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২৬ প্রম ২০১৮ সি.
৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ ন্সিপ্লবির উবদযাবে ইফতার
সামগ্রী ন্সিতরণ অনুষ্ঠাবন মাননীয় মময়র
২৬ প্রম ২০১৮ সি. শসনিাে, দু্ুরে প্রজএমরিন স্কু ল এন্ড করলজ োঙ্গরে নগেীে ৩৩নং
সিসেঙ্গীিাজাে ওয়ার্প কাউসিলে আলহাজ্ব হািান মুোদ সিপ্লরিে অর্পায়রন আিদুল জব্বাে
কালাসময়া প্রমম্বাে-আিদুল আসজম স্মসৃ ি িাউরন্ডশরনে উরদযারগ সিসেঙ্গীিাজাে এলাকায় সিিীয়
দিায় গেীি ও সন:স্ব ১২শি ্সেিারেে মারে ইিিাে ও প্রিরহেী িামগ্রী সিিেে করেন মাননীয়
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এ উ্লরে অনুসিি িমারিরশ েধান অসিসর্ে ভাষরন প্রময়ে
িরলন, সিত্তিানরদে সনকট সিত্তহীনরদে হক েরয়রি। দাসেদ্র জয় কেরি হরল িাধনা ও প্রচষ্টা
র্াকরি হরি। এ েিরঙ্গ সিসন িরলন, দাসেদ্র সিরমাচরনে একমাত্র অিলম্বন িন্তানরদে কমপিংস্থান
কো। িেকাে দাসেদ্র সিরমাচন ও কমপিংস্থারনে লরে িহুমুখী কমপিূসচ িাস্তিায়ন করে ারে।
একটি িাড়ী একটি খামাে েকল্প, খাদয সনো্ত্তা প্রিষ্টনী েকল্প, িয়স্ক ও সিধিা ভািা, েসিিন্ধী
ভািা, দুগ্ধ ভািা, সশোিৃসত্ত, উ্িৃসত্ত, সিনামূরলয িই সিিেে, সিনা প্রিিরন অধযয়রনে মি
িহুমুখী কলযাে ধমী কাজ কেরি িেকাে। এে িরল িাংলারদরশে দসেদ্র জনরগািীে ভারগযে
্সেিিপ ন ঘটরি। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন কমপেম িকলরক কারজে মাধযরম জীিরনে গসি
েকৃ সি ্সেিিপ রন অিদান োখাে আহিান জানান। অনুিারন িভা্সিত্ব করেন স্থানীয় ওয়ার্প
কাউসিলে আলহাজ্ব হািান মুোদ সিপ্লি। এরি িক্তিয োরখন সশেক শাহাদাি প্রহারিন, আলহাজ্ব
আিদুল হাসলম প্রদাভাষ, আিিাে আহরমদ। অনুিারন উ্সস্থি সিরলন কাউসিলে আলহাজ্ব
ইিমাইল িালী, আইন করলজ িারিক অধযে িারলহ আহরমদ সিসদ্দকী, িমারজরিিক আলহাজ্ব
আিদুল প্রমাসমন, আলহাজ্ব আিদুল হারশম িািুল, আলহাজ্ব িাইিু দ্দীন শাহী, আলহাজ্ব নাসিে

আহরমদ, আলহাজ্ব প্রগালাম সকিসেয়া, নাসিম উল্লাহ প্রচৌধুেী, জাহাঙ্গীে সিসদ্দকী, আসিদ প্রহারিন,
মঞ্জুে প্রমােরশদ, মঞ্জুে আলম, িসিে আহরমদ, আলহাজ্ব আিদুল মািুদ িািু, আলহাজ্ব আিদুল
মারলক িওদাগে, সমিকািু ল ইিলাম িাপ্পা, িারিক িাত্ররনিা িাজউসদ্দন সেজসভ, িাইিু সদ্দন
আহরমদ, কামরুল হক, ুিলীগ প্রনিা জাহাঙ্গীে আলম, প্রিোরিিক লীগ প্রনিা আিদুল আসজজ,
এনামুল হক, আিদুল মসিন, িাো্দ ইমন, হুমায়ুন প্রমােরশদ িাসকল েমুখ। অনুিান ্সেচালনা
করেন মহানগে ুিলীগ িদিয প্রখােরশদ আলম েহমান।
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