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৯ জুন ২০১৮ সি.
শ্রমিক নেতা হামিিুর রহিাে হামিি স্মরনে নরাজাদানদর িানে
ঈদ সািগ্রী মিতরণ অেুষ্ঠানে িােেীয় নিয়র আ জ ি োমির উদ্দীে
মাননীয় প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলরিন, জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা িাংলাে গেীি দুুঃখী মানুরেে আশা ভেিাে ঠিকানা।
আওয়ামীলগ গেীি ও অিহায় মানুরেে ্ারশ প্রেরক োজনীসি করে। মানুরেে ভারলািািা,আস্থা ও
সিশ্বািই আওয়ামীলীরগে োজনীসি। ক্ষু ধামুক্ত-দাসেদ্রমুক্ত প্রিানাে িাংলা গড়াে েিযরয় প্রদশ
্সেচালনা কেরিন প্রশখ হাসিানা। প্রময়ে িরলন, িঙ্গিন্ধু মানুরেে মুরখ হাসি ফু টারি প্রচরয়সিরলন।
আজ িাাঁে কনযা দাসেদ্র সনেিন করে মানুরেে মুরখ হাসি ফু টারনাে জনয িামাসজক সনো্ত্তা ও
কমপিংস্থান িহ নানা উরদযাগ গ্রহণ করে প্রদশরক উন্নয়নশীল প্রদরশ উসন্নি করেরিন। আশা কো
ারে, প্রশখ হাসিনাে হারি োষ্ট্র ্সেচালনাে দাসয়ত্ব োকরল প্রদরশ গেীরিে িংখযা ধীরে ধীরে
শুরনযে প্রকাটায় প্রনরম আিরি। আ জ ম নাসিে উদ্দীন হিদসেদ্র ও দসেদ্র জনরগাসিে িন্তানরদে
সশক্ষায়-দীক্ষায় আরলাসকি মানুে সহরিরি গরড় প্রিালাে আহিান জানান। ৮ জুন ২০১৮ সি.
শুক্রিাে, িকারল, দসক্ষণ িাকসলয়া ইিহাক এে ্ুরলে ্ারশ মীে মহরল ১৯ নং ওয়ার্প
আওয়ামীলীগ, আওয়ামী ুিলীগ,আওয়ামীরিোরিিকলীগ, শ্রসমকলীগ ও িাত্রলীগ প্র ৌেভারি
শ্রসমক প্রনিা মেহুম হাসিিুে েহমান হাসিি এে আত্মাে মাগরফোি কামনায় ৫ শি গেীি
দুুঃস্থরদে মারে ঈদ িামগ্রী সিিেণ অনুষ্ঠারন েধান অসিসেে ভােরন প্রময়ে এ আহিান জানান।
িাকসলয়া োনা আওয়ামীলীরগে িাধােন িম্পাদক সিসদ্দক আলম এে িভা্সিরত্ব এিং িাত্রলীগ
প্রনিা প্রমাহাম্মদ শেীফ প্রহািাইন এে উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠি ঈদ িামগ্রী সিিেণ অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম

