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জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান এর ৯৮িম জন্মতিন ও জািীয় তেশু
তিবসে চট্টগ্রাম তেটি কসিপ াসরেসনর আসয়াজসন তবোল তেশু েমাসবে ও তেশু
উৎেব অনুতিি
জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান এে ৯৮িম জন্মসিন ও জািীয় সশশু সিিি
উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীে সিসি সহল নজরুল স্কয়ারে ১৭ মাচপ ২০১৭ সি.
িকারল ১০ হাজাে এেও অসিক সশশু সকরশাে িমারিরশে আরয়াজন করে। স্মেনকারলে
িিপিহৃ ৎ এ সশশু সকরশাে িমারিরশ িঙ্গিন্ধুে জন্মসিরনে প্রকক কাটা, িমরিি
িঙ্গীি,আিৃসি,নৃিয,নাটক ্সেরিসশি হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলি ইমাোিু রেিা
সকন্ডােগারটপন এে ৫ম প্রেনীে ছাত্রী হুমায়ো জাহান ্ৃসিিী িভা্সিত্ব করেন।
্সিমনাসছোিাি আিিুল হাসকম সিটি কর্পারেশন সকন্ডােগারটপন এে সশশু সশোিী উরে
মাসলহাে উ্স্থা্নায় অনুসিি সিশাল এ সশশু সকরশাে িমারিরশ েিান অসিসি সছরলন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন । িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ভােেি েিান সনিপাহী কমপকিপ া আিুল প্রহারিন, নােী ও সশশু সিষয়ক স্থায়ী
কসমটিে িভা্সি এম আশোফু ল আলম, িারলহ জহুে সিটি কর্পারেশন সকন্ডাে গারটপন এে
ছাত্রী উরে হাসিিা, ্াাঁচলাইশ সিটি কর্পারেশন সকন্ডাে গারটপন এে ৫ম প্রেনীে ছাত্রী
িানসজয়ান প্রহারিন িক্তিয োরখন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে
উদ্দীন প্রিলুন উসিরয় জাসিে স্িাে ৯৮িম জন্মসিন ও সশশুসিিরিে কমপিূচীে িুচনা
করেন। িমারিরশে শুরুরি সশশুরিে ্সেরিশনায় জািীয় িঙ্গীি ্সেরিশরনে ্ে ্সিত্র
প্রকােআন প্রিরক প্রিরলায়াি করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সমউসনসি্যাল মরিল স্কু ল ও
করলরজে সশোিী প্রশখ প্রমাহােি ফারুক, গীিা প্রিরক ্াঠ করেন ্ািেঘাটা সিটি
কর্পারেশন িালক উচ্চ সিিযালরয়ে শ্রীমানন্দী চক্রিিী, সত্রস্টক প্রিরক ্াঠ করেন হাজী
আিিুল আলী সিটি কর্পারেশন উচ্চ সিিযালরয়ে ছাত্রী ্ুসিিা িি–য়া।মরে ্যারনল প্রময়ে
প্রজািাইো নাসগপি খান জািীয় সশশু সিিি উি া্ন ্সেষি এে আহিায়ক, সশো ও স্বাস্থয
সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সি নাজমুল হক সিউক, ২৩ নং ওয়ািপ কাউসিলে প্রমা.
জারিি, ২৮ নং ওয়ািপ কাউসিলে প্রমা. আিিুল কারিে, ১৫ নং ওয়ািপ কাউসিলে প্রমা.
সগয়াি উসদ্দন, ৩১ নং ওয়ািপ কাউসিলে িারেক প্রিালায়মান প্রিসলম, িংেসেি ওয়ািপ
কাউসিলে আসিিা আজাি, আঞ্জুমান আো প্রিগম, েিান োজস্ব কমপকিপ া ি. মুহেি
মুস্তাসফজুে েহমান, েিান সশো কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, প্রময়রেে একান্ত িসচি
প্রমাহােি মঞ্জুরুল ইিলাম, সনিপাহী মযাসজরেট িনসজিা শেসমন, ুসিকা িেকাে, িত্বািিায়ক
েরকৌশলী প্রমাহােি েসফকুল ইিলাম ও প্রমাহােি মাহফু জুল হক,উ্িসচি আরশক েিুল
প্রচৌিুেী িহ কাউসিলে ও চসিক কমপকিপ ািৃন্দ। সশশু িমারিরশে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে নগে ভিরন জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান এে
েসিকৃ সিরি েদ্ধা সনরিিন করেন এিং খিরম প্রকােআন, সমলাি মাহসফল ও প্রমানাজারি
প্রময়ে অংশগ্রহণ করেন। ঐসিহাসিক সশশু সকরশাে িমারিরশ েিান অসিসিে িক্তরিয
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, িঙ্গিন্ধু প্রকিলমাত্র িাংলা
ও িাঙাসলে প্রনিা সছরলন না। সিসন সছরলন সিশ্ব িম্প্রিারয়ে প্রনিা। জাসিে স্িা
িঙ্গিন্ধুে জন্ম হরয়সছল িরলই িাংলারিশ আজ সিশ্ব িভায় িোরনে িারি মািা উাঁচু করে
িাসিরয় আরছ। প্রময়ে িরলন, িিপ মান সশশু সকরশােরিে হারি একসিন প্রিশ ্সেচালনাে
িাসয়ত্ব অস্পি হরি। সশোিীরিেরক িু-সশো ও ননসিক সশো অজপণ করে িুনাগসেক
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সহরিরি প্রিশ ্সেচালনাে িাসয়ত্ব কাাঁরি সনরয় প্রিশরক উেসিে শীরষপ প্র্ৌাঁরছ সিরি হরি।
জনাি আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, জাসিে স্িা িঙ্গিন্ধু সিরল সিরল সনিঃরশষ হরয়
জাসিরক িংগঠিি করেসছরলন। প্রজল-জুলুম, সন পািন,হুসলয়া ও মৃিুযে ্রোয়ানা প্রকান সকছু ই
িাাঁে চলাে ্িরক িািাগ্রস্থ কেরি ্ারে সন। হাজাে িছরেে প্রেি িাঙাসল জাসিে স্িা
িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান এে স্বপ্নরক স্বািপক কোে জনয িিপ মান েজন্মরক িাসয়ত্ব সনরি
হরি। সিসন আশা করেন িিপ মান ও
আগামী েজন্ম িঙ্গিন্ধুে জীিন ও োজননসিক
িংগ্রারমে আিরশপে অনুিােী হরয় এরিরশে েকৃ ি ইসিহাি আয়ত্ব করে িুনাগসেক হরয়
প্রিশরক আরলাে ্রি এসগরয় প্রনরি। ঐসিহাসিক সশশু সকরশাে িমারিরশ চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন ্সেচাসলি সকন্ডােগারটপন, োিসমক সিিযালয় ও সশো েসিিান িমূরহে সশোিীো
মরনাজ্ঞ িাংস্কৃসিক অনুিান ্সেরিশন করেন।
েংবািিািা
শমা. আবিুর রতহম
জনেংস াগ কমপ কিপা
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