চট্টগ্রাম-২৬ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

নগরীর চকবাজার কাতালগঞ্জ এলাকা আকর্ষি ক পর্রদর্ি ন কররন
মেয়র আ জ ে নাছর উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ২৬ জুলাই ২০১৭ সি. িুধিাে, িকারল ভাসে
ির্পণ, অমািিযাে প্রজায়াে, ্াহাড়ী ঢল এিং কািাই িাাঁরধে প্রিরড় প্রেয়া ্াসনে েভারি চকিাজাে
ওয়ারডপ কাতালগঞ্জ এলাকাে ক্ষসতগ্রস্ত োস্তাঘাট, নালা নেপ মা িরেজসমরন ্সেেশপন করেন। এিময়
সতসন কাতালগঞ্জ ৩ ও ৪ নং প্রোরডে প্রমোমত কারজে অগ্রগসত েতযক্ষ করেন। প্রময়ে চক িাজাে
ওয়ারডপ এসডসিে আওতায় ৫ প্রকাটি ৫২ লাখ টাকা িযরয় িড়ক ও নালাে সনমপাণ কাজও ্সেেশপন
করেন। প্রিময় কারজে গুনগত মান ঠিক আরি সকনা তা চসিক এে েরকৌশল সিভাগরক তোেসক ও
জনেূরভপ াগ লাঘরি ঠিকাোেী েসতষ্ঠানরক দ্রুত কাজ িম্পন্ন কেরত সনরেপ শ প্রেন।
্রে সতসন কাতালগঞ্জস্থ শ্রম আোলত ্সেেশপরন ান। ্সেেশপনকারল তত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী প্রমা.
েসিকুল ইিলাম, আরনায়াে প্রহারিন, সনিপাহী েরকৌশলী প্রমা. িেহােুল আলম, জনিংর াগ কমপকতপ া
প্রমা. আিেুে েসহম, িহকােী েরকৌশলী প্রমা. প্রমজিাহ উল আলম, উ্ িহকােী েরকৌশলী আিেুল
হাসমে ও কাতালগঞ্জ আিাসিক এলাকা কলযাণ িসমসতে প্রনতৃ িৃন্দ প্রময়রেে িারে সিরলন।
চট্টগ্রাম-২৬ জুলাই ২০১৭ সি.

জনরনতা েরহুে মোহাম্মদ ইসহাক র্েয়া স্মর্ৃ ত স্মারক গ্ররের মোড়ক উরমাচরন
র্সটি মেয়র আ জ ে নার্ছর উদ্দীন
চট্টলাবাসী একজন আদর্ি বান অর্িিাবক হারারলা

