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নানান আয় াজয়ন বৈশাখী ও ল াকজ উৎসৈ করয় ন
চট্টগ্রাম সসটি কয়্পায়রশন
চট্টগ্রাম, ্ািপত্য চট্টগ্রাম এে প্রলাকজ উৎিি, প্রলাক িংগীত্, নৃত্য ও মেমী গান, সমলন প্রমলা,
প্রশাভা াত্রা, মঙ্গল েদী্ েজ্জ্বলন ইত্যাসদ িহ নানা আর াজরন েথম িারেে মত্ নগেীে স্বাধীনত্া
্ারকপ উৎিরি আনরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িেন কেরলা নিির্প ও বিশাখরক। ১৪ এসেল
২০১৭ সি. িকাল প্রথরক সদন িযাস্ সিল এ আর াজন। নানা েং-ঢঙ্গ, উৎিি ও আনরে ্াসলত্
হর রি ্রহলা বিশাখ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাউসিলে, কমপকত্প া ও কমপচােীরদে
্াসেিাসেক এ সমলনরমলা সভন্ন রূর্ িাসজর প্রত্ারল স্বাধীনত্া ্াকপ রক। িকাল ৯ টা মঙ্গল েদী্
েজ্জ্বলন, জাত্ী িঙ্গীত্ ্সেরিশন িহ মঙ্গল প্রশাভা াত্রাে মধয সদর শুরু হ ির্পিেন অনুষ্ঠান।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন মঙ্গল েদী্ জ্বাসলর এিং প্রিলুন ও
প্রেষ্টুন উসির

নিির্পরক স্বাগত্ জানান। এ উ্লরে স্বাধীনত্া ্ারকপ অনুসষ্ঠত্ হ

নিিরর্পে

আরলাচনা িভা। এরত্ িভা্সত্ত্ব করেন ২২নং এনার ত্ িাজাে ও ার্প কাউসিলে ও িমাজ
কলযান সির্ ক স্থা ী কসমটিে িভা্সত্ িসলমুল্লাহ িাচ্চু । এরত্ েধান অসত্সথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িযসত্ক্রম এ আর াজরন ্যারনল প্রম ে,
কাউসিলে, িংেসেত্ ও ার্প কাউসিলে িািাও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী
কমপকত্প া, িসচি, েধান োজস্ব কমপকত্প া, েধান সশো কমপকত্প া িহ সিভাগী ও শাখা েধানগন
উ্সস্থত্ সিরলন। মরে িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পাদক বি দ ওমে োরুক িহ োজননসত্ক ও
িামাসজক িংগঠরনে আমসিত্ িযসিিগপ উ্সস্থত্ সিরলন। চসিক আর াসজত্ বিশাখী ও প্রলাকজ
উৎিরি ো

১০ হাজারেেও অসধক চসিক ্সেিারেে িদিয নিিরর্পে খািাে গ্রহণ করে।

অনুষ্ঠারন েধান অসত্সথে ভার্রন প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, জাসত্ে আিহমান কারলে
িািপজনীন ও অিাম্প্রদাস ক িাংস্কৃসত্ক উৎিরিে সদন বিশাখী নিির্প। সত্সন িরলন, এে মরধয
সনসহত্ ের রি িাঙাসলে আত্ম্সেচ , উত্থান এিং জাসত্ িত্তা সিকারশে প্রশকি। িাঙাসলে প্রলাক
িংস্কৃসত্ে িারথ িাংলা নিির্প ওত্রোত্ভারি জসিত্। প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
াত্রাগান, ্ালা গান, ্ুত্ুল নাচ, হাল খাত্া, অেলসভসত্তক প্রলাকিংগীত্, প্রখলাধুলা িহ গ্রামীন
প্রমলা বিশারখ োন ্া । ্াশা্াসশ েু দ্র কুটিে সশল্প হ উজ্জীসিত্। প্রম ে িরলন, নিিরর্পে িসণপল
উদ া্ন মানুরর্ে মারে অনাসিল আনে, উৎিাহ-উদ্দী্নাে আে িম্প্রীসত্ে িাত্প া সনর আরি।
জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, প্রমৌলিাদ, জঙ্গীিাদ, িিাি িা িাম্প্রদাস কত্াে প্রকান স্থান
িাংলারদরশ প্রনই। ্ােস্পসেক িহমসমপত্া, প্রিৌহাদপ য ও িম্প্রীসত্ িাঙাসলে সচেকাসলন ঐসত্হয ত্া
প্রকউ নিযাৎ কেরত্ ্ােরি না। সত্সন প্রদশেত্ন প্রশখ হাসিনাে প্রনত্ৃ রত্ব ঐকযিদ্ধ হর চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ১০ হাজাে কমপকত্প া ও কমপচােী িকরল ত্ারদে ্সেিাে ্সেজন সনর

