চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৩১প্রম ২০১৮ সি.

২১নং জামাল খান ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাৈ সুমননর অর্ায়নন
ড
৫ৈত পররবানরর মানে ইফতার সামগ্রী রবতরণ অনুষ্ঠানন মময়র
৩১ প্রম ২০১৮ সি. িৃহষ্পসিিাে, িকারে সেয়া কসমউসনটি প্রিন্টারে নগেীে ২১নং
জামাে খান ওয়ার্প কাউন্সিেে শশিাে দাশ িুমরনে অর্ায়রন
প
২১ নং জামাে খান
ওয়ারর্পে অসিিািী গেীি ও সন:স্ব ৫শি ্সেিারেে মারে ইফিাে ও প্রিরহেী িামগ্রী
সিিেণ কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন উরেসখি
্সেিারেে মারে ইফিাে ও প্রিরহেী িামগ্রীিমূহ িু রে প্রদন। এ উ্েরে অনুটিি
িমারিরশ েিান অসিসর্ে ভাষরন প্রময়ে িরেন, আওয়ামীেীরগে প্রনিা-কমীো
মানিিাে প্রিিাে অংশ সহরিরি েসিরিসশরদে হক আদায় কোে প্রচষ্টা করে। সিসন
িরেন, োজননসিক ও িামান্সজক দায়রিাি প্রর্রক দসেদ্র হিদসেদ্র মানুরষে দুসদপ ন
দুুঃিমরয় ্ারশ র্ারক আওয়ামীেীগ। এ েিরে প্রময়ে িরেন, গণেজািন্ত্রী িাংোরদশ
িেকারেে েিানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা প্রদশ প্রর্রক দাসেদ্র দুে কোে নানামুসখ
কমিূপ সচ গহ্রণ করে িা িাস্তিায়ন করে চরেরি। ফরে িীরে িীরে দাসেদ্র কমরি এিং
কমিংস্থান
প
িৃটষ্ট হরে। আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, িেকাে দাসেদ্র সিরমাচন ও
কমিংস্থারনে
প
েরে িহুমুখী কমিূপ সচে অংশ সহরিরি একটি িাড়ী একটি খামাে েকল্প,
খাদয সনো্ত্তা প্রিষ্টনী েকল্প, িয়স্ক ও সিিিা ভািা, েসিিন্ধী ভািা, দুগ্ধ ভািা,
সশোিৃসত্ত, উ্িৃসত্ত, সিনামূরেয িই সিিেণ, সিনা প্রিিরন অিযয়রনে মি িহুমুখী
কেযাণিমী কাজ কেরি িেকাে। এে ফরে িাংোরদরশে দসেদ্র জনরগািীে ভারগযে
্সেিিপন ঘিরি। প্রময়ে আশা করেন, ২০৩০ িরনে মরিয িাংোরদরশ দসেরদ্রে িংখযা
অরনকাংরশ করম আিরি। সিসন িরেন, িেকারেে গণমুখী, কেযাণিমী কা ক্রম
প
এে
কােরণ িাংোরদশ সন¤œ মিয আরয়ে প্রদশ এিং উন্নয়নশীে প্রদরশে ্রর্ হাাঁিরি।
২০২১ িরনে মরিয িাংোরদশ মিয আরয়ে প্রদরশ ্দা্নপ কেরি। অনুিারন
িভা্সিত্ব করেন স্থানীয় ওয়ার্প কাউন্সিেে শশিাে দাশ িুমন। এরি িক্তিয োরখন
স্থানীয় ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে িভা্সি আিুে হারশম িািুে, িািােন িম্পাদক
প্রমােরশদুে আেম, প্রকারিায়ােী র্ানা আওয়ামীেীরগে ুগ্ম িািােন িম্পাদক সমর্ুন
িড়–য়া, ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে িহ িভা্সি হাজী প্রমা. িাহাি উন্সদ্দন, ুিেীগ প্রনিা
জারিদুে আেম িুমন, ্ুেক খাস্তগীে, ইয়াসিে আোফাি, নােী প্রনত্রী জাফসেন
িুেিানা ্ম্পম্প ও িাত্ররনিা শিকি দাশিহ িামান্সজক ও োজননসিক প্রনিৃিগ।প
