চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১০ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

ঘরে ঘরে প্রতিরেোধ দূর্ র্রে
গ
তিোরে সন্ত্রোস,
জঙ্গীবোদ ও মোদক মুক্ত কেরি হরব-- তময়ে আ জ ম নোতিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুজজিু
েহমারনে আহŸাারনে মি ঘরে ঘরে েসিরোধ দূগ প গরে প্রিারল িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ ও
মাদক মুক্ত কেরি হরি। এ লরযে স্িা-মািা, আত্মীয়-স্বজন, সশযক, ্ুরোসহি,
ইমাম, খসিি িকলরক দাসয়ত্ব সনরি হরি। েরক্তে সিসনমরয় অজজপি স্বাধীন স্বািরপ ৌম
িাংলারদশরক জঙ্গী োরে ্সেণি প্রকান দুেস িসি িাস্তিায়ন কেরি প্রদয়া হরি না।
প্রময়ে িরলন, প্র রকান মূরলে চট্টগ্রাম নগেীরক িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ ও মাদক প্রেরক মুক্ত
কেরি সনিাসচি
প
েসিসনসধ িকলরক দাসয়ত্ব সনরি হরি। এ লরয েসিটি ওয়ারডপ িন্ত্রাি,
জঙ্গীিাদ ও মাদক মুক্ত কসমটি গঠন কো হরয়রি। ১০ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. শসনিাে,
সিরকরল প্রমাহো ৫নং ওয়াডপ কা ালয়স্থ
প
অসডিসেয়ারম চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ওয়াডপ স সিক আরয়াজজি িিস্তরেে
প
নাগসেকরদে িমারিরশ েধান অসিসেে াষরন
প্রময়ে এিি কো িরলন। িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ ও মাদক সিরোধী িমারিরশ ি া্সিত্ব
করেন ৫নং প্রমাহো ওয়াডপ কাউজিলে প্রমাহাম্মদ আজম। এরি সিরশষ অসিসে সিরলন
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মাহমুদ,
্োরনল প্রময়ে প্রজািাইো নাসগিপ খান, আইন শংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে ি া্সি
কাউজিলে এইচ এম প্রিারহল, ৩নং ওয়াডপ কাউজিলে কসেল উজদ্দন খান, ুগ্ম প্রজলা
জজ সমরিি জাহানাো প্রেেরদৌি, সনিাহী
প মোজজরেি আসেয়া আক্তাে, অসিসেক্ত
উ্ ্ুসলশ কসমশনাে প্রমা. সমজানুে েহমান। িমারিরশ চান্দগাাঁও োনা ােোি
কমকিপ
প া আিুল িাশাে, ৫নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক নাজজম
উজদ্দন, িমাজ প্রিিক কামাল উজদ্দন আহমদ, অসলদ প্রচৌধুেী, নজজসেয়া মাহম্মসদয়াে
োজজল মাদ্রািাে অধেয হারেজ মসহউল হক, িাো প্রমািারলি করলরজে অধেয
প্রমা. শসেউল কসেম ও মুিসলম িরুণ িংরঘে ি া্সি ইসদ্রি সময়া িক্তিে োরখন।
িমারিরশ প্রময়ে অসিসেরদে েুরলল শুর চ্ছায় িেণ করেন।
চট্টগ্রাম- ১০ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

৮নং শুেকবহে ওয়োরডগ আেফোেোহ হোউজজং তসোসোইটিরি ৩ তকোটি ৪৩
েক্ষ ৬৬ হোজোে িোকো বযরয় তনতমি
গ সেক ও নোেো তনমোণ
গ কোরজে
উরবোধনী অনুষ্ঠোরন- তময়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িাে প্রময়ারদে মরধে চট্টগ্রামরক উন্নি ও
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আধুসনক িাির্ার াগী নগেী সহিারি গরে প্রিালা হরি। নানা েসিিিকিা িরি¡ও
নাগসেকরদে িোরেে িহর াসগিায় নাগসেক প্রিিা নাগসেকরদে ঘরে ঘরে প্র্ৌরি প্রদয়া
হরি। ইসিমরধে দশেমান উন্নয়ন নাগসেকরদে িামরন িু রল ধো হরয়রি। প্রময়ে িরলন,
কো মালাে োজনীসিরি সিসন সিশ্বািী নন। িাস্তিিাে সনসেরখ কাংসখি উন্নয়ন করে
নগেিািীরক প্রদয়া েসিশ্রæসি এরক এরক ্ুেন কো হরি। সিসন িেকারেে উন্নয়রনে
ধাোিাসহকিা অিোহি োখরি িকল মহরলে িহর াসগিা চান। ১০ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮
সি. এসডস্ে অোয়রন
প
৩ প্রকাটি ৪৩ লয ৬৬ হাজাে িাকা িেরয় নগেীে ৮নং
শুলকিহে ওয়ারডপ আলোলাহ হাউজজং প্রিািাইটিরি সনসমিপ হাজী নূে আহম্মদ
িেরকে উন্নয়ন কারজে েলক উরমাচন উ্লরয অত্র হাউজজং প্রিািাইটি
আরয়াজজি িুধী িমারিরশ েধান অসিসেে াষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। সিসন
উন্নয়ন কারজে েলক উরমাচন করে মুনাজাি করেন। িুধী িমারিরশ ি া্সিত্ব
করেন আলোলাহ হাউজজং প্রিািাইটিে ি া্সি এি এম একোমুল আজজম িুইম।
এরি সিরশষ অসিসে সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পাদক
প্রনামান আল মাহমুদ, ৮নং ওয়াডপ কাউজিলে প্রমাহাম্মদ প্রমােরশদুল আলম,
িংেসযি ওয়াডপ কাউজিলে সমরিি প্রজিসমন ্াে ীন প্রজিী, সনিাহী
প েরকৌশলী
আহমদুল হক, িহকােী েরকৌশলী আিু সিজদ্দকী, উ্ িহকােী েরকৌশলী মসহউজদ্দন
খন্দকাে, জনিংর াগ কমকিপ
প া প্রমা. আিদুে েসহম, ৮নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
ি া্সি আসিকুে েহমান, িাধােণ িম্পাদক প্রশখ িেওয়াদী, িমাজ প্রিিক
আলহাজ্ব সিয়দ আহমদ, মাওলানা শসেউল্লাহিহ অনেো।
সংবোদদোিো
তমো. আবদুে েতহম
জনসংর োর্ কমকিগ
গ
ো
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