চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

কাজেম আলী স্কু ল এন্ড কজলজে সেমমনার
েরকাজরর মিক্ষানীমি অনুেরণ কজর প্রধানমন্ত্রীর
মিিন ২০২১ বাস্তবায়ন করজি হজব : মেটি সময়র

সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উসিন িরেরিন, েসির াসগিামূেক সিরে টিরক থাকাে জনয জ্ঞান এিং
সিজ্ঞান চচপাে প্রকান সিকল্প প্রনই। এই দুটি সিিরক অনুিেণ করে সশক্ষাদীক্ষা এিং জ্ঞানসিজ্ঞারন এসগরয়
ারে কারজম আেী স্কু ে এন্ড করেজ। অিীরিে িকে দুনপাম ঘুসচরয় এ েসিষ্ঠারনে সশক্ষাথীো গি
করয়ক িিরে ্েীক্ষায় িারো ফোফে উ্হাে সদরয় প্রজো ্ পারয় প্রেষ্ঠ সশক্ষা েসিষ্ঠান সহরিরি স্থান
করে সনরয়রি। এটা অিশযই প্রগৌেরিে সিষয়। সিটি প্রময়ে আরো িরেন, এই সশক্ষা েসিষ্ঠারন প্রকান
েকম িন্ত্রািী কমপকাণ্ড সকংিা িসহোগিরদে আস্ফােন িেদাস্ত কো হরি না। াো েসিষ্ঠারনে
শৃক্সখো সিরোধী কমপকাণ্ড কেরি িারদে অিশযই কর ােহরস্ত দমন কো হরি। এ িযা্ারে আসম
্সেচােনা কসমটিে িিা্সিরক িিপাত্মক িহর াসগিা প্রদরিা। প্রময়ে িরেন, সশক্ষা িাড়া দক্ষ ও
িুসশসক্ষি জাসি গ ন িম্ভি নয়। সকন্তু দু:প্রখে সিষয় স্বাধীনিা োরিে ্ে আমো প্রকান সশক্ষানীসি
্াইসন। ফরে ্ৃসথিীে উন্নি প্রদশগুরো প্রথরক আমো স্সিরয় সিোম। আনরেে সিষয় আমারদে
েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা সিষয়টি অনুধািন করে আমারদে সশক্ষা িযিস্থায় আমূে ্সেিিপ ন
এরনরিন। আমারদে আন্তজপাসিকমারনে একটি সশক্ষানীসি উ্হাে সদরয়রিন। এটা আমারদে সশক্ষা
িযিস্থায় মাইেফেক সহরিরি কাজ কেরি এিং এই সশক্ষানীসিে মধয সদরয় আমারদে েজন্ম সিশন
২০২১ িাস্তিাসয়ি হরি। একই িারথ ২০৪১ িারেে মরধয িাংোরদশ সিরেে উন্নি প্রদরশে ম পাদায় প্র্ৌরি
ারি। ২২ আগস্ট ২০১৭ সি. মঙ্গেিাে, িকারে কারজম আেী হাই স্কু ে এন্ড করেরজে প্রিসমনারে েধান
অসিসথে িক্তরিয প্রময়ে এিি কথা িরেন।
কারজম আেী স্কু ে এন্ড করেজ ্সেচােনা ্সেষরদে িিা্সি ও দদসনক িীে চট্টগ্রাম মঞ্চ িম্পাদক
দিয়দ উমে ফারুরকে িিা্সিরে প্রিসমনারে অসিসথ সিরেন ১৬ নং চকিাজাে ওয়ার্প কাউসিেে
িাইরয়যদ প্রগাোম হায়দাে সমন্টু , জামােখান ওয়ার্প কাউসিেে দশিাে দাশ িুমন, ১১ নং দসক্ষণ কাট্টেী
ওয়ার্প কাউসিেে প্রমােরশদ আকিাে প্রচৌধুেী, িাংোরদশ প্রদাকান মাসেক িসমসিে সিসনয়ে িহিিা্সি হাজী প্রমা. িাহাি উসিন, জামােখান ওয়ার্প আওয়ামী েীরগে িাধােণ িম্পাদক প্রমােরশদ
আেম, অসিিািক িদিয প্রমা. মুসজিুে েহমান,প্রমা. হািান, মরনায়াো প্রিগম, উ্াধযক্ষ িানসজদা
প্রমাক্তাে িানসজন, িহকােী েধান সশক্ষক েুৎফু ে কসিে িূূঁ ইয়া। সশসক্ষকা মুনমুন জাহারনে িঞ্চােনায়
অনুষ্ঠারন স্বাগি িক্তিয প্রদন কারজম আেী স্কু ে এন্ড করেরজে অধযক্ষ প্রমা. সগয়াি উসিন। ‘েধানমন্ত্রী
