চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৩০ জুন ২০১৭ সি.

ডিডি ডিলে িডিডেত ঈদ আনন্দ উৎিলের উলবোধনী অনুষ্ঠোলন
ডিটি মেয়র আ জ ে নোডির উদ্দীন
“বেষেযেুক্ত িেোজ প্রডতষ্ঠোই ঈদ আনলন্দর আরোধয েক্ষ্য”
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, ঈরেে আনন্দরক ভাগাভাসগ করে
সনরয় মানুরে মানুরে িম্প্রীসি, প্রিৌভ্রািৃ ত্ব ও প্রিৌহােপ য েসিষ্ঠা িমাজ প্রেরক বিেময েুে কেরি। একটি
বিেমযমুক্ত িমাজ েসিষ্ঠাই একটি স্বাধীন প্রেরশে আোধয েক্ষ্য। এই েক্ষ্য অজপরন আমারেে িসিসেি
উরেযাগ েরয়াজন। প্রময়ে আজ ৩০ জুন শুক্রিাে, সিরকরে নজরুে স্কয়াে সিসি সহরে েুই সেন িযা্ী
িসিসেি ঈে আনন্দ উৎিি চট্টগ্রারমে উরবাধনী অনুষ্ঠারন েধান অসিসেে ভােরন এ কো িরেন।
সিসন আরো িরেন, িাঙাসেে সচেন্তন িাংস্কৃসিক ঐসিরহযে ধাোে িারে ঈে উৎিরিে প্র াগিূত্রিায়
নিু ন েজন্ম ্সেশুদ্ধ হরি ্ারে। আজকাে আমারেে সিসভন্ন ধমীয় ও িামাসজক উৎিরি আকাশ
িংস্কৃসিে আগ্রািন চেরি। সিকৃ সি, উন্মােনা ও উেঙ্গ্নায় ি
ু িমাজ সশকড়চু যি হরে এিং একটি
প্রভাগিােী িমারজে নষ্ট কীরে ্সেণি হরে। এই অিক্ষ্য় প্রোধ কো না হরে আমারেে ভসিেযৎ
অন্ধকাে। িাই ধমীয় অনুশািন ্ােন ও িাঙাসেে িাংস্কৃসিক ঐসিহযরক ধােরনে মধয সেরয় আমারেে
্সিত্র হরি হরি। উৎিরিে উরবাধক সিসজএমইএ’ে েেম িহ-িভা্সি সশল্প উেযাক্তা মঈন উসদ্দন
আহমে সমন্টু িরেন, মন প্রেরক সচন্তা-প্রচিনা প্রেরক িংকীণপিা ধূরয়-মুরি না প্রগরে কখরনা আত্মশুসদ্ধ হয়
না। আত্মশুসদ্ধ না হরে আনন্দও সিোেময় হরয় উরে। সিসন আরো িরেন, আমারেে েরিযকরক
প্রেশরেরম উবুদ্ধ হরয় িমাজ েগসিে ্রেে কাাঁো অ্িােন কেরি হরি। িমাজ িই এগুরি িিই
আমো ্সে্ূণপ মনুেযত্ব অজপরন িক্ষ্ম হরিা। িাই অেপননসিক মুসক্তই হরি আনন্দ উে া্রনে িিরচরয়
িড় উ্েক্ষ্য। িভা্সিে ভােরন িসিসেি ঈে আনন্দ উৎিি উে া্ন ্সেেরেে আহিায়ক প্রশখ
মাহমুে ইিহাক িরেন, ঈরেে আনরন্দে িারে োকৃ সিক প্রিৌন্দ প ও মুক্তআরো িািারিে অিগাহন
েচনায় ঈে আনন্দ উৎিি নিু ন মাত্রা িংর াজন কেরি। এই আনন্দ সনমপেিায় ও ্সিত্রিায় িকেরক
শুদ্ধ কেরেই আমারেে আনরন্দে িীমা োকরি না। চট্টগ্রারম েেমিারেে মি অনুসষ্ঠি ঈে আনন্দ
উৎিরিে আরয়াজরন উরবাধনী অনুষ্ঠারনে শুরুরি একটি িণপাঢ্য আনন্দ প্রশাভা াত্রা সিটি প্রময়রেে আ
