চট্টগ্রাম- ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

জাতীয় শ াক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর কদমউদনটি পুদলদ িং কদমটির বই
দবতরণ অনুষ্ঠাক্ষন শময়র আ জ ম নাদির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, িঙ্গিন্ধু অসিনশ্বে সিরিরি িাঙাসেে
হৃদরয় সচেসদন জাগরুক থাকরি। ষড় ন্ত্র করে িঙ্গিন্ধুে নাম িাঙাসেে হৃদয় প্রথরক মুরি প্রেো ারি
না। প্রময়ে িাত্র-িাত্রীরদে োসিষ্ঠাসনক সশক্ষাে ্াশা্াসশ নীসি ননসিকিা,মূেযরিাধ, িঙ্গিন্ধু ও
মুসি ুরেে ইসিিাি িম্পরকপ জানারনাে এিং িুনাগসেক সিরিরি গরড় প্রিাোে জনয সশক্ষকরদে েসি
আিিান জানান। সিসন িরেন, আজরকে েজন্ম আগামীসদরনে িাংোরদশ গড়াে কাসেগে। িাই
আগামী েজন্মরক িসিযকারেে প্রদশরেসমক সিরিরি গরড় িু েরি সশক্ষকরদে অগ্রনী ভু সমকা ্ােন কেরি
িরি। প্রময়ে িরেন, িঙ্গিন্ধুে স্বরেে প্রিানাে িাংো গড়রি মাননীয় েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ িাসিনা
অক্লান্ত ্সেশ্রম করে ারেন। িাাঁে দুেদসশপ প্রনিৃ রেে কােরন িাংোরদশ আজ মধয আরয়ে প্রদরশ ্সেণি
িরয়রি। ২০৪১ িাারেে মরধয িাংোরদশ উন্নি প্রদরশ ্সেণি িরি। প্রময়ে স্কু ে এিং করেরজে
োইরেেীরি িঙ্গিন্ধু ও মুসি ুরেে ইসিিাি ্ড়রি িাত্র-িাত্রীরদে উৎিাসিি কোে জনয সশক্ষকরদে
্োমশপ প্রদন। প্রময়ে িরেন, চসিক ্সেচাসেি স্কু ে করেরজে োয় ৬০ িাজাে সশক্ষাথীরদে মারে
জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েিমারনে িংগ্রামমুখে োজননসিক,িামাসজক ও
িযসিজীিন,িাঙাসেে অিংকাে মিান মুসি ুরেে েকৃ ি ইসিিাি জানা ও নাগসেক সনো্ত্তা
সনসিিকেরণ কসমউসনটি ্ুসেসশং এে িিায়ক ভূ সমকা িম্পরকপ জ্ঞান দান ও প্রচিনা িৃসিে েরক্ষয
িঙ্গিন্ধু,মিান মুসি ুে ও কসমউসনটি ্ুসেসশং সিষয়ক এই িই সিিেণ কো িরে। ২৮ আগস্ট ২০১৭
সি. প্রিামিাে, সিরকরে চসিক প্রকসি আিদুচ িত্তাে সমেনায়িরন জািীয় প্রশাক সদিি উ্েরক্ষ
আরয়াসজি চট্টগ্রাম প্রমরট্টা্সেটন ্ুসেশ এে িিায়িায় ও চট্টগ্রাম মিানগে কসমউসনটি ্ুসেসশং
কসমটিে িই সিিেণ অনুষ্ঠারন েধান অসিসথে িিরিয প্রময়ে এিি কথা িরেন। অনুষ্ঠারন িভা্সিে
করেন চট্টগ্রাম মিানগে কসমউসনটি ্ুসেসশং কসমটে আিিায়ক নদসনক আজাদীে িম্পাদক এম এ
মারেক। চট্টগ্রাম প্রচম্বাে ্সেচােক ও চট্টগ্রাম মিানগে কসমউসনটি ্ুসেসশং এে িাধােন িম্পাদক
অসিদ সিোজ স্ব্ন এে িঞ্চােনায় সিরশষ অসিসথ সিরেন চট্টগ্রাম প্রমরট্টা্সেটন ্ুসেশ কসমশনাে প্রমা.
ইকিাে িািাে সিস্এম, অসিসেি ্ুসেশ কসমশনাে ও চট্টগ্রাম মিানগে কসমউসনটি ্ুসেসশং এে
েধান িমন্বয়ক িারেি প্রমািাম্মদ িানভীে, চট্টগ্রাম প্রজো মুসির াো কমান্ডাে প্রমা. িািাি উসদ্দন।
চসিক সশক্ষা স্বাস্থ্য িযাসন্ডং কসমটিে প্রচয়ােমযান কাউসিেে নাজমুে িক সিউক, কাউসিেে জহুরুে
আেম জসিম, িাইরয়যদ প্রগাোম িায়দাে সমন্টু , িাসিিুে িক িুমন, েধান সশক্ষা কমপকিপ া সমরিি
নাসজয়া সশসেন, উ্ ্ুসেশ কসমশনাে দসক্ষণ প্রমাস্তাইন প্রিারিন, মুসির াো এনামুে িক, সশক্ষক প্রমা.
নজরুে ইিোম ও সেনুয়াো প্রিগম িি অনযো উ্সস্থ্ি সিরেন। অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
্সেচাসেি ৫০ টি সশক্ষা েসিষ্ঠান েধানরদে িারি িই িু রে প্রদন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ।
চট্টগ্রাম- ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি.

