চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৩০ প্রম ২০১৮ সি.
্াহারেে ক্ষয়রোরে প্রেটিোে গ্রাি প্রেরেল্রমন্ট প্রিন্টাে “সিন্নাঘাি”
েকল্প উরবােন করেন থাইলযারেে োজকনযা মহাচক্রী সিসেনেেণ
গণেজাতন্ত্রী িাংলারেশ িেকাে থাইলযারেে োজতন্ত্র ও থাইলযাে িেকারেে োজ
্সেিারেে িাই্াতানা ফাউরেশরনে িহর াসগতায় চট্টগ্রাম নগেীে ্াহাে িমূরহে
ক্ষয়রোে করল্প সিন্না ঘাি েকল্প িাস্তািায়ন কোে লরক্ষ চট্টগ্রাম নগেীে িাইগাে্াি,
িািালীসহল সমঠা্াহারেে ্ােরেরশ ৩০ প্রম ২০১৮ সি. িকারল প্রেটিোে গ্রাি
প্রেরেল্রমন্ট প্রিন্টাে “সিন্না ঘাি” েকল্প উরবােন কো হয়। থাইলযারেে োজকনযা
মহাচক্রী সিসেনেেণ সিন্না ঘাি প্রো্ন ও সিন্নাঘাি েেশনী
প অিরলাকন করে এ
েকরল্পে শুে উরবােন করেন। উরবােনী অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন স্বাগত িক্তিয োরখন। এরত গণেজাতন্ত্রী
িাংলারেশ িেকারেে িণ ও ্সেরিশ মন্ত্রী িযাসেষ্টাে আসনিুল ইিলাম মাহমুে প্রচৌেুেী
এমস্,িাই্াতানা ফাউরেশরনে প্রে্ুটি প্রিরক্রিােী Mr. Lalit Thanomsing,
িাংলারেরশ সন ুক্ত থাইলযারেে োষ্ট্রেূত Miss Panpimon Suwannapongse িক্তিয
োরখন। অনুষ্ঠারন প্রেটিোে সেরিাি প একটিসেটি এিং প্রেটিোে প্রিন্টাে িাংলারেরশে
েরফিে ে. প্রমাহাম্মে শসেফুল ইিলাম সিন্না ঘাি েকরল্পে নানা সেক তু রল েরেন।
অনুষ্ঠারন োজকনযা উ্সিত হরল সিটি প্রময়ে তাাঁরক ফুরলে শুরেচ্ছায় িেণ করে
প্রনন এিং িাংলারেরশে জামোনী শােী এিং হাসতে েসতকৃসত উ্হাে প্রেন।
োজকনযা প্রময়ে, মন্ত্রী ও িংসিষ্টরেে হারত সিন্না ঘাি তু রল প্রেন। এরত স্বাগত িক্তরিয
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন থাইলযারেে
োজকনযারক স্বাগত জাসনরয় িরলন, িাংলারেশ েুর াগ
প েিন একটি প্রেশ। জলিায়ুে
েোরিে কােরণ এরেরশ ঘূসণঝে,
প
জরলাচ্ছাি, অসতিৃটষ্ট ও েূ সমেিিহ নানা েুর ারগ
প
োণহাসনে ্াশা্াসশ সি্ুল ্সেমান িম্পরেে ক্ষসত হয়। প্রেরশে কৃসত িন্তান
েরফিে ে. প্রমাহাম্মে শসেফুল ইিলাম এে ্াহারেে ক্ষয়রোে করল্প উদ্ভাসিত
সিন্নাঘাি িা জােুে ঘাি থাইলযারে িাফলয আনাে ্ে িাংলারেরশে চট্টগ্রারম
িাই্াতানা ফাউরেশরনে িহায়তায় প্রেটিোে গ্রাি প্রেরেল্রমন্ট প্রিন্টাে আজ
িাস্ত হরলা। এখান প্রথরক গরিষনাে মেয সেরয় নগেীে সিসেন্ন ্াহারে ্সেরিশ ও
িন সিোরগে িহর াসগতায় ্াহারেে ক্ষয়রোরে সিন্নাঘাি েকল্প িাস্তিায়ন কো হরি।
সতসন আশা করেন, এ েকল্পটি আরো িম্প্রিাসেত কো হরি। েূ সমেি প্রঠকারত
সিন্নাঘাি েকল্প িুফল িরয় আনরি িরল আশািাে িযক্ত করেন প্রময়ে। প্রময়ে আরো
িরলন, মুষলোরে িৃটষ্টে কােরণ গত িিরেে ১১ জুন নগরে ১২৮ জন মানুষ মৃতুযিেণ
করেন। এ েেরণে োনহাসন প্রথরক প্রেটিোে গ্রাি েকল্প ্াহারেে েি প্রোে কেরি
িরল সতসন আশািাে িযক্ত করেন। অনুষ্ঠারন ্সেরিশ ও িনমন্ত্রী িযাসেস্টাে আসনিুল
ইিলাম মাহমুে প্রচৌেুেী িেকারেে সেশন িাস্তিায়রনে নানাসেক তু রল েরে িরলন,
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্সেরিশ ও িন মন্ত্রাণালয় সিন্নাঘাি েকরল্প ২ প্রকাটি িাকা িোদ্দ সেরয়রি। িেকাে
সগ্রণ সেিারচপে আওতায় প্রেটিোে গ্রাি েকল্পটিরক ্াহাে েি প্রোরে একটি প্রোল
