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চট্টগ্রাম-১৮ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পোররেশরনেরে মময়রে আ জ ম নোসছিরে উদ্দীনে রসরেবাররেরে
সিদসি্যরদরে সনেরয় ইউররোরররে ৭সটি মদশ ভ্রমরনেরে উরদ্দরশ্য চট্টগ্রাম ছিাড়রলেনে
ভারেপ্রাপ্ত মময়রে এরে দাসয়ত্ব মররলেনে সনেছিারে উসদ্দনে আহমদ মঞ্জু

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন রসরেবিাররেরে সিদসি্যরদরে সনরয়
বি্যসক্তিগত সিফররে ইউররোরররে তু সকর্পে , পনদারেল্যান, সিুইজারেল্যান, পসাভাসনয়া, অসস্ট্রিয়া,
জামর্পোনী ও ফ্রান্সসিহ ৭সটি পদশ ভ্রমণ করোরে উরদ্দরশ্য ১৮ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. চট্টগ্রাম ত্যাগ
কররেন। সতসন সিরসরেবিাররে সবিরকল ৪ টিা ১০ সমসনরটি ইউএসি বিাংলা সবিমান পযারগ চট্টগ্রাম
ত্যাগ কররেন। পময়রে ১৯ সডিরসিম্বরে পভারে রোত ৪৫ সমসনরটিরে সিময় আসমরোত এয়ারেলাইনসি
(Emirates Airline Boeing 777-300ER JET) পযারগ দুবিাই এরে উরদ্দরশ্য ঢাকা শাহজালাল
আন্তজর্পে াসতক সবিমান বিন্দরে ত্যাগ করেরবিন। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন ২ জানুয়াসরে
২০১৮ সখ. রোত ১১ টিায় একই সবিমান পযারগ ঢাকা শাহজালাল আন্তজর্পে াসতক সবিমান
বিন্দররে পরৌছিরবিন বিরল আশা করো যারচ । সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীরনরে সবিরদশ
সিফরে কাসলন সিময় ভারেপ্রোপ পময়রে ররদ দাসয়ত্ব রালন করেরবিন র্যারনল পময়রে -৩ সনছিারে
উসদ্দন আহমদ মঞ্জু।
চট্টগ্রাম-১৮ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

নেগরেীরে ৬ নেং ওয়াররর্পে ১ মকাসটি ৬ লেক্ষ টিাকা ব্যরয় সনেসমর্পেত খাজা মরোর উন্নয়রনেরে
কাজ এবং ৯৮ লেক্ষ টিাকা ব্যরয় ২৮নেং রাঠানেটিু লেী ওয়াররর্পে সনেসমর্পেত কাকুসরেয়া
রাড়া নেসজরে ভান্ডারে মলেইরনেরে সিমাপ্ত উন্নয়নে কারজরে উরদ্বাধনে করেরলেনে মময়রে
আ জ ম নোসছিরে উদ্দীনে
১৭ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে, সিকারল চট্টগ্রাম নগরেীরে ৬নং রূবির্পে পষালশহরে ওয়ারডির্পে
এসডিসর প্রেকল্পভূ ক্তি ১ পকাসটি ৬ লক্ষ টিাকা বি্যরয় সনসমর্পেত খাজা পরোরডির্পে রে লটি -১ এরে উন্নয়ন
কাজ ফলক উরন্মাচন এবিং ১৮ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. পসিামবিারে, সিকারল ৯৮ লক্ষ টিাকা
বি্যরয় ২৮নং রাঠানটিু লী ওয়ারডির্পে সনসমর্পেত কাকুসরেয়া রাড়া নসজরে ভানারে পলইরনরে সিমাপ
উন্নয়ন কারজরে শুভ উরদ্বাধন কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন। সতসন ফলক উরন্মাচন ও মুনাজারতরে মধ্য সদরয় সিড়ক উন্নয়রনরে কাজগুরলা
উরদ্বাধন কররেন। এ সিময় স্থানীয় ৬নং ওয়াডির্পে কাউসন্সলরে এম.আশরোফুল আলম, ২৮নং

