চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৮সি.

৩৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মরহুম হান্সিিুল হককর
শ াক সভায় শময়র আ জ ম নান্সির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, সনর্ভীক, িৎ ও
্ের্াকােী সিরেন কাউসিেে হাসিিুে হক। িমাজ সহর াষী হাসিিুে হক িৎ, িাহিী ও
কমপঠ িযসি সহরিরি িকরেে সনকট একজন আদশপ মানুষ সিরেন। িযিিা িফে,
জনিান্ধি এ প্রন াে জীিনরক অনুিেণ কেরে ি প মান েজন্ম উ্কৃ
হরি। চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচ
িংিরদে ৩৬নং প্র ািাইেডাঙ্গা ওয়াডপ কাউসিেে
মেহুম হাসিিুে হরকে প্রশাক ির্ভায় েধান অস সিে র্ভাষরন প্রময়ে এ িি কিা িরেন।
২৪ মাচপ ২০১৮ সি. শসনিাে, িন্ধযায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযার ন েীে েীমা
কসমউসনটি প্রিন্টারে অনুসি প্রশাক ির্ভায় ির্ভা্স ত্ব করেন িমাজকেযাণ সিষয়ক স্থায়ী
কসমটিে ির্ভা্স প্রমাহাম্মদ িসেম উল্লাহ িাচ্চু। এর আরোচনা করেন ্যারনে প্রময়ে
প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী, সনিাে উসদ্দন আহরমদ, কাউসিেে ও িংেসি ওয়াডপ
কাউসিেেরদে মরধয প্রমাোঃ স য়াি উসদ্দন, শশিাে দাশ িুমন, নাজুমে হক সডউক, হািান
মুোদ সিপ্লি, হাজী প্রমা. জয়নাে আরিদীন, িারেহ আহমদ প্রচৌধুেী, প্রমা. জহুরুে আেম
জসিম, িাইরয়দ প্র াোম হায়দাে সমন্টু, ারেক প্রিারেমান প্রিসেম, প্রমাহাম্মদ জারিদ, এি এম
এেশাদুল্লাহ, প্রমা. আিুে হারিম, প্রমাহাম্মদ আিদুে কারদে, প্র াোম প্রমাহাম্মদ প্রজািারয়ে,
প্রমা. িাইফু সদ্দন খারেদ িাইফু , এম. আশোফু ে আেম, প্রমাহাম্মদ ইিমাইে িােী, প্রমা.
শসফউে আেম, প্রজিসমন ্াের্ভীন প্রজসি, আসিদা আজাদ, মরনায়াো প্রি ম মসন, প্রমািাম্মৎ
ফােজানা ্াের্ভীন, চসিক িসচি প্রমাহাম্মদ আিুে প্রহারিন ও উ্ িসচি আরশক েিুে
প্রচৌধুেী িহ অনযো। প্রশাক ির্ভা উ্স্থা্নায় সিরেন চসিক জনিংর া কমপক প া প্রমা.
আিদুে েসহম। প্রশাক ির্ভাে ্ূরিপ সিরকে প্রিরক খ রম প্রকােআন, প্রদায়া, সমোদ মাহসফে
ও মুনাজা
অনুসি
হয়। ্রে মেহুরমে আত্মাে মা রফো
কামনায় প্রজয়াফ
অনুসি হয়।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৮সি.