মরেল সহরিরি েসতটষ্ঠত কোে ঐকযাসন্তক ইচ্ছা েরয়রি। মন্ত্রী থাইলযারেে োজ
্সেিারেে িাই্াতানা ফাউরেশরনে িহর াসগতারক স্বাগত জানান। অনুষ্ঠারন
িাংলারেরশ সন ুক্ত থাইলযারেে োষ্ট্রেূত সমি ্ানস্মন িুয়ান্না্ংরি (Miss Panpimon
Suwannapongse) প্রেটিোে গ্রাি েকল্প প্রেটিোে গ্রাি প্রেরেল্রমন্ট প্রিন্টাে গরে
প্রতালাে উরেযাগ প্রনয়ায় প্রময়েরক েনযিাে জানান। সতসন এই প্রিন্টারেে মােযরম
েরফিে ে. প্রমাহাম্মে শসেফুল ইিলামরক গরিষণাে িুর াগ প্রেয়ায় েনযিাে প্রেন।
োজকনযা মহাচক্রী সিসেনেেণ আজ িকারল সেরজন্ট এয়াের ারগ চট্টগ্রাম শাহ
আমানত আন্তজপাসতক সিমান িন্দরে প্র্ৌৌঁিরল সিটি প্রময়ে তাাঁরক ফুল সেরয় স্বাগত
জানান। েু্ুরে োজকনযা ও তাাঁে িফে িঙ্গীো ্াাঁচ তােকা প্রহারিল প্রেসেিন ি্লুরত
মেযাহ্ন প্রোজ িারেন। েু্ুে প্রেেিায় প্রকািপ সিল্ডং, প্রেলওরয় প্রহেরকায়ািাে ও
আগ্রািাে জােুঘে ্সেেশনপ প্রশরষ সিরকল ৫ িায় ঢাকাে উরদ্দরশয চট্টগ্রাম তযাগ
করেন। এিময় িেকাসে, প্রিিেকাসে েশািন ও িংিাে েোন,চসিক
কাউল্িলে,ঊর্ধ্তন
প
কমকতপ
প ািহ নানা প্রেসণ প্র্শাে সিসশষ্ট িযল্ক্ত ও থাইলযারেে
োজকনযাে িফে িঙ্গীো উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ৩০ প্রম ২০১৮ সি.

২৬ নং উত্তর হালিশহর ওয়ার্ড আওয়ামীিীগের সদসয নবায়ন ও
কমী সভায় লসটি মময়র আ জ ম নালির উদ্দীন
দূলদডন ও দুঃসমগয়র কমী, নীলি ও আদশবান
ড
মনিার হাগি সংেঠগনর
দালয়ত্ব থাকগি সংেঠন লনরাপদ থাগক
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে োেোি িো্সত মাহতাি উল্দ্দন প্রচৌেুেী িরলন,
জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা িাংলাে মানুরষে োগয ্সেিতপরনে একমাত্র কাোেী। তাাঁে
প্রনতৃরে িাংলারেশ ম াোশীল
প
োরষ্ট্র উ্নীত হরয় সিরে প্রোল মরেল সহরিরি
িুেসতটষ্ঠত হরয়রি। এ োো অিযাহত োখরত আওয়ামীলীরগে প্রনতাকমী িকলরক
িাোেন মানুরষে িুরখ েুরখ ্ারশ থাকরত হরি। সতসন মােকরিিী,সিরক্রতা,িন্ত্রাি ও
জঙ্গীিারে সলি কাউরক আওয়ামীলীরগ িান না প্রেওয়াে সনরেপ শনা প্রেন। ৩০ প্রম
২০১৮ সি. িুেিাে, সিরকরল জনরনতা এম এ আল্জজ এে িােী িংলগ্ন কািুপন
ফযাক্টেীে িরম্মলন করক্ষ অনুটষ্ঠত ২৬ নং উত্তে হাসলশহে ওয়ােপ আওয়ামীলীরগে
িেিয নিায়ন ও কমী িোয় েোন অসতসথে িক্তরিয সতসন একথা িরলন। কমী
িরম্মলরন েোন আরলাচক চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাোেণ িম্পােক ও
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, েূসেপ ন ও
েুুঃিমরয়ে কমী, নীসত ও আেশিান
প
প্রনতাে হারত িংগঠরনে োসয়ে থাকরল িংগঠন
সনো্ে থারক। এ সিষয়গুরলা সিরিচনায় িৎ চসেত্রিান ও িংগঠক িহ নানা প্রেনী ও
প্র্শাে িুশীল িমাজরক আওয়ামীলীরগে ্তাকাতরল িমরিত কোে লরক্ষয িেিয
নিায়ন ও িংগ্রহ কা ক্রম
প
প্রজােোে কোে উ্ে গুরুোরো্ করেন প্রময়ে। সতসন
িরলন, আওয়ামীলীরগ ুদ্ধা্োেী, মানিতাসিরোেী, িুর াগ িন্ধানী, িুসিোরোগী,
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অননসতক ও অিৎ চসেরত্রে কারোে জায়গা প্রনই। াো জীিরন তযাগ স্বীকাে কেরত