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বতডমান সরকার প্ররতকুল পরররিরত মমাকানবলা কনর গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও
অগ্রগরত অবযাহত মরনখনে ৬নং পূব মড ালৈহর ওয়ার্ড আওয়ামীলীনগর
কমী সমানবৈ, সদসয নবায়ন ও সংগ্রহ অনুষ্ঠানন মাহতাব উন্সিন ম ৌধুরী
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে ভােোি িভা্সি মাহিাি উন্সদ্দন প্রচৌিুেী
িরেরিন,একমাত্র আওয়ামীেীগই এরদরশে মানুরষে ভাগয ্সেিিপরন জনয কাজ
কেরি। এ িংগঠরনে প্রনিাকমীো গণিন্ত্র িুেো এিং মানুরষে প্রমৌসেক অসিকাে
েোয় িযাগ স্বীকাে ও জীিন উৎিগ প করে। সিসন িরেন, িিপমান িেকাে েসিকুে
্সেসস্থসি প্রমাকারিো করে গণিন্ত্র, উন্নয়ন ও অগ্রগসি অিযাহি প্রেরখরি। এ িাো
এসগরয় সনরি প্রনিাকমীরদে িরিাচ্চ
প িযাগ স্বীকারে আহিান জানান সিসন। ৩১ প্রম
২০১৮ সি. িৃহষ্পসিিাে, দু্ুরে নগেীে িিুন্ধো কসমউসনটি প্রিন্টারে অনুটিি ৬নং
্ূি প প্রষােশহে ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে কমী িমারিশ, িদিয নিায়ন ও িংগ্রহ
অনুিারন েিান অসিসর্ে ভাষরন এ আহিান জানান। কমী িমারিশ,িদিয নিায়ন ও
িংগ্রহ অনুিারনে েিান আরোচক চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িািােন
িম্পাদক ও চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, জাসিে
স্িা িেিন্িু িাংোরদরশে উন্নয়ন ও িমৃন্সিে জনয প্র কমিূপ সচ গ্রহণ করেসিরেন প্রি
িকে কমিুপ সচ অনুিেন করে েিানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িেকাে প্রদরশে
িকে জনরগাটষ্টরক অর্ননসিকভারি
প
স্বািেসি কোে েরেয কাজ কেরি। সিসন
িরেন, েিানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে িুদে ও িফে প্রনিৃরত্ব প্রদরশে অর্নীসি
প
িমৃি হরে এিং প্রদরশ দাসেদ্র হ্রাি ্ারে। সিসন আিন্ন সনিাচরন
প
দরেে সিজয়রক
সনন্সিি কেরি প্রনিা কমীরদে ঐকযিি র্াকাে আহিান জনান। সিসন িরেন, িৎ
চসেত্রিান ও আদশিান
প
িংগঠক িহ নানা প্রেনী ও প্র্শাে িুশীে িমাজরক
আওয়ামীেীরগে ্িাকািরে িমরিি করে আওয়ামীেীরগে অগ্র াত্রারক অিযাহি
োখরি হরি। আ জ ম নাসিে উদ্দীন মাদকরিিী,সিরক্রিা,িন্ত্রাি ও জেীিারদ সেি
কাউরক আওয়ামীেীরগ স্থান না প্রদওয়াে সনরদপ শনা প্রদন। প্রময়ে িংগঠরনে িৃনমূে
প্রর্রক গঠনিরন্ত্রে সভসত্তরি িংগঠন ্সেচােনায় িংগঠকরদে সনরদশ প প্রদন। কমী
িভায় িভা্সিত্ব করেন ৬ নং ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে িভা্সি শামিুে আেম। ৬
নং ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে িািােন িম্পাদক ও কাউন্সিেে এম আশোফুে আেরমে
উ্স্থা্নায় অনুটিি কমী িমারিরশ িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীেীরগে ুগ্ম িািােন িম্পাদক এম প্রেজাউে কসেম প্রচৌিুেী, িাংগঠসনক
িম্পাদক প্রনামান আে মাহমুদ,মসহো িম্পাসদকা ও ্যারনে প্রময়ে প্রজািাইাো