প্রিিাে

দাস ত্বরক িত্ত্া ও সনষ্ঠাে িারথ ্ালন কোে আহিান জানান।

১৫ এসেল ২০১৭ সি.
সন্ত্রাস, জঙ্গীৈাদ, মাদক সৈয়রাধী এৈং সন সমত ল্ৌরকর ্সরয়শায়ধ সয়চতনতা
সৃসির র্যা ী ও সমায়ৈয়শ মাননী লম র আ জ ম নাসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সনিঃস্ব ও গেীি এিং িীসমত্ আর ে
জনরগাষ্ঠীরক প্র্ৌেকরেে আওত্ামুি োখাে প্র ার্না এিং আগামী এক মারিে মরধয িরক া
প্র্ৌেকে ্সেরশাধ কেরল ১০% প্রে াত্ প্রদ াে প্র ার্না সদর িরলন, িেম ও সিত্তিান জনগন
সন সমত্ প্র্ৌেকে ্সেরশাধ কেরলই শত্ভাগ নাগসেক প্রিিা সনসিত্ কো িম্ভি। প্রম ে
মাদকমুি চট্টগ্রারমে লরে েসত্টি ও ারর্প কাউসিলেরদে িহর াসগত্া

ভ্রামযমান আদালত্

্সেচালনা করে মাদক সিরক্রত্ারদে উরেদ কোে প্র ার্না প্রদন। সত্সন মাদক এে কুেল িযাখযা
করে মাদকরিিন প্রথরক মাদকরিিী িকলরক স্বাভাসিক জীিরন সেরে আিাে আহিান জানান। আ
জ ম নাসিে উদ্দীন জঙ্গীিাদ েিরঙ্গ িরলন, িমৃদ্ধ িাংলারদশ সিসনমপারন িিাি ও জঙ্গীিাদরক রুখরত্

হরি। ্সিত্র ইিলারম িিাি ও জঙ্গীিারদে প্রকান স্থান প্রনই। ্সিত্র ইিলাম শাসি ও মানিত্াে ধমপ।
আত্মহনন ্সিত্র ইিলারম মহা্া্। াো জঙ্গীরদে মদদ, আশ্র , েশ্র ও লালন-্ালন করে ত্াো
্সিত্র ইিলাম ও মানিত্াে দুশমন। জঙ্গী কা পক্ররম জসিত্রদে িত্য ও িঠিক ্রথ সেরে আিাে
আহিান জানান প্রম ে। প্র্ৌেকে েিরঙ্গ প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, প্র্ৌেকে প্রিিাে
একমাত্র উৎি। িেকারেে সনধপাসেত্ প্র্ৌেকে আদা করে সিটি কর্পারেশন। প্রকান নাগসেরকে
উ্ে স্ব েরণাসদত্ হর চসিক এক টাকাও কে ধা প কোে েমত্া োরখ না। প্র্ৌেকরেে িত্প মান
হাে ১৯৮৫ িন প্রথরকই িলিৎ আরি। ২০১৬ িরনে ৩১ সর্রিম্বে জাসেকৃ ত্ প্রগরজট সিজ্ঞসি
িাস্তিা ন হ

