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চট্টগ্রাম-১২ মাচপ ২০১৭ সি.

কাপাসগ ালা বাললকা সরকারী প্রাথলিক লবদ্যালয় এর
বালষি ক ক্রীড়া প্রলিগ াল িা ও পুরস্কার লবিরণী অনুষ্ঠাগন লসটি মিয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, সশক্ষা প্রক্ষরে সিসনরয়াগ
িরিপাৎকৃ ষ্ট সিসনরয়াগ। অর্পননসিক অগ্র াো প্রেকিই কেরি হরে সশক্ষা খারি সিসনরয়ারগে
সিকল্প প্রনই। সকন্তু সশক্ষাে উৎ্াদন িুদে
ু েিােী ও দীর্পরময়াদী। জািীয় জীিরন এে
েভাি ও িুফে অিশযম্ভািী । একটি জাসিরক িামাসজক, োজননসিক ও অর্পননসিক প্রক্ষরে
উন্নয়রনে উচ্চ সশখরে আরোহন কেরি হরে িিপারগ্র েরয়াজন সশক্ষাে উ্ে গুরুত্বারো্।
জাসি গঠরনে প্রেষ্ঠ মাধ্যম হরে সশক্ষা। সশক্ষা এমন একটি ্দ্ধসি াে মাধ্যরম জ্ঞান ও
দক্ষিা অজপন কো িম্ভি। একটি জাসিরক উন্নি কোে স্িরন সশক্ষা ও প্র াগার াগ
িযিস্থাে উন্নয়ন অ্সেহা প। িাংোরদশ সশক্ষারক্ষরে অরনক দুে এসগরয় প্রগরি। িাংোরদশ
এখন উন্নয়রনে প্রোে মরেে। িাংোরদশ সনম্ন মধ্য আরয়ে প্রদরশ ্সেনি হরয়রি। ২০২১
িরনে মরধ্য মধ্যম আরয়ে প্রদরশ ্সেনি হরি। সিটি প্রময়ে িরেন, িিপ মান িেকরেে
উন্নয়রনে গুরুত্ব্ূর্প ধ্া্গুরো হরোোঃ- সিসনরয়াগ সিকাশ, ্সেরিশ িুেক্ষা, সেসজোে িাংোরদশ,
নােীে ক্ষমিায়ন, আোয়ন, সশক্ষা িহায়িা, একটি খামাে একটি িাড়ী, কসমউসনটি সিসনক ও
সশশু সিকাশ, িামাসজক সনো্ত্তা কমপিসূ চ এিং র্রে র্রে সিদুযৎ। মানি িম্পদ উন্নয়রন
সশক্ষাে ভূ সমকা অ্সেসিম। প্রময়ে কা্ািরগাো স্কু ে ও করেজ কযাম্পারি িােীরদে জনয
একটি সমেনায়িন,স্কু ে কযাম্পারিে িাইরে অসভভািকরদে জনয িিাে িুসিধ্ারর্প ১টি
িাউসন ুক্ত িিাে স্থান সনমপান করে প্রদয়াে আশ্বাি েদান করেন এিং স্কু ে ও করেজ
ভিরনে অিমাি িংষ্কাে কাজ দ্রুি িম্পন্ন কোে জনয িংসিষ্ঠরদে সনরদপ শ েদান করেন ।
গি ১১ মাচপ ২০১৬ সি. শসনিাে, িকারে কা্ািরগাো িাসেকা িেকাসে োর্সমক
সিদযােরয়ে িাসষপক ক্রীড়া েসির াসগিা ও ্ুেস্কাে সিিের্ী অনুষ্ঠারন েধ্ান অসিসর্ে
িক্তরিয প্রময়ে এিি কর্া িরেন। অনুষ্ঠারন সিদযােয় ্সেচােনা কসমটিে িভা্সি
প্রোকমান হাসকম প্রমা. ইব্রাসহম এে িভা্সিরত্ব ও আিুে খারয়ে িাচ্চু ও হািমি আো
প্রিগম এে প্র ৌর্ িঞ্চােনায় অনুষ্ঠারন িক্তিয োরখন কাউসিেে িাইরয়দ প্রগাোম হায়দাে
সমন্টু , িংেসক্ষি ওয়ােপ কাউসিেে সমরিি আঞ্জুমান আো প্রিগম, িহকােী প্রজো োশসমক
সশক্ষা অসফিাে ঋসষরকশ শীে, কা্ািরগাো সিটি কর্পারেশন মসহো করেরজে অধ্যক্ষ
মরনায়াে জাহান, কা্ািরগাো িাসেকা উচ্চ সিদযােরয়ে েধ্ান সশক্ষক িুকুমাে প্রদিনার্,
চকিাজাে ওয়ােপ আওয়ামীেীরগে িভা্সি হাজী আিদুে েহমান, অসিসেক্ত ্ািসেক
েসিসকউেে এে: প্রনামান প্রচৌধ্ুেী, অসভভািক কসমটিে িভা্সি আসমনুে হক েঞ্জু, ওয়ােপ
ুিেীগ িভা্সি একোম প্রহারিন, শামীম আো প্রিগম, প্রজযাৎস্না আকিাে, জয়নাি প্রিগম, এি
এম প্রদরোয়াে প্রহারিন, আসমনুে ইিোম আসমন, কায়িাে আহমদ, সশল্পী িড়–য়া, িিসেমা
আকিাে মসন। স্বাগি িক্তিয োরখন কা্ািরগাো িাসেকা িেকাসে োর্সমক সিদযােরয়ে