প্রশখ হাসিনাে সিশন িাস্তিায়রন আমো েস্তুি’ শীষপক প্রিসমনারে কীরনাট প্রেরজরন্টশন করেন একাদশ
প্রেণীে িাত্র িাইমন আেম িাসকি এিং দ্বাদশ প্রেণীে িাত্রী োহািু নরনিা। সশক্ষাথীরদে মরধয িক্তিয
োরখন িাইদা আেিী, প্রদশাত্মরিাধন গান ্সেরিশন করেন দশম প্রেণীে িাত্র শাহসেয়াে এিং একাদশ
প্রেণীে িাত্র ইমন শীে। আিৃসি করেন দশম প্রেণীে িাত্র আেিািুে েহমান।
েধান অসিসথে িক্তৃিায় সিটি প্রময়ে সশক্ষাথীরদে উরিরশয িরেন, এই মািৃ িূ সম িাংোরদশ আমারদে।
সনরজে জীিরনে মরিা আমারদে প্রদশরক িারোিািরি হরি, প্রদরশে মানুষরক িারোিািরি হরি।
আমারদে আত্মরকসিক সচন্তা ্সেহাে করে প্রদরশে জনয সচন্তা কেরি হরি। প্রময়ে িরেন, শুধু
োসিষ্ঠাসনক সশক্ষা অজপন কেরে হরি না আমারদে দনসিক সশক্ষায় সশসক্ষি হরি হরি। কােণ দনসিক
সশক্ষা না থাকরে োসিষ্ঠাসনক সশক্ষা অথপহীন। সশক্ষাথীরদে দনসিক সশক্ষা েদারন সশক্ষকরদে ্াশা্সশ
অসিিািকরদেও দাসয়ে েরয়রি।
কারজম আেী স্কু ে এন্ড করেজ ্সেচােনা ্সেষরদে িিা্সি ও দদসনক িীে চট্টগ্রাম মঞ্চ িম্পাদক
দিয়দ উমে ফারুক িরেন, েধানমন্ত্রীে সিশন িাস্তিায়রন কারজম আেী স্কু ে এণ্ড করেরজে আড়াই
হাজাে সশক্ষাথী েস্তুি েরয়রি। ইরিামরধয কারজম আেী স্কু ে িেকারেে সশক্ষানীসি অনুিেণ করে
িারো ফোফে অজপন করেরি। সিসন আরো িরেন, গ্রীণ সিটি এিং সিণ সিটি িাস্তিায়রন সিটি প্রময়ে
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আ জ ম নাসিে উসিন সনেেি ্সেে করে ারেন। আমো িাূঁে এই মহৎ উরদযাগ িাস্তিায়রন অিি
েহেী সহরিরি কাজ করে ারিা।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম মেটি কজ্পাজরিন এলাকায় উজেদ অমিযাজন
ভ্রামযমান আদালি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ সিটি মযাসজরেট িনসজদা শেসমন এিং প্রেশাে মযাসজরেট
জাহানাো প্রফেরদৌি এে প্রনিৃ রে ২২ আগস্ট ২০১৭সি. মঙ্গেিাে চট্টগ্রাম মহানগে এোকায় উরেদ
অসি ান ্সেচাসেি হয়। অসি ানকারে নগেীে প্রকারিায়ােী থানাধীন চাক্তাই এোকায় চাক্তাই
খারেে ্াড় প্রথরক ২ টি অবিধ ঘাট ও ১২ টি িািমান প্রদাকান্াট উরেদ কো হয়। এিময় োস্তাে
উ্ে ইট-িােু স্তু্ করে োখাে দারয় জবনক ফজেুে েহমানরক ২ হাজাে টাকা জসেমানা কো হয়।
একই অসি ারন প্রচোগী ্াহাড় প্রমাড়স্থ কদম প্রমািােক মুিসেম এসিমখানা উচ্চ সিদযােরয়ে িামরনে
োস্তা ও নাোে উ্ে প্রথরক করয়কটি অবিধ িািমান প্রদাকান ও একটি দিদুযসিক প্রজনারেটে
অ্িােন কো হয়।
অসি ানকারে সিটি কর্পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সিিাগ িমূরহে কমপকিপ া/কমপচােীগণ ও সিএমস্ ্ুসেশ
মযাসজরেটরক িহায়িা করেন।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম মেটি কজ্প াজরিন স্বাস্থ্য মবিাগ ও মবশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্ার উজদযাজগ োমিপলযান্স
