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২৫ প্রম ২০১৮ সি.
১ নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডে সিআইসপ হাজী ম া. মিসল এর ইফতার িা গ্রী
সিতরণ অনুষ্ঠার্ন

াননীয় ম য়র

২৫ প্রম ২০১৮ সি. শুক্রিাে, িকারে ফরেয়ািাদ সিগ্রী করেজ সমেনায়েরন নগেীে ১ নং
্াহাড়েেী ওয়ারিপ সিআইস্ হাজী প্রমা. প্রিসেম এে অর্পায়রন ১৫ শে প্রোজদাে দুঃস্থ ্সেিারেে
মারে ইফোে ও প্রিরহেী িামগ্রী সিেেণ কো হয়। ইফোে িামগ্রীে মরযে চাে, চনা, প্রেে, সচড়া
ও সচসন ইেোসদ সিে। মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এিকে দুঃস্থ ্সেিারেে মারে
ইফোে ও প্রিরহেী িামগ্রীিমূহ েরে প্রদন। এ উ্েরে অনসিে িমারিরশ েযান অসেসর্ে ভাষরন
প্রময়ে িরেন, আিন্ন জােীয় িংিদ সনিপাচন প্রদরশে মানরষে ভাগে ্সেিেপ রনে সনিপাচন। এ
সনিপাচরনে মযে সদরয় আওয়ামীেীগরক সনিপাসচে করে এরদশরক মাদক, িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাদ প্রর্রক
মসি সদরে হরি। সেসন িরেন, িাংোরদশ আজ িনাম ম পাদাে িারর্ িামরন এগুরে। জনরনত্রী প্রশখ
হাসিনাে িদে ও গসেশীে প্রনেৃ রে প্রদরশে ম পাদা িিপত্র িসড়রয় প্রগরি। এ যাো অিোহে োখরে
গেীি দসখ িিপস্তরেে মানরষে িহর াসগো েরয়াজন। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন,
িেকাে দাসেদ্র সিরমাচরন িহুমসখ কমপিূসচ িাস্তিায়ন করে ারে। এিকে কমপিূসচে মরযে একটি
িাড়ী একটি খামাে েকল্প, খাদে সনো্ত্তা প্রিষ্টনী েকল্প, িয়স্ক ও সিযিা ভাো, েসেিন্ধী ভাো,
দগ্ধ ভাো, সশোিৃসত্ত, উ্িৃসত্ত, সিনামূরেে িই সিেেণ, সিনা প্রিেরন অযেয়রনে মে িহুমখী
কেোণযমী কমপকান্ড েরয়রি। এে ফরে িাংোরদরশে দসেদ্র জনরগািীে ভারগেে ্সেিেপ ন ঘটরি।
আ জ ম নাসিে উদ্দীন কমপেম িকেরক কারজে মাযেরম জীিরনে গসে েকৃ সে ্সেিেপ রন অিদান
োখাে আহিান জানান। অনিারন িভা্সেে করেন িমাজ প্রিিক জাহাঙ্গীে আেম। অনিারন
সিআইস্ হাজী প্রমাহাম্মদ প্রিসেম, উ্রজো সনিপাহী কমপকেপ া আকোে উন্ প্রনিা সশউেী,

কাউসিেে প্রেৌসফক আহরমদ প্রচৌযেী, হাটহাজােী র্ানাে ভােোি কমপকেপ া প্রিোে উসদ্দন
জাহাঙ্গীে, উত্তে প্রজো শ্রসমকেীরগে িাযােন িম্পাদক এিরভারকট প্রমাহাম্মদ শামীম, সচকনদন্ডী
ইউসনয়রনে প্রচয়ােমোন হািান জামান িাি ও অযেে প্রমাহাম্মদ ইসদ্রি িহ অনেো।। অনিান
উ্স্থা্নায় সিরেন মহানগে িাত্রেীরগে িহ িম্পাদক প্রমাহাম্মদ আি িারয়ম প্রচৌযেী। ্রে প্রময়ে
প্রোজাদােরদে সনকট ইফোে িামগ্রী েরে প্রদন।
২৫ প্রম ২০১৮ সি.
২৭ নং দসিণ আগ্রািাদ ওয়াডে আওয়া ীলীর্ের ক ী িভা, িদিয নিায়ন
ও ইফতার াহসফর্ল

