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বঙ্গবনু্ধর জন্মশত বার্ষ িকী, ,বাধীনতার সুব িণজয়ন্তী ও মহান র্বজয় র্িবস পালনন চর্সনকর কম িসূর্চ পর্ িানলাচনা সভা 

৭১’র চচতনানক হৃিনয় ধারণ কনর এই উল্লাস পালন করনত হনব : চময়র 
 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, এবারেে সবজয় সিবি ত্রিমাত্রিক রূ্ লাভ করেরে। বঙ্গবনু্ধে জন্মশত বাসষ পকী, 

¯^াাধীনতাে িুব পণজয়ন্তী ও মহান সবজয় সিবি মারনই বাঙাসল জাসতে সারণে উল্লাি বাাঁধ ভাঙ্গা খুসশে মজায়াে। ৭১’ে মচতনারক হৃিরয় ধােণ করে এই উল্লাি 

্ালন কেরত হরব। সতসন বরলন, স্বাধীনতাে মহানায়ক জাসতে স্ তা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুত্রজবুে েহমারনে মনতৃরে ¯^াাধীনতা অজপরনে ্ে  াো আমারিে 

মিশরক তলাসবহীন ঝুাঁ সিে মিশ সহরিরব অ্মান অ্িস্থ করেসেল তাোই আজ বাংলারিরশে অগ্রগসতে সশংিায় ্ঞ্চমুখ। বাংলারিশ এখন উন্নয়নশীল 

মিরশে কাতারে অরনক মিরশে জনয মোলমরিল। িমৃদ্ধ বাংলারিশ সবসনম পারণ আমারিে লিাই িংগ্রারমে ইসতহাি ও মুত্রি ুরদ্ধে মচতনাই হরব অনুরসেণা। 

আজ মিামবাে িকারল আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোতন নগে ভবরনে মক.সব আবিুচ িাত্তাে সমলনায়তরন বঙ্গবনু্ধে জন্মশত বাসষ পকী, স্বাধীনতাে িুব পণজয়ন্তী ও মহান 

সবজয় সিবি ্ালন উ্লরে চসিক কতৃপক গৃসহত কম পিূচী বাস্তবায়রন অনুটিত ্ পারলাচনা িভায় িভা্ সতে বিরবয সতসন একথা বরলন।  

এিময় উ্সস্থত সেরলন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উত্রিন, মহানগে মুত্রির াদ্ধা কমান্ডাে মমাজাফফে আহরমি, সধান সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীিুল 

আলম, িমাজ কলযাণ স্ট্যাত্রন্ডং কসমটিে িভা্ সত আবিুি িালাম মািুম, িসচব খারলি মাহমুি, সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, সধান সশো 

কম পকতপা লুৎফুন নাহাে, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, সধান স্বাস্থয কম পকতপা মিসলম আকতাে 

মচৌধুেী, স্ সিসব’ে উ্সবভাগীয় সরকৌশলী মমা. মখােরশি আলী মচৌধুেী, ফায়াে িাসভপি ও সিসভল সিরফন্স’ে িহকাসে ্সেচালক মমা. ফারুক মহারিন, ওয়ািাে 

সনব পাহী সরকৌশলী আত্রজজেু েহমান, সিএমস্ ’ে এ.সি.সি(ট্রাসফক) েইি উত্রিন, টি.আই অসনল সবকাশ চাকমা, চকবাজাে থানা ভােসা) কম পকতপা মফেরিৌি 

জাহানিহ চসিক কাউত্রন্সলে ও িংেসেত কাউত্রন্সলেবৃন্দ। 

মময়ে মহান সবজয় সিবরি মাননীয় সধানমন্ত্রী কতৃপক সবরকল ৩িা ৩০সমসনরি শ্থ ্াঠ অনুিান (ভাচচ পয়াসল)  থা থভারব ্ালন কেরত ্যারেি ময়িারন 

িকলরক উ্সস্থত হওয়াে আহŸাান জানান। 

বঙ্গবনু্ধে জন্মশত বাসষ পকী   স্বাধীনতাে িুব পণজয়ন্তী ও মহান সবজয় সিবি ্ালন উ্লরে চসিক কতৃপক গৃসহত কম পিূচী িমূহ সন¤œরূ্ ১৪সিরিম্বে িকাল 

১০িায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন সমউসনসি্যাল মরিল সু্কল এন্ড করলরজ সচিাংকন ও মিরশে গারনে সসতর াসগতা, ১০িা ১সম. শহীি বুত্রদ্ধজীবী সিবি  