জ ম নাসিে উদ্দীরনে প্রনিৃ রত্ব নজরুে স্কয়াে সিসি সহে প্রেরক প্রিসড়রয় সিসভন্ন িড়ক েেসক্ষ্ন প্রশরে
আিাে একই স্থারন সিরে আরি। িসিসেি ঈে আনন্দ উৎিি উে া্ন ্সেেরেে েধান িমš^য়কােী
িংস্কৃসিক কমী প্রখােরশে আেরমে িঞ্চােনারয় অনুসষ্ঠি ঈে আনন্দ উৎিরিে আরোচনায় িভায়
স্বাগি িক্তিয োরখন ্সেেরেে িেিয িসচি আিেুে মান্নান প্রিেরেৌি। প্র ােনা ্ত্র ্াে করেন
িমš^য়কােী প্রক এম মামুন োজা। শুরভো িক্তিয োরখন গ্ম
ু িেিয িসচি এ এম মসহউসদ্দন। সিরশে
অসিসে সহরিরি িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে সশল্প ও িাসণজয সিেয়ক িম্পােক
মাহিুিুে হক সময়া, শ্রসমক প্রনিা শসি িাঙাসে, সিসশষ্ট িমাজরিিক হাজী প্রমা. শাহিুসদ্দন, িঙ্গিন্ধু
িাংস্কৃসিক প্রজাে চট্টগ্রাম প্রজো িভা্সি অনু্ সিশ্বাি, িমাজ কমী সিরোত্তমা চট্টগ্রারমে প্রচয়ােমযান
িা. শারহো আরিেীন সেমা। অনুষ্ঠারন উ্সস্থি সিরেন প্রময়রেে একান্ত িহকােী িসচি োয়হান
ইউিুি, নগে ি
ু েীগ িেিয মীে আিেুে মামুন, িুমন প্রেিনাে, িংস্কৃসি কমী োরশেুে ইিোম,
মানিাসধকাে িংগেক আসমনুে হক িািু, আিেুে আসজজ, চট্টগ্রাম আইন করেরজে িারিক সভস্ এি.
কামরুে আজম প্রচৌধুেী টি্ু, প্রকন্দ্রীয় িাত্রেীরগে িারিক িহ িম্পােক িয়িাে িাপ্পী, িংস্কৃসি কমী
কসি িজে োশ, সেেী্ প্রিনগুি, েিন আচা পয, চট্টগ্রাম আইন করেরজে িারিক িভা্সি টি্ু শীে
জয়রেি েমুখ। অনুষ্ঠারনে শুরুরি উরবাধনী িংগীি ্সেরিশন করেন সনরিেন সশল্পী প্রগাষ্ঠী
্সেচােনায় রু্ম মুৎিুসদ্দ টিেু । েেীয় নৃিয ্সেরিশন করেন সনক্কন একারিমী ্সেচােনায় নৃিয
সশল্পী প্রিিু সিশ্বাি। একক িংগীি ্সেরিশন করেন িংগীি সশল্পী আোউসদ্দন িারহে, কামরুে আজম
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প্রচৌধুেী টি্ু, ্সে শােসমন, সিউটি োশ, কাজে েত্ত ও জয়বী্ প্রচৌধুেী আকাশ। আগামীকাে ১ জুোই
শসনিাে সিরকে ৪ োয় আরোচনা িভা। েধান অসিসে চট্টগ্রাম সিশ্বসিেযােরয়ে উ্াচা প েরিিে
ি.ইিরিখাে উসদ্দন প্রচৌধুেী, মুখয আরোচক চট্টগ্রাম প্রচম্বারেে িভা্সি মাহিুিুে আেম। বেসনক িীে
চট্টগ্রাম মরঞ্চে িম্পােক বিয়ে ওমে িারুক, চট্টগ্রাম িাংিাসেক ইউসনয়রনে িভা্সি সেয়াজ হায়োে
প্রচৌধুেী সিরশে অসিসে সহরিরি উ্সস্থি োকরিন।
চট্টগ্রাম- ৩০ জুন ২০১৭ সি.

