাে আলহাজ্ব প্র্োে প্রমাহাম্মে।
অনুিারন স্বাগত িক্তিয োরখন অে করলরজে অধযক্ষ প্রশখ প্রমাহাম্মে ওমে ফারুক। অনুিারনে শুরুরত
জাতীে িংগীত ্সেরিশন এিং ধমপগ্রন্থ প্রেরক ্াঠ কো হে। অনুিান প্রশরষ েধান অসতসে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িাসষপক ক্রীড়া ও িাংস্কৃসতক েসতর াসগতাে সিজেী সশক্ষােীরেে হারত ্ুেষ্কাে তু রল প্রেন।
৯ জুলাই ২০১৭ইং

‘প্রধানিন্ত্রী নশখ হাসিনার কিপ ও রূপকদের স্বপ্নজাদল বাাংলাদেশ’ শীষপ ক নিসিনাদর
সিটি নিয়র আ.জ.ি নাসির উসদ্দন
িাাঁর স্বপ্ন অলীক নয়, আদলাসকি স্বদেদশর খিড়া
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রমেে ও নগে আওোমী লীরগে িাধাের্ িম্পােক আ.জ.ম নাসিে উসদ্দন
িরলরিন, েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনা মানুষরক শুধু স্বপ্নই প্রেখানসন। অিম্ভিরক িম্ভি করে তা িাস্তিােন
করেরিন। তাাঁে অতু লনীে কিনা শসক্তরত িাংলারেরশে ভসিষযত রূ্কি ফু রট উরঠরি। তাই তাাঁে
প্রকান স্বপ্নই অলীক নে, আরলাসকত স্বরেরশে খিড়া। সতসন আরো িরলন, িকল কঠিন ্ে অসতক্ররমে
শসক্ত ও িামেপয সনরে আমো িামরনে সেরক এগুসে। এই অগ্র াোে আেপ-িামাসজক উন্নেরনে
্সেিংখযান সিস্মেকে। এই িাফলয ও অজপন িম্ভি হরেরি েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনাে স্বপ্ন কিনাে
িাস্তিসভসত্ত সনমপারর্ে মধয সেরে।
সতসন গতকাল প্রোিিাে সিরকরল নগে ভিনি প্রক.সি আিেুি িাত্তাে সমলনােতরন িগিন্ধু িাংষ্কৃসতক
প্রজাট চট্টগ্রাম প্রজলা আরোসজত ‘েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনাে কমপ ও রূ্করিে স্বপ্নজারল িাংলারেশ‘ শীষপক
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প্রিসমনারে েধান অসতসেে ভাষরর্ সিটি প্রমেে আ.জ.ম নাসিে উসদ্দন একো িরলন। সতসন আরো
িরলন, সিগত ৮ িিরে িাংলারেশ সনরজে ্ারে োাঁড়ারনাে শসক্ত অজপন করেরি। ্দ্মারিতু ে জনয
সিশ্বিযাংরকে অেপ প্র াগান প্রেোে েরোজন হেসন। িাংলারেশ িড় ধেরনে অিকাঠারমা সনমপার্ ও
উন্নেনমুখী মহা্সেকিনা িাস্তিােরন সনজস্ব িম্পে সিসনরোরগে ক্ষমতা োরখ। সতসন আরো িরলন,
িাংলারেরশ এখন উন্নেরনে স্বর্প ুগ চলরি। অরনক েসতকূলতা অসতক্রম করে িাংলারেশ সনম্ন মধয
আরেে প্রেরশ ্সের্ত হরেরি। িকল অেপননসতক ও িামাসজক খারত ক্রম উন্নসতে িুচক প্রিরড়রি। এই
িাফলয অজপন িম্ভি হরেরি েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনাে মহা্সেকিনাে।
সিরশষ অসতসেে ভাষরর্ চট্টগ্রাম মহানগে আওোমী লীরগে সিসনেে িহ িভা্সত িীে মুসক্তর াদ্ধা
নঈম উসদ্দন প্রচৌধুেী িরলন- িাংলারেরশে সিগত িিেগুরলারত নানা কােরর্ সিসতশীল ্সেরিশ ক্ষু ন্ন
হরেনি। সনোজয ও নাশকতাে সেরনে ্ে সেন িাংলারেশরক অচল কোে অ্রচষ্টা হরেরি। তাে্েও
অেপননসতক উন্নেরনে চাকা প্রেরম োরকসন। জাতীে েিৃসদ্ধে হাে ৭ শতাংশ িাসড়রে ািাে ্রে।
েুর পাগ-েুসিপ্াক এিং প্রেশী সিরেশী ষড় ন্ত্র স্বরত্ত¡ও িাংলারেশ এগুরত ্ারে। এ েৃষ্টাি ্ৃসেিীরক
প্রেসখরেরি। সতসন আরো িরলন, সিরশ্ব িাংলারেশ িম্পরকপ িকল সনসতকিাচক ধাের্াে অিিান হরেরি।
উন্নেন, িমৃসদ্ধ ও শাসিে ্রে িাংলারেরশে ইসতিাচক উরেযাগ ও ্েরক্ষ্ সিরশ্ব মরর্ল সহরিরি স্বীকৃ ত
হরেরি।
িভা্সতে ভাষরর্ িগিন্ধু িাংস্কৃসতক প্রজাট চট্টগ্রাম প্রজলাে িভা্সত অনু্ সিশ্বাি িরলন, প্রশখ হাসিনা
শুধু িাংলারেরশে নে। িাোরেরশে প্রশাসষত মানুরষে প্রনেী। সতসন িাংলারেশরক ্েসনভপ েতাে
অসভশা্ প্রেরক মুক্ত করে স্বসনভপ েতাে অিলম্বন সেরেরিন।
িগিন্ধু িাংস্কৃসতক প্রজাট চট্টগ্রাম প্রজলাে িাধাের্ িম্পােক িংস্কৃসতকমী প্রখােরশে আলরমে িিালনাে
অনুসিত ‘েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনাে কমপ ও রূ্করিে স্বপ্নজারল িাংলারেশ’ শীষপক প্রিসমনারে স্বাগত
িক্তিয োরখন িগিন্ধু েজন্মলীগ এে িাংগঠসনক িম্পােক এ এম মসহউসদ্দন, সিরশষ অসতসে সহরিরি
িক্তিয োরখন ২৪ নং উত্তে আগ্রািাে ওোর্প আওোমীলীরগে িভা্সত সিেে প্রমা.জাকাসেো, প্রকন্দ্রীে
ুিলীরগে িারিক িেিয আিেুল মন্নান প্রফেরেৌি, নগে ুিলীরগে িেিয সলটন োে প্রচৌধুেী, নােী
প্রনেী সেংকু ভট্টচা প, চট্টগ্রাম আইন করলরজে িারিক সভস্ এর্.টি্ু শীল জেরেি, কসি িজল োশ।
উ্সিত সিরলন নগে ি
ু লীরগে িেিয মীে আিেুে েহমান মামুন, এর্. নজরুল ইিলাম, িংস্কৃসতক
কমী এনামুল হািান, ইোসিে আোফাত িাপ্পী, প্রমা. োসকি, হািান মুোে েসন, প্রচৌধুেী মসহউল, অজে
োশ, এি এম জারহে, শাহীন প্রচৌধুেী েমূখ।
িাংবােোিা
নিা. আবেুর রসহি
জনিাংদ াি কিপ কিপা
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