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প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-১৫ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে বৈশাখ ও ল াকজ উৎিৈ অেুষ্ঠারে সিটি লময়ে
১৪২৫ িঙ্গাব্দ িাংলা নিির্প উ্লরে ১৪ এসেল ২০১৮ সি. শসনিাে, িকারল
িহদ্দােহাটস্থ স্বাধীনতা ্ারকপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এক িযসতক্রমধমী বিশাখী প্রমলা
ও প্রলাকজ উৎিরিে আর াজন করে। এরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে,
কাউসিলে,িংেসেত ও ার্প কাউসিলে, উর্দ্পতন কমপকতপ া,কমপচােীরেে ্াসেিাসেক সমলন
প্রমলা ্সেণত হ । অনুষ্ঠারনে শুরুরত মঙ্গল েেী্ েজ্জলন করে অনুষ্ঠারনে শুভ
উরবাধন করেন সিটি প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এিম েধান অসতসিে ভার্রন
প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িাঙাসলে হাজাে িিরেে ইসতহাি প্রলাকজ
ঐসতহয এিং প্রগৌেরিে উৎিি ্রহলা বিশাখ। িাংলা নিির্প উে া্রন সমরল সমরশ
আরি িাঙাসল িাংস্কৃসতক সচোস ত শাশ্বত িুন্দে। এ উৎিি িাঙাসলরক প্রে িুন্দে
আগামী ্রিে নতু ন প্রেেনা। অ্শসিরক রুরখ প্রে াে িাহিও ্া িাঙাসল এ উৎিি
প্রিরক। বিশাখী প্রমলা ও প্রলাকজ উৎিরি িভা্সতত্ব করেন প্রমলা আর াজন কসমটিে
আহিা ক ও িমাজ কলযাণ সির্ ক স্থা ী কসমটিে িভা্সত কাউসিলে প্রমাোঃ িসলম
উল্লাহ িাচ্চু । এরত ্যারনল প্রম ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুে হািনী ও চসিক েধান সনিপাহী
কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা িিিয োরখন। অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত
স্কু ল ও করলরজে সশোিী এিং সশেক কমপচােীো প্রলাকজ িংসগত, ভাও াই া, আিৃসত,
গান ও নৃতয ্সেরিশন করেন। ো ১০ হাজাে েশপনািী বিশাখী প্রমলা ও প্রলাকজ
উৎিি উ্রভাগ করেন। অনুষ্ঠান িকাল প্রিরক িন্ধ্যা ্ পন্ত অিযাহত সিল। অনুষ্ঠারনে
েধান অসতসি সিটি প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
্াসেিাসেক এ আর াজরন অংশগ্রহণকােী িকলরক েসতষ্ঠারনে স্বারিপ োস ত্ব ্ালন করে
সনরজরেে প্রমধা ও েেতাে ্সেচ প্রে াে ্োমশপ প্রেন। সতসন িরলন, তসেন প্রম রেে
োস রত্ব িাকি- ততসেন প্রিিা সের নগেিািীে কলযারন সনর াসজত িাকি। িাধা সি্সি
অসতক্রম করেই নাগসেক প্রিিা সনসিত কো হরি। সতসন তাাঁে োস ত্ব্ালন কাসলন
িমর কমপকতপ া-কমপচােীরেে ঐকযাসন্তক িহর াসগতা কামনা করেন। নতু ন িিরে শ্ি
সনর নাগসেক প্রিিাে আরো উৎকর্প িাধন কোে জনয সতসন িকরলে েসত আহিান
জানান। প্রম ে িরলন, িাধ ও িারধযে মরধয িকল কমপকতপ া-কমপচােীে ্রোন্নসত ও
স্থা ী কেন িহ সিসধমত িকল িুর াগ িুসিধা সনসিত কো হরি। তাে কাি প্রিরক
প্রকউই হতাশ হরিন না।
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চট্টগ্রাম-১৫ এসেল ২০১৮ সি.

