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চট্টগ্রাম- ২৫ আগস্ট ২০১৭ সি.শুক্রিাে

ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী সসািনাথ হালদার
এর মিদায় সংির্ধ না আগািীকাল ২৬ আগস্ট

আগামীকাল ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি. শসনিাে, প্রিলা ১১ টায় সচটাগাং ক্লাি এে অসিরটাসেয়াম হরল
ভােতীয় িহকােী হাই কসমশনাে শ্রী প্রিামনাথ হালদােরক সিদায় িংির্পনা সদরেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
উক্ত সিদায় িংির্পনা অনুষ্ঠারন িংসিস্ট িকলরক থা িমরয় উ্সিত থাকাে জনয অনুরোর্ কো
হরলা।
চট্টগ্রাম- ২৫ আগস্ট ২০১৭ সি.শুক্রিাে

িঙ্গিন্ধু র আদশধ িাস্তিায়ননর লনে তাাঁর কনযা জনননত্রী ও প্রর্ানিন্ত্রী জীিন িাজী
সরনে কাজ কনর যানেন জাতীয় সশাক মদিস ও জামতর মিতা িঙ্গিন্ধু সশে িুমজিুর
রহিাননর ৪২ তি শাহাদাত িামষধ কী উিলনে নগরীর ৬ ও ১৮ নং ওয়ানডধ দুুঃস্থ ও
হতদমরদ্রনদর িানে ত্রান সািগ্রী মিতরণ করনলন সিয়র আ জ ি নামির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িার্ােন িম্পাদক আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলরিন, ক্ষু র্া ও দাসেদ্রমুক্ত িাংলারদশ িঙ্গিন্ধুে স্বপ্ন সিল। সতসন িাংলারদরশে প্রিানাে
মানুরেে মুরখ হাসি ফু টারত প্রচরয়সিরলন। ঘাতক চক্র ১৯৭৫ িরনে ১৫ আগস্ট জাসতে স্তারক স্ব্সেিারে হতযা করে তাে আদরশপে প্রিানাে িাংলাে মানুেগুরলারক এসতম করে। সতসন িরলন, িঙ্গিন্ধুে
আদশপ িাস্তিায়রনে লরক্ষ তাাঁে কনযা জনরনত্রী ও ের্ানমন্ত্রী জীিন িাজী প্রেরখ কাজ করে ারেন।
িঙ্গিন্ধুরক স্ব্সেিারে হতযাে ্ে ঘাতকচক্র ও েড় ন্ত্রকােীো িঙ্গিন্ধুে কনযা জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা
এিং তাে ্সেিারেে িদিযরদে েসত শযানদৃসি অিযাহত প্রেরখরিন। এ ািত িহুিাে প্রশখ হাসনিারক
হতযাে েরচিা চাসলরয়রি ঘাতচক্র। তাো জারন প্রশখ হাসিনাে অিতপ মারন িাংলারদশরক অকা পকে ও
িন্ত্রািী োরে ্সেণত করে ্োসজত অ্শসক্তরদে হারত প্রদশ তু রল প্রদয়া িম্ভি হরি। জনাি আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, আওয়ামীলীগ িাংলাে দুুঃসখ মানুরেে সেয় িংগঠন। ক্ষু র্া ও দাসেদ্র প্রথরক
িাংলারদশরক মুক্ত না কো ্ পন্ত আওয়ামীলীরগে িংগ্রাম অিযাহত থাকরি। সি্রদ আ্রদ িুরখ-দুুঃরখ
আওয়ামীলীরগে প্রনতা কর্র্মীো মানুরেে ্ারশ আরি ভসিেযরতও থাকরি। প্রময়ে িকলরক
আওয়ামীলীরগে ্তাকাতরল িমরিত হরয় প্রদশরক উন্নয়রনে িুর াগ িৃসি করে প্রদয়াে আহিান জানান।
২৩ আগস্ট ২০১৭ সি. দু্ুরে সলজা কসমউসনটি প্রিন্টারে চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে উরদযারগ
জাতীয় প্রশাক সদিি ও জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে ৪২ তম শাহাদাত িাসেপকী
উ্লরক্ষ নগেীে ৬ ও ১৮ নং ওয়ারিপ দুুঃি ও হতদসেদ্ররদে মারে ত্রান িামগ্রী সিতেণ অনুষ্ঠারন ের্ান
অসতসথে ভােরন এ আহিান জানান। ৬ নং ওয়ারিপে ত্রান সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন অত্র
ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িভা্সত আিুল িশে এিং ১৮ নং ওয়ারিপে ত্রান সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন অত্র ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে িভা্সত এিরভারকট আহমদ ইসলয়াি। উভয় ওয়ারিপ সিরশে
অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম মহানে আওয়ামীলীরগে ুগ্ম িার্ােন িম্পাদক এম প্রেজাউল কসেম প্রচৌর্ুেী,
িাংগঠসনক িম্পাদক প্রনামান আল মাহমুদ, মসহলা সিেয়ক িম্পাদক ও ্যারনল প্রময়ে সমরিি
প্রজািাইো নাসগপি খান, সনিপাহী কসমটিে িদিয আিদুল লসতফ টি্ু, িখরতয়াে উসদ্দন খান, ১৮ নং
ওয়ািপ কাউসিলে হারুন উে েসশদ, ৬ নং ওয়ািপ কাউসিলে আশোফু ল আলম, ৪ নং ওয়ািপ
কাউসিলে প্রমা. িাইফু সদ্দন খারলদ, িারিক কসমশনাে প্রমাহাম্মদ ইিহাক িহ উভয় ওয়ারিপে
আওয়ামীলীগ, অঙ্গ ও িহর াগী িংগঠরনে প্রনতৃ িৃন্দ। ্রে প্রময়ে উভয় ওয়ারিপে ৩ শত দুুঃি ও
হতদসেদ্র ্সেিাে েরতযকরক ১৫ প্রকসজ করে খাদয িামগ্রী সিতেণ করেন। উরেখয েসত ্সেিােরক
১০ প্রকসজ চাউল, ২ প্রকসজ আলু, ১ প্রকসজ প্র্য়াজ, ১ সল. প্রিায়াসিন প্রতল, ১ প্রকসজ মশুেী িাল েদান
কো হয়।
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আসন্ন অনেমলয়া-িাংলানদশ সেস্ট িযাচ এিং ঈদ-উল-আযহা উিলনে
আগািী ৩০ তামরনের িনর্য নগরীর মভআইমি ও গুরুত্বিূণধ সড়ক সিূহ জরুরী
মভমিনত সিরািত ও উন্নয়ন এর মসদ্ধান্ত মদনলন সিয়র আ জ ি নামির উদ্দীন

