চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৬ এসেল ২০১৮ সি.

ঐক্যবদ্ধ শক্তির ক্াছে অপশক্তি পরাক্তিত হছত বাধ্য িাতীয়
শ্রমিক্লীগ চট্টগ্রাি িহানগর, মবমিন্ন অঞ্চল, িাতীয় ও ববমিক্ ইউমনয়ন
বনতৃ বৃছের িিায় বিয়র আ ি ি নামের উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােণ
িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ্সিত্র ঈদুল আ হা’ে ্ে িুসিধামত
িমরয় জাতীয় শ্রসমকলীরগে ্োমশক্ররম
প
চট্টগ্রাম মহানগে ও সিসিন্ন অঞ্চরলে
শ্রসমকলীরগে িরেলন অনুটিত হরি। সতসন িকল ধেরনে প্রিদারিদ িুরল
ঐকযিদ্ধিারি শ্রসমকরদে স্বারথ প দাসয়ত্ব ্ালন কোে আহিান জানান। প্রময়ে িরলন,
প্রম সদিি উ্লরে লালদীসি ময়দারন শ্রসমক প্রশ্রনীে সিশাল িমারিশ অনুটিত হরি।
প্রি িমারিরশ জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকারেে িাফলযিমূহ এিং শ্রমজীসি
মানুরেে জনয িেকারেে গৃসহত কলযাণধমী কা ক্রম
প
তু রল ধো হরি। সতসন িকলরক
প্রম সদিরিে শ্রসমক িমারিরশ প্র াগদান কোে আহিান জানান। আ জ ম নাসিে
উদ্দীন আরো িরলন, মত ্াথকয
প ও মতরিদ াই থাকুক না প্রকন িকলরক িঙ্গিন্ধে
ু
আদরশ ঐকযিদ্ধ
প
থাকরত হরি। ঐকযিদ্ধ শক্তিে কারি অ্শক্তি ্োক্তজত হরত িাধয।
সতসন শ্রসমক প্রশ্রনীে ঐকয কামনা করে িরলন, িকরল ঐকযিদ্ধ থাকরল নযায় িঙ্গত
দািী আদায় কো িহজ হরি। সতসন চট্টগ্রাম মহানগে এলাকাধীন ৪১ টি ওয়ারডপ
জাতীয় শ্রসমকলীরগে গঠনতন্ত্র প্রমাতারিক কসমটি গরে প্রতালাে ্োমশ প প্রদন। ২৬
এসেল ২০১৮ সি. িৃহষ্পসতিাে, দু্ুরে জাতীয় শ্রসমকলীগ চট্টগ্রাম মহানগে, সিসিন্ন
অঞ্চল, জাতীয় ও প্রিসিক ইউসনয়ন প্রনতৃিৃরেে িিায় সতসন এিি কথা িরলন। জাতীয়
শ্রসমকলীগ চট্টগ্রাম মহানগে শাখাে িিা্সত িখরতয়াে উক্তদ্দন খারনে িিা্সতরত্ব
অনুটিত িিায় জাতীয় শ্রসমকলীগ প্রকন্দ্রীয় কসমটিে গ্ম
ু িাধােন িম্পাদক িফে
আলী,চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে শ্রম িম্পাদক আিদুল আহাদ,চট্টগ্রাম
মহানগে শ্রসমকলীরগে িাধােন িম্পাদক মাহিুিুল আলম এিসল,্াহােতলী
অঞ্চরলে িিা্সত িসফ িাঙাসল, দসেণ প্রজলা জাতীয় শ্রসমকলীরগে িিা্সত নুরুল
হাসকম, উত্তে প্রজলা জাতীয় শ্রসমকলীরগে িাধােন িম্পাদক এডরিারকি শামীম িহ
্রতঙ্গা
অঞ্জরলে
িিা্সত
প্রমা.
