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চসিক আয় োজিত ঈদ-এ-সিলোদনু্নবী (ি:) অনুষ্ঠোয়ন মি র 

রিুল মেয়ির িিো রিুল মেসিকরোই বুয়ে 

 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, এই সথমবাে োষ্ট্রীয়ভারব িাো বাংলারেরশ ্সবত্র ঈে-এ-সমলােুন্নবী (ি:) ্াসলত 

হরলা। এরত োরষ্ট্রে ম পাো বৃদ্ধি ম্রয়রে এজনয সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে উরেযাগ ও ভূসমকা সশংিার াগয। সতসন আরো বরলন, মসসমক মসরমে মম প বুরে, 

বরনে বুলবুল ্াসখ বরনে ম পাো বুরে, আে েিুল মসরমে মজা েিুল মসসমক  াো তাোই বুরে। এইসেন আল্লাহ তায়ালা নবীজীরক মসেণ করে সেরলন মানুষ 

ও সাণীকূরলে মহফাজত কোে জনয তাই নবীজীে আগমরণ সাণ সকৃসত আনন্দময় হরয় উরে। একমাত্র শয়তান খুসশ হনসন- কােণ মি সাণ সকৃসতে 

মহাশত্রæ। এই মহাশত্রæ িমারজ আরে বরল তাো নানাভারব শয়তানী কেরে, এই শয়তানরেে সনমূ পল কো আজ আমারেে ঈমানী োসয়ত্ব। সতসন আজ 

মিামবাে েু্ুরে দ্ধজ.ই.সি কনরভনশন হরল ঈে-এ-সমলােুন্নবী (ি:) উ্লরে চসিক কতৃপক আরয়াদ্ধজত খতরম মকাোন, মবাখােী শেীফ, সমলাে মাহসফল ও 

মমজবান অনুষ্ঠারন সধান অসতসথে বক্তবয োখরত সগরয় সতসন এ কথা বরলন। 

চসিক িমাজ কলযাণ ও কসমউসনটি মিন্টাে স্ট্যাদ্ধডং কসমটিে িভা্ সত কাউদ্ধিলে আবেুি িালাম মািুরমে িভা্ সতরত্ব অনুটষ্ঠত মাহসফরল বক্তবয োরখন 

চসিক ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধিন, সধান সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীেুল আলম, কাউদ্ধিলে মমা. নুরুল আসমন, মগালাম মমা. মজাবারয়ে, আতাউল্লাহ 

মচৌধুেী, হািান মুোে সবপ্লব, মমা. মমারশ পে আলী, িংেসেত কাউদ্ধিলে মজিসমন ্ােভীন মজসি, উ্সিত সেরলন িসচব খারলে মাহমুে, সধান োজ¯^ 

কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, উ্-িসচব আরশক েিুল মচৌধুেী টি্ু, উ্-সধান সহিাব েেণ কম পকতপা 

হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন,  ুরগ  ুরগ মানুষরক িটেকভারব ্সেচাসলত কোে জনয মহান আল্লাহ তায়ালা নবী েিুল ্াটেরয়রেন। আমারেে সসয় নবী হ েত 

মমাহাম্মে (ি:) মশষ ও মেষ্ঠ নবী। িমগ্র মানবজাসতে কলযারণই উৎিগ পকৃত তাাঁে বণ পাঢ্য ও কম পময় জীবন। সতসন সশসখরয়রেন িমাদ্ধজক নযায় সবচাে, ্েষ্পরেে 

মরধয ভ্রাতৃত্বরবাধ ও ভালাবািা। মানুষরক িং মী হওয়াে সশো সেরয়রেন, মতমসন বযদ্ধক্তগত জীবরনও সতসন এিরবে চচপা করেরেন। তাাঁে কারে মানুষ সেল 

িৃটিে মিো জীব, আশোফুল মাখলুকাত। 

অনুষ্ঠারন সমলাে ্সেচালনা করেন চসিক মাদ্রািা ্সেেশ পক মাওলানা মমা. হারুনুে েশীে মচৌধুেী। সমলাে মশরষ মমানাজাত ্সেচালনা করেন জাসময়া 

