চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৫ এসেল ২০১৮ সি.

চসিক পসিচাসিত ম াবাইি মকার্ট অসিযান অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ সনিাহী
প মযাজজরেি আসিয়া আখতাে ও
প্রেশাল মযাজজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রিের্ৌি এে প্রনতৃরে ২৫ এসেল
২০১৮ সি. িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলত হয়।
অসি ানকারল প্রকারতায়ালী থানাধীন প্রমাসমন প্রোরেে প্রচোগী ্াহাড় এলাকায়
িড়ক ও িুি্াত অবিধিারি ্খল করে িুরলে প্র্াকারনে িুল ি্তু্ করে জন
্ূরিপাগ িৃটিে ্ারয় অ্োজজতা ্ুষ্প সিতানরক ৩ হাজাে, প্রেে প্রোজ িুরলে
প্র্াকানরক ৩ হাজাে, শাহ আি্ুল মজজস্য়া িুলঘেরক ৩ হাজাে, প্রহরিন ফ্লাওয়াে
হাউিরক ৩ হাজাে, সনউ স্টােরক ৩ হাজাে, স্টাে ্ুষ্প সিতানরক ৩ হাজাে িাকা িহ
িিরমাি
প
১৮ হাজাে িাকা জসেমানা আ্ায় কো হয়।
অসি ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিি সিিারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মহানগে ্ুসলশ মযাজজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম- ২৫ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রা সিটর্ করপারিশরনি
ট
৮ জন ওয়ার্ট িসচব এি সবদায় অনুষ্ঠারন
ম য়ি আ জ

নাসিি উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, খাসল্্
সিরিচনায় অস্থায়ী ওয়ােপ িসচির্ে স্থায়ী কো হরি। সতসন িরলন, ইউসনয়ন ্সেষর্ে
িারথ সিটি কর্ারেশরনে
প
তু লনা কোে প্রকান িুর াগ প্রনই। কােণ সিটি কর্ারেশন
প
ও ইউসনয়ন ্সেষ্ ২টি আলা্া িংস্থা। প্রময়ে িরলন, ওয়ােপ িসচির্ে ্্টি
গুরুে্ূণ প ্্। তার্ে কা ক্ররমে
প
িারথ ওয়ােপ কাউজিলে ও চসিরকে িুনাম ও
িুখযাসত সনিপেশীল। এ ্র্ ্াসয়ে ্ালনকারল িাধােণ মানুরষে স্বাথরক
প সিরিচনায়
োখরত হরি। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, স্বচ্ছতা ও জিািস্হীতাে মধয
প্রথরক ্াসয়ে ্ালরন িরচি থাকরল িংসিি ওয়ােপ িসচিরক সিরশষ সিরিচনায় োখরি

চসিক। ২৪ এসেল ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িন্ধ্যায় নগেিিরনে প্রক সি আি্ুচ িত্তাে
সমলনায়তরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
ওয়ােপ িসচি প্রিাোম এে আরয়াজরন
অিিরে াওয়া ৮ জন ওয়ােপ িসচি িংিধনা
প অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে িাষরন প্রময়ে
এিি কথা িরলন। িংগঠরনে িিা্সত প্রমা. মুজজিুে েহমান এে িিা্সতরে
অনুটষ্ঠত িংিধনা
প অনুষ্ঠারন সিরশষ অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িােোি িসচি ও েধান োজস্ব কমকতপ
প া
ে. মুহম্ম্ মুস্তাসিজুে েহমান ও ৩৩নং সিসেঙ্গীিাজাে ওয়ােপ কাউজিলে হািান
মুো্ সিপ্লি। িক্তিয োরখন ওয়ােপ িসচি প্রিাোরমে অথ প িম্পা্ক প্রতািারয়ল
আহরম্, অিিেোি ওয়ােপ িসচির্ে ্রে প্রগা্াল চন্দ্র প্র্। অনুষ্ঠান
উ্স্থা্নায় সিরলন ওয়ােপ িসচি প্রিাোরমে িাধােণ িম্পা্ক প্রমা. তারেক
িুলতান। মরে েধান ্সেচ্ছন্ন কমকতপ
প া প্রশখ শসিকুল মান্নান সিজদ্দকী, জনিংর াগ
কমকতপ
প া প্রমা. আি্ুে েসহম, সিসিএ িিা্সত িসে্ আহম্ ও সিসনয়ে িহ
িিা্সত জারহ্ুল আলমিহ ওয়ােপ িসচি প্রিাোরমে প্রনতৃিৃন্দ িহ িাধােন ও
িংেসেত ওয়ােপ িসচিগণ। ্রে প্রময়ে অিিরে াওয়া ওয়ােপ িসচি প্রগা্াল চন্দ্র প্র্,
মসতলাল প্র্ওয়ানজী, প্রিকান্দে আলম, িনমালী চক্রিত্তী, হসে শংকে িট্টাচা , প এি
এম হারুন উে েসশ্, িখরতয়ারুল আলম প্রচৌধুেী ও প্রমা. ইিকান্দে প্রহারিরনে হারত
প্রক্রস্ট, িুল ও উ্হাে িামগ্রী তু রল প্র্ন।
চট্টগ্রাম- ২৫ এসেল ২০১৮ সি.

