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চট্টগ্রাম- ৪ জানুয়াসে ২০১৮সি.

বিদেশ সফর শশদে চট্টগ্রাম বফদর চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীদগর
ভারপ্রাপ্ত সভাপবির সাদে বসটি শময়দরর শসৌজনয সাক্ষাি
সিরেরশ িযসিগত িফে প্রশরে চট্টগ্রারম সফরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পােক আ জ ম নাসিে উদ্দীন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে ভােোি িভা্সত মাহতাি উসদ্দন প্রচৌধুেীে িারে ৪ জানুয়াসে
২০১৮ সি. িৃহষ্পসতিাে, িন্ধ্যায় োম্াড়াস্থ জনরনতা মেহুম জহুে আহমে প্রচৌধুেীে
িািভিরন প্রিৌজনয িাক্ষাত করেন। িাক্ষারত চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক
সিেয়, িংগঠরনে িারিক িভা্সত ও িারিক সিটি প্রময়ে েয়াত প্রনতা আলহাজ্ব এ সি
এম মসহউসদ্দন প্রচৌধুেীে প্রশাকিভা আরয়াজন িহ নানা সিেরয় মতসিসনময় করেন।
িাক্ষাত বিঠরক আিন্ন জাতীয় িংিে সনিপাচনরক গুরুত্ব সেরয় তৃ ণমূল ্ পারয় িংগঠরনে
সভত্রক আরো মজিুত ও শসিশালী কোে সিেরয় আরলাচনা অনুসিত হয়। তাো
িিপরক্ষরে িংগঠরনে ঐকয, ভ্রাতৃ ত্ব ও িংহসত অটু ট প্রেরখ গণেজাতন্ত্রী িাংলারেশ িেকারেে
েধানমন্ত্রী জনরনেী প্রশখ হাসিনাে উন্নয়ন, অগ্রগসত, িেকাে ও আওয়ামীলীরগে উজ্জ্বল
ভািমূসতপ িমুন্নত োখাে িিপাত্মক োয়াি প্রনয়া এিং গঠনতরন্ত্রে আরলারক িংগঠনরক
্সেচালনাে সিেরয় উভরয় ঐকযমত প্র্ােন করেন। এিময় চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে উ্রেষ্টা িফে আলী, িাংগঠসনক িম্পােক প্রনামান আল মাহমুে, সনিপাহী
কসমটিে িেিয প্রিলাল আহমে, িখরতয়াে উসদ্দন খান, আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রমাহাম্মে ইিা,
োয়হান ইউিুফ িহ সিসভন্ন স্তরেে প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ৪ জানুয়াসে ২০১৮সি.

সরকাবর কমাসস কদলদজ িাাংলাদেশ ছাত্রলীদগর ৭০ িম প্রবিষ্ঠািাবেস কী’র
অনুষ্ঠাদন শময়র আ জ ম নাবছর উদ্দীন িাাংলাদেশ ছাত্রলীগ সমদয়র সাহসী
সন্তানদের বনদয় শেশ ও জাবির কলযাদন েৃপ্ত পাদয় এবগদয় চদলদছ
িাংলারেশ িােলীগ চট্টগ্রাম িেকাসে কমািপ করলজ শাখা িােলীরগে ৭০তম েসতিা
িাসেপকী উেযা্ন করেরি। চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীগ িাধােণ িম্পােক ও চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন েধান অসতসে সহরিরি উ্সস্থত প্রেরক
িাংলারেশ িােলীরগে ৭০ তম েসতিা িাসেপকীে প্রকক প্রকরট, প্রিলুন ও প্রফষ্টুন উসড়রয়
কমপিূচীে উরবাধন করেন। ৪ জানুয়াসে ২০১৮ সি. িৃহষ্পসতিাে, েু্ুরে িেকাসে কমািপ