দসটি শময়ক্ষরর সাক্ষে হকার শনতৃ বৃক্ষের সমন্বয় সভায়
ঈক্ষির বক্ষের পর সু ৃিংখল ভাক্ষব দবক্ষকক্ষল বসক্ষব হকার

২৭ আগস্ট ২০১৭ সি. েসিিাে োরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িরম্মেন করক্ষ সিটি প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন এে িারথ নগেীে িকাে প্রনিিৃন্দ মিসিসনময় করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে কাউসিেে িারেক প্রিোয়মান প্রিসেম, িািান মুোদ সিপ্লি, সনিপািী মযাসজরেট সমরিি
িনসজদা শেসমন, প্রেশাে মযাসজরেট ( গ্ম
ু প্রজো জজ) জািানাো প্রেেরদৌি, কর্পারেশরনে িিকােী
স্থ্্সি আব্দুল্লাি আে ওমে, চট্টগ্রাম েু ট্াি িকািপ িসমসিে িভা্সি নুরুে আেম প্রেদু, িাধােণ
িম্পাদক প্রমা. শারেকুে েিমান, িি-িভা্সি প্রমা. প্রিোরয়ি প্রিারিন, িাংগঠসনক িম্পাদক প্রমা.
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জসিম উদ্দীন, প্রমা. ইয়াসিন প্রিারিে, প্রমা. িািান মুোদ, িি িাংগঠসনক িম্পাদক প্রমা. প্রখাকন, অথপ
িম্পাদক প্রমা. নাসজে আকন, চট্টগ্রাম িকািপ েীরগে িভা্সি নুে আিাম্মদ প্রচৌধুেী, িাধােণ িম্পাদক
প্রমা. িারুনুে েসশদ, িি-িভা্সি এি এম প্রিসেম, অথপ িম্পাদক স্বরূ্ িড়ুয়া, িাংগঠসনক িম্পাদক
প্রমা. কামাে, িি-িাংগঠসনক িম্পাদক প্রমা. প্রিোে প্রিারিন, িসম্মসেি িকািপ প্রেিারেশরনে িভা্সি
প্রমা. সমেন প্রিারিন সমেন, চট্টগ্রাম প্রমররা ্সেটন িকািপ িসমসিে িি-িভা্সি প্রমা. শাি আেম ভূাঁ ইয়া,
প্রমা. আিুে খারয়ে টিটু , ুগ্ম িম্পাদক প্রমা. জসিম উদ্দীন, িকািপ প্রেিারেশরনে িাংগঠসনক িম্পাদক
প্রমা. আিু িক্কাে সিসদ্দক, চট্টগ্রাম সিটি িকািপ েীরগে িাধােণ িম্পাদক প্রমা. আজগে আেী, িিিভা্সি নিয়দ আিু নারিে, িি িাধােণ িম্পাদক নিয়দ প্রমা. জসিম উসদ্দন, েচাে িম্পাদক প্রমা.
আিুে প্রিারিন উ্সস্থ্ি সিরেন। আগামী ১ প্রিরেম্বে প্রথরক ্সিত্র ঈদ-উে আজিাে িন্ধ থাকায় িরন্ধে
্ে প্রথরক িকাো শৃংক্সখো প্রিিনীে মরধয সিরকে ৫টা প্রথরক িযিিা কেরি ্ােরি। এ িাড়াও
শুক্রিােও িেকাসে িু টিে সদন িকাে ১০ টা প্রথরক এিং িৃিেসিিাে প্রিো ২টা প্রথরক িড়রকে এক
্ারশ িকাো িযিিা ্সেচােনাে জনয িিরি ্ােরি। িরি িাজারেে উ্ে প্রকান িকাে িিরি ্ােরি
না। চসিক সনজ খেরচ িারদে জনয িুদশপন িািা ও ্সেচয় ্ত্র সদরি। সভন্ন সভন্ন নারমে িাকাে
িংগঠন থাকায় িারদে সনজ সনজ িংগঠরনে িযানারে জায়গা সনধপােণ কো িরি। িমন্বয় িভায় প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, ৪টি িকাে মারকপ ট সনমপারণে ্সেকল্পনা আরি চসিরকে। সিসন নগেীে
প্রিৌন্দ পয ও িাধােরণে অিাধ ািায়াি সনসিপঘœ কেরি িকােরদে িির াসগিা চান। এ েিরঙ্গ প্রময়ে
িরেন, প্রদরশে নাগসেক সিরিরি িকােরদে ্ুনিপািরনে সিষরয় চসিক আন্তসেক।
চট্টগ্রাম- ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি.

