চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম-১ জানুয়াসে ২০১৮ সি.

কেে কেটে মিমি খাইটে মিমিে নববর্ষ টে
বরণ েরল চট্টগ্রাি মিটি েট্ষ াটরশন
শুভ নিির্প ২০১৮ সিষ্টাব্দরক নানা আরয়াজরন িেণ কেল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন।
নিির্প উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান কা পালয়, আঞ্চসলক ও শাখা কা পালয়
িমূহ আরলাক িজ্জাে ্াশা্াসশ
১ জানুয়াসে ২০১৮ সি. িকারল েধান সনিপাহী
কমপকর্প াে দিরে প্রকক প্রকরে এিং কমপকর্প া-কমপচােীরদে সমসষ্ট খাইরয় নিির্পরক িেণ
কো হয়। সিষ্টারব্দে সিদায় িছরেে িুখ-দুুঃখ, আনন্দ-প্রিদনা, ভারলািািা-িংঘার্, ্াওয়ানা ্াওয়া, অজপন-সিিজপন িিসকছু রক স্মৃসর্ে ্ার্ায় প্রেরল সদরয় নর্ু ন িছরে িমৃদ্ধ
িাংলারদশ গড়রর্ িিাই ঐকযিদ্ধভারি কাজ কোে অসিকাে িযক্ত করে এ সদিিটি
্ালন কো হরলা। প্রকক কাো এিং সমসষ্ট সির্েণ অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
েধান সনিপাহী কমপকর্প া প্রমা. িামিুরদাহা, চায়না সজইও ইসিসনয়াে কর্পারেশরনে
িাংলারদরশে চীে সেরেরজরেটিভ কুইন ইয়নং, চসিক িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন, েধান
োজস্ব কমপকর্প া ড.মুহাম্মদ মুস্তাসেজুে েহমান, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদন
আহমদ, েধান সশো কমপকর্প া সমরিি নাসজয়া সশসেন, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমা. মিুরুল
ইিলাম, প্রেশাল মযাসজরেে জাহানাো প্রেেরদৌি, েধান সহিাি েেন কমপকর্প া প্রমা.
িাইেু সদন, েধান স্বাস্থ্য কমপকর্প া ডা. প্রিসলম আকর্াে প্রচৌধুেী, েধান ্সেচ্ছন্ন কমপকর্প া
প্রশখ শসেকুল মন্নান সিসদকী, অসর্সেক্ত েধান েরকৌশলী প্রমা. েসেকুল ইিলাম,
র্ত্ত¡াািধায়ক েরকৌশলী মসনরুল হুদা, আরনায়াে প্রহাছাইন, আিু ছারলহ, জনিংর াগ
কমপকর্প া প্রমা. আিদুে েসহমিহ সিভাগীয় শাখা েধানগণ উ্সস্থ্র্ সছরলন।
চট্টগ্রাম- ১ জানুয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাি মিটি েট্ষ াটরশন ্মরচামলত ৩৭ টি উচ্চ মবদ্যালটের ৬ষ্ঠ কেটে নবি
কেনী এবং ৯টি প্রােমিে ও মেন্ডারগাটেষন স্কু টল মশশু কেনী কেটে ্ঞ্চি কেনী
্র্ষ ন্ত মশক্ষােীটদ্র িাটে ্াঠ্যবই মবতরণ উৎিব অনুমষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলর্ ৩৭ টি উচ্চ সিদযালরয়ে ৬ষ্ঠ প্রেরক নিম প্রেনী
এিং ৯টি োেসমক ও সকন্ডােগারেপন স্কু রল সশশু প্রেনী প্রেরক ্ঞ্চম প্রেনী ্ পন্ত
সশোেীরদে মারে গণেজার্ন্ত্রী িাংলারদশ িেকাে েদত্ত নর্ু ন ্াঠ্যিই সির্েন কো
