চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৯ জানুয়াসে ২০১৮সি.

অংকুর সসোসোইটি বোলিকো উচ্চ লবদ্যোিয়ের এসএসলস-২০১৮
পরীক্ষোর্থীয়দ্র লবদ্োে সংবর্নোে
ধ
লসটি সেের আ জ ে নোলির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, সনরজে জনয নয়
প্রেশ ও জাসিে জনয আরোসকি মানুষ সিরিরি গরে উঠরি িরি। সশক্ষা জীিন প্রশরষ
কম প জীিরন আেশ প নাগসেক িরি িরি। আত্মরকন্দ্রীকিা ্সেিাে করে ্সেিাে,
িমাজ ও প্রেরশে জনয সনরজরক শর্ সেরি িরি। প্রময়ে িরেন, ্েীক্ষায় ভাে
ফোফরেে ্াশা-্াসশ স্িা-মািা ও সশক্ষকরেে েিযাশা অনু ায়ী প্রেশ প্রেসমক
নাগসেক িরি িরি। ২৯ জানুয়াসে ২০১৮ সি. িকারে অংকুে প্রিািাইটি িাসেকা উচ্চ
সিেযােরয়ে ২০১৮ িারেে এিএিসি ্েীক্ষার্থীরেে সিোয় িংির্না
প অনুষ্ঠারন ের্ান
অসিসর্থে ভাষরন প্রময়ে এিি কর্থা িরেন। সিেযােয় অসিিসেয়ারম ের্ান সশক্ষক সেসে
িেুয়াে িভা্সিরে অনুটষ্ঠি সিোয় অনুষ্ঠারন স্বাগি িক্তিয োরখন প্রিািাইটিে
্সেচােক প্রমা. িাজ্জাে। িিকাসে সশক্ষক কাজী িুেিানা ইয়ািসমরনে িঞ্চােনায়
অনুটষ্ঠি িংির্না
প অনুষ্ঠারন সশক্ষক েসিসনসর্ প্রমা.এিিানুজ্জামান, সিোয়ী সশক্ষার্থী
িাইিা ইিোম ও িািসিনা নূে িক্তিয োরখন। অনুষ্ঠারন সে সচিাগাং প্রকা-অ্ারেটিভ
িাউজজং প্রিািাইটি সে. িি-িভা্সি আেিাজ্ব প্রমা. ইসিি, সিয়ে েসফকুে আরনায়াে,
নুরুে ইিোম সমন্িু, অসভভািক িেিয শািআেমিি অনযো উ্সিি সিরেন।
২০১৮ িরন অংকুে প্রিািাইটি উচ্চ িাসেকা সিেযােয় প্রর্থরক ১৬৫ জন সশক্ষার্থী
এিএিসি ্েীক্ষায় অংশ গ্রিন কেরি। এ িাোও গি ২০১৭ িরন অত্র সশক্ষা
েসিষ্ঠান প্রর্থরক ১৪১ জন এিএিসি ্েীক্ষায় অংশ সনরয় ১২০জন জজস্এ-৫ প্র্রয়
উর্ত্তীণ িয়। ্ারশে িাে সিে শিভাগ। প্রি িিে প্রিরেন্ট্ুরে ৩ জন িি প্রমাি ৩০জন
স্কোেশী্ অজপন করে। প্রময়ে ১৬৫ জন সশক্ষার্থী িি িৃসর্ত্তোি গি িিরেে ৩০
জনরকও শুরভচ্ছা জানান এিং সিোয়ী সশক্ষার্থীরেে িারি ্েীক্ষাে িামগ্রী িু রে প্রেন।
চট্টগ্রাম- ২৯ জানুয়াসে ২০১৮সি.

