চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৬ জানুয়াসে ২০১৮সি.

কুলগ ও
াঁ সিটি কর্ পরেশন করলজ সশক্ষ র্থীরেে ্ুনসমলনী
প
অনুটিত
কুলগাাঁও সিটি কর্ারেশন
প
করলরজে োক্তন সশক্ষার্থীরেে ্ুনসমলনী
প
উ্লরক্ষ আজ
২৬ জানুয়াসে ২০১৮ইং শুক্রিাে করলজ োঙ্গরন উৎিরি উরেরে োক্তন সশক্ষার্থীো।
“সশখরেে িারন’ এই প্রলাগানরক ধােণ করে কুলগাাঁও সিটি কর্ারেশন
প
করলরজে
োক্তন সশক্ষার্থীরেে সেনিযা্ী ্ুনসমলনী
প
অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রিলুন উসিরয় ্ুনসমলনী
প
অনুষ্ঠান উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন।
আনন্দ ে্যালী সেরয় শুরু হয় উৎিি আনন্দ। উরবাধরনে ্ে েধান অসিসর্থ,সিরশষ
অসিসর্থ ও সশক্ষকরেে ফুল সেরয় িেণ কো হয়। এসেরক করলজ েসিষ্ঠাে ২০ িেরে
এই ের্থম োক্তন োত্রোত্রীরেে ্ুনসমলনী
প
আরয়াজজি হরয়রে।
েধান অসিসর্থে িক্তরিয প্রময়ে িরলন, এই ধেরণে অনুষ্ঠান আরয়াজরনে মাধযরম
াসিক জীিন প্রর্থরক সিরনােরন কািারনা ায়। সিসন িরলন,েল মি সনসিরশরষ
প
প্রমৌসলক
সিষয়গুরলা সনরয় সে ঐকযিদ্ধ ভারি কাজ কো ায় িাহরল প্রেরশে উন্নয়ন ও
অগ্রগসি িম্ভি। প্রময়ে আরো িরলন, নগেীে জলািদ্ধিা সনেিরন ের্থরম িরচিনিা
িৃটি কেরি হরি। নালা-নেপ মায় আিজপনা না প্রফরল সনসেপ ি স্থারন িা প্র াে িু প্র াে
কা ক্ররম
প
আিজপনা িংগ্রহকােী প্রিিকরেে হারি ময়লা িু রল সেরল নালা-নেপ মা ভোি
হরি না। ফরল জলািদ্ধিা িহনীয় ্ ারয়
প প্রনরম আিরি। সিসন করলরজে োক্তন
োত্রোত্রীরেে করলরজে উন্নয়রন প্র রকান ্োমশ প েোরনে আহিান জানান এিং
করলরজে সনজস্ব স্থায়ী ভিন তিসেে প্র াষণা প্রেন।
অনুষ্ঠারন িভা্সিত্ব করেন করলরজে োক্তন োত্র ও কাউজিলে িারহে ইকিাল
িািু।সিরশষ অসিসর্থে িক্তিয োরখন করলজ অধযক্ষ আসমনুল হক খান,গভসনংপ িস ে
িেিয শসফকুল আলম সিকম,প্রমাহাম্মে জারন আলম,প্রমাহাম্মে ইয়াকুি,কামরুল
ইিলাম,্ুনসমলনী
প
কসমটিে আহিায়ক ি্ন চন্দ্র মজুমোে েমুখ। স্বাগি িক্তিয
োরখন োক্তন োত্র নাজমুল কসিে। অনুষ্ঠারন উ্সস্থি সেরলন-চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামী লীগ সনিাসহ
প কসমটিে িেিয প্রিলাল আহমে,জামালখান ওয়া প আওয়ামী
লীগ িাধােণ িম্পােক প্রমােরশেুল আলম,চট্টগ্রাম সিশ্বসিেযালয় োত্রলীগ োক্তন
িভা্সি আলমগীে টি্ু। অনুষ্ঠারন ‘সশখরেে িারন’শীষক
প স্মেসনকাে প্রমািক
উরমাচন করেন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। অনুষ্ঠান প্রশরষ মরনাজ্ঞ
িাংস্কৃসিক অনুষ্ঠান ্সেরিসশি হয়।
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প
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