েধ্ান সশক্ষক েঞ্জনা প্রিন িহ অনযো। অনুষ্ঠান প্রশরষ সিজয়ীরদে মারে ্ুেষ্কাে িু রে প্রদন
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম-১২ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাি লসটি কগরপি াগরশন ম ালানাথ িগনারিা উচ্চ লবদ্যালগয়র
বালষি ক ক্রীড়া প্রলিগ াল িা ও পুরস্কার লবিরণী ও
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১০ বছর পূলিি অনুষ্ঠাগন লসটি মিয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, মহান মাচপ মারি
জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান স্বাধ্ীনিাে প্রর্াষনা সদরয়সিরেন। স্বাধ্ীনিা ুদ্ধ
ও প্রদশ গঠরন জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান এে অিদান অসিস্মের্ীয়।
সিসন িরেন, িাে িমাজ প্রদশ গঠরনে মূে চাসেকা শসক্ত। িােোই িুসশক্ষায় সশসক্ষি হরয়
আগামী সদরন প্রদশ ও জাসিে প্রনিৃ ত্ব প্রদরি। প্রময়ে িরেন, সশক্ষকিা একটি মহৎ প্র্শা। এ
প্র্শাে ম পাদা অনয প্র্শাে প্রচরয় অরনক প্রিশী িম্মানীয়। সশক্ষার্ীো আমারদে িম্পদ।
িাে-িােীরদে িুনাগসেক সহরিরি গরড় প্রিাো সশক্ষকরদে েধ্ান দাসয়ত্ব। সশক্ষার্ীরদে িৎ,
চসেেিান, নীসি-ননসিকিা ও মূেযরিারধ্ে সশক্ষা সদরি হরি। েরিযকটি
িাে-িােী েক্ষয
সনধ্পাের্ করে প্রেখা ্ড়াে েসি মরনার াগী হরি হরি এিং মা-িািারদে িম্মান কেরি
হরি। প্রময়ে এ শহেরক আধ্ুসনক, ্সেেন্ন ও িাির াগয শহে সহরিরি গরড় প্রিাোে জনয
িাে-িােী এিং সশক্ষকরদে অগ্রনী ভূ সমকা ্ােন কোে আহিান জানান। প্রময়ে আরো
িরেন, মাদরকে ভয়াে র্ািায় সি্ন্ন িরুন িমাজ। িরুন িমাজ প্র ভারি মাদকািক্ত হরয়
্রড়রি জনমরন প্রদখা সদরয়রি উসিগ্ন ও শংকা। এক প্রের্ীে প্রিকাে িরুরনো এ িিপনাশা
্রর্ ্া িাসড়রয়রি। নগেীরক মাদকমুক্ত োখাে জনয অসভভািক ও ুিিমাজরক এসগরয়
আিরি হরি। মাদকরক না িেুন, মাদকমুক্ত িমাজরক হযাাঁ িেুন। এ প্রিাগান মানুরষে িারে
িারে প্র্ৌাঁরি সদরি হরি। গি ১১ মাচপ ২০১৭ সি. শসনিাে দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি করর্পারেশন
প্রভাোনার্ মরনােমা উচ্চ সিদযােরয়ে িাসষপক ক্রীড়া েসির াসগিা ও ্ুেস্কাে সিিের্ী
অনুষ্ঠারন েধ্ান অসিসর্ে িক্তরিয প্রময়ে এিি কর্া িরেন। অনুষ্ঠারন িভা্সিত্ব করেন ২
নং জাোোিাদ ওয়ােপ কাউসিেে িারহদ ইকিাে িািু। এরি িক্তিয োরখন চসিক সশক্ষা
ও স্বাস্থয স্ট্যাসডং কসমটিে প্রচয়ােমযান ও কাউসিেে নাজমুে হক সেউক, সিটি করর্পারেশন
প্রভাোনার্ মরনােমা উচ্চ সিদযােরয়ে েধ্ান সশক্ষক প্রমা. নজরুে ইিোম, ২নং জাোোিাদ
ওয়ােপ আওয়ামীেীরগে িাধ্াের্ িম্পাদক প্রমা. ইয়াকুি, আওয়ামীেীগ প্রনিা কাজী আিদুে
মারেক, কাজী হুমায়ুন আেম মুন্না, এনামুে হক, অে সিদযােরয়ে োক্তন িাে েিীে
প্রদওয়ানজী, আকাশ মুহুেী িহ অনযো। অনুষ্ঠান প্রশরষ সিজয়ীরদে মারে ্ুেষ্কাে িু রে প্রদন
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
সংবাদ্দ্ািা
মিা. আবদ্ুর রলিি
জনসংগ া কিি কিিা
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