এএফসি লে থ ফেটিি োর্প ইেসিটিউর্ এে িারথ
চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে িমর াতা স্মােক স্বাক্ষে
১৫ এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল নগে ভিরনে িরেলন করে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে উ্সস্থসতরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন
কমপেত কমপকতপ া ও কমপচােীরেে স্বাস্থযরিিা িংক্রান্ত সির্র এএফসি প্রহলি ফেটিি হাটপ
ইনসিটিউট এে িারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িমর াতা স্মােক স্বােে অনুসষ্ঠত হ ।
এ চু সিে মধয সের অত্র ইনসিটিউরট অসত িহরজ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন কমপেত
কমপকতপ া ও কমপচােীো স্বাস্থয প্রিিা গ্রহণ কেরত িেম হরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রম রেে িোনারিপ উি ইনসিটিউট চসিকরক এ িুর াগ সেল। চু সিরত স্বােে করেন
এএফসি প্রহলি ফেটিি হাটপ ইনসিটিউট এে ্রে ফযাসিসলটি র্াইরেক্টে সিরনাে সিং ও
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্রে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা। িমর াতা
স্মােরক স্বােী সহরিরি স্বােে করেন চসিক েধান স্বাস্থয কমপকতপ া র্া. প্রিসলম আকতাে
প্রচৌধুেী ও র্া. ইমাম প্রহারিন এিং এএফসি প্রহলি ফেটিি হাটপ ইনসিটিউট এে ্রে
িহকােী মযারনজাে োম েিাে িুশীল, সিজরনি েরমাশন অসফিাে তানভীে িেও াে
খান, অসফিাে প্রমা. তাজুল ইিলাম।
চট্টগ্রাম-১৫ এসেল ২০১৮ সি.

সিটি লময়েে সেকর্ ৈাাং ারেশ ক্রীড়া সশক্ষা প্রসতষ্ঠাে আরয়াসজত অেুর্প-১৪ েসক
র্ূ র্প ারমরে োোেআ্ ট্রসফ েস্তান্তে কের ে সিরজরকএি েসক কসমটি
চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া িংস্থা িাংলারেশ ক্রীড়া সশো েসতষ্ঠান আর াসজত অনুধপ-১৪ হসক টূ ণপারমরে
োনােআ্ হও াে প্রগৌেি অজপন করেরি। ১৫ এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল নগেভিরনে
িরেলন করে এক অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে ও চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া িংস্থাে িাধােন
িম্পােক আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে সনকট োনােআ্ ট্রসফ হস্তান্তে করেন সিরজরকএি হসক কসমটি।
এিম
সিরজরকএি হসক কসমটিে ভােোি প্রচ ােমযান এর্রভারকট সজ াউসদ্দন আহরমে, ভাইি
প্রচ ােমযান এসিএম খারলকুজ্জামান োেুল, িম্পােক প্রমা. লুৎফু ল কসেম প্রিারহল, ুগ্ম িম্পােক িাইফু ল
আলম িািু, সনজাম উসদ্দন সনজু, িেিয মািুেল
ু ইিলাম, সজ াউে েহমান, আল মামুনুল কসেম, িারিক
প্রখরলা াড় কাউিাে হাসিি, অসভভািক প্রমাহােে আলী, ক্রীড়া সশেক প্রমা. নুরুল ইিলাম, অনুধপ-১৪
হসক েরলে অসধনা ক ্ােরভজ, প্রগালেেক িা মন, সমনহাজ, জাসহে, শাসম, িাজ্জাে, ইেফান, িাসকি, প্রিৌেভ,
িািাি িাসকি িহ প্রখরলা ােিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন। োনােআ্ ট্রসফ হস্তান্তে অনুষ্ঠারন সিটি প্রম ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, অসজপত িাফলয ধরে োখরত হরি। প্রখরলা াড়রেে আরো েেতা অজপন করে
প্রেরশে িুনাম িাড়ারত হরি। প্রম ে প্রখরলা াড়রেে নীসত বনসতকতা িমৃর্দ্ হর প্রখলাধুলা ্ােেসশপতা
অজপন কোে উ্ে গুরুত্বারো্ করেন।
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