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চট্টগ্রাম- ২৮ প্রেব্রুয়াসে ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে বই মমলা িমাপ্ত
িাাংস্কৃসিক প্রসির াসিিায় সবজয়ীরেে ্ুেস্কাে সেরলে
ভােপ্রাপ্ত মময়ে মচৌধুেী হািাে মাহমুে হািেী
অমে একুরশ ও আন্তজপাসিক মািৃ ভাষা সিিি উি া্ন উ্লরে নগেীে মুিসলম
ইনসিটিউট চত্বে জুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আরয়াসজি ১১ সিন িযাস্ িই প্রমলাে
আজ সিল িমা্নী সিিি। গি ১৮ প্রেব্রুয়াসে সিটি প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে
উদ্দীন িই প্রমলাে শুভ উরবাধন করেন। আজ ২৮ প্রেব্রুয়াসে ২০১৭ সি. সিরকল ৩.৩০
টা প্রেরক িই প্রমলায় িাংস্কৃসিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সিরকল ৪ টায় প্রেরক একুশ মরে
অমে একুশ ও আন্তজপাসিক মািৃ ভাষা সিিি উ্লরে আরয়াসজি িাংস্কৃসিক ও েচনা
েসির াসগিায় সিজয়ীরিে মারে ্ুেস্কাে সিিেণ কো হয়। ্ুেস্কাে সিিেণ ও অমে
একুরশে আরলাচনা িভায় িভা্সিত্ব করেন চসিক স্বাস্থ্য ও সশো িংক্রান্ত স্থ্ায়ী কসমটিে
িভা্সি ও ২৪ নং উত্তে আগ্রািাি ওয়ার্প কাউসিলে নাজমুল হক সর্উক। অনুষ্ঠারন
েধান অসিসে সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুি
হািনী। সিরশষ অসিসে সিরলন িংেসেি ওয়ার্প কাউসিলে আসিিা আজাি। স্বাগি িক্তিয
োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সশো কমপকিপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন। মরে
জনিংর াগ কমপকিপ া প্রমা. আিিুে েসহম ও সশো কমপকিপ া প্রমা. িাইেু ে েহমান িহ
অনযানয কমপকিপ াো উ্সস্থ্ি সিরলন। সিটি কর্পারেশন আরয়াসজি িই প্রমলায় অংশ
গ্রহনকােী িল, েকাশনী িংস্থ্া, িাংস্কৃসিক অনুষ্ঠারন অংশগ্রহনকােী সশো েসিষ্ঠানরক
্ুেস্কাে েিান কো হয়। ্ুেস্কাে সিিেণ অনুষ্ঠারনে েধান অসিসে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ভােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুি হািনী িাংস্কৃসিক ও েচনা
েসির াসগিায় সিজয়ী ২৬০ জন িহ িই প্রমলায় অংশগ্রহণকােী েকাশনা িংস্থ্া িলাকা
েকাশন েেম, শশলী েকাশন সবিীয় এিং শব্দ সশল্প েকাশন িৃ িীয় এিং সিগি ১১ সিন
ািি িই প্রমলায় অনুসষ্ঠি িাংস্কৃসিক েসির াসগিায় অংশগ্রহণকােীরিে
হারি ্ুেষ্কাে
িু রল প্রিন। অনুষ্ঠারন েধান অসিসেে ভাষরন ভােোি প্রময়ে িরলন, িই প্রমলাে মধয সিরয়
্াঠরকে িংখযা িৃসি ্ায়, েকাশনা সশল্প ও প্রলখক অনুোসণি হয়। ভােোি প্রময়ে িরলন,
অমে একুরশ িাঙাসলে প্রচিনারক শাসণি করে, অনযায়, অিিয ও অিুন্দরেে সিরুরি
েসিিািী হরি প্রেেণা প্রিয়। সিসন িরলন, িাংলা ভাষা কারোও িয়াে িান নয়। েরক্তে
সিসনমরয় অসজপি হরয়রি ভাষাে অসধকাে। সিসন িাংলারিরশে ইসিহাি িঠিকভারি উ্স্থ্া্ন
কোে জনয িংসিষ্ট িকরলে েসি আহিান জানান। ভােোি প্রময়ে িরলন, িিযরক সমেযা
সিরয় ঢাকা ায় না। িিয ইসিহাি অিশযই উরঠ আিরি। সিসন মহান ভাষা আরন্দালরনে
সশো প্রেরক িন্ত্রাি ও শনোজযমুক্ত িাংলারিশ গোে েিযরয় অনুোসণি হওয়াে আহিান
জানান।
চট্টগ্রাম- ২৮ প্রেব্রুয়াসে ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে ্সেচ্ছন্ন সবভারিে কমপ কিপা-কমপ চােীরেে সেষ্ঠাে
িারে োসয়ত্ব্ালরেে সেরেপ শ সেরলে ভােপ্রাপ্ত মময়ে মচৌধুেী হািাে মাহমুে হািেী
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুি হািনী ২৮ প্রেব্রুয়াসে
২০১৭ সি. সিরকরল নগেভিরনে িরেলন করে চসিক ্সেচ্ছন্ন সিভারগে কমপকিপ া-
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কমপচােীরিে িারে শিঠক করেন। শিঠরক সিসন িকলরক সনষ্ঠাে িারে িাসয়ত্ব ্ালরনে
সনরিপ শ প্রিন। সিসন িরলন, ্সেচ্ছন্ন নগেী নগেিািীে একমাত্র কামনা। নগেিািীে স্বাচ্ছন্দ
জীিন
া্রন উন্নি ্সেরিশ অ্সেহা প এ সিষয়টি সিরিচনায় সনরয় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন আিজপনা িযিস্থ্া্নায় আমুল
্সেিিপ ন করেরিন। সিসন প্রর্াে টু প্রর্াে িজপয িযিস্থ্া্না এিং োরি িজপয িযিস্থ্া্না
কমপিূচী
িাস্তিায়ন করে
ারচ্ছন। ্সেচ্ছন্ন সিভারগে কমপকিপ া,কমপচােী ও ্সেচ্ছন্ন
শ্রসমকরিে আন্তসেকিা,সনষ্ঠা ও িিিাে উ্ে ্সেচ্ছন্ন নগেী সনভপ ে করে। িকরল সনজ
সনজ িাসয়ত্ব িঠিকভারি িম্পািন কেরলই নগেিািী উ্কৃ ি হরি। অনযোয় প্রময়রেে উজ্জ্বল
ভািমুসিপ রক েশ্নসিি কেরি। শিঠরক িভা্সিত্ব করেন েধান ্সেচ্ছন্ন কমপকিপ া শসেকুল
মন্নান সিসদ্দকী। িভায় ্সেচ্ছন্ন কমপকিপ া প্রমােরশিুল আলম, প্রশখ হািান প্রেজা,
িত্বািধায়ক,্সেিশপক,িু্ােভাইজাে ও িল্সিগণ স্ব স্ব প্রজারনে সিস্তাসেি িেয উ্াত্ত
উ্স্থ্া্ন করেন।
িাংবােোিা
মমা. আবেুে েসহম
জেিাংর াি কমপ কিপা
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