আহমসেয়া িুসন্নয়া আসলয়া মাদ্রািাে শাইখুল হাসেি আল্লামা মিালায়মান আনিােী। 

 

 

মবসিবোাঁধ মেয়ক হোসলশহর আর্টিলোসর মিন্টোর পর্ িন্ত 

েকল্প কোি র্েোিিয়  িম্পন্ন করোর িনয মি য়রর সনয়দিশ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা চট্টগ্রারমে উন্নয়রন অরনকগুরলা মমগা সকল্প বাস্তবায়ন 

কেরেন,  া চট্টগ্রামবািীে আকাক্সোে সসতফলন। সতসন চট্টগ্রাম নগেীরক ‘ওয়ান সিটি িু িাউন’ ধােণা মেরখ মব-িাসম পনাল, কণ পফুলী তলরেশ সেরয় িযারনল, 

গভীে িমুদ্র বন্দে, আন্তরেশীয় মহািড়ক ও মেল ম াগার ারগে সনম পাণ ্সেকল্পনা সনরয় ম  কাজ শুরু করেরেন তা িম্পন্ন হরয় মগরল চট্টগ্রাম নগেীে 

জাতীয়, আঞ্চসলক ও ববসিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি ্ারব। িরব পা্ সে চট্টগ্রাম হরয় উেরব েসেণ ্ূব প এসশয়াে অথ পননসতক হাব।  

সতসন আজ মিামবাে েু্ুরে নগেীে মবসড়বাাঁধ মথরক হাসলশহে আটিপলাসে ্ পন্ত সনম পাণ কাজ ্সেেশ পন কেরত সগরয় এ কথা বরলন। জাইকাে অথ পায়রন সায় 

১৭ মকাটি িাকা বযরয় সকরল্পে কাজ জানুয়াসে ২০২২ এে মরধয িমা) হওয়াে লেযমাত্রা সনধ পােণ কো হরয়রে। সতসন সধানমন্ত্রীে আগমণরক িামরন মেরখ 

সকল্পে কাজগুরলা িুচারুভারব িম্পন্ন কোে জনয িংসিি টেকাোে ও সরকৌশলীরেে সনরেপশনা সোন করেন। 

এিময় উ্সিত সেরলন ওয়ার্প কাউদ্ধিলে মমা. ইসলয়াে, অধযা্ ক মমা. ইিমাইল, আব্দলু মান্নান, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, চসিক সধান 

সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, তত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী আবু িারলহ, মসনরুল হুো, সনব পাহী সরকৌশলী আসশকুল ইিলাম সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, এতসেন বষ পা মমৌিুরমে অসতবৃটিে কােরণ অরনকগুরলা সকরল্পে কাজ বাধয হরয় বন্ধ োখরত হরয়সেল। এখন বষ পা মমৌিুম মশষ িুতোং 

আে মকান ধেরণে অজহুাত মেখারনাে িুর াগ থাকরে না। সতসন অসবলরে িবগুরলা উন্নয়ন কাজ দু্রততাে িারথ িম্পন্ন করে নাগসেক েুরভপাগ লাঘরবে জনয 

িংসিিরেে সসত আহŸাান জানান। 

 

চসিয়কর ভ্রোিযিোণ আদোলত 

অস্বোস্থ্যকর ও মনোোংরো পসরয়বয়শ খোদযপণয সবজির দোয়  

সিএিসি কযোয়েয়ক ৫০ হোিোর টোকো িসরিোনো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ মিামবাে নগেীে চকবাজাে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযাদ্ধজরেি মারুফা মবগম মনলী 

মনতৃরত্ব অ¯^াািযকে ও মনাংো ্সেরবরশ খােয্ণয সস্তুত ও সবদ্ধি কোে অ্োরধ চট্টগ্রাম মমসর্রকল করলরজে সিএমসি কযারফে সবরুরি মামলা রুজু 

্ূব পক ৫০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল মযাদ্ধজরেিগনরক িহায়তা সোন করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবভারগে কম পকতপা, 

কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 

 

স্বোক্ষসরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 
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