আিন্ন অরেসলয়া-িাংলারদশ প্রটস্ট মযাচ এিং ঈদ-উল-আ হা উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আগামী ৩০ আগরস্টে মরর্য নগেীে এয়াের্াটপ প্রোি, এম আসজজ
প্রোি, সিটি প্রোি, স্সি প্রোি, জাসকে প্রহারিন প্রোি, প্রশখ মুসজি প্রোি, ট্রাঙ্ক প্রোি, আেকান প্রোি,
হাটহাজােী প্রোি িহ জনগুরুত্ব্ূণপ িকল িড়ক জরুেী সভসিরত িংস্কাে, প্রমোমত ও উন্নয়ন করে জন

দূরভপ াগ দুে কোে জনয ঠিকাদাে সনরয়াগ করে কাজ িমাি কোে সনরদপ শ প্রদন । ২৪ আগস্ট ২০১৭ সি.
িৃহষ্পসতিাে, োরত নগে ভিরন িরম্মলন করক্ষ েরকৌশলী ও ঠিকাদােরদে এক জরুেী িভায় প্রময়ে এ
সনরদপ শ প্রদন। প্রময়ে জন দূরভপ াগ লাঘি, সিরদশী প্রখরলায়াড়রদে সনসভপ রঘœ াতায়াত সনসিত কো,
আিন্ন ঈদ-উল-আ হায় িার্ােন মানুরেে স্বাভাসিক াতায়ারতে ্থ িুগম কেরত সতসন িকলরক
আন্তসেকতাে িারথ দাসয়ত্ব ্ালন কোে সনরদপ শ প্রদন। প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেশরনে এযািফল্ট
প্ল্যান্ট এিং কন্ট্রাকটেরদে মার্যরম অনযানয িযাসক্ত মাসলকানার্ীন এযািফল্টপ্ল্যান্ট দ্বাো মালামাল ততেী
করে তসড়ৎ গসতরত মান িম্পন্ন িংস্কাে ও উন্নয়ণ কাজ তোšস ^ত কোে ্োমশপ প্রদন। এিময়
প্রময়ে েরকৌশল সিভারগে সিসভল, াসন্ত্রক ও সিদুযৎ এিং ্সেেন্ন সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােীরদে
িু টি িাসতল করেন। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন সিদুযৎ সিভারগ কমপেত িকলরক একর ারগ িড়ক
আরলাসকত োখাে লরক্ষয িকল র্েরনে উরদযাগ গ্রহণ এিং ্সেেন্ন সিভারগে িকলরক সনেলিভারি
দাসয়ত্ব ্ালরনে সনরদপ শ প্রদন। এিাড়াও ফু ট্াত িিপিার্ােরনে চলাচরলে িুসির্া প্রেরখ হকােরদে
শৃংখলায় আনায়রনে কা পক্রম অিযাহত োখরত সিটি মযাসজরেটরদে সনরদপ শনা েদান করেন। সতসন
প্রদশী-সিরদশী িকরলে জনয চট্টগ্রামরক সনো্দ নগেী সহরিরি েসতষ্ঠা কোে লরক্ষয ওয়ািা িহ িকল
উন্নয়ন িংিাে োস্তা প্রখাড়াখুসড়ে কাজ ৯ প্রিরেম্বে ্ পন্ত িন্ধ োখাে আহিান জানান এিং
অবির্ভারি গরড় উঠা িকল ্শুে হাট উরেদ কোে কা পকে উরদযাগ গ্রহণ কোে জনয িংসিিরদে
আহিান জানান। িভায় সনিপাহী মযাসজরেট সমরিি িনসজদা শেসমন, প্রেশাল মযাসজরেট জাহানাো
প্রফেরদৌি, ভােোি ের্ান েরকৌশলী প্রমাহাম্মদ েসফকুল ইিলাম, তত্বাির্ায়ক েরকৌশলী প্রমা. মাহফু জুল
হক, আিু িারলহ, কামরুল ইিলাম, ের্ান ্সেেন্ন কমপকতপ া প্রশখ শসফকুল মন্নান সিসদ্দকী িহ
তত্বাির্ায়ক েরকৌশলী, সনিপাহী েরকৌশলী এিং জনিংর াগ কমপকতপ া িহ িংসিি কমপকতপ ািৃন্দ উ্সিত
সিরলন।
সংিাদদাতা
সিা. আিদুর রমহি
জনসংনযাগ কিধ কতধা
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