াননীয় ম য়র

২৭ নং দসেণ আগ্রািাদ ওয়ািপ আওয়ামীেীরগে কমী িভা,িদিে নিায়ন ও ইফোে মাহসফরে
েযান অসেসর্ে ভাষরন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে ভােোি িভা্সে মাহোি উসদ্দন
প্রচৌযেী িরেন, আওয়ামীেীগ িাংোে দসখ মানরষে ঠিকানা। এ িংগঠরনে মাযেরম দসখ মানরষে
মরখ হাসি ফটারনাে কমপিূসচ িাস্তিায়ন কেরিন েযানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনা। সেসন িরেন, দূসদপ ন
দুঃিমরয় াো িংঠরনে চাসেকা শসি সহরিরি জীিন িাজী প্রেরখ দাসয়ে ্ােন করে োোই েকৃ ে
িংগঠক। সেসন সনরিসদে োন কমীরদে আওয়ামীেীরগে ্োকা েরে িমরিে হওয়াে আহিান
জানান। অনিারনে েযান আরোচক চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িাযােন িম্পাদক ও
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আদরশপে েসে অকৃ সত্রম সিশ্বাি ও ভারোিািা ারদে
আরিন প্রিযেরনে িৎ চসেত্রিান ও িংগঠকরদে িদিে করে আওয়ামীেীরগে অগ্র াত্রারক
অিোহে োখাে আহিান জাসনরয় িরেন, আিন্ন জােীয় িংিদ সনিপাচন জাসেে ভাগে ্েীোে
সনিপাচন। এ সনিপাচরনে মযে সদরয় প্রদশ প্রর্রক মাদক, িন্ত্রাি ও জঙ্গীিারদে সচে অিিান ঘটারে
হরি। সেসন িরেন, স্বাযীনো সিরোযী অ্শসি িরকৌশরে প্রদশ জাসেে অগ্রগসে ও িমৃসিে োগাম
প্রটরন যরে প্রদশরক প্র্িরন যাসিে কোে ষড় রন্ত্র সেি। োোই ২০১৩ প্রর্রক ২০১৪ ্ পন্ত এরদরশ
িন্ত্রাি, অসি িন্ত্রাি ও মানষ হেোে মরহাৎিরি সেি সিে। োো আজ ঘা্টি প্রমরে আরি। ির াগ
প্র্রে োষ্ট্রীয় েমো দখে করে প্রদশরক অকা পকে োরষ্ট্র ্সেণে কোে অ্েয়াি চাোরি। প্রিই

িকে অ্শসিে উত্থান প্রোয কেরে প্রনোকমীরদে ঐকেিি েয়াি েরয়াজন। সেসন প্রনো
কমীরদে ঐকে কামনা করে িরেন, আওয়ামীেীরগে িফেগুরো এিং িেকারেে িাফেেগার্া
িাযােন মানরষে কারি প্র্ৌরি সদরয় দরেে কা পক্রমরক েিাসেে কেরে হরি। সেসন
িা্োযী,মানিোসিরোযী, ির াগ িন্ধানী, িসিযারভাগী, অননসেক ও অিৎ চসেরত্রে কারোে
আওয়ামীেীরগ জায়গা প্রনই িরে উরেখ করে িরেন, াো জীিরন েোগ স্বীকাে কেরে েস্তুে,
াো দুঃখ