ন্সিন্সময়ার ককলকজর এইচ এস ন্সস পরীক্ষার্থী ন্সিদায় অনুষ্ঠাকন- শময়র
নীন্সিহীন, আদ ড হীন ও অননন্সিক জীিন যাপকনর শকান মূলয শনই
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, নীস হীন, আদশপহীন
ও অননস ক জীিন
া্রনে প্রকান মূেয প্রনই। নীস িান, আদশপিান ও আরোসক
মানুষ- স সন প্রদশরেম মা, মাটি ও মানুরষে েস মমত্বরিাধ এিং দেদ োেন করেন প্রি
েকম মানুষ ড়াে দাসয়ত্ব ্ােন কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। প্রময়ে িরেন,
মানুরষে জীিনমান ্সেি প ন কোে একমাত্র মাধযম িুসশিা। প্রমৌসেক অসধকারেে এ
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মাধযম জীিরন কারজ ো ারনা প্র রে প্রকান মানুষ দসেদ্র িাকরি না। স সন সশিািীরদে
আরোসক
মানুষ হরয় িমারজ আরো িসড়রয়- িমাজরক আরোসক
কোে আহ্বান
জানান। ২৪ মাচপ ২০১৮ সি. দু্ুরে আিদুে আেী হাটস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
সেসময়াে করেরজে ২০১৮ িরনে এইচ এি সি সশিািী সিদায়, িাসষপক ক্রীড়া ও
িাংস্কৃস ক েস র াস াে ্ুেস্কাে সি েণ উ্েরি করেজ কযাম্পারি অনুসি অনুিারন
েধান অস সিে র্ভাষরন প্রময়ে এ আহ্বান জানান। ্যারনে প্রময়ে ও কাউসিেে সনিাে
উসদ্দন আহরমদ মঞ্জুে ির্ভা্স রত্ব অনুসি অনুিারন সিরশষ অস সি সিরেন িংেসি
ওয়াডপ কাউসিেে সমরিি আসিদা আজাদ, িারিক কসমশনাে প্রমা. নুরুে িশে সময়া,
শ্রসমক প্রন া িফে আেী, অত্র সিদযােয় ্সেচােনা কসমটিে িদিয িরোয়াে প্রমারশপদ
কসচ। স্বা
িিিয োরখন অত্র করেরজে র্ভােোি অধযি প্রমা. আিু শ য়ি প্রচৌধুেী।
অনুিান প্রশরষ েধান অস সি সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সিজয়ীরদে মারে
্ুেস্কাে সি েণ করেন। অনুিান শুরুর অস সিরদে ফু ে ও প্রক্রস্ট সদরয় িেণ কো
হয়।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৮সি.

৪৮িম মহান স্বাধীনিা ন্সদিস ও জািীয় ন্সদিকস
চট্টগ্রাম ন্সসটি ককপডাকর কনর কমড সন্সূ চ
৪৮ ম মহান স্বাধীন া ও জা ীয় সদিি ২০১৮ উ্েরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
িযা্ক কমপিূসচ গ্রহন করেরি। কমপিূসচে মরধয ২৬ মাচপ ২০১৮ সি. প্রিামিাে, িূর পাদরয়ে
িারি িারি চট্টগ্রাম প্রকন্দ্রীয় শহীদ সমনারে স্বাধীন াে শহীরদে েস শ্রদ্ধা সনরিদন, িকারে
ন ের্ভিরন িঙ্গিন্ধুে েস কৃ স র ্ুষ্পমােয অ্পণ, িকাে ৮ টা প্রিরক িাকসেয়াস্থ সিটি
কর্পারেশন প্রেসডয়ারম কুচকাওয়াজ, সডিরপ্ল ও ্ুেস্কাে সি েণ অনুিান অনুসি হরি।
কুচকাওয়ারজ িাোম গ্রহণ কেরিন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ২৬ মাচপ
২০১৮ সি. প্রিামিাে, সিরকে ৪.০১ টায় ন েীে শহীদ সমনােস্থ সিরয়টাে ইনসস্টটিউরট
মহান স্বাধীন া স্মােক িম্মাননা ্দক েদান এিং িাংস্কৃস ক েস র াস ায় সিজয়ীরদে
মারে ্ুেষ্কাে সি েণ অনুিান অনুসি
হরি। এর
েধান অস সি সহরিরি উ্সস্থ
িাকরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পােশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। উরল্লসখ কমপিূসচ
িমূহ িফে কোে জনয িংসিেরদে অনুরোধ জানারনা হরয়রি।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৮সি.

