চট্টগ্রাম- ৪ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

সিটি মেয়র আ জ ে নাসির উদ্দীননর
িুস্থতা কােনায় খতনে মকারআন ও সেলাদ োহসিল অনুসিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন অিুস্থ হওয়ায় তাাঁে িুস্থতা কামনায় আজ
প্রিামিাে িকারে কর্পারেশরনে প্রক সি আিদুচ িত্তাে সমেনায়তরন খতরম প্রকােআন ও সমোদ
মাহসিরেে আরয়াজন কো হয়। সমোরদে ্ূরিপ ্সিত্র প্রকােআরনে খতম আদায় করেন হ েত
তারেকশাহ টাকশাহ (ে:) সময়া মাজাে ও মিসজরদে হারিজগণ। সমোদ মাহসিরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ্যারনে প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী, কাউসিেে তারেক প্রিাোয়মান প্রিসেম,
প্রমা. সগয়াি উসদ্দন, িারেহ আহরমদ প্রচৌধুেী, জয়নাে আরিদীন, নাজমুে হক সিউক, িসেম উল্লাহ
িাচ্চু , জহে োে হাজােী, আিদুে কারদে, িংেসিত ওয়ািপ কাউসিেে আঞ্জুমান আো প্রিগম,
মরনায়াে প্রিগম মসন, আসিদা আজাদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া ি.
মুহাম্মদ মুস্তাসিজুে েহমান, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমা. মঞ্জুরুে ইিোম, প্রেশাে মযাসজরেট ( ুগ্ম
প্রজো জজ) জাহানাো প্রিেরদৌি, ভােোি েধান েরকৌশেী েসিকুে ইিোম, উ্ িসচি আরশক েিুে
প্রচৌধুেী টি্ু, েধান সহিাি েিন কমপকতপ া িাইিু সদ্দন আহরমদ, ঠিকাদাে এরিাসিরয়শরনে িভা্সত
শসিউে আজম, তত্ত্বািধায়ক েরকৌশেীগণ িহ কর্পারেশরনে অনযানয ্দস্থ কমপকতপ া-কমপচােীিৃন্দ
উ্সস্থত সিরেন।
সমোদ প্রশরে সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে আশু আরোগয কামনা ও প্রদশ-জাসতে িমৃসি
কামনায় সিরশে মুনাজাত কো হয়। মুনাজাত ্সেচােনা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে এিাদত
খানাে ইমাম মাওোনা প্রমাহাম্মদ ওিমান।
চট্টগ্রাম- ৪ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

পা সপিনল মকােনর আঘাত মপনলন োননীয় মেয়র

্া স্িরে ্রে সগরয় প্রকামরে আঘাতোি অিুস্থ হওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীনরক তাাঁে িািভিরন প্রদখরত সগরয়রিন মন্ত্রী, এমস্, জাতীয় সিরকটদরেে তােকা, প্রেি
ক্লাি, িাংিাসদক ইউসনয়ন প্রনতৃ িৃন্দ ও ্দস্থ িেকাসে কমপকতপ াগণিহ প্র্শাজীিী প্রনতৃ িৃন্দ। অিুস্থ
প্রময়েরক গত শুিিাে ও শসনিাে াো প্রদখরত সগরয়রিন তাো হরেন শ্রম ও জনশসি েিািী কেযাণ
মন্ত্রী নুরুে ইিোম সিএিসি, িারিক মন্ত্রী িা. আিিারুে আসমন এমস্, িংিদ িদিয এম এ েসতি,
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ ্ি (সিসিএ) এে প্রচয়ােমযান আিদুচ িাোম, প্রেে মন্ত্রণােয় িম্পসকপ ত িংিদীয়
স্থায়ী কসমটিে িভা্সত এ সি এম িজরে কসেম প্রচৌধুেী, চট্টগ্রাম প্রজো েশািক সজল্লুে েহমান
সিসদ্দকী, দদসনক আজাদীে িম্পাদক এম এ মারেক, জাতীয় সিরকট তােকা িাসকি আে হািান,
জাতীয় সিরকটােিৃন্দ, চট্টগ্রাম প্রেি ক্লারিে িভা্সত কসেম িেওয়াে ও িাধােণ িম্পাদক শুকোে
দাশিহ প্রনতৃ িৃন্দ, চট্টগ্রাম িাংিাসদক ইউসনয়রনে িভা্সত সেয়াজ হায়দাে ও িাধােণ িম্পাদক
প্রমাহাম্মদ আেী িহ ইউসনয়ন প্রনতৃ িৃন্দ এিং িেকাসে িংস্থা ও সিসভন্ন দিরেে ্দস্থ কমপকতপ ািৃন্দ।
প্রদখরত াওয়া মন্ত্রী-এমস্ িহ সিসশষ্ট জরনো এ িময় প্রময়রেে িারে কুশে সিসনময় ও তাাঁে আশু
আরোগয কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ২ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

