চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৩ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসস
চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশসনে কমপ সূদচ
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিি ২০১৭ উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরিযারগ থার াগয ম পািা ও িযা্ক কমপিূসচে মধয সিরয় এ সিিিটি উিযাস্ত হরি। ২৬
মাচপ ২০১৭ সি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিরি প্র াে ৫ টা ৫৭ সমসনরটে িময় প্রকন্দ্রীয়
শহীি সমনারে স্বাধীনতাে শহীরিে েসত শ্রদ্ধা সনরিিন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এ িাড়াও িকাল ৮ টা প্রথরক িাকসলয়াস্থ সিটি
কর্পারেশন প্রেসিয়ারম কুচকাওয়াজ, সিিরে ও ্ুেস্কাে সিতেণ অনুসিত হরি। কুচকাওয়ারজ
িালাম গ্রহণ কেরিন সিটি প্রময়ে। ২৬ মাচপ সিরকল ৪.০১ টায় সথরয়টাে ইনসিটিউটরট
মহান স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্িক েিান এিং িাংস্কৃসতক েসতর াসগতায় সিজয়ীরিে
মারে ্ুেষ্কাে সিতেণ অনুিান অনুসিত হরি। এরত েধান অসতসথ সহরিরি উ্সস্থত
থাকরিন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ২৫ মাচপ ২০১৭ সি. িন্ধ্যা ৬ টা ৩০
সমসনরট গণহতযা সিিি স্মেরণ জাসকে প্রহারিন প্রোিস্থ িধয ু সম স্মৃসত স্তরে শহীিরিে েসত
্ুষ্পমালয অ্পণ করে শ্রদ্ধা সনরিিন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে। উরেসখত
কমপিূসচ িমূহ িফল কোে জনয িংসিেরিে অনুরোধ জানারনা হরয়রি।
চট্টগ্রাম- ২৩ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উ্লসে
চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশসনে মময়ে আ জ ম নাদিে উদ্দীন এে বাণী
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিি উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন এক িাণী েিান করেন। সতসন তাাঁে িাণীরত চট্টগ্রামিািীরক আন্তসেক
শুর চ্ছা ও অস নন্দন জানান। সতসন মহান মুসি ুরদ্ধে মহানায়ক জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধ্ু
প্রশখ মুসজিুে েহমারনে স্মৃসতে েসত গ ীে শ্রদ্ধা সনরিিন করে িরলন, মহান স্বাধীনতা
জাতীয় জীিরন এক অননয প্রগৌেিময় সিন। ১৯৭১ িরনে ২৬ মাচপ েথম েহরে স্বাধীনতাে
প্র াষনা প্রিন িাঙাসল জাসতে মুসি িংগ্রারমে মহানায়ক, িিপকারলে িিপরশ্রি িাঙাসল জাসতে
স্তা িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুসজিুে েহমান। তােই প্রনতৃ রে আমো অজপন করেসি সেয় স্বাধীনতা।
প্রময়ে শ্রদ্ধাে িারথ মহান মুসি ুরদ্ধে ৩০ লে শহীি, ২ লে িম্ভ্রম হাো মা-প্রিানরক শ্রদ্ধাে
িারথ স্মেন করেন। এ িাড়াও মহান মুসি ুরদ্ধ প্রনতৃ ে িানকােী জাতীয় প্রনতা সিয়ি
নজরুল ইিলাম তাজউসদ্দন আহমি, এম মনিুে আলী, এইচ এম কামরুজ্জামানরক কৃ তজ্ঞতাে
িারথ স্মেন করেন। সতসন িরলন, লে োরণে সিসনমরয় অসজপত স্বাধীনতা িাঙাসল জাসতে
প্রশ্রি অজপন। এ অজপনরক অথপ্ণ
ূ প কেরত িিাইরক মহান মুসি ুরদ্ধে েকৃ ত ইসতহাি জানরত
হরি এিং স্বাধীনতাে প্রচতনারক মরন োরণ ধােন কেরত হরি। েজন্ম ্েম্পোয় স্বাধীনতাে
আিশপ প্র্ৌরি সিরত হরি। সতসন মহান মুসি ুরদ্ধে আিরশপ উদ্বুদ্ধ হরয় জাসতে স্তাে স্বরেে
প্রিানাে িাংলা গরড় প্রতালাে লরে জাতীয় িংসিধানরক িমুন্নত প্রেরখ অিাম্প্রিাসয়ক,
জঙ্গীিািমুি, িুখী, উন্নত ও িমৃদ্ধ িাংলারিশ গড়াে কারজ িকলরক আত্মসনরয়াগ কোে
আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ২৩ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উ্লসে
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চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশসনে স্বাধীনতা স্মােক সম্মাননা ্িক ্াসবন
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা সিিি ও জাতীয় সিিি ২০১৭ উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরিযারগ ১০ জন িরেণয িযসিরক স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্িরক ূ সষত কো হরি।
আগামী ২৬ মাচপ ২০১৭ সি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিরি সিরকল ৪ টায় সথরয়টাে
ইনসেটিউরট স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্িক েিান কো হরি। ্িক হস্তান্তে কেরিন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ২০১৭ িরন স্বাধীনতা স্মােক
িম্মাননা স্মােরক
ূ সষত হরিন মুসি ুরদ্ধ প্রমাখতাে আহমি (মেরনাত্তে), স্বাধীনতা
আরন্দালরন ূ ্সত ূ ষন প্রচৌধুেী মাসনক প্রচৌধুেী (মেরনাত্তে), িাংিাসিকতায় আতাউল
হাসকম, িাংস্কৃসতক িযসিে ওস্তাি নীেি িেণ িড়–য়া (মেরনাত্তে), সচসকৎিায় িা. ফজলুল
আমীন (মেরনাত্তে), সশশু সচসকৎিায় ি. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, নােী আরন্দালরন প্রিগম রুনু
সিসদ্দসক (মেরনাত্তে), িমাজ প্রিিায় িাসফয়া গাজী েহমান, সশোয় প্রিগম হাসিনা জাকাসেয়া
ও ক্রীড়ায় প্রমাজারম্মল হক।
চট্টগ্রাম- ২৩ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশন এলাকায়
ভ্রামযমান আিালত ্দেচাদলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরিযারগ সনিপাহী মযাসজরেট িনজীিা শেসমন এে প্রনতৃ রে ২৩
মাচপ
২০১৭ সি. িৃহস্পসতিাে, িকারল নগেীে িারয়সজি থানাধীন প্রনাংো প্রলাে ও
অস্বাস্থযকে ্সেরিরশ সিষাি েং ও কালাে প্রল াে সমশ্রণ করে প্রিকােী ্ণয উৎ্ািরনে
অ্োরধ িারয়সজি প্রিাস্তামী প্রোিস্থ প্রষালশহে সি/এ প্র ািা অসধকাে আইরন ি¤্োট ফু ি
প্রোিাক্টিরক ৪০ হাজাে টাকা, প্রনাংো, িূগন্ধ্
প ময় সিরজ কাাঁচা মাংি ও নাস্তাে খাসমে
একিারথ িংেেন কোে অ্োরধ ্ািাসজও ফু িরক ১০ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ৫০
হাজাে টাকা জসেমানা আিায় কো হয়।
অস ানকারল সিটি কর্পারেশরনে িংসিে কমপকতপ া/কমপচােীগণও সিএমস্ ্ুসলশ
মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
সংবািিাতা
মমা. আবিুে েদহম
জনসংস াগ কমপ কতপা
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