করলজ োঙ্গরন অনুসিত এ কমপিূসচরত চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীগ উ্রেষ্টা প্রকন্দ্রীয়
শ্রসমক লীগ
ুগ্ম িাধােণ িম্পােক আলহাজ্ব শফে আলী,মহানগে আওয়ামী লীগ
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উ্রেষ্টা প্রশখ মাহমুে ইিহাক, িাংগঠসনক িম্পােক প্রচৌধুেী হািান মাহমুে হািনী,চসিক
কাউসিলে আিেুল কারেে, নাজমুল হক সিউক, নগে ুিলীগ প্রনতা জারিেুল আলম
িুমন,প্রহলাল উসদ্দন প্রহলাল,প্রকন্দ্রীয় িােরনতা আিেুল্লাহ আল মামুন,ইয়াসিে আোফাত,
িাইফু ল আলম সলমন, মহানগে িােলীরগে
ুগ্ম িাধােন িম্পােক সমেুন মসল্লক,
িাংগঠসনক িম্পােক ওয়ারহে োরিলিহ নগে িােলীগ প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
িাংলারেশ িােলীরগে ৭০ তম েসতিািাসেপকীে অনুিারন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীগ
িাধােণ িম্পােক ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
িাংলারেশ িােলীগ িমরয়ে িাহিী িন্তানরেে সনরয় প্রেশ ও জাসতে কলযারন েৃি ্ারয়
এসগরয় চরলরি। জন্মলগ্ন প্রেরকই ভাোে অসধকাে, সশক্ষাে অসধকাে, িাঙাসলে স্বায়ত্বশািন
েসতিা, ্াসকস্তাসন বস্বেশািরনে সিরুরে গণঅভু যত্থান, িরিপা্সে স্বাসধকাে ও স্বাধীনতা
আরন্দালরনে িফল িাহিী িংগঠন সহরিরি ইসতহারি প্রগৌেরিে স্থান েখল করে আরি।
প্রময়ে িরলন, সশক্ষা, শাসন্ত , েগসতে মত মানসিয় প্রলাগান সেরয় গরড় উঠা এ িংগঠন
তারুরনযে উচ্ছল োনিনযায় ইসতহািরক িামরন প্রেরখ অশুভ শসিে সিরুরে িঙ্গিন্ধ্ুে
আেশপ িাস্তিায়রনে লরক্ষয এসগরয়
ারচ্ছ। সতসন িঙ্গিন্ধ্ুে ভাোয় িরলন, িােলীরগে
ইসতহাি, িাঙাসল জাসতে ইসতহাি, িাংলারেরশে ইসতহাি। সতসন আরো িরলন, ইসতহারিে
িাাঁরক িাাঁরক ্ে ্সেক্রমায় এ িংগঠরনে প্রনতা কমীো জাতীয় োজনীসতরক এসগরয় সনরয়
ারচ্ছ। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িােলীগ প্রমধািী িােরেে িংগঠন। ১৬
প্রকাটি মানুরেে সিশ্বাি ও আস্থাে ঠিকানা এ িংগঠন। িঙ্গিন্ধ্ুে আেশপ িাস্তিায়ন এিং
জনরনেী প্রশখ হাসিনাে সভশন িাস্তিায়রন িােলীগ িােরেে আস্থা ও সিশ্বাি সনরয়
সনেলিভারি োসয়ত্ব ্ালন করে ারি। সতসন আশা করেন, ইসতহাি, ঐসতহয, প্রগৌেি,
অহংকাে ও স্বণপালী অতীরতে ্ে ধরে
জঙ্গীিাে ও িন্ত্রািিারেে অশুভ শসিে
্োজয় সনসিত করে প্রেশরক কাংসখত লরক্ষয প্র্ৌরি প্রেরি িােলীগ। সতসন েজন্ম
্েম্পোয় িােরেে িােলীরগে ্তাকাতরল িমরিত হওয়াে আহিান জানান।
সাংিােোিা
শমা. আিেুর রবহম
জনসাংদ াগ কমস কিসা
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