িাংলারেশ আওয়ামী লীরগে উ্রেষ্টা গণ্সের্ে ও িংিে িেিয, প্রেরশে ির্ীয়ান ও ্সেচ্ছন্ন
োজনীসতসিে মেহুম জনরনতা ইিহাক সময়া স্মেরণ িঙ্গিন্ধু ও জাতীয় চাে প্রনতা স্মৃসত ্সের্ে এিং
চট্টগ্রাম িাসহতয ্াঠচরেে প্র ৌে উরেযারগ েকাসশত স্মৃসতে ্াতায়, শ্রদ্ধাে প্রশ্রষ্ঠ জায়গায় সেয় প্রনতা
সেয় অসভভািক জনরনতা ইিহাক সময়া স্মৃসত স্মােক গ্ররেে প্রমাড়ক উরমাচন গত ২৫ জুলাই ২০১৭
সি. িন্ধযা ৭ টায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে েিরে অনুসষ্ঠত হয়। এরত েধান অসতসে সহরিরি
উক্ত গ্ররেে প্রমাড়ক উরমাচন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী
লীরগে িাধােণ িম্পােক আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এরত অনযানযরেে মরধয উ্সস্থত সিরলন িঙ্গিন্ধু ও
জাতীয় চাে প্রনতা স্মসৃ ত ্সের্রেে িাধােণ িম্পােক প্রমা. আিেুে েসহম, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী
লীগ িেিয প্রিলাল আহমে, প্রেওয়ান িাজাে ওয়াডপ আওয়ামী লীরগে িাধােণ িম্পােক প্রমা. ততয়ি
সিসদ্দকী, প্রকন্দ্রীয় ুিলীরগে িারিক িেিয আব্দুল মান্নান প্রিেরেৌি, প্রেওয়ান িাজাে ওয়াডপ আওয়ামী
লীরগে িাংগঠসনক িম্পােক নাজমুল িোত েসন, চট্টগ্রাম িাসহতয ্াঠচরেে িাধােণ িম্পােক প্রমা.
আসিি ইিিাল, েসক্ষণ প্রজলা প্রেচ্ছারিিক লীগ প্রনতা িালাউসদ্দন সলটন, চট্টগ্রাম মহানগে িাত্রলীরগে
িেিয প্রিােহান উসদ্দন সগিােী, প্রলখক হািান ্ােরভজ ও োরশে মাহমুে স্য়াি েমুখ। প্রমাড়ক
উরমাচরন েধান অসতসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে জনরনতা আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
চট্টগ্রারমে োজনীসতরত জনরনতা ইিহাক সময়া সিরলন এক জীিন্ত সকংিেন্তী তু লয অসভভািক। মৃতুযে
প্রশর্ সেন িঙ্গিন্ধুে আেশপ িাস্তিায়রন এিং প্রেরশে মানুরর্ে জনয সনরজে িাধয অনু ায়ী ভূ সমকা প্রেরখ
প্রগরিন। প্রেরশে গণতাসিক িকল আরন্দালন িংগ্রারম োজ্রে িামরন প্রেরক সতসন প্রনতৃ ত্ব সেরয়রিন।
প্রকান েকম প্রলাভ-লালিা, সহংিা-সিরের্ াে োজনীসতরত সিল না। একজন স্পষ্টিােী এক িাহিী
োজনীসতসিে িি িময় অগ্রণী ভূ সমকা প্রেরখরিন। জীিরন করয়কিাে ক্ষমতায় প্রেরকও িযসক্তগত
জীিরন িলরত প্রগরল প্রতমন প্রকান অেপ-সিত্ত িা িাড়ী গাড়ী প্রেরখ ায়সন। আমাে োজননসতক জীিরনে
িিরচরয় সেয় এিং শ্ররদ্ধয় অসভভািক োজনীসতে েসতটি সির্রয় আমারক হারত কলরম সশক্ষা সেরয়রিন।
আমারক আজরকে অিস্থারন েসতষ্ঠা কোে প্র্িরন এই মহান প্রনতাে ভূ সমকা আসম কখরনা ভু লিনা।
চট্টগ্রারম িকল উন্নয়রন স সন সনজ প্রেরক িাধযানু ায়ী এসগরয় আিরতন। শােীসেক অিুস্থতা েরত্ত¡ও এই
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গুণী োজনীসতসিে োধীনতা ে্রক্ষে তো আওয়ামী োজনীসতে িকল কমপিূসচরত অংশগ্রহণ
কেরতন। িেকারেে উন্নয়ন কমপকরে সতসন সনরজে িামেপয অনু ায়ী ভূ সমকা োখরতন। মৃতুযে ২সেন
আরগও তাাঁরক িািায় প্রেখরত াওয়াে িুর াগ হরয়সিল। সকন্তু এখরনা মরন হয়সন আমারেে এই সেয়
অসভভািক আমারেে প্রেরক চরল প্রগরিন। সতসন আরো িরলন, আেশপ েচ্ছতায় োজনীসতরত জনরনতা
ইিহাক সময়া এ েজরমে িকরলে কারি খুিই জনসেয় এিং সিশ্বস্ত সিল। তযাগী এই োজনীসতসিরেে
শূণযতা চট্টলািািী কখরনা ্ূেণ কেরত ্ােরিনা। চট্টলািািী একজন আেশপিান অসভভািক হাোরলা।
জাসতে একজন প্রশ্রষ্ঠ িন্তান মুসক্তর াদ্ধা জনরনতা ইিহাক সময়াে জীিন কমপ প্রেরক আমো েরতযরক
মানিীয় মানুর্ হওয়াে সশক্ষা গ্রহণ কেরত ্াসে। প্রেশরেম এিং িঙ্গিন্ধুে আেরশপে প্রিসেওয়ালা
জনরনতা ইিহাক সময়াে শােীসেক মৃতুয হরলও আেসশপক ইিহাক সময়া সচেঞ্জীি। সিটি প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন এই মহান প্রনতাে িম্মারন করয়ক ঘন্টা িমরয়ে মরধয এেনারম একটি স্মৃসত স্মােক গ্রে
েকাশ কোে জনয প্রনতৃ িৃন্দরেে ধনযিাে জানান। িভা প্রশরর্ প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন জনরনতা
মেহুম ইিহাক সময়া স্মেরন েসচত স্মৃসত স্মােক গ্ররেে প্রমাড়ক উরম্মাচন করেন।
চট্টগ্রাম-২৬ জুলাই ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাে র্সটি করপি াররর্রনর বারজট ও র্নবি ার্চত পষি রদর বষি পর্ূ তি
আগােী ৩০ ও ৩১ জুলাই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ২০১৭-২০১৮ অেপ িিরেে িারজট আগামী ৩০ জুলাই ২০১৭ সি. েসিিাে
প্রিলা ১১.৩০ টায় চসিক প্রকসি আিেুচ িত্তাে সমলনায়তরন প্র্শ কো হরি। িারজট প্র্শ কেরিন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচত ্সের্রেে ২য় ির্প ্ূসতপ উ্লরক্ষ আগামী ৩১ জুলাই ২০১৭
সি. প্রিামিাে, প্রিলা ১১ টায় নগেীে লালখান িাজােস্থ ইসঞ্জসনয়ািপ ইনসিটিউরট িুসধ িমারিশ
অনুসষ্ঠত হরি। উক্ত অনুষ্ঠান িমূরহ িংসিষ্টরেে ো িমরয় উ্সস্থত োকাে জনয অনুরোধ কো হরলা।
সংবাদদাতা
মো. আবদুর রর্হে
জনসংর াগ কেি কতিা
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