ইউনুি
িহ
্রতঙ্গা,কালুেিাি,্াহােতলী,নাসিোিাদ ও আসমন সশল্পএলাকাধীন িিা্সত,
িাধােন িম্পাদক জাতীয় ও প্রিসিক ইউসনয়ন িমূরহে িিা্সত এিং িাধােন
িম্পাদকিৃে উ্সিত সিরলন।
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চট্টগ্রাম- ২৬ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাি মিটি ক্ছপাছরশন
প
ববৌদ্ধ বপশািীমব পমরষছের শুি বুদ্ধ পূমণিা
প
উপলছে শুছিচ্ছা মবমনিয় অনুষ্ঠাছন মিটি বিয়র
চট্টগাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িুরদ্ধে িাণী
মমত্রী ও িম্প্রিসতে। মানুরে মানুরে িাময েসতিায়, ধরম প ধরম, প জাসতরত জাসতরত,
প্রিৌহাদপ য েসতিায় িুরদ্ধে িাণী ুগ ুগ ধরে অিদান প্রেরখ ারে। প্রময়ে িরলন,
সহংিা,প্রলাি, কামনা ও ্েসনো িমারজ ও ্সেিারে অশাসি আরন। িুদ্ধ এ ধেরনে
কাজ ্সেহাে কোে সশো সদরয়রিন। সতসন িরলন, মানুরে মানুরে, জাসতরত জাসতরত,
ধরম প ধরম প িৃষ্ট িযিধান, ্াশসিকতা, সহংিা, সিরেে, িন্ত্রাি ও িযাসিচাে প্রথরক মুক্তিে
জনয িুরদ্ধে িাময, মমত্রী ও করুনাে িাণী ধােন করে মানুেরক, মানিতারক
িালিািাে আহিান জানান প্রময়ে।রিৌদ্ধ ধমািলম্বী
প
িিদারয়ে েধান ধমীয় উৎিি
শুি িুদ্ধ ্ূসণমা
প উ্লরে মহামসত প্রগৌতম িুরদ্ধে জন্ম, িুদ্ধত্ব লাি ও মহা্সেসনিাণ
প
লারিে স্মৃসত সিজসেত সদনটি স্মেরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িুদ্ধ ্ূসণমা
প উদ া্ন
্সেেদ -২০১৮ এে আরয়াজরন ২৬ এসেল ২০১৮সি.িৃহষ্পসতিাে, চসিক প্রকসি
আিদুচ িত্তাে সমলনায়তরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
প্রিৌদ্ধ প্র্শাজীসি ্সেেরদে
শুি িুদ্ধ ্ূসণমা
প উ্লরে শুরিো সিসনময় অনুিারন েধান অসতসথে িােরন প্রময়ে
এ আহিান জানান। িুদ্ধ ্ূসণমা
প উ্লরে শুরিো সিসনময় অনুিারন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
িােোি েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া ড. মুহেদ মুস্তাসফজুে েহমান,
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
প্রিৌদ্ধ প্র্শাজীসি ্সেেদ এে িিা্সত ডা. েীসত িে–য়াে
িিা্সতরত্ব অনুটিত শুরিো সিসনময় িিায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
প্রিৌদ্ধ
প্র্শাজীসি ্সেেরদে িাধােন িম্পাদক েরকৌশলী জয়রিন িে–য়া, িহ িিা্সত
েরকৌশলী অিীম িে–য়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িুদ্ধ ্ূসণমা উদ া্ন ্সেেদ২০১৮ এে িিা্সত িসমেন কাসি িেয়া, িাধােন িম্পাদক েিােক িুজন িেুয়া,
অনু্ম িে–য়া অ্ু, িুরমধ তা্ি িে–য়া,সিিাে িে–য়া, ডা. সিপ্লি িে–য়া, প্রদালন
িে–য়া িহ অনযো উ্সিত সিরলন। অনুিারনে শুরুরত মঙ্গলাচেণ ্াঠ করেন
িদি এম প্রিাসধসমত্র প্রথে।
চট্টগ্রাম- ২৬ এসেল ২০১৮ সি.