মহানগে আওয়ামীলীরগে িদিয িখরিয়াে উসদ্দন খান, আিু প্রমাহাম্মদ মসহউসদ্দন, আসজজুে
েহমান, এি এম মসহউসদ্দন, প্রগালাম েব্বানী মসন, িসফউল আ ম িাহাে, এি এম কামাল উসদ্দন,
ফারুক উসদ্দন র্াসলম, িফাজ্জল প্রহারিন অ্ু, প্রমাহাম্মদ হারুন, সেফাি উসদ্দন িািু, আফিাে
উসদ্দন প্রচৌধুেী, প্রিলাইমান, র্াসলম, অ্ু,জুরয়ল,জুনারয়দ, িসফক,প্রিােহান,িুজন,িারেক,
ইব্রাহীম, িম্রাট, িাসনম িহ অনযো িক্তিয োরখন। অনুষ্ঠারন প্রময়ে দুস্থরদে মারে ঈদ িামগ্রী িু রল
প্রদন।
৯ জুন ২০১৮ সি.
৭েং পমিি ন ালশহর ওয়ানডে কিী সিানিশ, সদসয েিায়ে ও
সংগ্রহ কিে সমূ িনত িােেীয় নিয়র আ জ ি োমির উদ্দীে
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে ভােোি িভা্সি মাহিাি উসদ্দন প্রচৌধুেী িরলরিন, িন্ত্রাি,
জঙ্গীিাদ ও মাদরকে মহাগ্রাি প্রেরক প্রদশ ও জাসিরক েক্ষায় জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে প্রকান সিকল্প
প্রনই। আিন্ন জািীয় িংিদ সনিপাচরন আওয়ামীলীগরক জয়ী কোে জনয িিপস্তরেে প্রনিাকমীরদে
িুদঢ়ৃ ঐকয গরড় িু লরি হরি। ৯ জুন ২০১৮ সি. শসনিাে িকারল সচটাগাং ্াকপ কনরভনশন
প্রিন্টারে ৭নং ্সিম প্রোলশহে ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে কমী িমারিশ ও িদিয নিায়ন এিং
িংগ্রহ অনুষ্ঠারন েধান অসিসেে ভােরন সিসন একো িরলন। স্থানীয় ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে
িভা্সি কাজী োরশদ আলী জাহাঙ্গীরেে িভা্সিরত্ব অনুসষ্ঠি কমী িমারিশ ও িদিয নিায়ন ও
িংগ্রহ অনুষ্ঠারন েধান আরলাচক সিরলন মাননীয় প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে
িাধােন িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সিরশে অসিসে সিরলন মহানগে আওয়ামীলীরগে
ুগ্ম িাধােণ িম্পাদক এম প্রেজাউল কসেম প্রচৌধুেী, িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মাহমুদ,
মসহলা সিেয়ক িম্পাসদকা চসিক ্যারনল প্রময়ে সমরিি প্রজািাইো নাসগপি খান, িদিয িারিক
কসমশনাে প্রমা. ইয়াকুি। ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক আিদুে েসহরমে উ্স্থা্নায়
অনুসষ্ঠি কমী িমারিশ ও িদিয নিায়ন ও িংগ্রহ অনুষ্ঠারন িংেসক্ষি ওয়ার্প কাউসিলে প্রজিসমন
্ােসভন প্রজিী, ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে েচাে িম্পাদক িাজুল ইিলাম ও এ ইউসনট
আওয়ামীলীরগে িভা্সি আিুল কালাম িদ্দপ াে িক্তিয োরখন। অনুষ্ঠারনে েধান আরলাচক