হরয়রছ। চসিক এে নর্ু ন িই সির্েণ উৎিি ১ জানুয়াসে ২০১৮ সি. প্রিলা ১১ োয়
নগেীে জামালখান কুিুম কুমােী সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদযালয় োিরন
অনুসষ্ঠর্ হয়। ২০১৮ িরনে সিনামূরলয নর্ু ন ্াঠ্যিই সির্েন অনুষ্ঠারন েধান অসর্সে
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সছরলন ২১ নং জামালখান ওয়াডপ কাউসিলে শশিাল দাশ িুমন। অত্র সিদযালরয়ে েধান
সশেক চম্পা মজুমদারেে িভা্সর্রে অনুসষ্ঠর্ ্াঠ্য িই সির্েণ উৎিরি সিরশর্ অসর্সে
সছরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সশো কমপকর্প া সমরিি নাসজয়া সশসেন ও জন
িংর াগ কমপকর্প া প্রমা. আিদুে েসহম।
অনুষ্ঠান িঞ্চালনায় সছরলন অত্র সিদযালরয়ে
সশেক এ এ এম প্রিাহাইল।্াঠ্যিই সির্েণ উৎিরি অসর্সেিৃন্দ িরলন, িাংলারদশ একমাত্র
প্রদশ প্র প্রদরশে েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনা সিণামূরলয ্াঠ্যিই একসদরন সির্েন করে
ইসর্হাি িৃসষ্ট করেরছন।
র্াাঁো
সশোেীরদেরক িুনাগসেক ও আদশপ মানুর্ সহরিরি
সনরজরদে গরড় প্রর্ালাে ্োমশপ প্রদন। ্রে অসর্সেিৃন্দ সশোেীরদে হারর্ নর্ু ন িছরেে
্াঠ্যিই র্ু রল প্রদন।
চট্টগ্রাম- ১ জানুয়াসে ২০১৮সি.

োট্টলী নুরুল হে কচৌধুরী উচ্চ মবদ্যালটে বই উৎিটব ভারপ্রাপ্ত কিের
চট্টগ্রাম নগেীে কাট্টলী নুরুল হক প্রচৌধুেী উচ্চ সিদযালরয় িই উৎিি ১ জানুয়াসে
২০১৮ সি. িকারল অনুসষ্ঠর্ হয়। এ উৎিরি িভা্সর্ে করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ভােোি প্রময়ে
সনছাে উদীন আহমদ মিু। িই সির্েণ উৎিরি েধান
অসর্সে সছরলন চট্টগ্রাম প্রজলা েশািক প্রমাহম্মদ সজল্লুে েহমান প্রচৌধুেী। এছাড়াও এ
উৎিরি চট্টগ্রাম প্রজলা োেসমক সশো কমপকর্প া প্রহািরন আো প্রিগম,অত্র স্কু ল গভসনপং
িসডে িদিয আব্বাি েসশদ, নুরুন নিী, হায়দাে আলী, প্রলাকমান আলী িহ অনযো
উ্সস্থ্র্ সছরলন। অনুষ্ঠারন ভােোি প্রময়ে সনছাে উসদন আহরমদ িভা্সর্ে িক্তরিয
িরলন, িাংলারদশ আরলাসকর্ নাগসেক গরড় প্রর্ালাে লরেয সশো খারর্ িেকাে ভর্ূপ সক
সদরয় েসর্ িছে প্রকাটি প্রকাটি সশোেীে হারর্ সিণামুরলয ্াঠ্যিই সির্েণ কেরছ। া
ইসর্হারি সিেল ঘেনা। সর্সন সশোেীরদে আরলাসকর্ মানুর্ হওয়াে উ্রদশ সদরয়
িরলন,নীসর্ শনসর্কর্া িম্পন্ন মানসিক মূলযরিারধে মানুর্ না হরল প্রদশ ও জাসর্ে প্রকান
উ্কাে হরি না। ভােোি প্রময়ে িকলরক িু-সশোয় সশসের্ হওয়াে আহিান জানান।
্রে েধান অসর্সে ও িভা্সর্ সশোেীরদে হারর্ িেকাে েদত্ত নর্ু ন ্াঠ্যিই র্ু রল
প্রদন।
িংবাদ্দ্াতা
কিা. আবদ্ুর রমহি
জনিংটর্াগ েিষ েতষা
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