নাই। আইরনে িাধয িাধকত্া

েসত্ ৫ িৎিে অিে অিে প্র্ৌেকে

্ুন:মূলযা রনে সিধান ের রি। িরক া প্র্ৌেকে েিরঙ্গ প্রম ে িরলন, আগামী একমারিে মরধয
িরক া প্র্ৌেকে ্সেরশাধ কো হরল ১০ ভাগ প্রে াত্ প্রদ া হরি। এ সির্র

েধান োজস্ব

কমপকত্প ারক সিজ্ঞা্ন জাসেে সনরদপ শ প্রদন। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, জনগরনে প্রভারট
সনিপাসচত্ প্রম ে সহরিরি নাগসেকরদে প্রিিা শত্ভাগ সদরত্ সত্সন িদা েস্তুত্। কারোে সিভ্রাসিকে
িিিয িা উরদ্দশয েরণাসদত্ েচারে কান না সদর প্রম রেে কা পক্ররম িাসিপক িহর াসগত্া েত্যাশা
করেন প্রম ে। ১৫ এসেল ২০১৭ সি. শসনিাে, িারি ১১ টা আেেসকল্লা ইসিসন াে আিদুল
খারলক চত্বরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আর াসজত্ জঙ্গী, িিাি ও মাদক সিরোধী এিং প্র্ৌেকে
সির্র িরচত্নত্া মূলক িমারিরশ প্রম ে এিি কথা িরলন। প্রম ে প্রিলুন উসির নগেীে ৪১টি
ও ারর্প একই িমর ে িরচত্নত্া মূলক ে্
যালীে উরবাধন করেন। এ িকল সির্র ১৫ এসেল ২০১৭
সি. শসনিাে, প্রিলা িারি ১১ টা নগেীে ৪১টি ও ারর্প, িাধােণ ও ার্প ও িংেসেত্ ও ার্প
কাউসিলেরদে প্রনত্ৃ রত্ব মত্সিসনম িভা ও ে্
যালী অনুসষ্ঠত্ হ । আেেসকল্লা চত্বরেে ে্
যালী উত্তে
িমারিরশ ্যারনল প্রম ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী, ৩২নং ও ার্প কাউসিলে জহে লাল
হাজােী, ২১নং ও ার্প কাউসিলে বশিাল দাশ িুমন, িংেসেত্ ও ার্প কাউসিলে সমরিি
আিুমান আো প্রিগম, েধান সনিপাহী কমপকত্প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন, েধান
োজস্ব কমপকত্প া র্. মুহাম্মদ মুস্তাসেজুে েহমান, েধান সশো কমপকত্প া সমরিি নাসজ া সশসেন,
প্রম রেে একাি িসচি প্রমাহাম্মদ মিুরুল ইিলাম, সিটি মযাসজরেট িনসজদা শেসমন ও জনিংর াগ
কমপকত্প া প্রমা. আিদুে েসহমিহ চসিরকে কমপকত্প ািৃে উ্সস্থত্ সিরলন।