মনিাি এসিসনউ এিাকায় ত্রিিুজ চত্বরিি মিৌন্দযবর্
ট নট প্রকরেি
শুি উরবার্ন কিরিন ম য়ি
২৪ এসেল ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, িকারল চট্টগ্রাম নগেীে এম এ আজজজ প্রস্টসেয়ারম
্জিম ্সেণ কনারে
প প্রনিাল এসিসনউ জিিুজ চেরেে প্রিৌন্দ িধ
প নপ েকরেে সিতা
প্রকরি শুি উরদ্বাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
২২নং ওয়ােপ কাউজিলে প্রমা. িসলম
উল্লাহ িাচ্ চু, দ্সনক আজা্ী ্জিকাে ্সেচালনা িম্পা্ক ওয়াসহ্ মারলক,
দ্সনক েথম আরলা ্জিকাে সিশ্বজজৎ প্রচৌধুেী, দ্সনক ্ূিরকারণে
প
প্রেজী ম্ু্,
চসিক েধান ্সেকেনাসি্ এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম, জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা.
আি্ুে েসহম, িাজপাে প্র্রয়ন্টি িাংলার্শ সল: এে প্রজনারেল মযারনজাে মারকপটিং
িার্ক প্রনওয়াজ, সেজজউনাল মযারনজাে নজরুল ইিলাম, প্রহে ইন্ডটিয়াল দিয়্

প্রমাহাম্ম্ নাসিমিহ চট্টগ্রারমে গনযমানয িযজক্তিগ প উ্সস্থত সিরলন। প্রিৌন্দ িধ
প নপ
েকেটি িযিস্থা্নায় সিরলন িাজপাে প্র্রয়ন্টি িাংলার্শ সল: এিং িাসিক
প
তত্ত্বািধারন ্াল প কসমউসনরকশনি োইরিি সল:। োয় ১১ লে িাকা িযরয়
প্রিৌন্দ িধ
প নপ েকেটি িাজপাে প্র্রয়ন্টি িাংলার্শ সল: েেনারিেরনে ্াসয়ে ্ালন
কেরি। এ েকে উরদ্বাধন উ্লরে প্রময়ে িরলন, নান্দসনক নগে গরড় প্রতালাে
লরে প্রিৌন্দ িধ
প নপ কা ক্রম
প
কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
চট্টগ্রারমে হাোরনা
প্রগৌেি ও ঐসতহয সিসেরয় আনরত প্রচিা কেরি চসিক। প্রিাি প্রিাি কারজে মাধযরম
প্রিৌন্দ িধ
প নপ কো হরচ্ছ। সতসন এ িকল কা ক্ররম
প
কর্ারেি
প
হাউজগুরলা
িহর াসগতা কোে আহ্বান জানান।
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ট