কাযপ ক্রজমর ‘েমন্বয় েিা’ অনুমিি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন স্বাস্থয সিিাগ ্সেচাসেি নগেীে ৪১টি ওয়ারর্পে ৭টি ইস্আই প্রজারন চেমান
ইস্আই স্বাস্থয প্রিিারক আেও অসধকিে গসিশীে ও প্রজােদাে কোে েরক্ষয সিে স্বাস্থয িংস্থাে িাসিপক
িহর াসগিায় চসিক কমপেি িকে প্রজানাে প্রমসর্রকে অসফিাে, ইস্আই প্রটকসনসশয়ান ও প্রি-িেকােী
িংস্থা’ে েসিসনসধরদে সনরয় AFP, VPD & AEFI িাসিপ েযাি কা পক্ররমে উ্ে এক ‘িমন্বয় িিা’
২২আগস্ট ২০১৭ সি. মঙ্গেিাে, িকারে চসিক প্রজনারেে হাি্ািাে সমেনায়িরন েধান স্বাস্থয
কমপকিপ া(িােোি) র্াাঃ প্রমাহাম্মদ আেী এে িিা্সেরি অনুসষ্ঠি হয়। অনযানযরদে মরধয উ্সস্থি
সিরেন সিে স্বাস্থয িংস্থাে সিিাগীয় প্রকা-অসর্পরনটে র্াাঃ ইমং েæ প্রচৌধুেী, এমও ইনচাজপ র্াাঃ আশীষ
কুমাে মুখাজী, সিে স্বাস্থয িংস্থাে এিআইএমও র্াাঃ আোফাি উে আেম। প্রজানাে প্রমসর্রকে
অসফিােরদে ্রক্ষ িক্তিয োরখন র্াাঃ প্রমাাঃ ইমাম প্রহারিন োনা, র্াাঃ প্রমাাঃ েসফকুে ইিোম, র্াাঃ ি্ন
কুমাে চক্রিিী, র্াাঃ প্রমাাঃ হািান মুোদ প্রচৌধুেী, র্াাঃ মুসজিুে আেম প্রচৌধুেী, র্াাঃ িুমন িােুকদাে।
িিা্সিে িক্তরিয িােোি েধান স্বাস্থয কমপকিপ া র্াাঃ প্রমাহাম্মদ আেী িরেন, ইস্আই কমপিূচী’প্রক
িাে সনসদপ ষ্ট েক্ষযমাত্রায় প্র্ৌিাূঁে জনয িাসিপ েযাি কা পক্রম প্রজােদাে কো িাড়া প্রকান সিকল্প প্রনই।
িাই এই িমন্বয় িিা অিযন্ত গুরুে্ূণপ। সিসন ইস্আই কমপিূচীরি িাসিপ েযাি কা পক্রম প্রজােদাে
কোে েরক্ষয সনয়সমি িু্ােসিশন, মসনটসেং ও অনযানয কা পক্রম িুষ্ঠুিারি ্ােন কোে জনয প্রজানাে
প্রমসর্রকে অসফিােিহ িংসিষ্ট িকেরক সনরদপ শ েদান করেন এিং িকে িেকােী, প্রি-িেকােী
িংস্থা’ে িমন্বরয়ে মাধযরম ইস্আই কা পক্রমরক আেও এসগরয় প্রনয়াে আহিান জানান। উক্ত িমন্বয়
িিায় ্াওয়াে প্রেরজরন্টশন এে মাধযরম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িাসিপ েযাি কা পক্ররমে উ্ে
িাসিপক িথয উ্াি উ্স্থা্ন ও সদক-সনরদপ শনা েদান করেন ঢাকা হরি আগি সিে স্বাস্থয িংস্থা (WHO)
এে NPO EPI িাসিপ েযাি র্াাঃ প্রমাাঃ িানসিরুে ইিোম।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম মেটি কজ্প াজরিজনর স্ৌরকজরর
৩০ লাখ টাকা ্মরজিাধ করল বাংলামলংক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক প্র্ৌেকে িািদ ২৯ োখ ৮১ হাজাে ১’শ ৩৩ টাকা ্সেরশাধ করেরি
িাংোসেংক সর্সজটাে কসমউসনরকশি সে. (িাংোসেংক)। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িােোি েধান
সনিপাহী কমপকিপ া ও েধান োজস্ব কমপকিপ া র্. মুহাম্মদ মুস্তাসফজুে েহমারনে সনকট আজ মঙ্গেিাে
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িকারে নগেিিরন প্রচরক প্র্ৌেকরেে এই টাকা ্সেরশাধ করে িাংোসেংক কিৃপ ্ক্ষ। এ িময়