ন্ত্রনারক িহে করে মানরষে স্বারর্প প্রিিা কোে মানসষকো আরি োোই

আওয়ামীেীরগে েৃ ণমূরেে কমী। োরদে হাে যরে িাংোরদশ উন্নে োরষ্ট্র ্সেণে হরি। ২৫ প্রম
২০১৮ সি. শুক্রিাে, সিরকরে আগ্রািাদ এরেি প্রোিস্থ িাদামেেী চেরে অনসিে কমী িমারিরশ
িভা্সেে করেন িংগঠরনে ভােোি িভা্সে আিদে আসজজ প্রমাো। িংগঠরনে িাযােন
িম্পাদক আিদোহ আে ইব্রাসহম এে িঞ্চােনায় অনসিে কমী িরম্মেরন সিরশষ অসেসর্ সিরেন
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িহ িভা্সে আেহাজ্ব আেোফ প্রহারিন প্রচৌযেী িাচ্চ। আরো
িিিে োরখন আইন সিষয়ক িম্পাদক ও চট্টগ্রাম প্রজো আইনজীসি িসমসেে িভা্সে
এিরভারকট প্রশখ ইফেখাে িাইমে প্রচৌযেী, সশল্প ও িাসণজে সিষয়ক িম্পাদক মাহিিে হক সময়া,
িমাজ কেোন িম্পাদক োয়ন প্রমাহাম্মদ প্রহারিন, শ্রম সিষয়ক িম্পাদক আিদে আহাদ,
কাউসিেে এইচ এম প্রিারহে িহ অনেে। কমী িরম্মেরন সিরশষ অসেসর্ে িিরিে চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীেীরগে িহ িভা্সে আেহাজ্ব আেোফ প্রহারিন প্রচৌযেী িাচ্চ িরেন,
আওয়ামীেীরগ িসিযারভাগী,চাটকাে ও ির াগ িন্ধানীরদে প্রকান স্থান প্রনই। সেসন িরেন, সন পােন
ও অেোচারেে সিরুরি িংগ্রাম কোে দৃি শ্র্ সনরয় আওয়ামীেীরগে কমীরদে ্র্ চো। এই
িংগঠরনে প্রনেৃ রে িাংোরদরশে স্বাযীনো অসজপে হরয়রি। এই স্বাযীনোরক সচেস্থায়ী কোে জনে
প্রনো কমীরদে িদৃঢ় ঐকে েরয়াজন। সেসন আরো িরেন, এক প্রশ্রনীে িসিযারভাগী িমরয় িমরয়
িেকারেে আনকূেে োরভ সনরজরদে আরখে প্রগাোঁিারনাে স্বারর্প চাটকাসেো করে র্ারক। প্রিকে
িসিযারভাগীরদে সচসিে করে িমাজ প্রর্রক সিোসড়ে কেরে হরি । কমী িরম্মেরন ১২ জন সিসশি
িেসিরক নেন িদিে ্দ েদান কো হয় এো হরেন জাহাঙ্গীে আেম, প্রমাস্তফা কামাে, আিে
কাোম, হািমে আেী, আোউে েহমান, ইিরেখাে হাসেম েসন, প্রমাহাম্মদ েসফক, ্ােসভন
আকোে, আিদে মসেন, ইব্রাসহম প্রহারিন, জসহে উসদ্দন স্ন্ট ও প্রমাহাম্মদ মিা। এিাড়াও িদিে
নিায়ন ্দ েদান কো হয় আেী আব্বাি,প্রহািরন আো প্রিগম, এইচ এম প্রিারহে, আিদোহ আে

ইব্রাসহম, আিদে আসজজ প্রমাো, জাফরুে হায়দাে িিজ ও হাসিউসদ্দন আেম রুসম িহ অনেরদে।
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে ভােোি িভা্সে মাহোি উসদ্দন প্রচৌযেী ও িাযােন
িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন নেন িদিে ও নিায়ন ফেম িদিেরদে হারে েরে প্রদন।
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