চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৭ এসেল ২০১৮ সি.

হিলহিউ আবাহিক কলযাণ িহিহি কিত ক
ৃ সিািাইটির নব হনহিি
ৃ
সেইি উদ্বাধন করদ্লন সিয়র আ জ ি নাহির উদ্দীন
চট্টগাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সিটি কর্ারেশরনে
প
িহর াগী সহরিরি সহলসিউ প্রিািাইটিে মর া সনজস্ব উর্যারগ ের যক ্াড়া মহল্লায়
প্রিৌন্দ প ির্নপ কাজ কো, আশ্ারশে ্সেরিশ ্সেষ্কাে ্সেচ্ছন্ন োখা এিং িন্ত্রাি,
জঙ্গীিা্ ও মা্ক মুক্ত িমাজ গড়াে আহিান জানান। স সন িরলন, নান্দসনক নগে
গরড় প্র ালাে লরে প্রিৌন্দ ির্
প নপ কা ক্রম
প
কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
চট্টগ্রারমে হাোরনা প্রগৌেি ও ঐস হয সিসেরয় আনর প্রচষ্টা কেরি চসিক। প্রিাি প্রিাি
কারজে মার্যরম প্রিৌন্দ ির্
প নপ কো হরচ্ছ। প্রময়ে িরলন,্সেরিশ িুেোে স্বারথ প
জনিার্ােণরক খাল,নালা-ন্প মা িা ত্র ত্র ময়লা প্রিলা িন্ধ কের হরি এিং এ
সিষরয় এলাকািািীে িরচ ন া িাড়ার হরি। েিঙ্গক্ররম স সন িরলন, নাগসেক
িরচ ন া িাড়া সিটি কর্ারেশন
প
ও িেকারেে ্¶প্র কখরনাই জলািদ্ধ া সনেিন
কো িম্ভি্ে হরি না। ২৭ এসেল ২০১৮ সি. শুক্রিাে, িকারল িলক উরমাচন ও
প্রমানাজার ে মার্যরম সহলসিউ আিাসিক কলযাণ িসমস ক ত ক
প প্রিািাইটিে নি
সনসম প প্রগইি উরবার্ন প্রশরষ িুসর্ িমারিরশ প্রময়ে এিি কথা িরলন। সহলসিউ
আিাসিক কলযাণ িসমস ক ত ক
প প্রিািাইটিে কা সনি
প াহী
প ্সেষ্ এে িিা্স
প্রমাহাম্ আলীে িিা্স রে িুসর্ িমারিরশ সিরশষ অস সথ সিরলন কাউন্সিলে প্রমা.
প্রমািােক আলী, এডরিারকি িারল জহুে, প্রমা. মাহিুি আলী, স্ল্াে হায়া খান,
শসিকুল ইিলাম, কায়িাে সেজিী টি্ু, প্রগালাম প্রমা. িারুক, কামরুল আলম, প্রমা.
নান্সজম উন্সদ্দন, কাজী নুরুল ইিলাম, এডরিারকি প্রলাকমান প্রহারিন, অর্যে
জসহরুল ইিলাম, ডা. কাজী আিুল িশে ও আি্ুল নিী প্রল্ু। এর আরো উ্সি
সিরলন সহলসিউ আিাসিক কলযাণ িসমস ে িহ িিা্স প্রমা. শাখাওয়া প্রহারিন,
িার্ােন িম্পা্ক এড. প্রমা. মসনরুল আলম, িহ িার্ােন িম্পা্ক প্রমা. আিু ারহে,
অথ প িম্পা্ক প্রমা. মসনরুল ইিলাম মুন্না, িাংগঠসনক িম্পা্ক প্রমা. াাস জন
্ােরিজ, ্িে িম্পা্ক প্রমা. েরশ্ িেওয়াে, সনিাহী
প ি্িয প্রমা. আরশক এলাহী,
প্রমা. মুিা, এম এম আলী প্রেজা ও জারহ্ িহ অনযে। সহলসিউ আিাসিক কলযাণ
িসমস ক ত ক
প প্রিািাইটিে নি সনসম প প্রগইি উরবার্ন প্রশরষ প্রময়ে অত্র এলাকাে
সিসিন্না োস্তা ও নালাে উন্নয়ন কাজ ্সে্শনপ করেন।

Establishment-1
no-1

Page

চট্টগ্রাম- ২৭ এসেল ২০১৮ সি.