ডিটোগোাং মিেথ্ পলয়ন্ট িিডপটোে শুভ উলবোধন করলেন
ডিটি মেয়র আেিোজ্ব আ.জ.ে নোডির উদ্দীন
৩০ জুন ২০১৭ সি. শুক্রিাে, সিকারে সচোগাং প্রহেথ্ ্রয়ন্ট হিস্োে সিিা প্রকরে ও প্রমানাজারিে
মধয সেরয় আনুষ্ঠাসনক ভারি শুভ উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আেহাজ্ব আ.জ.ম
নাসিে উদ্দীন। এরি িভা্সিত্ব করেন অত্র হাি্ািাে ্সেচােনা কসমটিে প্রচয়ােমযান িা. েিীে
প্রচৌধুেী। িুধী িমারিরশ েধান অসিসেে িক্তরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন িরেন, সচোগাং প্রহেথ্ ্রয়ন্ট হিস্োে প্রিিেকােী উরেযারগ েসিসষ্ঠি হাি্ািাে। প্রময়ে
িাক্তােরেে প্র্শারক িরিপাচ্চ প্রিিাধমী একটি প্র্শা িরে আখযাসয়ি করেন। নানা ধেরনে িীমািদ্ধিা
োকা িরত্তও িাক্তােরেে এই মহৎ প্র্শায় িরিপাচ্চ প্রিিা েিযাশা করেন। প্রময়ে িাক্তােরেে সিরিক
বাো ্সেচাসেি হওয়াে উ্ে গুরুত্বারো্ করেন। প্রময়ে সচোগাং প্রহেথ্ ্রয়ন্ট হিস্োে এে
উত্তরোত্তে িমৃসদ্ধ কামনা করেন। অনুষ্ঠারন সিরশে অসিসে সিরেন সিএমএ চট্টগ্রারমে িভা্সি িা.
মুসজিুে েহমান, িাধােণ িম্পােক িা. িয়িাে ইকিাে প্রচৌধুেী। উ্সস্থি সিরেন সচোগাং প্রহেথ্
্রয়ন্ট হিস্োে এে এমসি িা. আসিকুে েহমান, সনিপাহী ্সেচােক িাোউসদ্দন আেী িহ অনযানয
অসিসেিৃন্দ।
চট্টগ্রাম- ৩০ জুন ২০১৭ সি.

েোাংেোলদশ আওয়োেীেীলগর উপ কডেটির িম্পোদক এোং েোাংেোলদশ আওয়োেীেীলগর
িোলেক মকন্দ্রীয় িদিয শওকত মিোলিলনর েোতো জোিোনোরো মেগে এর েৃতুযলত
মেয়লরর মশোক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িাংোরেশ আওয়ামীেীরগে উ্ কসমটিে
িম্পােক এিং িাংোরেশ আওয়ামীেীরগে িারিক প্রকন্দ্রীয় িেিয শওকি প্রহারিরনে মািা জাহানাো
প্রিগম এে মৃিুযরি গভীে প্রশাক ও েুুঃখ েকাশ করেন। সিসন ৩০ জুন ২০১৭ সি. শুক্রিাে, এক প্রশাক
িািপ ায় মেহুমাে সিরেহী আত্মাে মাগরিোি ও প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে েসি িমরিেনা
জানান।
িাংেোদদোতো
মেো. আেদুর রডিে
জনিাংল োগ কেম কতমো

Establishment-1

Page no-2

