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শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবসে জাদির শ্রেষ্ঠ েন্তানসদর েিা দনসবদন করসি দিসে শ্রেের 

অোম্প্রদাদেক ও েুদ্ধিযুসির শ্রেিনাদিদিক 

েোজ িড়সি পারসেই িাাঁসদর আত্মিযাি স্বার্ থক হসব 

 

জাসিে মেষ্ঠ িন্তানরেে সসি েদ্ধা সনরবেন করেরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। এিময় সিসন বরলন, শহীে 

বুদ্ধদ্ধজীবীরেে মেরখ  াওয়া আেশ প এবং ্থ অনুিেণ করে অিাম্প্রোসয়ক ও মুদ্ধি ুরদ্ধে মচিনাসিসিক িমাজ গড়রি ্ােরলই িাাঁরেে আত্মিযাগ ¯^াাথ পক 

হরব। মময়ে বরলন, ২০২১িাল বঙ্গবনু্ধে জন্মশি বাসষ পকী ও ¯^াাধীনিাে িুবণ পজয়ন্তী ্ালরনে বেে। বাংলারেশরক ২০৪১িারলে মরধয উন্নি মেরশ ্সেণি 

কোে োসয়ত্ব হরে এসজরন্মে িন্তানরেে। সিসন আগামী সজন্মরক ৭১’ে মচিনায় উজ্জীসবি হরয় আগামীসেরনে মনিৃত্ব হারি মনয়াে সস্তুসি গ্রহরণে 

আহŸাান জানান। আজ মঙ্গলবাে িকারল ্াহাড়িলী বধযিূসমরি শহীে বুদ্ধদ্ধজীবী সৃ্মসিস্তরে েদ্ধা সনরবেন কেরি সগরয় সিসন একথা বরলন। 

এিময় উ্সিি সেরলন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধিন, সধান সনব পাহী কম পকিপা মমা. শহীেুল আলম, িমাজ কলযাণ স্ট্যাদ্ধডং কসমটিে িিা্ সি আবেুি 

িালাম মািুম, কাউদ্ধিলে ি. মনোে উদ্ধিন আহরমে মঞ্জ,ু জহুরুল আলম জসিম, হািান মুোে সবপ্লব, এিোরুল হক, িংেসিি কাউদ্ধিলে জারহো 

মবগম ্স্ , িসচব খারলে মাহমুে, সধান োজ¯^ কম পকিপা মমা. নজরুল ইিলাম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসিকুল 

ইিলাম মাসনক, অসিসেি সধান সহিাব েিণ কম পকিপা হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী, উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকিপা মমােরশেুল আলম মচৌধুেীিহ কম পকিপা ও 

কম পচােীবৃন্দ। 

 

েহান দবজে দদবে ও েুবর্ থজেন্তী উপেসে েদেসকর কে থেূদে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আগামী ১৬ সিরিম্বে বৃহস্পসিবাে মহান সবজয় সেবি ও িুবণ পজয়ন্তী উ্লরি সেনবযা্ ী বযা্ ক কম পিূসচ গ্রহন কো 

হরয়রে। কম পিূসচে মরধয েরয়রে-িুর পােরয়ে িারথ িারথ চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী’ে মনিৃরত্ব মকদ্ধিয় শসহে সমনারে ্ুষ্পমালয অ্ পণ, িকাল 

িারড় ৭ িায় িাইগাে্ািি নগে িবন চত্বরে বঙ্গবনু্ধে সসিকৃসিরি ্ুষ্পস্তবক অ্ পণ, ৮ িায় ্যারেি মারে চসিরকে সু্কল-করলজ ও সকডাে গারিপন িমূরহে 

োত্র-োত্রী, সশিক-সশসিকা ও কম পকিপা-কম পচােী িমারবশ, িারড় ৮ িায় ্সবত্র মকােআন মিলাওয়াি, ৮.৫৫ সমসনরি ্যারেি ্সেেশ পন, কুচকাওয়াজ ও 

িালাম গ্রহণ, ৯.৫০ সমসনরি সু্কল-করলরজে োত্র-োত্রীরেে সিিরপ্ল, ১০.৫৫ সমসনরি কুচকাওয়াজ, সিিরপ্ল ও িাংসৃ্কসিক সসির াসগিায় সবজয়ীরেে মারে 

্ুেষ্কাে সবিেণ, সবরকল িারড় ৪ িায় সধানমন্ত্রী কিৃপক শ্থ ্াে অনুষ্ঠারন অংশগ্রহণ এবং আগামী ১৯ সিরিম্বে মোববাে মবলা ১১িায় ইদ্ধিসনয়াি প 

ইনসস্ট্টিউশন হরল বীে মুদ্ধির াদ্ধারেে িংবধ পনা অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠি হরব। উি অনুষ্ঠান িমূরহ িংসিষ্ট িকলরক উ্সিি থাকাে জনয অনুরোধ জানারনা 

 ারে।  

 

েদেক ভ্রােযোর্ আদােি পদরোদেি 

অস্বাস্থ্যকর ও শ্রনাোংরা পদরসবসশ শ্রবকারীপনয উৎপাদন ও বাজারজাি করাে 

দেষ্টিকুে শ্রবকারীসক এক েে পঞ্চাশ হাজার টাকা জদরোনা 

. 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ বুধবাে মহানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলি হয়। নগেীরক ্সলসথন মুি ্সেরবশ বান্ধব নগে গড়াে 

লরিয কাজীে মেউেী বাজাে, চকবাজাে ও কণ পিুলী বাজারে সনব পাহী মযাদ্ধজরেি মারুিা মবগম মনলীে মনিৃরত্ব ্সেচাসলি অসি ারন চকবাজারেে একটি 

মোকারন ্সলসথন বযাগ ্াওয়ায় মোকানোরেে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্ূব পক  ্াাঁচশি  িাকা জসেমানা আোয় কো হয় এবং ্সেরবরশে জনয িসিকে 

্সলসথন বজপরনে জনয বাজারেে বযবিায়ী এবং মেিা িাধােনরক সনরেপশনা সোন কো হয়। ্েবিীরি মহানগেীরি মিঙু্গিহ মশাবাসহি মোগ বৃদ্ধদ্ধ মোরধ 

২১নং জামালখান ওয়ারিপে কাজীে মেউেী, এি এি খারলে মোি ও েহমিগি এলাকায় মশক সনধন কা পেম িু্ােসিশন ও মসনিসেং কো হয়। একই 

অসি ারন বাকসলয়া এলাকায় অ¯^াািযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী্ নয উৎ্ােন ও বাজােজাি কোে োরয় সমটষ্টকুল মবকােীে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু 

্ূব পক এক লি ্ঞ্চাশ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসি ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবিারগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন 

্ুসলশ  মযাদ্ধজরেিরক িহায়িা সোন করেন। 
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প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি োসয়ত্ব  
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