িাংোসেংরকে কমপকিপ া প্রমা. জাসকে প্রহারিন, েসমজুে ইিোম মাসনক, িুমন কুমাে দাশ, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ১নং িারকপ রেে কে কমপকিপ া শাহ আেম, উ্ কে কমপকিপ া নাসিে উসিন প্রচৌধুেী েমুখ
উ্সস্থি সিরেন। প্রচক েদানকারে িােোি েধান সনিপাহী কমপকিপ া ও েধান োজস্ব কমপকিপ া র্.
মুহাম্মদ মুস্তাসফজুে েহমান িকে প্রমািাইে ্াওয়াে অ্ারেটেরক িেকাসে নীসিমাো অনু ায়ী
প্র্ৌেকরেে টাকা ্সেরশাধ কোে আহিান জানান।
উরেখয িাংোসেংক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এোকায় ১৬৪টি টাওয়াে স্থা্ন করেরি। উক্ত
টাওয়ারেে প্র্ৌেকে িািদ ২৯ োখ ৮১ হাজাে ১’শ ৩৩ টাকা ্সেরশাধ কো হয়।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

চজট্টশ্বরী সমাড়স্থ্ সগাল্াহাড় চত্বর
কামের সদউরী সমাজড়র নিু ন নামকরণ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িড়ক, িিন ও স্থা্না নামকেণ উ্ কসমটিে িিায় চরট্টেেী প্রমাড়স্থ
প্রগাে্াহাড় চেেরক ‘জহুে মান্নান চেে,’ কাসজে প্রদউেী প্রমাড়রক ‘র্া. এ এম এম জারকসেয়া প্রচৌধুেী
চেে’ নামকেণ কোে েস্তাি গৃসহি হয়। গি ৮ আগস্ট ২০১৭ সি. প্রিো ১১ টায় নগেিিরনে েধান
সনিপাহী কমপকিপ াে দিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িড়ক, িিন ও স্থা্না নামকেণ উ্ কসমটিে
িিা অনুসষ্ঠি হয়। িিায় কসমটিে িিা্সি েধান সনিপাহী কমপকিপ া প্রমা. িামিুরিাহা িিা্সিে
করেন। িিাে িদিয িসচি স্থ্সি এ প্রক এম প্রেজাউে কসেম আরোচযিূসচ িমূহ উ্স্থা্ন করেন।
িিায় িিপিম্মি সিদ্ধারন্ত উরেসখি দুই চেে উরেসখি িযসক্তরদে নারম নামকেণ কোে গৃসহি হয়।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

২৬ আগস্ট িারিীয় েহকারী হাই কমমিনাজরর মবদায় অনুিান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরদযারগ িােিীয় িহকােী হাই কসমশনাে শ্রী প্রিামনাথ হােদােরক আগামী
২৬ আগস্ট ২০১৭ সি. শসনিাে, প্রিো ১১ টায় সচটাগাং িাি এে অসর্রটাসেয়াম হরে সিদায় িংিধপনা
অনুষ্ঠান অনুসষ্ঠি হরি। অনুষ্ঠারন িংসিষ্টরদে থা িমরয় উ্সস্থি থাকাে জনয অনুরোধ কো হরো।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

বানিামে দূগপিজদর েনয
১ মদজনর সবিন সদজব চট্টগ্রাম মেটি কজ্প াজরিন

২০ আগস্ট ২০১৭ সি. অনুসষ্ঠি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচি িংিরদে ২৫িম িিায় গৃসহি
সিদ্ধান্ত প্রমািারিক প্রদরশে িানিাসি দূগপিরদে িাহা পারথপ মাননীয় েধানমন্ত্রীে ত্রাণ িহসিরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে কমপকিপ া ও কমপচােীিৃে িারদে মাসিক প্রিিরনে ১ সদরনে প্রিিন েদান কেরি।
চট্টগ্রাম- ২২ আগস্ট ২০১৭ সি.

