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

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশনর
প
ৌদ্ধ প্শাজীস ্সেষরেে শুভ ুদ্ধ ্ূসণমাপ
২০১৮ উেযা্ন উ্লরে শাসি পশাভাযাত্রা উরবাধন কেরলন সিটি
পময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
প্রিৌদ্ধ ধমািলম্বী
প
িম্প্রদারেে েধান ধমীে উৎিি শুভ িুদ্ধ ্ূসণমা।
প মহামসি প্রগৌিম
িুরদ্ধে জন্ম, প্রিাসধ লাভ ও সনিাণ
প লারভে স্মৃসি সিজসিি সদনটিরিৌদ্ধরদে জনয অিযন্ত
শুভসদন। এ উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশনরিৌদ্ধ
প
প্র্শাজীসি ্সেষদ ২৯ এসেল
২০১৮সি. শুভ িুদ্ধ ্ূসণমা-২০১৮
প
উদ া্ন উ্লরে চসিক েধান কা ালরেে
প
িঙ্গিন্ধু চত্বরে চত্বরে প্রিৌদ্ধ ধমািলম্বী
প
িমারিশ ও শাসন্ত প্রশাভা াত্রা আরোজন করে।
প্রশাভা াত্রা প্রিলুন ও প্রেষ্িুন উসিরে উরবাধন করেন চট্টগাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। শাসন্ত প্রশাভা াত্রাে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরন
প
কমেি
প
কমকিপ
প া কমচােী,সশেক-সশসেকা
প
িহ িারদে ্সেিারেে িন্তারনো অংশগ্রহণ
করেন।রশাভা াত্রাটি নগেীে সিসভন্ন িিক েদসেণ প্রশরষ ্ুনোে নগেভিরনে
িঙ্গিন্ধু চত্বরে িমাি কো হে। শাসন্ত প্রশাভা াত্রা উরবাধন অনুষ্ঠারন অনযরদে মরধয
প্র্শাজীসি ্সেষরদে িভা্সি ডা. েীসি িিুো,্সেষরদে িাধােন িম্পাদক জেরিন
িিুো, প্রিৌদ্ধ ্ূসণমা
প উদ া্ন ্সেষরদে িভা্সি িসমেন কাসন্ত িিুো, িাধােন
িম্পাদক েভাষক িুজন িিুো, েধান সশসেকা প্রোমা িিুো,সশসেকা অসনমা
িিুো,সশসেকা িুসেো িিুো,সশসেকা রুসমলা িিুো,সশসেকা নন্দা িিুো,সশসেকা
েমা িিুো, সশেক িমীেণ িিুো,সশেক িুরমধ িা্ি িিুো,সে্ন িিুো,অনু্ম
িিুো অ্ু, জজিু িিুো, িুসেো িিুো,সিভাষ িিুো,িাগে িিুো,প্রদিজজৎ িিুো
িাপ্পা,সিসিকা িিুো,ি্ু িিুো,স্ব্ন প্রচৌধুেী,প্রদালন িিুো িহ অনযো উ্সিি
সিরলন। চসিক প্রিৌদ্ধ প্র্শাজীসি ্সেষরদে শাসন্ত প্রশাভা াত্রা উরবাধন উ্লরে
অনুটষ্ঠি অনুষ্ঠারন সিটি প্রমেে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, সিশ্ব শাসন্তে অনুিােী
প্রিৌদ্ধ িম্প্রদারেে সনকি িুদ্ধ ্ূসণমা
প িম্প্রীসি ও ভালিািাে স্মােক। িুরদ্ধে িাময ও
মমত্রীে িাণী সিশ্বিযা্ী িমাদৃি। িােমরধয সহংিা ও প্রভদারভদ সিল না। অসহংিা ও
িকল মানুরষে েসি দোে আদশ মানি
প
কলযারণে মূল কিা। সিসন িরলন, প্রকান ধমইপ
অকলযান কামনা করে না। মানিিাে কলযারন িকল ধম প সনরিসদি। মানি জীিরনে
ািিীে িৎ ও মহৎ কমইপ ্েকারল ্সেত্রারনে উ্াে। দাসিকিা ও শজি েরোগ
করে মানুরষে কলযান িাধন কো াে না। মহামসি প্রগৌিম িুদ্ধ মানি কলযারন জীিন
উৎিগ পকরে প্রগরিন। িিপমান সিরশ্বে িংঘাি, জঙ্গীিাদ মানিিাে ্সে্সি ও জীিন
নাশকােী মিিাদ। এ মিিাদ প্রিরক িকল ধরমেপ মানুরষে ্সেত্রারনে জনয
েরিযকরক মানিিাে ্ুজােী হরি হরি। প্রমেে িুরদ্ধে িাণীরক ধােন করে মানিিাে
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কলযারন এসগরে আিাে জনয প্রিৌদ্ধ িম্প্রদাে িহ িকল ধরমেপ প্রলাকরদে এসগরে
আিাে আহিান জানান।
িং ােোতা
পমা. আ েুে েসিম
জনিংরযাগ কমকতপ
প
া
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
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