মিটি বিয়ছরর িাছে োইলযাছের রাষ্ট্রেূছতর বিৌিনয িাোত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারথ ২৬ এসেল ২০১৮
সি. িকারল নগেিিরন প্রময়ে দিরে থাইলযারেে োষ্ট্রদূত Miss Panpimon
Suwannapongse িাোত করেন। িাোরত সতসন সিন্না িাি েকল্প ও Vetiver
Centerিাস্তিায়ন সিেরয় আরলাচনা করেন। থাইলযারেে োজকনযা িাংলারদরশ
আগমন এিং চট্টগ্রারমে সিসিন্ন ্াহাে ্সেদশরনে
প
সিেরয় কম্সেকল্পনা
প
চূ োিকেণ ও সিসিন্ন েস্তািনাে উ্ে আরলাচনা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে োজকনযা আগমন উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িকল ধেরনে
িহর াসগতা েদারন েি্তুত িরল োষ্ট্রদূতরক অিসহত করেন। সতসন িরলন,
সিরশেজ্ঞরদে ্োমশ অনু
প
ায়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িাইগাে ্াি প্রময়ে িাংরলা
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সহল, ক্তজইসিে িমা প সহল, ফয়’ি প্রলক সিটি সহল, ফয়’ি প্রলক িঙ্গিন্ধু সহল,
আকিেশাহ সহল িমূরহ (Vetiver Center) সিন্না িাি ্াইলি েকল্প এিং Vetiver
Centerিা্ন েকল্প িাস্তিায়রন িুরয়রিে েরফিে ড. শসেফুল ইিলাম কাজ কেরিন।
তাে িারথ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউক্তদ্দন
আহরমদ, েধান ্সেকল্পনাসিদ এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম িহ িংসিষ্টোও দাসয়রত্ব
থাকরিন। উরেখয প্র , থাইলযারেে োজকনযা প্রম মারিে প্রশে িমরয় চট্টগ্রারম এরি
Vetiver Center উরোধন কোে কথা েরয়রি। িাোত মিঠরক িুরয়রিে েরফিে ড.
শসেফুল ইিলাম, িােোি েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া ড. মুহােদ মুস্তাসফজুে েহমান,
েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউক্তদ্দন আহরমদ, ি্সত এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম
িহ োষ্ট্রদূরতে িফে িঙ্গীো উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৬ এসেল ২০১৮ সি.

উত্তর ক্াট্টলী ওয়াছডপ অমিক্াছে েমতগ্রস্তছের নগর অে ও
প চাল মেছলন
বিয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ও উত্তে কাট্টলী ওয়ারডপে কাউক্তিলে ও ্যারনল প্রময়ে
সনিাে উক্তদ্দন আহরমদ মঞ্জুে উরদযারগ সিটি প্রগিি আরেল আলী মুক্তিে িাসে ও
আহমদুে েহমারনে িাসেরত অসিকারে েসতগ্রস্ত ১১৪ ্সেিারেে মারে চাল সিতেণ
ও নগদ অথিাহা
প
য কো হরয়রি। গত িুধিাে, িন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েসতগ্রস্ত েরতযক ্সেিারেে িদিযরদে মারে ২ হাজাে
িাকা করে প্রমাি ২ লাখ ২৮ হাজাে নগদ িাকা ও ৩০ প্রকক্তজ করে প্রমাি ৮ মন চাল
সিতেণ করেন।
এ িময় প্রময়ে েসতগ্রস্ত ্সেিারেে িদিযরদে েসত িমরিদনা জাসনরয় িরলন, শুস্ক
প্রমৌিুরম অসগ্রকাে ও কালবিশাখীে মত দুর াগ
প প্রিসশ িরি। তাই এই িময় মধ প না
হাসেরয় িাহি ও িুক্তদ্ধমত্তাে িারথ সি্দরক প্রমাকারিলা কেরত হরি। সতসন
নগেিািীরক অসিকারেে মত িিনা এোরত িািধানতা অিলম্বন কেরত িরলন। প্রি
িময় িানীয় কাউক্তিলে ও ্যারনল প্রময়ে সনিাে উক্তদ্দন আহরমদ মঞ্জু, িানীয়
োজনীসত িুলতান আহরমদ প্রচৌধুেী, কাজী আলতাফ প্রহারিন, ইকিাল প্রচৌধুেী, আিুল
কালাম, এি এম আিুল খারয়ে, ফজলুে েহমান, প্রলাকমান আলী েমুখ উ্সিত
সিরলন।
িংবােোতা
বিা. আবেুর রমহি
িনিংছ াগ ক্িক্তপ
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