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চট্টগ্রাম- ৮ জুলাই ২০১৭ সি.

প্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার পািাপাতি মূল্যব াধ সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মািুষ হবি হব ।
কুল্গাাঁও তসটি কবপণ াবরিি কবল্জ এর ২০১৭-১৮ তিক্ষা বষণ র একাদি শ্রেিীর
ওতরবেবেিি ক্লাস উববাধি, ৃক্ষ শ্ররাপি, টাইম এন্ড এবটবন্ডে টাতমণ িাল্ ও
কযাতেি উববাধি অিুষ্ঠাবি তসটি শ্রমের আ জ ম িাতির উদ্দীি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, কুলগাাঁও করলরজে সশক্ষার্থী ও
সশক্ষাে গুনগত মান িৃসিে লরক্ষ অিকাঠারমাগত উন্নয়ন, প্রখলাে মাঠ উন্নয়ন িহ ািতীয় িুর াগ
িুসিধা সনসিত করেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। সিসনমরয় িুসশক্ষা ও ভাল ফলাফল েতযাশা চসিক
এে। সতসন িরলন, োসতষ্ঠাসনক সশক্ষাে ্াশা্াসশ মূলযরিাধ িম্পন্ন ্ূর্পাঙ্গ মানুষ হরত হরি। িতপ মান
সশক্ষার্থীো িরচতন নাগসেক। ভাল-মন্দ প্রিাঝাে িক্ষমতা তারেে আরি। ্সেিাে,িমাজ ও প্রেরশে
েসত োসয়ত্ব ও কতপ িয প্রিাধ প্রর্থরক অধযয়ন এিং িু নাগসেক হওয়াে িকল গুনাগুন সশক্ষার্থীরেে অজপন
কেরত হরি। প্রময়ে িরলন, চসেত্রহীন িযসিরক িকরল ঘৃনা করে। িৎচসেত্রিান আরলাসকত মানুষরক
িমাজ ভাল েৃসিরত প্রেরখ। প্রময়ে সশক্ষার্থী িকলরক স্তা মাতাে েসত কতপ িয ্োয়ন এিং সশক্ষকরেে
েসত শ্রিাশীল হরত হরি। এ েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, সশক্ষার্থীরেে মারঝ ধসন-েসেদ্র-হতেসেদ্র িহ নানা প্রশ্রনী
ও প্র্শাে নাগসেকরেে িন্তান েরয়রি। তারেে মরধয াো েসেদ্র ঘরেে িন্তান তারেে উসচৎ হরি োসেদ্র
সিরমাচরনে জনয সশক্ষারক অিলম্বন কো। িুসশসক্ষত ও আরলাসকত মানুষ হরয় তাোই োসেদ্র সিরমাচন
কেরত িক্ষম হরি। ্সেচ্ছন্ন ও ্সেরিশ িান্ধি নগীে কোে প্রক্ষরত্র প্রময়ে সশক্ষক ও সশক্ষার্থীরেে
িহর াসগতা েতযাশা করেন। ৮ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে, িকারল কুলগাাঁও সিটি কর্পারেশন করলজ
এে ২০১৭-১৮ সশক্ষা িরষপে একােশ প্রশ্রনীে ওসেরয়রেশন ক্লাি উরবাধন,িৃক্ষ প্রো্ন, টাইম এন্ড
এরটরন্ডে টাসমপনাল ও কযাসেন উরবাধন অনুষ্ঠারন েধান অসতসর্থে ভাষরন প্রময়ে এিি কর্থা িরলন। ২
নং জালালািাে ওয়ার্প কাউসিলে প্রমা. িারহে ইকিাল িািু’ে িভা্সতরত্ব অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন সিরশষ
অসতসর্থ সিরলন সশক্ষা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত ও ২৪ নং ওয়ার্প কাউসিলে নাজমুল হক
সর্উক, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন। স্বাগত িিিয
োরখন অত্র করলরজে অধযক্ষ প্রমা. আসমনুল হক খান। অনুষ্ঠান উ্স্থা্নায় সিরলন ইংরেজী সিভারগে
েভাষক প্রমা. আিেুে েউফ। সশক্ষকরেে মরধয িিিয োরখন েভাষক ত্ন চন্দ্র মজুমোে, িহকােী
অধযা্ক প্রমা. লুৎফু ল কারেে, েভাষক প্রমা. সমজানুে েহমান, প্রমা. জারহেুন্নিী, প্রমা. শসহেুল ইিলাম,
জান্নাতু ল প্রফেরেৌি নুেী, আরয়শা নাজনীন, সশিু চন্দ্র োশ। মরে উ্সিি সিরলন করলজ ্সেচালনা
কসমটিে িেিয আলহাজ্ব িসফকুল আলম, কামরুল হািান, প্রমা. ইয়াকুি, চসিক এে তত্বািধায়ক
েরকৌশলী আিু িারলহ, জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম, সনিপাহী েরকৌশলী এি এম আইয়ুি িহ
অনযো। ওসেরয়রেশন ক্লাি উরবাধন এে ্ূরিপ প্রময়ে নাসেরকল গারিে চাো প্রো্ন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে সশক্ষা সিভারগে িৃক্ষ প্রো্ন কমপিূসচে উরবাধন করেন এিাড়াও সতসন অত্র করলজ
কযাম্পারি একটি কযাসেন সফতা প্রকরট উরভাধন করেন।
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