দি দচটাগািং শকা-অপাক্ষরটিভ হাউদজিং শসাসাইটি দলিঃ এর নবদনদমি ত
কার্ি ালক্ষয়র শুভ উক্ষবাধন

গি ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি. িাসেখ সদ সচটাগাং প্রকা-অ্ারেটিভ িাউসজং প্রিািাইটি সেিঃ এে
নাসিোিাদস্থ্ প্রিািাইটি আিাসিক ভিরনে ২য় িোয় নিসনসমপি প্রিািাইটি কা পােরয়ে শুভ উরবাধন
করেন সিটি প্রময়ে ও সদ সচটাগাং প্রকা-অ্ারেটিভ িাউসজং প্রিািাইটি সেিঃ এে িভা্সি আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। উরবাধনী অনুষ্ঠারন অনযানযরদে মরধয প্রিািাইটিে িি-িভা্সি আেিাজ্ব প্রমািাম্মদ ইসিি,
িম্পাদক েরকৌশেী প্রমািঃ কসেে উদ্দীন ইউিুে (টিিু) এিং িদিয িিপজনাি প্রমািাম্মদ িাজ্জাদ,
আেমগীে ্ােরভজ, নিয়দ েসেকুে আরনায়াে, প্রমজিাউে িক (মািুম), প্রমািঃ নূরুে ইিোম (সমন্টু )
এিং শাহ্ আেম (িািুে) উ্সস্থ্ি সিরেন। উরবাধনকারে সিটি প্রময়ে িরেন, নিসনসমপি প্রিািাইটি
কা পােয় প্রিািাইটিে িম্মাসনি িদিযরদে প্রিিা েদারন অসধকিে ভূ সমকা োখরি। সিসন শৃংক্সখো
এিং সনয়মানুিসিপ িাে মাধযরম িদিযরদে প্রিিা েদারনে জনয প্রিািাইটিে িকে কমপকিপ া-কমপচােীরদে
অনুরোধ জানান। প্রময়ে িরেন, কমপকিপ া-কমপচােীরদে কমপদক্ষিা ও আন্তসেক প্রিিা েদারন প্রিািাইটি
কা পােরয়ে িুনাম উত্তরোত্তে িৃসে ্ারি। ্সেরশরষ সিসন িকরেে িািপঙ্গীন িুন্দে জীিন ও িােেয
কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি.

