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চট্টগ্রাম- ২ জানুয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশন ্সেচাসিত ৩৭ টি উচ্চ সিদ্যািরেে ৬ষ্ঠ থেরক নিম
থেনী এিং ৯টি প্রােসমক ও সকন্ডােগারটপন স্কু রি সশশু থেনী থেরক ্ঞ্চম থেনী
্র্প ন্ত সশক্ষােীরদ্ে মারে ্াঠ্যিই সিতেণ উৎিি অনুসষ্ঠত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসিত ৩৭ টি উচ্চ সিদ্যািরয়ে ৬ষ্ঠ প্রেরক নিম প্রেনী
এিং ৯টি োেসমক ও সকন্ডােগারটপন স্কু রি সশশু প্রেনী প্রেরক ্ঞ্চম প্রেনী ্ পন্ত
সশক্ষােীরদ্ে মারে গণেজাতন্ত্রী িাংিারদ্শ িেকাে েদ্ত্ত নতু ন ্াঠ্যিই সিতেন কো
হরয়রে। চসিক এে নতু ন িই সিতেণ উৎিি ১ জানুয়াসে ২০১৮ সি. প্রিিা ১১ টায়
নগেীে জামািখান কুিুম কুমােী সিটি কর্পারেশন িাসিকা উচ্চ সিদ্যািয় োঙ্গরন
অনুসষ্ঠত হয়। ২০১৮ িরনে সিনামূরিয নতু ন ্াঠ্যিই সিতেন অনুষ্ঠারন েধান অসতসে
সেরিন ২১ নং জামািখান ওয়ার্প কাউসিিে শশিাি দ্াশ িুমন। অত্র সিদ্যািরয়ে
েধান সশক্ষক চম্পা মজুমদ্ারেে িভা্সতরে অনুসষ্ঠত ্াঠ্য িই সিতেণ উৎিরি সিরশষ
অসতসে সেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া
সশসেন ও জন িংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদ্ুে েসহম।
অনুষ্ঠান িঞ্চািনায় সেরিন
অত্র সিদ্যািরয়ে সশক্ষক এ এ এম প্রিাহাইি।্াঠ্যিই সিতেণ উৎিরি অসতসেিৃন্দ
িরিন, িাংিারদ্শ একমাত্র প্রদ্শ প্র প্রদ্রশে েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনা সিণামূরিয ্াঠ্যিই
একসদ্রন সিতেন করে ইসতহাি িৃসি করেরেন। তাাঁো সশক্ষােীরদ্েরক িুনাগসেক ও
আদ্শপ মানুষ সহরিরি সনরজরদ্ে গরে প্রতািাে ্োমশপ প্রদ্ন। ্রে
অসতসেিৃন্দ
সশক্ষােীরদ্ে হারত নতু ন িেরেে ্াঠ্যিই তু রি প্রদ্ন।
চট্টগ্রাম- ২ জানুয়াসে ২০১৮সি.

কাট্টিী নুরুি হক থচৌধুেী উচ্চ সিদ্যািরে িই উৎিরি ভােপ্রাপ্ত থমেে
চট্টগ্রাম নগেীে কাট্টিী নুরুি হক প্রচৌধুেী উচ্চ সিদ্যািরয় িই উৎিি ১ জানুয়াসে
২০১৮ সি. িকারি অনুসষ্ঠত হয়। এ উৎিরি িভা্সতে করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ভােোি প্রময়ে
সনোে উদ্দীন আহমদ্ মঞ্জু। িই সিতেণ উৎিরি
েধান অসতসে
সেরিন চট্টগ্রাম প্রজিা েশািক প্রমাহম্মদ্ সজল্লুে েহমান প্রচৌধুেী।
এোোও এ উৎিরি চট্টগ্রাম প্রজিা োেসমক সশক্ষা কমপকতপ া প্রহািরন আো প্রিগম,অত্র

স্কু ি গভসনপং িসর্ে িদ্িয আব্বাি েসশদ্, নুরুন নিী, হায়দ্াে আিী, প্রিাকমান আিী
িহ অনযো উ্সিত সেরিন। অনুষ্ঠারন ভােোি প্রময়ে সনোে উসদ্দন আহরমদ্
িভা্সতে িক্তরিয িরিন, িাংিারদ্শ আরিাসকত নাগসেক গরে প্রতািাে িরক্ষয সশক্ষা
খারত িেকাে ভতূপ সক সদ্রয় েসত িেে প্রকাটি প্রকাটি সশক্ষােীে হারত সিণামুরিয
্াঠ্যিই সিতেণ কেরে। া ইসতহারি সিেি ঘটনা। সতসন সশক্ষােীরদ্ে আরিাসকত
মানুষ হওয়াে উ্রদ্শ সদ্রয় িরিন,নীসত শনসতকতা িম্পন্ন মানসিক মূিযরিারধে মানুষ
না হরি প্রদ্শ ও জাসতে প্রকান উ্কাে হরি না। ভােোি প্রময়ে িকিরক িু-সশক্ষায়
সশসক্ষত হওয়াে আহিান জানান। ্রে েধান অসতসে ও িভা্সত সশক্ষােীরদ্ে হারত
িেকাে েদ্ত্ত নতু ন ্াঠ্যিই তু রি প্রদ্ন।
িংিাদ্দ্াতা
থমা. আিদ্ুে েসহম
জনিংরর্াগ কমপ কতপা