বঙ্গবন্ধু সিখ মুমেবুর রহমান একটি নাম শুধু নয়, একটি অহংকাজরর প্রদীপ্ত ইমিহাে
--------- সময়র আ ে ম নামির উদ্দীন

িঙ্গিন্ধু ্সেষদ প্রিানােী িযাংক সেসমরটর্ ও প্রিানােী িযাংক এমপ্লয়ীজ ইউসনয়ন-২০২ িৃহিে চট্টগ্রাম
অঞ্চরেে প্র ৌথ উরদযারগ জািীয় প্রশাক সদিি-২০১৭ উ্েরক্ষয খিরম প্রকােআন, সমোদ মাহসফে,
আরোচনা িিা ও প্রমজিান ১৯ আগস্ট ২০১৭ সি. শসনিাে আগ্রািাদস্থ প্রিানােী িযাংক সেসমরটর্,
প্রজনারেে মযারনজাে কা পােরয় অনুসষ্টি হয়। অনুষ্ঠারন েধান অসিসথ সিরেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে িাধােণ িম্পাদক আ জ ম নাসিে উিীন।
চট্টগ্রাম িঙ্গিন্ধু ্সেষরদে িিা্সি মং হো সচং এে িিা্সিরে এিং িাধােণ িম্পাদক প্রমা. দিয়দুে
আেম এে ্সেচােনায় এরি সিরশষ অসিসথ সিরেন প্রিানােী িযাংক সেসমরটরর্ে প্রর্্ুটি মযারনসজং
সর্রেক্টে িাসেকুে ইিোম প্রচৌধুেী। সিরশষ িক্তা সিরেন প্রিানােী িযাংক সেসমরটর্, ঢাকা-২ এে
প্রজনারেে মযারনজাে সনজাম উসিন আহরমদ প্রচৌধুেী।
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েধান অসিসথে িক্তরিয সিটি প্রময়ে িরেন, িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমান একটি নাম শুধু নয়, একটি
অহংকারেে েদীি ইসিহাি। প্র মহানায়রকে জন্ম না হরে সিে মানসচরত্র িাংোরদশ নারমে এ স্বাধীন
িািপরিৌম প্রদরশে অিু যদয় ঘটরিা না। িঙ্গিন্ধু িকে সিিরকপ ে উরদ্ধপ, সিসন জাসিে স্িা ও স্বাধীন
িাংোরদরশে স্থ্সি। িােরিে নারমে িারথ মহািœাা গান্ধীে নাম প্র মন ্ৃথক কো ায় না, প্রিমসন
িাংোরদশ প্রথরক জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুসজিুে েহমারনে নাম কখরনা সিসেন্ন কো ারি না।
প্রময়ে িঙ্গিন্ধুে স্বরেে প্রিানাে িাংো িাস্তিায়রন িকেরক ঐকযিদ্ধিারি কাজ করে ক্ষু দামুক্ত,
দাসেদ্রমুক্ত িাংোরদশ সিসনমপারণ প্রশখ হাসিনাে হািরক শসক্তশােী কোে জনয আহিান জানান।
সিরশষ অসিসথে িক্তরিয প্রিানােী িযাংক সেসমরটরর্ে প্রর্্ুটি মযারনসজং সর্রেক্টে িাসেকুে ইিোম
প্রচৌধুেী িরেন, িঙ্গিন্ধু একটি স্বাধীন িািপরিৌম প্রদশ সদরয়রিন িরেই আমো আজরক সর্এমসর্। িা-না
হরে ্সিম ্াসকস্তানী শািকরদে প্রশাষণ িঞ্চনাে ািাকরে থাকরি হরিা। িাই আসম মরন কসে