২৫ মাচড গণহিযা ন্সদিস উপলকক্ষ
চট্টগ্রাম ন্সসটি ককরপড াকর কনর কমড সন্সূ চ
২৫ মাচপ
ণহ যা সদিি। এ সদিিটি স্মেরণ চট্টগ্রাম সিটি
২০১৮ সি. েসিিাে, িকাে ১০ টায় জাসকে প্রহারিন
শহীদরদে েস ্ুষ্পমােয অ্পণ করে শ্রদ্ধা সনরিদন চট্টগ্রাম
জ ম নাসিে উদ্দীন।
এ িাড়াও ২৫ মাচপ ২০১৮
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কর্পারেশরনে প্রময়ে ২৫ মাচপ
প্রোডস্থ িধযর্ভুসম স্মৃস
স্তরে
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
সি. েসিিাে, িারদ প্রজাহে
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ন ের্ভিরনে প্রক সি আিদুচ িত্তাে সমেনায় ন স্বাধীন াে শহীদরদে স্মেরণ খ রম
প্রকােআন, সমোদ মাহসফে ও সিরশষ মুনাজা এিং ো ৯ টা প্রিরক ৯ : ০১ সমসনট
্ পন্ত ব্ল্যাকআউট কমপিূসচ এিং ো ৯ : ০৫ সমসনরট জাসকে প্রহারিন প্রোডস্থ িধযর্ভুসম
স্মৃস
স্তরে প্রমামিাস
েজ্জ্বেন কমপিূসচ ্াসে
হরি। উরল্লসখ
কমপিূসচ িমূহ িফে
কোে জনয িংসিেরদে অনুরোধ জানারনা হরয়রি।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৮সি.

৪৮ িম মহান স্বাধীনিা ন্সদিস ও জািীয় ন্সদিকস শময়র এর িাণী
৪৮ ম মহান স্বাধীন া ও জা ীয় সদিি উ্েরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন এক িাণী েদান করেন। স সন াাঁে িাণীর চট্টগ্রামিািীরক
আন্তসেক শুরর্ভচ্ছা ও অসর্ভনন্দন জানান। স সন মহান মুসি ুরদ্ধে মহানায়ক জাস ে স্ া
িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে স্মৃস ে েস
র্ভীে শ্রদ্ধা সনরিদন করে িরেন, মহান
স্বাধীন া জা ীয় জীিরন এক অননয প্র ৌেিময় সদন। ১৯৭১ িরনে ২৬ মাচপ েিম
েহরে স্বাধীন াে প্র াষনা প্রদন িাঙাসে জাস ে মুসি িংগ্রারমে মহানায়ক, িিপকারেে
িিপরশ্রি িাঙাসে জাস ে স্ া িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান।
াাঁেই প্রন ৃ রত্ব আমো
অজপন করেসি সেয় স্বাধীন া। প্রময়ে শ্রদ্ধাে িারি মহান মুসি ুরদ্ধে ৩০ েি শহীদ, ২
েি িম্ভ্রম হাো মা-প্রিানরক শ্রদ্ধাে িারি স্মেন করেন। এ িাড়াও মহান মুসি ুরদ্ধ
প্রন ৃ ত্বদানকােী জা ীয় প্রন া শিয়দ নজরুে ইিোম
াজউসদ্দন আহমদ, এম মনিুে
আেী, এইচ এম কামরুজ্জামানরক কৃ জ্ঞ াে িারি স্মেন করেন। স সন িরেন, েি োরণে
সিসনমরয় অসজপ
স্বাধীন া িাঙাসে জাস ে প্রশ্রি অজপন। এ অজপনরক অিপ্ূণপ কের
িিাইরক মহান মুসি ুরদ্ধে েকৃ
ইস হাি জানর হরি এিং স্বাধীন াে প্রচ নারক মরন
োরণ ধােন কের হরি। েজন্ম ্েম্পোয় স্বাধীন াে আদশপ প্র্ৌরি সদর হরি। স সন
মহান মুসি ুরদ্ধে আদরশপ উদ্বুদ্ধ হরয় জাস ে স্ াে স্বরেে প্রিানাে িাংো রড় প্র াোে
েরি জা ীয় িংসিধানরক িমুন্ন রেরখ অিা¤েদাসয়ক, জঙ্গীিাদমুি, িুখী, উন্ন ও িমৃদ্ধ
িাংোরদশ ড়াে কারজ িকেরক আত্মসনরয়া কোে আহিান জানান।
সংিাদদািা
শমা. আিদুর রন্সহম
জনসংকযাগ কমড কিডা
চট্টগ্রাম ন্সসটি ককপডাকর ন

Establishment-1
no-3

Page