েি্তুত, েুুঃখ ন্ত্রনারক িহয করে মানুরষে স্বারথ প্রিিা
প
কোে মানসিকতা ারেে আরি
তাোই আওয়ামীলীরগে তৃণমূরলে কমী। তারেে হাত েরে িাংলারেশ উন্নত োরষ্ট্র
্সেণত হরি। আ জ ম নাসিে উদ্দীন আিন্ন জাতীয় িংিে সনিাচরন
প
েরলে সিজয়রক
সনল্িত কেরত মানুরষে ঘরে িেকারেে িুফল প্র্ৌরি প্রেয়াে আহিান জনান। কমী
িমারিরশ িো্সতে করেন ওয়ােপ আওয়ামীলীরগে িো্সত আলহাজ্ব িারিে
আহমে। িংগঠরনে িাোেণ িম্পােক ও িারিক কাউল্িলে লায়ন প্রমাহাম্মে
প্রহারিরনে উ্িা্নায় অনুটষ্ঠত কমী িোয় চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িহ
িো্সত আলতাফ প্রহারিন প্রচৌেুেী িাচ্ চু, আইন সিষয়ক িম্পােক এেরোরকি প্রশখ
ইফরতখাে িাইমুল প্রচৌেুেী, সনিাহী
প
িেিয িাইফুল্দ্দন খারলে িাহাে,ওয়ােপ
আওয়ামীলীরগে ুগ্ম িাোেন িম্পােক আরিে মনিুে, নাল্জমুল ইিলাম মজুমোে,
িাংগঠসনক িম্পােক িারেকুল ইিলাম টি্ু, আকতাে উল্দ্দন ও প্রেজাউল কসেম
কাওিােিহ অনযো। সিরশষ অসতসথে িক্তরিয চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িহ
িো্সত আলতাফ প্রহারিন প্রচৌেুেী িাচ্ চু িরলন, আওয়ামীলীরগ িুসিোরোগী,চািুকাে
ও িুর াগ িন্ধানীরেে প্রকান িান প্রনই। সতসন িরলন, সন াতন
প
ও অতযাচারেে সিরুরদ্ধ
িংগ্রাম কোে েৃি শ্থ সনরয় আওয়ামীলীরগে কমীরেে ্থ চলা। এই িংগঠরনে
প্রনতৃরে িাংলারেরশে স্বােীনতা অল্জপত হরয়রি। এই স্বােীনতারক সচেিায়ী কোে জনয
প্রনতা কমীরেে িুেৃঢ় ঐকয েরয়াজন। সতসন আরো িরলন, এক প্রেনীে িুসিোরোগী
িমরয় িমরয় িেকারেে আনুকূলয লারে সনরজরেে আরখে প্রগাাঁিারনাে স্বারথ প
চািুকাসেতা করে থারক। প্রি িকল িুসিোরোগীরেে সচসহ্নত করে িমাজ প্রথরক
সিতাসেত কেরত হরি। অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাোেণ
িম্পােক ও োেোি িো্সত িংগঠরনে সনরিসেত োণ প্রনতাকমীরেে হারত িেিয
ফেম তু রল প্রেন।
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চট্টগ্রাম- ৩০ প্রম ২০১৮ সি.

চলসক এর ভ্রামযমান আদািগির অলভযান অবযাহি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরেযারগ ৩০ প্রম ২০১৮ সি. িকারল সনিাহী
প মযাল্জরেি
আসফয়া আখতাে ও প্রেশাল মযাল্জরষ্ট্রি( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রফেরেৌি এে
প্রনতৃরে চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকািপ ্সেচাসলত হয়। অসে ানকারল
েিলমুসেং থানােীন প্রমাগলিুলী এলাকায় কমাি পকরলজ প্রোরে োজস্ব িারকপল-৫ এে
আওতায় ্সেচাসলত প্রমািাইল প্রকারিপ ে মােযরম ৯টি প্রেে লাইরিি ইিুয করে ২২
হাজাে ৬ শত ৫৫ িাকা এিং প্রহাল্ডং নং-৫৮৫/এ এে িরকয়া ৪৬ হাজাে ৮ শত ৮০
িাকা গৃহকে তাৎক্ষসনক আোয় কো হয়।
অসে ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব িারকপল-৫ এে কে কমকতপ
প া জারন আলম
জানু, উ্ কে কমকতপ
প া মসহউল্দ্দন আহমেিহ িংসিষ্ট সিোরগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও
চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসলশ মযাল্জরেিবয়রক িহায়তা করেন।
সংবাদদািা
মমা. আবদর রলহম
জনসংগযাে কমকিড
ড
া
চট্টগ্রাম লসটি কগপাগরশন
ড

Establishment-1
no-4

Page