জাসিে স্িারক স্মেণ ও মনরন ধােণ কোে মাধযরমই প্রকিে জাসি প্রদশ ও েসিষ্ঠান িমৃদ্ধ হরি ্ারে।
েধান িক্তা সহরিরি উ্সস্থি সিরেন প্রিানােী িযাংক সে. চট্টগ্রাম এে প্রজনারেে মযারনজাে এম এ
কাইয়ুম। সিসন িরেন, িাংোরদরশে িারথ সমরশ আরি জাসিে জনক িঙ্গিন্ধুে নাম। িাংোরদশ এিং
প্রশখ মুসজি একটি অসিন্ন নাম। সিসন িাংোরদরশে িটিৃক্ষ।
িাূঁে জন্ম না হরে কখরনা িাংোরদরশে জন্ম হরিা না। সিসন িাঙাসে জাসিরক ্োধীনিাে শৃংখে
প্রথরক মুসক্ত সদরয়রিন। স্বাধীন িািপরিৌম োো িাংোরদশ উ্হাে সদরয়রিন। িিপ মারন িাংোরদরশে
অথপনীসি অিযন্ত শক্ত িীরিে উ্ে অিসস্থি। সিসন িাংোরদশরক সর্সজটাে মরর্ে সহরিরি গরড়
প্রিাোে জনয জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে হািরক শসক্তশােী কোে জনয আহিান জানান। সিরশষ িক্তাে
িক্তরিয িানােী িযাংক সেসমরটর্, ঢাকা-২ এে প্রজনারেে মযারনজাে সনজাম উসিন আহরমদ প্রচৌধুেী
িরেন, জাসিে জনক িঙ্গিন্ধু সিরেন এরদরশে েসিটি মানুরষে অসি আ্নজন। সিসন জাসি, ধমপ, িণপ,
প্রেসণ, িম্প্রদায় সনসিপরশরষ েরিযক িাঙােীে জনয সিে অকৃ সত্রম দেদ। আমাে েিযাশা েজন্ম প্রথরক
েজন্মান্তরে স্বাধীনিা িংগ্রাম ও মুসক্ত ুরদ্ধে প্রগৌেিগাূঁথা িমুন্নি োখাই আমো দৃঢ় েিযয়ী হি।
িাহরেই িঙ্গিন্ধুরক থাথপ েদ্ধা জ্ঞা্ন কো হরি। িিায় অনযরদে িক্তিয োরখন প্রর্্ুটি প্রজনারেে
মযারনজাে এি এম আিুে কাোম আজাদ, িংগ রনে ্ক্ষ প্রথরক প্রমা. সগয়াি উসিন, এ সি এম
খারেদুজ্জামান, এ এি এম এয়াকুি, আেমান মাহমুদ, প্রমা. আিদুে প্রমারমন জিীম, প্রমািােক শাহ
প্রচৌধুেী, আিুে হািনাি প্রমা. আিদুোহ, প্রমা. আজগে আেী, উজ্জ্বে কাসন্ত নাথ, হািান িারেক, প্রমা.
আিাদ সিসিকী, প্রথায়াং সচং েæ, িািুে মােমা, খায়রুে িশে, চন্ডী োে চাকমা, মসনে আহমদ
েমুখ। ্সিত্র প্রকােআন প্রথরক প্রিরোয়াি ্া করেন োেসদঘী কর্পারেট শাখাে এসিষ্টযান্ট প্রজনারেে
মযারনজাে আিদুে ওদুদ সিকদাে। ্রে েরজক্টরেে মাধযরম িঙ্গিন্ধুে ১৫ আগস্ট এে সনমপম
হিযাকারন্ডে সিসর্ও েদশপনী আরয়াজন কো হয়।
েংবাদদািা
সমা. আবদুর রমহম
েনেংজযাগ কমপ কিপা
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