মাননীয় প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলন, আওয়ামীলীরগে প্রনিাকমীো সনভপ রয় ্ে চলরিন। চলাে ্রে েসিকুলিা ও েসিিন্ধকিা
উরত্তােণ করে অসভি লরক্ষ প্র্ৌিরি হরি। িাধােণ মানুরেে ভারলািািা োকরল অিম্ভি িম্ভি কো
িম্ভি। অিীরিে অসভজ্ঞিা, িিপ মান িাস্তিিাে সনসেরখ আগামী সদরন আওয়ামীলীগরক জনগরণে
হৃদরয় স্থান কোে জনয গঠনমূলক কমপকান্ড ্সেচালনা কেরি হরি। প্রময়ে িরলন,
আওয়ামীলীরগে গঠনিন্ত্র ও প্র ােণা ্রত্রে সভসত্তরি িংগঠন ্সেচাসলি হয়। এ দরল অনুেরিরশে
প্রকান িুর াগ প্রনই। াো িুর াগ িন্ধানী িারদেরক সচসিি করে গঠনমূলকভারি ্দরক্ষ্ গ্রহণ
কেরি হরি। সিসন িৎ, সনসভপ ক ও সনরিসদি োণ িাধােণ জনগণরক আওয়ামীলীরগে ্িাকা িরল
িমরিি হওয়াে আহিান জানান। ্রে মহানগে আওয়ামীলীরগে িভা্সি মাহিাি উসদ্দন
প্রচৌধুেী ও িাধােণ িম্পাদক এিং সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িদিয নিায়ন ও নিু ন
িদিযরদে হারি হারি আওয়ামীলীরগে িদিয ফেম িু রল প্রদন।
৯ জুন ২০১৮ সি.
সািামজক সংগঠে তারুনণযর আনয়াজনে ৫ শত এমতি মশক্ষার্থীনদর
িানে ঈদ সািগ্রী মিতরণ করনলে নিয়র আ জ ি োমির উদ্দীে
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িামাসজক দায়িদ্ধিা প্রেরক এসিমরদে হক
আদায় কেরি হরি। এ লরক্ষ িারুণয এসিমরদে ্ারশ দাাঁসড়রয় ঈদ িামগ্রী সিিেণ িামাসজক
কা পক্ররমে একটি অংশ। সিসন আশা করেন, িমারজে সিত্তশালীো গেীি সনেহ মানুরেে হক
আদারয় প্রিসশ প্রিসশ িৎ্ে হরিন। ফরল ধীরে ধীরে দাসেদ্র করম আিরি। এ েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন,
জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকাে দাসেদ্র সনেিরন িামাসজক প্রিিু নীে আওিায় নানামুখী উরদযাগ
গ্রহণ কোয় প্রদরশ দসেরদ্রে িংখযা কমরি শুরু করেরি। িেকারেে ধাো িাসহকিা অিযাহি
োকরল িাংলারদশ ক্ষু ধা, দাসেদ্রমুক্ত প্রিানাে িাংলায় উ্নীি হরি। প্রময়ে িমারজে নানা প্রশ্রসণ ও
প্র্শাে িক্ষম িকলরক দাসেদ্র সনেিরন অিদান োখাে আহŸাান জানান। ৯ জুন ২০১৮ সি.
শসনিাে, দু্ুরে প্রদওয়ানহাট সিটি কর্পারেশন করলজ সমলনায়িরন িামাসজক িংগঠন িারুরণযে

আরয়াজরন ৩টি এসিমখানাে ৫ শি এসিম সশক্ষােীরদে মারজ ঈদ িামগ্রী সিিেণ অনুষ্ঠারন েধান
অসিসেে ভােরন প্রময়ে এ আহŸাান জানান । িংগঠরনে আহিায়ক আিদুে েসশদ প্রলাকমারনে
িভা্সিরত্ব ও উ্স্থা্নায় অনুসষ্ঠি ঈদ িামগ্রী সিিেণ অনুষ্ঠারন সিরশে অসিসে সিরলন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে িদিয ও কাউসিলে প্রমাহাম্মদ জারিদ, িংেসক্ষি ওয়ার্প কাউসিলে
ফােহানা জারিদ, ২৪নং ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক সিয়দ প্রমা. জাকাসেয়া জকু,
চট্টগ্রাম প্রেি ক্লারিে ুগ্ম িাধােণ িম্পাদক প্রচৌধুেী ফসেদ, প্রদওয়ানহাট করলরজে সেসি্াল সেনু
আো প্রিগম, আওয়ামীলীগ প্রনিা আিদুল মান্নান প্রফেরদৌি, ইসদ্রি কারজমী। মরে উ্সিি সিরলন
িারুরণযে িংগঠক েসফকুল ইিলাম অ্ু, প্রেজাউল আলম েসন, আচােউল্লাহ আসদল, মসফজুে
েহমান দুলাল, এম এ প্রনওয়াজ, আইয়ুি প্রচৌধুেী, প্রমা. জারিদ আলম, আলাউসদ্দন িািু, নাসজম
উসদ্দন, োরশদুল ইিলাম, শাসহন খান, টু টু ল, সজিান ও আসেসফনিহ অনযো । ্রে প্রময়ে এসিম
সশক্ষােীরদে ঈদ িামগ্রী িু রল প্রদন।
৯ জুন ২০১৮ সি.
আওয়ািীলীগ নেতা ফমরদুল আলি ও িাহরাইে প্রিাসী শাহআলি এর
সহন াগীতায় নসলাই নিমশে, নঠলাগামি ও ঈদ সািগ্রী মিতরণ
অেুষ্ঠানে নিয়র আ জ ি োমির উদ্দীে
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, মাননীয় েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে
িেকাে ক্ষমিা গ্রহরণে আরগ প্রদরশ গেীরিে িংখযা সিল প্রমাট জনিংখযাে ৪২ শিাংশ। িিপ মারন
প্রদরশ গেীরিে হাে মাত্র ২২ শিাংশ। আগামী সনিপাচরন আওয়ামীলীগ সনিপাসচি হরল প্রদরশ আে
প্রকউ গেীি োকরি না। সিসন িরলন, এভারি চলরি োকরল প্রদরশ দাসেদ্র হাে শূরণযে প্রকাটায় প্রনরম
আিরি। িেকারেে কমপিূসচে কােরণ প্রদরশ কমপিংস্থান িৃসি হরে। আশা কো ায়, িেকারেে
সভশন অনু ায়ী প্রদশ মধযম আরয়ে প্রদরশ উন্নীি হরি। িক্তরিয সিসন আরো িরলন, আমারদে
িাধােণ জনিাধােণরক এই কোটা অনুধািন কেরি হরি প্র আওয়ামীলীরগে িেকােই জনগরণে
ভাগয উন্নয়রনে িেকাে। জনগরণে স্বােপ িংেক্ষরন আওয়ামীলীগই িিিময় জনগরণে িারে সিল,
আরি এিং ভসিেযরিও োকরি। সিসন দল-মি সনসিপরশরে িকলরক আওয়ামীলীরগে ্িাকা িরল