ওয়াডির্পে কাউসন্সলরে পমা. আবিদুল কারদরে, ২৪নং ওয়াডির্পে কাউসন্সলরে নাজমুল হক সডিউক,
আওয়ামীলীগ পনতা সিামসিুল আলম, হুমায়ুন কসবিরে, পমা. ইসিহাক, আবিুল কালাম, নুরুল
ইসিলাম, কসবি খুরেশীদ আরনায়ারে , জারহদ আহরমদ, ওবিায়দুল কসবিরে সমন্টু , শাহাজাদা
সসিয়দ নঈমুল হুদা, প্রেবিীরে বিড়–য়া, সিম্পদ বিড়য়া, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সনবির্পোহী
প্রেরকৌশলী সবিপ্লবি দাশ, আহরমদুল হক, সিহকারেী প্রেরকৌশলী আবিু সসিসদ্দক, মুসজবিুল
হায়দারে, উর সিহকারেী প্রেরকৌশলী রোরমশ্বরে পচৌধুরেী, মসফজুল ইসিলামসিহ স্থানীয়
আওয়ামীলীগ, আওয়ামী যুবিলীগ ও ছিাত্রলীরগরে সবিসভন্ন স্তররেরে পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থত
সছিরলন। এসডিসর প্রেকল্পভূ ক্তি এ সিকল উন্নয়ন কারজরে ফলক উরন্মাচন পশরষ সিুধী
সিমারবিরশ পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলন , চলসত অরর্পে বিছিররে এসডিসরভূ ক্তি ৭১৬
পকাসটি টিাকা প্রেকরল্পরে অধীরন এবিং ১২০ পকাসটি টিাকা এসডিসররে প্রেকরল্পরে অধীরন এবিং
সিরেকারে, জাইকা ও সবিএমসডিএফ এরে ফারনরে আওতায় নগরেীরত বি্যারকহাররে উন্নয়ন
কাজ চলমান রেরয়রছি। আররো অসিংখ্য উন্নয়ন কারজরে প্রেকল্প অনুরমাদরনরে অররক্ষায়
রেরয়রছি। সতসন বিরলন , সিরেকারে ও উন্নয়ন সিহরযাগীরদরে সিহায়তায় তারে পময়ারদরে মরধ্য
নগরেীরে সিকল সিড়ক রাকা সিড়রক উসন্নত হরবি এবিং নগরেীরে অসল-গসল সিবির্পেত্র আরলাসকত
করো হরবি। চট্টগ্রাম বিাসিররারযাগী নান্দসনক শহরে সহরসিরবি গরড় উঠরবি। সতসন তারে পসিবিা ও
উন্নয়নমুখী সিকল কারজরে নগরেবিাসিীরে সিহরযাসগতা কামনা কররেন।
চট্টগ্রাম-১৮ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

কাউসন্সিলেরে হাসববুলে হক এরে মৃতু্যরত
সসিসটি মময়ররেরে মশাক

৩৬নং পগাসিাইলডিাঙ্গা ওয়ারডির্পে রে কাউসন্সলরে হাসবিবিুল হক বি্যাংকরক সচসকৎসিাধীন অবিস্থায়
আজ ১৮ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে বিাংলারদশ সিময় আনুমাসনক দুরুরে ২ টিায়
হৃদযরন্ত্রেরে সক্রিয়া বিন্ধ হরয় মৃতু্যবিরেণ কররেরছিন । (ইন্না--------------- রোরজউন)
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন তাঁ রে মৃতু্যরত গভীরে পশাক ও
দুঃখ প্রেকাশ কররেরছিন। সতসন এক পশাক বিাতর্পে ায় মরেহুরমরে সবিরদহী আত্মারে মাগরফরোত ও
পশাক সিন্তপ রসরেবিারে রসরেজরনরে প্রেসত সিমরবিদনা জানান।
সিংবাদদাতা
মমা. আবদুরে রেসহম
জনেসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া

