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ফতেয়াবাদ বহুমুখি খিটি কত্প াতেশন বাখিকা উচ্চ খবদযািয় ও কতিজ এে নবীণ
বেন, বাখষপ ক ্ুেষ্কাে খবেেণ ও িাাংস্কৃখেক অনুষ্ঠাতন খিটি মময়ে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন,অিাধ তথ্য ে ুসিে
িুফল গ্রহণ এিং কুফল িজপন কেরত হরি। সশক্ষাথ্ীরেে িমৃদ্ধ িাংলারেশ গড়াে লরক্ষ
সিশ্বমারনে নাগসেক সহরিরি গরড় উঠরত হরি। প্রময়ে েরতযরকে িুি েসতভা সিকসশত করে
সনরজরেেরক িৎ, প্র াগয ও িুনাগসেক সহরিরি গরড় উঠাে আহিান জানান। ৫ এসেল ২০১৭
সি. িুধিাে, েু্ুরে ফরতয়ািাে িহুমুসখ সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিেযালয় ও করলজ
এে নিীণ িেন, িাসষপক ্ুেষ্কাে সিতেণ ও িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠারন েধান অসতসথ্ে ভাষরন
প্রময়ে এ আহিান জানান। অত্র করলজ কযাম্পারি অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন
স্থানীয় ওয়ার্প কাউসিলে প্রতৌসফক আহমে প্রচৌধুেী। অনুষ্ঠারন সিরশষ
অসতসথ্ সিরলন
মাধযসমক উচ্চ মাধযসমক সশক্ষা প্রিার্প চট্টগ্রাম এে করলজ ্সেেশপক িুমন িড়–য়া, সশক্ষা ও
স্বাস্থয সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত কাউসিলে নাজমুল হক সর্উক। চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, স্বাগত িিিয োরখন অত্র স্কু ল
ও করলরজে অধযক্ষ এি এম িখরতয়াে। অনুষ্ঠারনে শুরুরত ধমপগ্রন্থ প্রথ্রক ্াঠ, জাতীয়
িংসগত ্সেরিশন, অসতসথ্রেে প্রেষ্ট ও ফু ল সেরয় িেণ কো হয় । অনুষ্ঠারনে েধান
অসতসথ্ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, সশক্ষা প্রক্ষরত্র নােী
্ুরুরষে মরধয প্রকান ্াথ্পকয প্রনই। িকল মানুষ এক আল্লাহে িৃসষ্ট। নােীে ক্ষমতায়রন
িতপ মান িেকাে িিপরক্ষরত্র িুর াগ িৃসষ্ট করে সেরয়রি। নােীো স্বমসহমায় সনরজরেে েক্ষতা
কারজ লাগারনাে িুর াগ ্ারে। প্রমরয়রেে সশক্ষা অজপরনে স্বারথ্প িেকাে উ্িৃসি িহ িহু
ধেরনে িুর াগ িুসিধা সেরয় ারে। সতসন আশা করেন িৎ ও প্র াগয নাগসেক দ্বাো প্রেরশে
কলযান হরি। িতপ মান ও আগামী েজরেে উ্ে সনভপ ে করে ২০৪১ িারল িাংলারেশ উন্নত
ও িমৃদ্ধ প্রেরশ উসন্নত হরি। সতসন সিটি কর্পারেশরনে সশক্ষা সিস্তাে, স্বাস্থয প্রিিা িহ সিন ও
সগ্রন সিটি গড়াে প্রক্ষরত্র িিপ মহরলে িহর াসগতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান প্রশরষ েধান
অসতসথ্ িাসষপক েীড়া েসতর াসগতায় সিজয়ীরেে হারত ্ুেষ্কাে তু রল প্রেন।
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খিটি মময়তেে িাতে বাাংিাতদশ স্থ্খে ইনখিটিউট
চট্টগ্রাম চযাপ্টাতেে নব খনবপ াখচে কখমটিে মেখবখনময়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারথ্ ৫ এসেল ২০১৭ সি.
িুধিাে,সিরকরল চসিক িরেলন করক্ষ িাংলারেশ স্থ্সত ইনসষ্টটিউট চট্টগ্রাম চযাপ্টারেে নি
সনিপাসচত কসমটি মতসিসনময় করেন। এিময় তাো ইস্রজর্ এলাকা, খাতু নগঞ্জ,আিােগঞ্জ ও
প্রটেী িাজাে িহ নগেীে জনগুরুত্ব্ূণপ এলাকা িমূরহে
ানজট সনেিরন িরেজসমরন
্সেেশপন করে েস্তািনা উ্স্থা্ন,গণ্সেিহরন শৃংখলা সফসেরয় আনা এিং াত্রীরেে সনো্ে
অিস্থারনে জনয আধুসনক েৃসষ্টনন্দন াত্রী িাউসন গরড় প্রতালা, হকােরেে শৃংখলাে মরধয
সনরয় আিা এিং নগেীে প্রিৌন্দ প িৃসদ্ধরত স্থ্সত ইনসষ্টটিউট িহর াসগতাে আগ্রহ িযি
করেন। মতসিসনময় িভায় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ্সেকসিত নগোয়ন, েৃসষ্ট নন্দন
নগেী এিং সিশ্বমারনে িারিা্ ুসগ চট্টগ্রাম গরড় প্রতালাে সিষরয় তাাঁে গৃসহত ্সেকিনা
িমূহ স্থ্সত ইনসষ্টটিউট চট্টগ্রাম চযাপ্টারেে প্রনতৃ িৃন্দরক অিসহত করেন। বিঠরক িাংলারেশ
স্থ্সত ইনসষ্টটিউট চট্টগ্রাম চযাপ্টারেে প্রচয়ােমযান স্থ্সত নাজমুল লসতফ, িাধােণ িম্পােক
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ফারুক আহরমে, িেিয আসশক ইমোন, প্রগালাম েব্বানী প্রচৌধুেী,সিজয় তালুকোে, প্রহারিন
মুোে িহ িংসিষ্ট প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।
িাংবাদদাো
মমা. আবদুে েখিম
জনিাংত াগ কমপ কেপা
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