িমরিি হওয়াে আহিান জানান। ৯ জুন ২০১৮ সি. শসনিাে, দু্ুরে মুন কসমউসনটি প্রিন্টারে
্রিঙ্গা োনা আওয়ামী

ুিলীরগে উরদযারগ আওয়ামীলীগ প্রনিা ফসেদুল আলম ও িাহোইন

েিািী শাহআলম এে িহর াসগিায় ১০ প্রিলাই প্রমসশন, ১৫টি প্রঠলাগাসড় ও ৫শি গেীি দুুঃস্থরদে
ঈদ িামগ্রী সিিেণ অনুষ্ঠারন েধান অসিসেে ভােরন প্রময়ে এ আহিান জানান। এরি িভা্সিত্ব
করেন আওয়ামীলীগ প্রনিা প্রমা. ফসেদুল আলম। অনুষ্ঠারন িক্তিয োরখন মহানগে
আওয়ামীলীরগে িদিয কামরুল হািান িুলু, মহানগে কৃ েক লীরগে

ুগ্ম আহিায়ক কাজী

আরনায়াে হাসফজ, ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িাধােণ িম্পাদক জয়নাল আরিদীন আজাদ, িহ
িভা্সি প্রমাহাম্মদ আলী, িারিক িাধােণ িম্পাদক শাহাদাি হািান, িারিক কসমশনাে প্রমা.
আিলাম, শ্রসমক প্রনিা প্রমা. ইউনুি, প্রমা. প্রহারিন, প্রমা. ইয়াকুি, আওয়ামীলীগ প্রনিা প্রিকান্দে
প্রকাম্পানী, িুমন, আওয়ামী

ুিলীগ প্রনিা নজরুল ইিলাম সমন্টু, আমজাদ প্রহারিন, মহানগে

িাত্রলীগ প্রনিা এি এম হুমায়ুন কসিে আজাদ, ইমসিয়াজ প্রচৌধুেী সিরু, িারহদুে েহমান আদে,
আলাউসদ্দন জুরয়ল, সেয়াদ, কামাল, িামিুল হক, আলাউসদ্দন, জাওয়াদ আলী িুলু, িাধনিহ
অনযো। ্রে প্রময়ে প্রিলাই প্রমসশন, প্রঠলাগাসড় ও ঈদ িামগ্রী সিিেণ করেন।
িংিাদদািা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকিপ া
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