১৫ এসেল ২০১৭ সি.
৪০নং উত্তর ্য়তঙ্গা ও ায়ডপ সন্ত্রাস, জঙ্গীৈাদ, মাদক সৈয়রাধী এৈং
সন সমত ল্ৌরকর ্সরয়শায়ধ সয়চতনতা
িৃসষ্টে লরে নগেীে ৪০ নং উত্তে ্রত্ঙ্গা ও ারর্প স্থানী কাউসিলে হাজী প্রমাহাম্মদ জ নাল
আরিদীরনে িভা্সত্রত্ব ১৫ এসেল ২০১৭ সি. শসনিাে, প্রিলা িারি ১১ টা ে্
যালী ও িমারিশ
অনুসষ্ঠত্ হ । এরত্ িিিয োরখন িংেসেত্ ও ার্প কাউসিলে সমরিি শাহানুে প্রিগম, িারিক
প্রচ ােমযান জাসগে আহমদ, জসিম উসদ্দন প্রচৌধুেী, িাহাদাৎ হািান, জাহাঙ্গীে প্রহারিন শাি,
হুমা ন
ু কসিে, কযারেন সনজামউসদ্দন, নােী প্রনত্রী মাহিুিুিা প্রিগম, আিদুি িিুে খান, প্রমা.
প্রহারিন িুমন, সদদারুল আলম, আিদুল নুে েরিল, আিদুল প্রমাত্ারলি োনা ও প্রমা. আকিে িহ
অনযো।
১৫ এসেল ২০১৭ সি.
৯নং উত্তর ্াহাড়ত ী ও ায়ডপ সন্ত্রাস, জঙ্গীৈাদ, মাদক সৈয়রাধী এৈং
সন সমত ল্ৌরকর ্সরয়শায়ধ সয়চতনতা
িৃসষ্টে লরে নগেীে ৪০ নং উত্তে ্রত্ঙ্গা ও ারর্প স্থানী কাউসিলে জহুরুল আলম জসিম এে
িভা্সত্রত্ব ১৫ এসেল ২০১৭ সি. শসনিাে, প্রিলা িারি ১১ টা ে্
যালী ও িমারিশ অনুসষ্ঠত্ হ ।
এরত্ েধান অসত্সথ সিরলন সিটি প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িিিয োরখন িংেসেত্ ও ার্প
কাউসিলে সমরিি আসিদা আজাদ, িারিক কসশনাে এি এম আলমগীে, মহানগে আও ামীলীগ
প্রনত্া প্রিলাল আহমদ, আলমগীে প্রহারিন, প্রমােরশদ আলম িহ অনযো।

১৫ এসেল ২০১৭ সি.
১৫নং ৈাগমসনরাম ও ায়ডপ সন্ত্রাস, জঙ্গীৈাদ, মাদক সৈয়রাধী এৈং
সন সমত ল্ৌরকর ্সরয়শায়ধ সয়চতনতা
িৃসষ্টে লরে নগেীে ১৫ নং িাগমসনোম ও ারর্পে িংেসেত্ ও ার্প কাউসিলে মরনা াো প্রিগম
মসন এে িভা্সত্রত্ব ১৫ এসেল ২০১৭ সি. শসনিাে, প্রিলা িারি ১১ টা

ে্
যালী ও িমারিশ

অনুসষ্ঠত্ হ । এরত্ েধান অসত্সথ সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে আও ামীলীরগে িহ িভা্সত্ ও িীে
মুসির াদ্ধা মাহত্াি উসদ্দন প্রচৌধুেী। সিরশর্ অসত্সথ সহরিরি িিিয োরখন জাত্ী শ্রসমক লীগ
প্রকন্দ্রী

কসমটিে

গ্ম
ু িাধােণ িম্পাদক ও িীে মুসির াদ্ধা িেে আলী, ১৫নং িাগমসনোম

ও ার্প আও ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক আিুল িশে। অনুষ্ঠারন িিিয োরখন জাসহদুল আলম
্ারিল, আলহাজ্ব েসিউল প্রহারিন, কুত্ু ি উসদ্দন প্রচৌধুেী, িাজ্জাদুে েহমান িাচ্চু , শাহ আলম েত্ন,
আিদুল আজাদ, িাইেু ল আলম িািু, িসিে আহমদ প্রচৌধুেী, আিু বি দ, হারুন উে েসশদ,
আিদুল জসলল, কামরুল হািান, আসমনুল ইিলাম, আিদুল মারলক, আরনা াে প্রহারিন, কাজী
কসিে উসদ্দন, িারলহ আহমদ কালু, আরনা াে প্রহারিন, নরুল আজম, সশসশে প্রদ, উত্তম ্াল, হাজী
জিীম, প্রমা. ইিমাইল, প্রমা. আজাদ, আিদুল হান্নান, োরিল িািু ও ত্ািসিে েমুখ।
িংিাদদাত্া
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকত্প া