নাসগিপ খান, কৃসষ সিষয়ক িম্পাদক িারিক কসমশনাে আহমদুে েহমান সিন্সদ্দকী,
িারিক কসমশনাে প্রমাহাম্মদ এয়াকুি,আিু িারহে,িদিয আসমনুে হক। এিাড়াও
৬নং ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে িািােন িম্পাদক এম আশোফুে আেম, মঞ্জুে
প্রহারিন, প্রমা. ইিহাক, আিুে কাোম িহ অনযো িক্তিয োরখন।
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ক্ষুদ্র উনদযাক্তা ১৬ নারীনক মসলাই মমরৈন ও কাপড় রবতরণ অনুষ্ঠানন মময়র

আজনকর ক্ষুদ্র সহায়তা আগামী
রদননর বড় সাফনলযর হাতোরন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন দসেদ্র জনরগািীে েুদ্র
উরদযাক্তা ১৬ নােীরক প্রিোই প্রমসশন ও কা্ড় সিিেণ করেরিন। এরদে মরিয ৬ জন
প্র্রয়রিন প্রিোই প্রমসশন ও অনয ১০ জন নােী প্র্রয়রিন কা্ড়। সিিেণকৃি
কা্রড়ে মরিয েরয়রি শাসড়, সিস্রিে র্ান কা্ড়। সিসন ৩১ প্রম ২০১৮ সি.
িৃহস্পসিিাে দু্ুরে নগেভিরনে প্রক সি আিদুচ িত্তাে সমেনায়িরন ব্র্যাক আেিান
প্রর্রভে্রমন্ট প্রোগ্রাম চট্টগ্রাম অঞ্চে আরয়ান্সজি এক অনুিারন েিান অসিসর্
সহরিরি উ্সস্থি প্রর্রক এিকে উ্কেণ সিিেণ করেন। দসেদ্র জনরগািীে েুদ্র
নােী উরদযাক্তারদে িযিিায়ী িহায়িাে জনয এ প্রিোই প্রমসশন ও কা্ড় সিিেণ কো
হরয়রি। এ প্রোগ্রারমে আওিায় চেসি মারি ১৬ নােী উরদযাক্তা িাড়াও আরো ৩৯
জনরক স্থানীয় িাজাে প্রর্রক মুসদ মাোমাে, কাাঁচা মাে, মাি, প্রিাি িযিিা উ্কেণ
ক্রয় করে সিিেণ কো হয়। এ প্রোগ্রারমে মািযরম দসেদ্র জনরগািীে প্রমাি ৫৪ জন
েুদ্র উরদযাক্তা উ্কৃি ও স্বািেিী হওয়াে িুর াগ ্ারি।
এ উ্েরে আরয়ান্সজি এক অনুিারন অনযারনযে মরিয িক্তিয োরখন িংেসেি
ওয়ার্প কাউন্সিেে সমরিি আসিদা আজাদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িসচি
প্রমাহাম্মদ আিুে প্রহারিন, েিান নগে ্সেকল্পনাসিদ এ প্রক এম প্রেজাউে কসেম,
ব্র্যাক চট্টগ্রাম প্রজোে েসিসনসি নজরুে ইিোম, আঞ্চসেক িমন্বয়কােী প্রমা. শাসমম
আে মামুন ও িন্সস্ত উন্নয়ন কমকিপ
প া মইনুে প্রহারিন আেী।
অনুিারন েিান অসিসর্ে িক্তরিয সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, নগেীে
১০ োখ দসেদ্র জনরগািীরক ব্র্যাক সিসভন্ন িহায়িাে মািযরম িারদে কা ক্রম
প
্সেচােনা করে আিরি। সিসন প্র িকে দসেদ্র েুদ্র উরদযাক্তা ব্র্যারকে এই প্রোগ্রারমে
মািযরম িযিিায়ীক িহায়িাে উ্কেণ ্ারিন িারদেরক িাে িিস্বপ িযিহারেে
মািযরম জীিন মারনে উন্নয়রন প্রচষ্টাে আহ্বান জানান। প্রময়ে িরেন, আজরকে এই
েুদ্র িহায়িা আগামী সদরনে িড় িাফরেযে হািিাসন। আে আ্নাে সনরজে িাফেয
মারন ভসিষযৎ েজরেে িুন্দে সনন্সিি জীিন। সিসন িরেন, দাসেদ্রিারক জয় কোে
িুর াগ আরি। িাই এই িুর াগরক কারজ োগারি হরি।
চট্টগ্রাম- ৩১প্রম ২০১৮ সি.