ঐকযবদ্ধ শক্তির কাদ্ি অপশক্তি পরাক্তজি িদ্ি বাধয জািীয়
শ্রহিকলীে চট্টগ্রাি িিানের, হবহিন্ন অঞ্চল, জািীয় ও সবহিক ইউহনয়ন
সনিত বতদ্ের িিায় সিয়র আ জ ি নাহির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িার্ােণ
িম্পা্ক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ্সিত্র ঈ্ুল আ হা’ে ্ে িুসির্াম
িমরয় জা ীয় শ্রসমকলীরগে ্োমশক্ররম
প
চট্টগ্রাম মহানগে ও সিসিন্ন অঞ্চরলে
শ্রসমকলীরগে িরমলন অনুটি
হরি। স সন িকল র্েরনে প্রি্ারি্ িুরল
ঐকযিদ্ধিারি শ্রসমকর্ে স্বারথ প ্াসয়ে ্ালন কোে আহিান জানান। প্রময়ে িরলন,
প্রম স্িি উ্লরে লাল্ীসি ময়্ারন শ্রসমক প্রশ্রনীে সিশাল িমারিশ অনুটি হরি।
প্রি িমারিরশ জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকারেে িািলযিমূহ এিং শ্রমজীসি
মানুরষে জনয িেকারেে গতসহ কলযাণর্মী কা ক্রম
প
ু রল র্ো হরি। স সন িকলরক
প্রম স্িরিে শ্রসমক িমারিরশ প্র াগ্ান কোে আহিান জানান। আ জ ম নাসিে
উদ্দীন আরো িরলন, ম ্াথকয
প ও ম রি্ াই থাকুক না প্রকন িকলরক িঙ্গিন্র্ে
ু
আ্রশ ঐকযিদ্ধ
প
থাকর হরি। ঐকযিদ্ধ শন্সক্তে কারি অ্শন্সক্ত ্োন্সজ হর িার্য।
স সন শ্রসমক প্রশ্রনীে ঐকয কামনা করে িরলন, িকরল ঐকযিদ্ধ থাকরল নযায় িঙ্গ
্ািী আ্ায় কো িহজ হরি। স সন চট্টগ্রাম মহানগে এলাকার্ীন ৪১ টি ওয়ারডপ
জা ীয় শ্রসমকলীরগে গঠন ন্ত্র প্রমা ারিক কসমটি গরড় প্র ালাে ্োমশ প প্র্ন। ২৬
এসেল ২০১৮ সি. িতহষ্পস িাে, ্ু্ুরে জা ীয় শ্রসমকলীগ চট্টগ্রাম মহানগে, সিসিন্ন
অঞ্চল, জা ীয় ও প্রিসিক ইউসনয়ন প্রন ত িতরন্দে িিায় স সন এিি কথা িরলন। জা ীয়
শ্রসমকলীগ চট্টগ্রাম মহানগে শাখাে িিা্স িখর য়াে উন্সদ্দন খারনে িিা্স রে
অনুটি িিায় জা ীয় শ্রসমকলীগ প্রকন্দ্রীয় কসমটিে গ্ম
ু িার্ােন িম্পা্ক িিে
আলী,চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে শ্রম িম্পা্ক আি্ুল আহা্,চট্টগ্রাম
মহানগে শ্রসমকলীরগে িার্ােন িম্পা্ক মাহিুিুল আলম এিসল,্াহাড় লী
অঞ্চরলে িিা্স িসি িাঙাসল, ্সেণ প্রজলা জা ীয় শ্রসমকলীরগে িিা্স নুরুল
হাসকম, উত্তে প্রজলা জা ীয় শ্রসমকলীরগে িার্ােন িম্পা্ক এডরিারকি শামীম িহ
্র ঙ্গা
অঞ্জরলে
িিা্স
প্রমা.
ইউনুি
িহ
্র ঙ্গা,কালুেিাি,্াহাড় লী,নাসিোিা্ ও আসমন সশল্পএলাকার্ীন িিা্স ,
