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সিজেজেএি আন্তঃওয়ার্ড মেয়র ম াল্ডোপ ফুটবল টূ র্ড াজেন্ট-২০১৭ এর
২০ নং মেওয়ান বাোর ওয়ার্ড এবং ২৮ নং পাঠানটু লী ওয়াজর্ডর
েসেটি পসরসিসি িভা ও োসিড উজমািন অনুষ্ঠাজন মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ও চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া িংস্থাে আর াজরন সিরজরকএি আন্তঃও ার্প প্রম ে
প্রগাল্ডকা্ ফু টিল টূ র্পারমন্ট-২০১৭সি. আগামীকাল ১৯ এসেল উরবাধনী প্রখলাে মধয সির প্রম ে প্রগাল্ডকা্
ফু টিল টূ র্পারমন্ট অনুসিত হরি। উরবাধনী প্রখলা ২৩ নং উত্তে ্াঠানটু লী এিং ৩০ নং ্ূিপ মািােিাড়ী
ফু টিল িরলে মরধয অনুসিত হরি। এ টূ র্পারমরন্ট চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৩৮ টি ও ার্প িংসশষ্ট
কাউসিলেরিে প্রনতৃ রে অংশ গ্রহর্ কেরি। এ লরে ১৮ এসেল ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে,িু্ুরে নগেভিরনে
প্রকসি আিুিচ ছত্তাে সমলনা তরন ২০ নং প্রিও ান িাজাে ও ার্প এিং িকারল প্রলমন গ্রাি প্রেষ্টুরেরন্ট
২৮ নং ্াঠানটু লী ও ার্প এে কসমটিে ্সেসচসত িভা এিং জাসিপ উরমাচন অনুিান অনুসিত হ ।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে ও চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া িংস্থাে িাধােন িম্পািক আ জ ম নাসছে
উদ্দীন প্রখরলা াড়রিে জাসিপ উরমাচন করেন। এরত ২০ নং প্রিও ান িাজাে ও ার্প কাউসিলে ও ্যারনল
প্রম ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুি হািনী, ২৮ নং ও ার্প কাউসিলে আলহাজ্ব প্রমা. আিিুল কারিে, র্ালাি
সফসলং প্রষ্টশন সল. এে িযিস্থা্না ্সেচালক ছারলহ জহুে িািে, প্রমাহামি সে াজ, কুসমল্লা প্রেসর্ং এে
প্রোোইটে প্রমা. ইমসত াজ, ইব্রাসহম আলী সজল্লু, লা ন এম আই ুি, প্রমা. সগ াি উসদ্দন, নাসজমুল হক নাজু,
হুমা ুন কসিে, িারহি, টিম মযারনজাে, িুসফ ান সিসদ্দকী, িহকােী মযারনজাে িাজ্জাি আলী িাজু, সিসশি
িযিিা ী প্রমা. সমজানুে েহমান, প্রমা. জারন আলম, চট্টগ্রাম মহানগে আও ামীলীরগে সশল্প ও িাসর্জয
সিষ ক িম্পািক প্রমা. মাহিুিুল হক সম া, িীে মুসির াদ্ধা প্রশখ জারহি আহরমি, প্রমা. ফাসহম উসদ্দন, প্রমা.
