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১০ আগষ্ট ২০১৭ সি.
হাজীদের সংবর্ধ নায় চট্টগ্রাম সসটি কদ্ধাদরশদনর মময়র আ জ ম নাসির উদ্দীন
ফ্লাইট সসসিউল সনসিত কদর হাজীদের দ্রুত মসৌসেআরব ম্ৌৌঁিাদনার বযবস্থা করুন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ফ্লাইট িাসিল হওয়াে কােরে হজ াত্রীরেে
প্রিৌসেআেি প্র্ৌৌঁিারনা সনরয় প্র অসনসিয়িা প্রেখা সেরয়রি, িা সনেিরন সিমান িাংলারেশ এয়ােলাইন্স,
হজ এরজসন্সি এরিাসিরয়শন অি িাংলারেশ (হাি)িহ িংসিষ্ট কিতপ ্ক্ষরক দ্রুি িযিস্থা প্রনয়াে অনুরোধ
জাসনরয়রিন। সিসন ১০ আগস্ট ২০১৭ সি. িতহস্পসিিাে, িকারল, নগেীে প্রজলা ্সেষে সমলনায়িরন
উিমাসনয়া হজ কারেলা আরয়াসজি হজ েসশক্ষে ও হাজী িংিধপনায় েধান অসিসিে িক্তরিয এ কিা
িরলন। মাওলানা নূে প্রমাহাম্মরেে িভা্সিরে ও আিেুে েহমান িারলহ এে িঞ্চালনায় অনুসিি হাজী
েসশক্ষে অনুিারন সিরশষ অসিসি সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৩১নং আলকেে ওয়ারডপে
কাউসন্সলে িারেক প্রিালায়মান প্রিসলম, ৩৩নং সেসেঙ্গীিাজাে ওয়ারডপে কাউসন্সলে আলহাজ্ব হািান
মুোে সিপ্লি। এরি িক্তিয োরখন মুেসি আহমুেে
ু েহমান নেভী, মওলানা সিোজউসদ্দন, নুরুল
কসিে, খুেসশে আলম, উিমাসনয়া হজ কারেলাে প্রচয়ােমযান মাওলানা জসমে উসদ্দন প্রচৌধুেী, িহিভা্সি মাওলানা সনজাম উসদ্দন িহ অনযো।
েধান অসিসিে িক্তরিয মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, হজ াত্রীো হরে
আল্লাহে প্রমহমান। িাই হাজী িারহিরেে জনয প্রকান েুরভপ াগ ও প্রভাগাসি কাময হরি ্ারে না। সিসন হজ
্ালনকারল হাজীরেে িাংলারেশ ও জাসিে িমতসি কামনায় মহান আল্লাহিায়লাে সনকট প্রোয়া চাওয়াে
অনুরোধ করেন এিং হজ প্রশরষ িাো ারি িু-স্বাস্থয সনরয় প্রেরশ সেরে আিরি ্ারেন প্রি েিযাশা
করেন।

১০ আগস্ট ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম সসটি কদ্ধাদরশন, মজলা প্রশাসন ও ্ুসলশ প্রশাসন সমন্বদয়
িাত্র-িাত্রীদের মানবপ্রাচীরসহ জাতীয় মশাক সেবস উ্লদযয
চট্টগ্রাম সসটি কদ্ধাদরশদনর সতন সেদনর কমধ সূসচ ম াষণা
স্বাধীনিাে মহান স্থ্সি জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে ৪২িম শাহাোি িাসষপকী ও
জািীয় প্রশাক সেিি উ্লরক্ষয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন, প্রজলা েশািন ও ্ুসলশ েশািন িমন্বরয় িাত্রিাত্রীরেে মানিোচীেিহ জািীয় প্রশাক সেিি উ্লরক্ষয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সিন সেরনে
কমপিূসচ প্র াষো করেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ উ্লরক্ষয ১০ আগস্ট ২০১৭ সি. িতহস্পসিিাে,
িকারল নগেভিরন প্রক সি আিেুচ িত্তাে সমলনায়িরন চট্টগ্রাম নগেীে িেকাসে, প্রিিেকাসে ও
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলি িকল সশক্ষা েসিিারনে েধানরেে সনরয় এক িমন্বয় িভাে
আরয়াজন কো হয়। িমন্বয় িভায় েধান অসিসি সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এ িারেে প্রশাক সেিরি প্রলাগান সনধপােে করেরি ‘প্রশারকে
শসক্তরি রুখরিা েুনীসি-মােক ও জঙ্গীিাে’। কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহাে
িভা্সিরে িমন্বয় িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সশক্ষা ও স্বাস্থয সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সি
নাজমুল হক সডউক, েধান সশক্ষা কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, উ্ ্ুসলশ কসমশনাে (েসক্ষে) এি
এম প্রমাস্তাইন প্রহারিন সিস্এন, উ্ িসচি আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ু, জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা.