িার্ােন িম্পা্ক জা ীয় ও প্রিসিক ইউসনয়ন িমূরহে িিা্স এিং িার্ােন
িম্পা্কিতন্দ উ্সি সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৭ এসেল ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাি সেদ্কাদ্রিাি িাহলক
ৃ
িহিহির অহিদ্েক অনুষ্ঠাদ্ন সিয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িার্ােণ
িম্পা্ক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, প্রডরকারেিাি মাসলকর্ে
প
ঐকযিদ্ধ প্রথরক
িার্ােন মানুরষে প্রিিা সনন্সি কের হরি। স সন সনয়সম প্র্ৌেকে ্সেরশার্ এিং
লাইরিি নিায়ন কোে উ্ে গুরুোরো্ করে িরলন, চট্টগ্রাম নগেীরক ্সেরিশ
িান্ধি নগেী সহরিরি গরড় প্র ালাে প্রেরত্র প্রডরকারেিাি প মাসলকর্ে িূ সমকা
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গুরুে্ূণ।প স সন ার্ে িযিিা ্সেচালনায় প্রিাক্তার্ে কথা সিরিচনায় োখাে
আহিান জানান। ২৫ এসেল ২০১৮ সি.িুর্িাে, োর আশকােস্িী ্াড়ি েীমা
কনরিনশন হরল অনুটি
চট্টগ্রাম প্রডরকারেিাি প মাসলক িসমস ে অসিরষক
অনুিারন ের্ান অস সথে িক্তরিয প্রময়ে এ আহিান জানান। চট্টগ্রাম প্রডরকারেিাি প
মাসলক িসমস ে িিা্স হাজী প্রমা. িাহাি উন্সদ্দন এে িিা্স রে অনুটি
অসিরষক অনুিারন সিরশষ অস সথ সিরলন চসিক ্যারনল প্রময়ে প্রচৌর্ুেী হািান
মাহমু্ হািনী, ওয়াডপ কাউন্সিলে হািান মুো্ সিপ্লি, আি্ুল কার্ে, িংেসে
ওয়াডপ কাউন্সিলে সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিগম, চট্টগ্রাম প্রডরকারেিাি প মাসলক
িসমস ে উ্র্ষ্টা ্সেষর্ে প্রকা প্রচয়ােমযান নুরুল িশে সময়া, িাংলার্শ প্র্াকান
মাসলক িসমস ে চট্টগ্রাম অঞ্চরলে িিা্স িারলহ আহম্ প্রিারলমান, সিসিন্ন
িযিিায়ী িসমস ে মরর্য শামিুল আলম, প্রমা. সিোজুল আলম, প্রমা. আইয়ুি খান, ্
এি এম কু ু ি উন্সদ্দন, প্রমা. সগয়াি উন্সদ্দন, িসশে আহম্, এি এম প্রমাস্তিা, হাজী
প্রিলারয় প্রহারিন, আওয়ামীলীগ প্রন া প্রিলাল আহম্, আিুল হারশম িািুল ও
প্রমােরশ্ুল আলম িহ অনযো উ্সি সিরলন। অনুিারন প্রময়ে নিসনিাসচ
প
কমক
প াপ র্ে শ্থিাকয ্াঠ কোন। অসিরষক অনুিান ্সেচালনা করেন িসমস ে
িার্ােন িম্পা্ক িারজ্ুল আলম প্রচৌর্ুেী সমল্টন।
িংবাদদািা
সিা. আবদুর রহিি
জনিংদ্ াে কিকিৃ
ৃ
া
চট্টগ্রাি হিটি কদ্পাদ্রশন
ৃ
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