উ্লরে ্াহািতলী বধযভূসমরত তারিে স্মেরণ ্ুষ্পস্তবক অ্ পন, ১৬সিরিম্বে িূর পািরয়ে িারথ িারথ মকন্দ্রীয় শহীি সমনারে চসিক মময়ে কতৃপক ্ুষ্পার্ঘ পয 

অ্ পন, ৭িা ৩০সম. িাইগাে্ািস্থ চসিক নগে ভবন চত্ত¡মে বঙ্গবনু্ধ সসতকৃসতরত ্ুষ্পস্তবক অ্ পন, ৮িা ১সম. চট্টগ্রাম করলজ িংলগ্ন ্যারেি মারঠ 

কর্ পারেশন ্সেচাসলত সু্কল-করলজ িমূরহে োি-োিী, সশেক-সশসেকা এবং কম পকতপা-কম পচােীরিে িমারবশ, ৮িা ৩০সম. িমারবরশ ্সবি মকাোন মথরক 

মতলওয়াত, ৮িা ৩৫সম. ্যারেি মারঠ জাতীয় ্তাকা ও চসিক ্তাকা উরত্তালন এবং মবলুন উিারনা, ৮িা ৪৫সম. িমারবরশ চসিক মময়ে’ে ভাষণ, ৮িা 

৫৫সম. িমারবশ স্থরল ্যারেি ্সেিশ পন, কুচকাওয়াজ ও িালাম গ্রহণ, ৯িা ৪৫সম. সধান সনব পাহী কম পকতপা কতৃপক ধনযবাি প্তা্ ন, ৯িা ৫৫সম. িমারবশ স্থরল 

োি-োিীরিে সিিরে সিশ পন, ১০িা ৫৫সম. সসতর াসগতায় সবজয়ীরিে মারঝ ্ুেষ্কাে সবতেণ কো হরব এবং ৭১’ে েনাঙ্গরনে মুত্রির াদ্ধারিে জনয িমারবশ 

স্থরল মুত্রির াদ্ধা কণ পাে থাকরব। এে্ে ১৯সিরিম্বে িকাল ১১িায় ইত্রিসনয়াি প ইনসস্ট্টিউি সমলনায়তরন চসিক কতৃপক বীে মুত্রির াদ্ধারিে িংবধ পনা সিান 

কো হরব। এরত িভা্ সতে কেরবন চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। 

  

 

চর্সক ভ্রামযমাণ আিালত পর্রচার্লত 

অবাস্থ্যকর পর্রনবনশ চবকারীপণয উৎপািন ও বাজারজাত করায় 

ওনয়লফুড কারখানানক ৩ লক্ষ টাকা জর্রমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ মিামবাে মহানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযাত্রজরেি মারুফা মবগম মনলীে মনতৃরে 

চান্দগাাঁও থানাধীন সবসিক কালুের্ঘাি ভাসে সশল্প এলাকায় অ¯^াাস্থযকে ্সেরবরশ সমষ্টান্নদ্রবয ও মবকােী্ ণয উৎ্ািন এবং বাজােজাত কোে অ্োরধ 

ওরয়লফুি কােখানাে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু্ ‚ব পক ৩ল¶ িাকা জসেমানা কো হয়। একই সিন ্সলসথন মুি ্সেরবশ বান্ধব নগে গিাে ল¶া র  কাজীে মিউেী 

বাজাে, চকবাজাে ও কণ পফুলী বাজারে ্সেচাসলত অসভ ারন চকবাজারেে একটি মিাকারন ্সলসথন বযাগ ্াওয়ায় মিাকানিােরক ৫শত িাকা ও মাংিসবহীন 

সিবরি মাংি সবত্রি কোে অ্োরধ িুই মিাকানিােরক ২হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। ্সেরবরশে জনয ¶সতকে ্সলসথন বজপরনে জনয বাজারেে 

বযবিায়ী এবং মিতা িাধােণরক সনরিপশনা সিান কো হয়। ্েবতীরত মিঙু্গিহ মশাবাসহত মোগ বৃত্রদ্ধ ্াওয়ায়  এবং মশাে সবস্তাে মোরধ ২৮নং ্াঠানিচলী 

ওয়ারিপ মশক সনধন কা পিম িু্ােসভশন ও মসনিসেং কো হয়।  

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরট্রা্ সলিন ্ুসলশ  মযাত্রজরেিরক িহায়তা সিান করেন। 

 

বাক্ষর্রত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি িাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