আিেুে েসহম, সশক্ষা কমপকিপ া িাইেু ে েহমানিহ িেকাসে, প্রিিেকাসে ও চসিক ্সেচাসলি সশক্ষা
েসিিান িমূরহে েধানগে উ্সস্থি সিরলন। অনুিারন ১৫, ১৬ ও ২০ আগস্ট জািীয় প্রশাক সেিরিে
সিন সেরনে কমপিসূ চগুরলা হরলা ১৫ আগস্ট মঙ্গলিাে িূর পােরয়ে িারি িারি জািীয় ্িাকা ও চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন ্িাকা অধপনসমিকেে, কারলা িযাজ ধােে ও কারলা ্িাকা উরত্তালন, িকাল ৭ টায়
কর্পারেশন ্সেচাসলি প্রোেকাসনয়া মাদ্রািায় স্ব স্ব উরেযারগ সমলাে মাহসেল ও সিরশষ প্রমানাজাি,
িকাল ৮: ৩০ টায় জাসিে জনক িঙ্গিন্ধুে েসিকত সিরি মাননীয় প্রময়ে মরহােয় কিতপ ক ্ুষ্প স্তিক
অ্পে, িকাল ৯ টায় খিরম প্রকােআন, সমলাে মাহসেল, এসিম িমারিশ ও িিােক সিিেে এিং
কর্পারেশন ্সেচাসলি িকল সিেযালয়, করলরজে উরেযারগ সনজস্ব িযিস্থা্নায় িাত্র-িাত্রীরেে
উ্সস্থসিরি সমলাে মাহসেল, িকাল ১০ টা প্রিরক িারে ১০ টা ্ পি মানিোচীে অংশগ্রহরন িম্মাসনি
কাউসন্সলেিতন্দ, স্কু ল ও করলরজে িাত্র-িাত্রীিতন্দ, কমপকিপ া-কমপচােীিতন্দ এিং চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন, চট্টগ্রাম প্রজলা েশািন ও চট্টগ্রাম প্রমররা্সলটন ্ুসলশ এে িমন্বরয় মানিোচীে। ১৬
আগস্ট িুধিাে িকাল ১০ টায় ৪িপ প্রিরক ১০ম প্রেসে ্ পি সশক্ষািীরেে সনরয় সচত্রাংকন েসির াসগিা ও
েু্ুে ১ টায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলি এিং কর্পারেশন িসহভূ িপ স্কু ল ও করলরজে িাত্র-

িাত্রীরেে জনয েচনা েসির াসগিা আরয়াজন। েচনাে সিষয় ৮ম ও ১০ প্রেসেে িাত্র-িাত্রীরেে
অংশগ্রহরে “িঙ্গিন্ধুে িংগ্রামী জীিন” সিষরয় (অনুর্ধ্প ৫শি শব্দ) এিং একােশ-¯œাািক প্রেসেে
িাত্র-িাত্রীরেে অংশগ্রহরে “িঙ্গিন্ধু ও িাংলারেশ” সিষরয় অনুর্ধ্প ১ হাজাে শব্দ। সলসখি েচনা েধান
সশক্ষা কমপকিপ াে কা পালরয় ওই সেন জমা সেরি হরি। ২০ আগস্ট েসিিাে সিকাল ৪ টায় আরলাচনা
িভা ও েসির াসগিায় সিজয়ীরেে মারে ্ুেস্কাে সিিেে কো হরি। ্ুেস্কাে সিিেে কেরিন চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
১০ আগস্ট ২০১৭ সি.
অববর্ ্শুর হাট উদেে সংক্রান্ত সবষদয় কাউসিলর,্ুসলশ প্রশাসন
ও ্শুর বাজার ইজারাোরদের সাদে সমন্বয় সভায় মময়র
আিন্ন ঈে-উল-আ হা উ্লরক্ষ অবিধ ্শুে হাট উরেে িংক্রাি সিষরয় ১০ আগস্ট ২০১৭ সি.
িতহষ্পসিিাে, সিরকরল নগে ভিরনে িরম্মলন করক্ষ কাউসন্সলে,্ুসলশ েশািন ও ্শুে িাজাে
ইজাোোেরেে িারি িমন্বয় িভা অনুসিি হয়। িমন্বয় িভায় িভা্সিে করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িভায় চট্টগ্রাম সিটি করর্পারেশরনে কাউসন্সলে হাহী
নুরুল হক, িারলহ আহমে প্রচৌধুেী, প্রমােরশে আকিাে প্রচৌধুেী, প্রমা. প্রমািােক আলী, প্রমা. আজম, প্রমা.