পসিত্র ঈদুল আযহার ঈদ জাোনত সিসিষ্টজননদর ঈনদর নাোয আদায়

্সিত্র ঈদুে আ হা মুিসেম উম্মাহে সিতীয় েধান ধমীয় উৎিি । মহান আল্লাহ ্ারকে িন্তুসষ্টে জনয
হ েত ইব্রাসহম (আঃ) এে আত্মতযাগ অনু্ম আদরশপে সনদশপন প্রকােিান। তযারগে মহান মসহমায়
উদ্ভাসিত হওয়াে সদন ্সিত্র ঈদুে আ হা। আল্লাহে েসত অসিচে আস্থা ও সিশ্বাি এিং ্শু
প্রকােিানীে মাধযরম আল্লাহে দেিারে সনরজরদে উৎিগপ কোে ্সিত্র ঈদুে আ হা চট্টগ্রারম োর াগয
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ধমীয় ভািগম্ভীে ্সেরিরশে মধয সদরয় ্াসেত হরয়রি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িযিস্থা্নায় গত
শসনিাে, িকারে অনুসিত ্সিত্র ঈদুে আ হাে েেম জামাত জসময়তু ে িাোহ জাতীয় মিসজরদ এিং
সিতীয় জামাত িহ নগেীে োেসদঘী জারম িমসজদ, িাকসেয়া প্রেসিয়াম, আরেসিন নগে জারম
মিসজদ এিং নগেীে ৪১টি ওয়ারিপে ১৬৬ মিসজদ ও ময়দারন ঈদ জামারতে আরয়াজন কো হয়।
জসময়তু ে িাোহ জারম মিসজদ ময়দারনে েেম জামাত িকাে ৭ টা ৪৫ সমসনরট অনুসিত হয়। এরত
ইমামসত করেন জাতীয় মিসজদ জসময়তু ে িাোহ্’ে খসতি আল্লামা আেহাজ্ব দিয়দ আিু তারেি