প্রয়কৌশিীয়দ্র ২২ তে সেন্বে সভোে- সেের
২৯ জানুয়াসে ২০১৮ সি. েু্ুরে নগেভিরনে প্রক সি আিেুচ ির্ত্তাে সমেনায়িরন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েরকৌশে সিভারগে ের্থম ও সিিীয় প্রেণীে
েরকৌশেীরেে ২২ িম িমন্বয় িভা ের্ান েরকৌশেী প্রে. করণেপ মসিউজদ্দন আিমে
এে িভা্সিরে অনুটষ্ঠি িয়। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন ও ের্ান সনিািী
প কমকিপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দািা নীসি সনর্ােনী
প
িক্তিয
উ্িা্ন করেন। প্রময়ে িরেন, েরকৌশে সিভারগে কা ক্ররমে
প
িফেিাে উ্ে
সিটি কর্ারেশরনে
প
ভািমূসিপ সনভপে করে। প্রিিা প্রিসশে ভাগ েরকৌশে সিভারগে
অর্ীরন ্সেচাসেি িয়। সিসন িরেন, এরক অ্রেে মরর্য িমন্বয় িার্ন এিং সনর্াসেি
প
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িমরয় কম প িম্পােন করে কর্ারেশরনে
প
ভািমুসিপরক উজ্জ্বে কেরি িরি। িভাে
আরোচয িূচীে মরর্য সিে এসিস্, জাইকা, সিএমসিএফ ও প্রর্থাক িোরদ্দে উন্নয়ন
কা ক্ররমে
প
অগ্রগসি ্ ারোচনা।
প
িভায় অসিসেক্ত ের্ান েরকৌশেী েসফকুে
ইিোম, িোির্ায়ক েরকৌশেী প্রমা. মািফজুে িক, আিু িারেি িি সনিািী
প
েরকৌশেী, িিকােী েরকৌশেী ও উ্ িিকােী েরকৌশেীিৃন্দ িারেে উ্ে অস্িপ
োসয়ে িম্পরকপ সের্ািপ প্র্শ করেন।
চট্টগ্রাম- ২৯ জানুয়াসে ২০১৮সি.

বোংিোয়দ্শ েলিিো সবৌদ্ধ সলেলতর উয়দ্যোয়ে ভদ্ন্ত
শরনংকর েিোয়র্থর’র একক সদ্ধেয়দ্শনো
ধ
অনুষ্ঠোয়ন-লসটি সেের
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, অিাম্প্রোসয়ক
প্রচিনা িমৃদ্ধ এই িাংো ভুখরে িাজাে িিে র্রে সিন্দু,মুিসেম,প্রিৌদ্ধ,খৃষ্টারনে
িািজনীন
প
িিািিান। এরকে র্মীয় আচাে-অনুষ্ঠান,্ূজা-অচপনায় অরনযে উ্সিসি
আনন্দ উে া্ন আমারেে সচেকােীন ঐসিিয। ের্ানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ িাসিনা’ে
িেকাে িকে র্রমেপ িম্প্রীসি,িিািিান ও সনো্ে জীিনাচাে সনজিিকেরণ সনেেি
কাজ করে ারচ্ছন। আমারেেরক স্ব স্ব অিিারন প্রর্থরক িাংোে সচেকােীন
ঐসিিয,িংস্কৃসিে এই অিাম্প্রোসয়ক র্াোরক িমুন্নি োখরি িরি। িাংোরেশ মসিো
প্রিৌদ্ধ িসমসি চট্টগ্রাম ২৯ জানুয়াসে ২০১৮ সি. চট্টগ্রাম প্রিৌদ্ধ সিিাে োঙ্গরন ভেন্ত
শেণংকে মিারর্থে’ে একক িদ্ধমরেশনা
প
অনুষ্ঠারন ের্ান অসিসর্থে িক্তরিয প্রময়ে
এিি কর্থা িরেন। অনুষ্ঠান উরিার্ন করেন োয়ন আশীষ িে–য়া। িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ
িসমসি ুি’ে িাসিক
প ির্ত্ত¡াাির্ারন অর্যাস্কা িসি িে–য়াে িঞ্চােনায় অনুষ্ঠারন
িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ িসমসি ঢাকাে মিািসচি স্ব্ন প্রচৌর্ুেী,জামােখান ওয়ািপ কাউজিেে
সশিাে োশ িুমন, িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ িসমসি ুি িভা্সি এি. জয়শান্ত িে–য়া,
িাংোরেশ মসিো প্রিৌদ্ধ িসমসি িভা্সি ্ুেিী িে–য়া, জামােখান ওয়ািপ আওয়ামী
েীগ িার্ােণ িম্পােক প্রমােরশেুে আেম,িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ িসমসি ুি’ে িার্ােণ
িম্পােক স্ব্ন িে–য়া, িাংোরেশ প্রিৌদ্ধ িসমসি িমাজকেযান িম্পােক টিংকু িে–
য়া িক্তিয োরখন।
সংবোদ্দ্োতো
সেো. আবদ্ুর রলিে
জনসংয় োে কেকতধ
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