চট্টগ্রাম- ১০ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে এে
শাসেসেক িুস্থতা কামোয় ২৪ েং উত্তে আগ্রাবাদ ওয়ার্প
আওয়ামীলীরেে সমলাদ ও মদায়া মাহসিল অেুসিত

১০ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি. িাদ আছে নগেীে ভান্ডাে মারকপ টস্থ সিয়দ হািান আলী জারম মিসজরদ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন এে শাসেসেক িুস্থতা কামনায় ২৪ নং উত্তে
আগ্রািাদ ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে উরদযারগ সমলাদ ও প্রদায়া মাহসিল অনুসিত হয়। প্রমানাজাত
্সেচালনা করেন মাওলানা প্রমাহাম্মদ মহসিন। প্রমানাজারত আল্লাহে দেিারে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন শাসেসেক িুস্থতা িহ প্রদশ ও জাসতে শাসি ও সস্থসতশীলতা
কামনা কো হয়। প্রমানাজারত ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িভা্সত সিয়দ প্রমাহাম্মদ জাকাসেয়া,
কাউসিলে নাজমুল হক সর্উক, ওয়ার্প আওয়ামীলীরগে িহিভা্সত আিদুি িামাদ, প্রমা. িাহাি
উসদ্দন, িমাজ কলযাণ িম্পাদক প্রমা. ইউিুি, মুসির াদ্ধা কামাল উসদ্দন েহমানী, প্রমা. আিছাে, প্রমা.
মািুদ, প্রমা. মুখতাে আহমদ, শসিউল আলম, ুিলীগ প্রনতা সিয়দ প্রমা. উমে িারুক, প্রমা. সলটন, প্রমা.
োসি, িাজ্জাদ, িাসকল, ছাত্রলীগ প্রনতা প্রমা. প্রেজা, প্রমা. জসহে, প্রমা. আসিি, প্রমা. তারেক ও ওমে
শসেি িহ মুিসল্লো অংশগ্রহণ করেন।
চট্টগ্রাম- ১০ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.

অিুস্থ মময়েরক মদখরত মেরলে
িড়ক ্সেবহে শ্রসমক মেতৃ বৃন্দ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে অিুস্থ আ জ ম নাসছে উদ্দীনরক ৯ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি. োরত তাাঁে
িািভিরন প্রদখরত আরিন িড়ক ্সেিহন শ্রসমক িংগঠরনে প্রনতৃ িৃন্দ। এ িময় তাো প্রময়রেে ্ারশ
অিস্থান করে তাাঁে েসত িহমসমপতা েকাশ করে সচসকৎিাে প্রখাাঁজ খিে প্রনন। শ্রসমক প্রনতৃ িৃন্দ প্রময়রেে
িারে মতসিসনমরয় তাো ানজট সনেিন, টাসমপনাল সনমপাণ িহ নানা সিষয়গুরলা তু রল ধেরন। প্রময়ে
আ জ ম নাসছে উদ্দীন চাে-্াাঁচ তলা ৪টি গাসড় ্াসকং প্রজান সনমপারণে জনয িংসিষ্ট মন্ত্রণালরয় েকল্প
প্রেেরনে সিষয়টি শ্রসমক প্রনতারদে অিসহত করেন। প্রময়রেে িারে িাক্ষারতে িময় ্সেিহন শ্রসমক
প্রনতা রুহুল আসমনা, প্রমা. মুছা, েসিউল মওলা, অসল আহমদ, আিদুচ ছিুে, শসিকুে েহমান, আিদুল
গিু ে, ইকিাল প্রহারিন প্রচৌধুেী, আিদুল নসি প্রলদু, জসহরুল ইিলামিহ প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সছরলন।
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আোমীকাল ১১ মিরেম্বে টাক্সরিািপ
এে িভা অেুসিত হরব

চট্টগ্রাম মহানগেীে োকৃ সতক খালিমূহ হরত অবিধ দখলদােগণরক উরেদ কা পক্রম ্সেচালনা ও
সনয়সমত মসনটসেং কোে জনয জনেসতসনসধ ও কমপকতপ াে িমন্বরয় গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে
স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে গঠিত টাক্সরিািপ এে িভা আগামীকাল ১১ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি.
প্রিামিাে, সিকাল িারড় সতন টায়, আন্দেসকল্লাস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে
উদ্দীরনে িািভিরনে ৬ি তলায় অনুসিত হরি। িভায় কসমটিে িকল িদিযরদে োিমরয় উ্সস্থত
োকাে জনয কসমটিে িদিয িসচি অনুরোধ জাসনরয়রছন।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া
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