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১২ এসেল ২০১৭ সি.
১৩ এপ্রিল ২০১৭ প্রি. বৃহষ্পপ্রিবার চট্টগ্রাম প্রিটি কর্পাররশরের ৫ম প্রেবপ াপ্রচি
্প্ররষরের িকল কাউপ্রিলররের িংবাে িরেলে
অসি িম্প্রসি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ও সনিপাসচি প্রময়ে এিং সনিপাসচি ্সেষদরক
জসিরয় িভা িমারিশ ও িংিাদ িরেলরন িারিক মাননীয় প্রময়ে েদত্ত সিভ্রাসিমূলক
সমথ্যাচাে েিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচি িংিরদে িকল কাউসিলেরদে
উরদযারগ ১৩ এসেল ২০১৭ সি. িৃহস্পসিিাে, প্রিলা- ১১ টায় জামালখান প্রেি ক্লাি
ভিরনে সনচ িলাস্থ ইসিসনয়াে আিদুল খারলক সমলনায়িরন এক িংিাদ িরেলন অনুসিি
হরি।
১২ এসেল ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম প্রিটি কর্পাররশরের উরেযারে ্রহলা ববশাখ েববষপ উেযা্ে উ্লরে
ববশাখী ও ললাকজ উৎিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ ১৪২৪ িোব্দ ্রহলা বিশাখ নিিষপ উদ া্ন উ্লরে বিশাখ ও
প্রলাকজ উৎিি ১৪ এসেল ২০১৭ সি. শসনিাে, িকাল ৯ টা প্রথ্রক িহদ্দােহাটস্থ স্বাধীনিা ্ারকপ
অনুসিি হরি। এরি েধান অসিসথ্ সহরিরি উ্সস্থি থ্াকরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারশরনে মাননীয়
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। বিশাখী প্রমলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাউসিলে, কমপকিপ াকমপচােী িকলরক থ্ািমরয় উ্সস্থি থ্াকাে জনয অনুরোধ জানারনা হরয়রি।

১২ এসেল ২০১৭ সি.
১৫ এপ্রিল ২০১৭ প্রি. েেরীর ৪১টি ওয়ারডপ জঙ্গীবাে, মােক ও ল্ৌরকর প্রবষরয়
িরচিেিামূলক র্যালী ও িমারবশ অেুপ্রিি হরব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারশরনে উরদযারগ আগামী ১৫ এসেল ২০১৭ সি. প্রিলা িারি ১১ টায় নগেীে ৪১টি
ওয়ারডপ জেীিাদ, মাদক ও প্র্ৌেকে সিষরয় িরচিনিামূলক ে্
যালী ও িমারিশ অনুসিি হরি। এ
িািাও ১৫ এসেল ২০১৭ সি. প্রিলা িারি ১১ টায় প্রকন্দ্রীয়ভারি ে্
যালী ও িমারিশ আন্দেসকল্লা
ইসিসনয়াে আিদুল খারলক চত্বরে অনুসিি হরি। অনুিারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন েধান অসিসথ্ সহরিরি উ্সস্থি থ্াকরিন।
১২ এসেল ২০১৭ সি.
শুভ েববষপ ১৪২৪ বঙ্গারে মােেীয় লময়ররর বাণী
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ১৪২৪ িোরব্দে শুভ আগমরন এক িাণী
সদরয়রিন। িাণীরি প্রময়ে িরলন, িাঙাসলে একটি মাত্র উৎিরিে সদন শুভ নিিষপ। এ সদরন মরনে
মাধুেী সদরয় সনরজরদে োসঙরয় প্রনন িাঙাসল, েসিটি ঘে হয় আনন্দ উৎিরিে। সচোসয়ি ইসিহাি,
ঐসিহয, কৃ সি ও িংস্কৃসিে আদরল এ সদনটিরক উৎিরি আনরন্দ উ্রভাগ কো হয়। সিটি প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন িাংলা নিিরষপ িকলরক শুরভচ্ছা জাসনরয় েরিযরকে জীিরনে িুখ, শাসি ও িমৃসি
কামনা করেন। সিসন আশা করেন, অনযায় ও অিুন্দে ্থ্ ্সেহাে করে িিয ও িুন্দরেে জনয
িকরলই সনরিসদি হরি। প্রময়ে আরো আশা করেন, োজননসিক সহংিা-সিরেষ, হানা-হাসন, িংঘাি,
জেী ও িন্ত্রািী কা পক্রম প্রথ্রক দুরে প্রথ্রক প্রদশরেমরক শাসনি করে িকরল সমরলসমরশ প্রদরশ চলমান
উন্নয়রনে ধাো অিযাহি োখরি িরচি হরিন।
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