মময়নরর রনজস্ব অর্ায়নন
ড
৭ মসন্সজনদ তারাবী
নামানজ অংৈগ্রহণকারী মুসল্লীনদর রফরন্ন রবতরণ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসেি চকিাজাে জারম মিন্সজদ, োেসদঘী জারম
মিন্সজদ, িুগন্ধা জারম মিন্সজদ, জহুে হকাে মারকপি জারম মিন্সজদ, িাগসেকা গরুে
িাজাে জারম মিন্সজদ, আরেসফন নগে প্রকন্দ্রীয় কিেস্থান জারম মিন্সজদ, হ েি মা
আরয়শা সিন্সদ্দকা জারম মিন্সজরদ ্সিত্র িাোিী নামারজ অংশগ্রহণকােী মুিেীরদে
মারে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে সনজস্ব অর্ায়রন
প
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সফসন্ন সিিেণ কো হরে। উরেসখি মিন্সজদ িমূরহ খিরম িাোিী প্রশরষ গি ১২
েমজান প্রর্রক শুরু করে ২৬ েমজান ্ ন্ত
প এই সফসন্ন সিিেণ কমিূপ সচ অিযাহি
র্াকরি।
চট্টগ্রাম- ৩১ প্রম ২০১৮ সি.

রসক এর ভ্রামযমাণ আদালনতর অরিযান অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ সনিাহী
প মযান্সজরেি আসফয়া আখিাে ও
প্রস্পশাে মযান্সজরেি( ুগ্ম প্রজো জজ) জাহানাো প্রফেরদৌি এে প্রনিৃরত্ব চট্টগ্রাম
মহানগে এোকায় ভ্রামযমাণ আদােি ্সেচাসেি হয়। ৩১ প্রম ২০১৮ সি.
িৃহস্পসিিাে, িকারে অসভ ানকারে প্রকারিায়ােী র্ানািীন সিটি কর্ারেশন
প
োজস্ব
িারকপে-৩ এে আওিায় প্র্ৌে জহুে হকাি প মারকপরি প্রের্ োইরিি এে িরকয়া সফ
িািদ ১২টি িযিিা েসিিান প্রর্রক ১ েে ৪০ হাজাে ৬ শি ৭০ িাকা আদায় কো
হয়।
অসভ ানকারে সিটি কর্ারেশরনে
প
োজস্ব িারকপে-৩ এে কে কমকিপ
প া প্রমা. জসিম
উন্সদ্দন, উ্ কে কমকিপ
প া প্রমা. নান্সজম উন্সদ্দন, ওয়ারেন্ট অসফিাে প্রমাদারেে সিোহ
শামীমিহ িংসিষ্ট সিভারগে কমকিপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসেশ
মযান্সজরেিদ্বয়রক িহায়িা করেন।
সংবাদদাতা
মমা. আবদুর ররহম
জনসংনযাগ কমকতড
ড
া
ট্টগ্রাম রসটি কনপানরৈন
ড
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