জারিে, েধান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, ভােোি িসচি ও েধান োজস্ব কমপকিপ া ড. মুহম্মে
মুস্তাসেজুে েহমান, উ্ ্ুসলশ কসমশনাে ্সিম প্রমা. োরুক উল হক, সনিপাহী মযাসজরেট িনসজো
শেসমন ও প্রষ্পশাল মযাসজরেট জাহানাো প্রেেরেৌি, িহকােী এরষ্টট অসেিাে এখলাি উসদ্দন আহমে,
ভােোি কমপকিপ া ্াহােিলী িানা প্রমা. আলমগীে প্রহারিন, ্শুে িাজাে ইজাোোেরেে মরধয িারিক
কসমশনাে প্রমা. ইিহাক, ্শুেিাজাে ্সেচালনা কসমটিে িভা্সি হাজী প্রমানাে, িাইেু ল হুো
জাহাঙ্গীে, আসমনুল হক, িাইেু ল আলম, প্রমা. প্রিালাইমান, প্রমা. েসেক, প্রমা. প্রিসলম, প্রমা. সেিা্
উসদ্দন িিু, প্রমা. ইব্রাসহম, প্রখােরশে আলম, নুে প্রমাহাম্মে, প্রমা. প্রিসলম, িওকি ইিলাম, কাজী
ইমসিয়াজ উসদ্দন িহ িংসিষ্ট ইজাোেো উ্সস্থি সিরলন। িভায় হাটহাজােী েরিয়ািাে সিটি
কর্পারেশন িাসলকা সিেযালরয়ে ্ারবপ িোে ্াে িংলগ্ন অবিধ ্শুে িাজাে, হাটহাজােী প্রচৌধুেী হাট
িংলগ্ন অবিধ ্শুে িাজাে, অসিরজন প্রমারে প্রিইলী সব্ররজে ্ূিপ ্ারবপ শহীে নগে অবিধ ্শুে
িাজাে, ৩ নং ্াৌঁচলাইশ ওয়ারডপ আরশকারন আওসলয়া সডগ্রী করলজ িংলগ্ন প্রিলিলা অবিধ ্শুে
িাজাে, েসক্ষে ্রিঙ্গা ৪১ নং ওয়াডপ নাসজে ্াোস্থ অবিধ ্শুে িাজাে,কাটগে িাজারেে ্সিম
্ারবপ মুিসলমািাে অবিধ ্শুে িাজাে, েইলযািলী িাজারেে ্সিম ্ারবপ খাল্াে িংলগ্ন অবিধ

্শুে িাজাে,করেপলহাট িাজারেে ্সিম ্ারবপ অবিধ ্শুে িাজাে,করেপল হাজট শাসহে্াো ্ুকুে
িংলগ্ন অবিধ ্শুে িাজাে, প্রেওয়ানহাট প্রেললাইন িংলগ্ন অবিধ ্শুে িাজাে, িন্দেটিলা
হাি্ািারলে ্সিম ্ারশ অবিধ ্শুে িাজাে, খাজা প্রোড িংলগ্ন এিএমসি স্কু রলে ্ারশ অবিধ
্শুে িাজাে, কালা সময়া িাজাে অবিধ ্শুে িাজাে, িহদ্দােহাট ্ুকুে ্াে অবিধ ্শুে িাজাে,
িসলে হাট অবিধ ্শুে িাজাে, প্রনামান করলরজে িামরন অবিধ ্শুে িাজাে সচসিি কো হয়।
অসিলরে এিকল অবিধ ্শুে িাজাে িসেরয় প্রনয়াে জনয মাইক দ্বাো েচাে কোে সিিাি প্রনয়া হয়।
েশািন েেত্ত সনধপাসেি িমরয়ে মরধয অবিধ ্শুে হাট িসেরয় প্রেলা না হরল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
আইনানুগ উরেযাগ এে মাধযরম অবিধভারি গরে উঠা িকল অবিধ ্শুেহাট উরেে কেরি উরেযাগ
গ্রহে কেরি। এ কা পক্ররমে িারি ইজাোোে, স্থানীয় কাউসন্সলে িহ এলাকািািীে িহর াসগিা গ্রহে
কো হরি।
১০ আগস্ট ২০১৭ সি.
৪ নং ওয়াদিধ ২ মকাটি ৪১ টাকা বযদয় রাস্তা উন্নয়ন কাদজর উদবার্ন
করদলন কাউসিলর মমাহাম্মে সাইফুসদ্দন খাদলে
এসডসিে অিপায়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীে সিসভন্ন ওয়ারডপ উন্নয়ন কা পক্রম গ্রহে করেরি। এ
কা পক্ররমে আওিায় ১০ আগষ্ট ২০১৭ সি. িতহষ্পসিিাে, িকারল নগেীে ৪ নং চান্দগাৌঁও ওয়ারডপ
আমজাে আলী মাষ্টাে, প্রগালাম আলী নাসজে ও আিেুল লসিে িেরকে উন্নয়ন কারজে শুভ উরদ্বাধন
করেন ৪ নং চান্দগাৌঁও ওয়াডপ কাউসন্সলে প্রমা. িাইেু সদ্দন খারলে িাইেু । িেক উন্নয়ন কারজে
উরদ্বাধনী অনুিারন েধান অসিসি সিরলন দেসনক িীে চট্টগ্রাম মরঞ্চে িম্পােক দিয়ে উমে োরুক।
এিময় স্থানীয় োজবনসিক ও িামাসজক প্রনিত িতন্দ উ্সস্থি সিরলন।
িংিােোিা
প্রমা. আিেুে েসহম
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