শ র াহ চট্টগ্রাম সািংবাদিক শকা-অপাক্ষরটিভ হাউদজিং শসাসাইটি দলিঃ এর নবদনদমি ত
কার্ি ালক্ষয়র শুভ উক্ষবাধন করক্ষলন শময়র আ জ ম নাদির উদ্দীন

২৮ আগস্ট ২০১৭ সি. প্রিামিাে, দু্ুরে প্রশেশাি চট্টগ্রাম িাংিাসদক প্রকা-অ্ারেটিভ িাউসজং প্রিািাইটি
সেিঃ এে নিসনসমপি কা পােরয়ে শুভ উরবাধন করেন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সিসন সেিা
প্রকরট এ কা পােয় উরবাধন করেন। এ উ্েরক্ষ কা পােয় োঙ্গরন অনুসষ্ঠি িাংিাসদকরদে িমারিরশ
িভা্সিে করেন চট্টগ্রাম িাংিাসদক প্রকা-অ্ারেটিভ িাউসজং প্রিািাইটি সেিঃ এে প্রচয়ােমযান স্ব্ন
মসল্লক। িংগঠরনে িাধােন িম্পাদক িািান প্রেেরদৌি এে উ্স্থ্া্নায় অনুসষ্ঠি অনুষ্ঠারন েধান
অসিসথ সিরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন অনুষ্ঠারন সিসভন্ন দািী
উত্থা্ন করেন িংগঠরনে ভাইি াারাচয়ােমযান িসমে কাসন্ত িড়ুয়া। এরি সিরশষ অসিসথ সিরেন
চট্টগ্রাম িাংিাসদক ইউসনয়রনে িভা্সি সেয়াজ িায়দাে, প্রেিারেে িাংিাসদক ইউসনয়রনে গ্ম
ু
িাধােন িম্পাদক ি্ন চক্রিিী, অত্র িাউসজং প্রিািাইটিে িারিক প্রচয়ােমযান অঞ্জন কুমাে প্রিন,
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নদসনক িীে চট্টগ্রাম মরঞ্চে িম্পাদক নিয়দ উমে োরুক, নদসনক আজাদীে িািপ া িম্পাদক এ প্রক এম
জসিরুে ইিোম, িারয়সজদ থানাে ভােোি কমপকিপ া আিুে কাোম, চট্টগ্রাম প্রেিক্লারিে গ্ম
ু িাধােন
িম্পাদক প্রচৌধুেী েসেদ, চযারনে ২৪ এে িুযরো চীে কামাে ্ােরভজ। মরঞ্চ প্রমরট্টা্সেটন িাংিাসদক
ইউসনয়রনে িভা্সি িামশুে িক িায়দেী, চট্টগ্রাম িাংিাসদক ইউসনয়রনে িাধােন িম্পাদক
প্রমািাম্মদ আেী িি অনযানয প্রনিৃ িৃন্দ। িাংিাসদক িমারিরশ েধান অসিসথে ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পােশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, িাংিাসদকরদে জনয সনমপাণ খেরচ এ্াটপরমন্ট সনমপাণ
করে প্রদরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। সিসন িাংিাসদক িাউসজং প্রিািাইটিে োস্তা িংস্কাে, নাো নদপ মা
িংস্কাে, ্াসন, িড়কিাসি িি েরয়াজনীয় িির াসগিা প্রদয়াে আশ্বাি সদরয় িরেন, িাংিাসদকরদে স্বারথপ
্ারশ আরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরেন, অসিরি ্সেকসল্পি নগোয়ন না
িওয়ায় নাগসেকরদে নানামুসখ দূরভপ াগ প্র্ািারি িরে। আত্মরকন্দ্রীক সচন্তা ্সেিাে করে উন্নয়রনে স্বারথপ
োজননসিক, আঞ্চসেকিা ও িংসকণপিা ্সেিাে করে িামরন এগুরি িরি। সিসন অিীরিে আরোচনা
িমারোচনা ্সেিাে করে িিপ মান এিং আগামীে সচন্তা মাথায় প্রেরখ ্সেকসল্পি নগোয়রন এিং
সনো্দ ্সেরিশ সনসিি কোে েরক্ষ ্সেরিশ িান্ধি চট্টগ্রাম গরড় প্রিাোে প্রক্ষরত্র িকরেে িির াসগিা
কামনা করেন।
সিংবািিাতা
শমা. আবিুর রদহম
জনসিংক্ষর্াগ কমি কতিা
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