হাসেছ, িংেসেত ও ার্প কাউসিলে প্রফেরিৌিী আকিে, প্রমা. হািান শেীফ, খারলক িিপ াে, মুসি সম া,
প্রল াকত আলী, প্রমা. জাকাসে া, এ প্রক এম ফজল হক, সহরমল, হুমা ুন, কাউিাে িহ অনযো উ্সস্থত
সছরলন। জাসিপ উরমাচন অনুিারন েধান অসতসি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে ও চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া
িংস্থাে িাধােন িম্পািক আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, নক আউট ্দ্ধসতরত এ টূ র্পারমন্ট অনুসিত হরি।
এ টূ র্পারমরন্ট েযারফল ড্ররত ৫১ টিে অসধক ্ুেষ্কাে িাকরি। ্ুেষ্কারেে মরধয প্রমাটে িাইরকল, সিজ, এলইসর্
টিসভ, প্রমািাইল প্রিট, োইজিন্ড, স্বরর্পে প্রচইন এিং ফাইনাল প্রখলা োইরভট কাে িহ আকষপর্ী ্ুেষ্কাে
িাকরি। প্রম ে িরলন, টূ র্পারমরন্ট চযাসম্প ন িলরক নগরি ৩ লে টাকা, োনাে আ্রক ২ লে টাকা, তৃ তী
স্থান এে জনয ১ লে টাকা এিং চতু িপ স্থারনে জনয ৫০ হাজাে টাকা, িুশৃংখল িলরক ৫০ হাজাে টাকা ,
প্রিো প্রখরলা াড়রক ৫ হাজাে টাকা, িরিপাচ্চ প্রগালিাতারক ৩ হাজাে টাকা, প্রিো সমর্সফল্ডােরক ৩ হাজাে
টাকা, প্রিো সর্রফন্ডােরক ৩ হাজাে টাকা, প্রিো সক্ােরক ৩ হাজাে টাকা, মযাচ অি িয ফাইনালরক ৩
হাজাে টাকা, প্রিো প্রেফােীরক ৩ হাজাে টাকা, ২ জন িহকােী প্রেফােীরক ২ হাজাে টাকা করে ৪ হাজাে
টাকা, প্রিো মযারনজােরক ৩ হাজাে টাকা, প্রিো েসশেকরক ৩ হাজাে টাকা এিং েসত প্রখলা প্রিো
প্রখরলা ােরক নগি ৫ শত টাকা করে ্ুেষ্কাে প্রি া হরি। এছাড়াও প্র িল ্ে ্ে ৩ িাে এ টূ র্পারমরন্ট
চযাসম্প ন হরি তাো সচেতরে ১০ ভসে ওজরনে প্রগাল্ডকা্ জ কেরি। তাছাড়াও চযাসম্প ন িলরক
সেরেকা েসফ প্রি া হরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে ্ে প্রিরক অংশগ্রহর্কােী েরতযক িলরক এককাসলন
৪০ হাজাে েিান কো হর রছ। চট্টগ্রারমে ঘরো া ফু টিল এে ইসতহারি এ টূ র্পারমন্টটি নতু ন প্রেকর্প িৃসষ্ট
কেরি িরল প্রম ে আশািাি িযি করেন।
চট্টগ্রাম- ১৯ এসেল ২০১৭ সি.

েুসিজ াদ্ধাজের েলযাজর্ হ
ৃ সনেড ার্ প্রেজের আওিায় বীর েুসিজ াদ্ধা ভবন
সনেড ার্ োজের উজবাধনী অনুষ্ঠান
গর্েজাতন্ত্রী িাংলারিশ িেকারেে ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গৃহহীন মুসির াদ্ধা ্ুনিপািরনে লরেয
িীে মুসির াদ্ধারিে কলযারর্ গৃহসনমপার্ েকল্প গ্রহন করেরছ। চলসত অিপ িছরে নগেীে সিসভন্ন ও ারর্প ১০
জন িীে মুসির াদ্ধারক তারিে সনজস্ব জা গা গৃহসনমপার্ করে প্রিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। আগামী ২০
এসেল ২০১৭ সি. িৃহস্পসতিাে, সিকাল ৪ টা , নগেীে উত্তে কাট্টলীস্থ মেহুম প্রমৌলানা তসমজুে েহমান
(মহান মুসি ুরদ্ধে অনযতম িংগঠক িারিক মন্ত্রী জহুে আহমি প্রচৌধুেী) এে িাড়ীরত িীে মুসির াদ্ধারিে
কলযারর্ গৃহসনমপার্ েকরল্পে আওতা ‘িীে মুসির াদ্ধা ভিন’ সনমপার্ কারজে শুভ উরবাধন কো হরি।
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উরবাধন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারশরনে প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন। িংসিষ্ট িকলরক
উ্সস্থত িাকাে জনয অনুরোধ কো হরলা।
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িংবােোিা
মো. আবেুর রসহে
েনিংজ া েেড েিডা
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