প্রমাহাম্মদ আোউদ্দীন আে কারদেী, মুহাসদ্দি জারময়া আহমসদয়া িু ন্নীয়া আসেয়া মাদ্রািা, চট্টগ্রাম । এ
জামারত েিািী কেযাণ ও দিরদসশক কমপিংস্থান মন্ত্রী আেহাজ্ব নুরুে ইিোম সিএিসি, িারিক প্রময়ে ও
মন্ত্রী মীে প্রমাহাম্মদ নাসিে উদ্দীন, িারিক প্রময়ে মাহমুদে
ু ইিোম প্রচৌধুেী, োজনীসতক প্রমািরেম
উসদ্দন আহমদ, প্রিাোয়মান আেম প্রশঠ, িা.শাহাদাত প্রহারিন,কর্পারেশরনে ্যারনে প্রময়ে প্রচৌধুেী
হািান মাহমুদ হািনী, িারিক িাংিদ, কাউসিেে, সিসভন্ন োজননসতক দরেে উচ্চ্দস্থ প্রনতৃ িৃন্দ িহ
িেকােী কমপকতপ া, িামাসজক িংগঠরনে প্রনতৃ িৃন্দ এিং হাজাে হাজাে ধমপোণ মুিসল্লো উ্সস্থত
সিরেন। নামাজ ও খুৎিা প্রশরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন অিুস্থ হওয়ায়
তাাঁে দ্রুত আরোগয ও প্রদশ-জাসতে িমৃসি কামনা করে প্রমানাজাত কো হয়। প্রমানাজাত ্সেচােনা
করেন জাতীয় মিসজদ জসময়তু ে িাোহ্’ে খসতি আল্লামা আেহাজ্ব দিয়দ আিু তারেি প্রমাহাম্মদ
আোউদ্দীন আে কারদেী। জসময়তু ে িাোহ জাতীয় মিসজদ ময়দারনে সিতীয় জামারত ইমামসত
করেন জাতীয় মিসজদ জসময়তু ে িাোহ্’ে সিসনয়ে প্র্শ ইমাম হ েতু ে আোমা আেহাজ্ব মাওোনা
নূে প্রমাহাম্মদ সিসদ্দকী। ৪১টি ওয়ারিপ িংসিষ্ট কাউসিেেগণ ঈদ জামারত উ্সস্থত সিরেন।
চট্টগ্রাম- ২ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

মকারিানীর পশুর িজ্য নাসি-ভুঁ ু সি অপিারণ কায্ ক্রে পসরদি্ নন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এিােও সিরকে ৫ টাে মরধয প্রকােিানী ্শুে িজপয অ্িােরণে কাজ
িিেতাে িারে শতভাগ িম্পন্ন করেরি। গত শসনিাে ্সিত্র প্রকােিানীে সদন সিরকরে নগেীে
সিসভন্ন ওয়ািপ ও গুরুত্ব্ূণপ িড়ক িমূরহ িরেজসমরন উ্সস্থত হরয় িজপয, নাসড়ভুাঁ সড় অ্িােণ কা পিম
্সেদশপন ও তদােসক করেন কর্পারেশরনে ্যারনে প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী ও অধযা্ক
সনিাে উসদ্দন আহরমদ মঞ্জু, িজপয ষ্টযাসডং কসমটিে প্রচয়ােমযান দশিাে দাশ িুমন, ভােোি েধান
সনিপাহী কমপকতপ া ি. মুহাম্মদ মুস্তাসিজুে েহমান, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমা. মঞ্জুরুে ইিোম, েধান
্সেচ্ছন্ন কমপকতপ া প্রশখ শসিকুে মান্নান সিসদ্দকী েমুখ। ্সেদশপনকারে ্যারনে প্রময়ে, েধান সনিপাহী
কমপকতপ া ্শু িজপয অ্িােরণ িহর াসগতা কোয় নগেিািীরক ধনযিাদ জানান। তাো িরেন,
সনধপাসেত স্থারন প্রকােিানীে জনয কর্পারেশরনে ্ি প্রেরক গত ১ িিাহ ািত নগেিািীে িরচতনতা
িৃসষ্টে জনয মাইসকং, সেিরেট, হযাডসিে সিতেণ কো হয়। এরত আমো আশানুরু্ িাড়া প্র্রয়সি। এ
কা পিম এিাে ্ুরো্ুসে িিে না হরেও আগামী িিরে শতভাগ িিেতা আিরি িরে আশা কো
ায়। এ িময় তাো নগেিািীে িারে কুশে ও শুরভচ্ছা সিসনমরয়ে ্াশা্াসশ িজপয, নাসড়ভুাঁ সড় ও
প্রকােিানীে ্শুে উসচ্ছষ্ট অংশ সনধপাসেত িাষ্টসিরন প্রিোে অনুরোধ জানান।
িংিাদদাতা
মো. আিদুর রসহে
জনিংনযাগ কে্ কত্া
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