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২৯ জুলাই ২০১৭ সি.
আইডিডি’র অর্থ ায়নে স্থােীয় সরকার প্রনকৌশল দপ্তনরর অধীনে প্রায় ১ ককাটি ৩৫
লক্ষ টাকা িযনয় ডেডমথ ত কদমতলী আনিদীয়া আদশথ সরকারী প্রার্থ ডমক ডিদযালয় এর
েতু ে ভিে শুভ উনবাধে করনলে মােেীয় কময়র আ জ ম োডির উদ্দীে
আইসিসি’ে অর্পায়রন স্থানীয় িেকাে েরকৌশল দিরেে অধীরন োয় ১ প্রকাটি ৩৫ লক্ষ টাকা
িযরয় সনসমপত কদমতলী আরিদীয়া আদশপ িেকােী োর্পসমক সিদযালয় এে নতু ন ভিন উরবাধন
কো হয়। ২৯ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে, িকারল ফলক উরমাচন ও প্রমানাজারতে মাধযরম নতু ন
এই ভিরনে শুভ উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
্রে অত্র স্কু ল সমলনায়তরন অনুসিত িুধী িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ২৮নং ওয়ািপ কাউসিলে
আলহাজ্ব প্রমা. আিদুল কারদে। এরত েধান অসতসর্ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীন। সিরশষ অসতসর্ সিরলন চট্টগ্রাম প্রজলা োর্সমক সশক্ষা অসফিাে নািসেন
িুলতানা, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে সশল্প ও িাসিজয সিষয়ক িম্পাদক আলহাজ্ব মাহিুিুল
হক সময়া, চট্টগ্রাম প্রেি ক্লারিে িারিক িাধােি িম্পাদক মহসিন প্রচৌধুেী ও চট্টগ্রাম প্রজলা
্সেষরদে িদিয এিং চট্টগ্রাম দসক্ষি প্রজলা মসহলা আওয়ামী লীরগে িহ-িভা্সত িাসহদা আকতাে
জাহান। স্বাগত িক্তিয োরখন অত্র োর্সমক সিদযালরয়ে ভােোি েধান সশক্ষক েীনা চক্রিতী।
িুধী িমারিরশ েধান অসতসর্ে ভাষরন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, গিেজাতন্ত্রী
িাংলারদশ িেকারেে েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনা শতভাগ সশসক্ষত নাগসেরকে িাংলারদশ
সিসনমপারি সশক্ষা খারত নানামুখী ভতুপ সক সদরয় আরলাসকত মানুষ গড়াে েয়াি চাসলরয় ারে। সতসন
িরলন, োর্সমক প্রর্রক িরিপাচ্চ সিগ্রী অজপন ্ পন্ত িমরয় গেীি ও সন:স্ব ্সেিারেে িন্তানরদে
েরিাদনা সদরয় ারেন। অবিতসনক োর্সমক সশক্ষা, সিনামূরলয ্াঠিই েদান, সশক্ষা িহায়ক িৃসি,

সশক্ষা িহায়ক টিসফন িহ নানামুখী িুসিধা সদরয় সশক্ষা গ্রহরিে িুর াগ িৃসি করে

ারে-

া

্ৃসর্িীে ইসতহারি সিেল ঘটনা। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, প্রমধািী সশক্ষার্ী গেীি
হরলও িেকাে সিনা অরর্প েরকৌশলী ও িাক্তাে হওয়াে িুর াগ করে সদরয়রি। প্রমধািীো সশক্ষাে
িুর াগ প্রর্রক িসিত হওয়াে প্রকান কােি প্রনই। আজ াো সন:স্ব ্সেিারেে সশক্ষার্ী তাো িুসশক্ষা
গ্রহি করে ্সেিারেে দু:খ ও দাসেদ্রতা সচে অিিান ঘটারত ্ারে। সতসন সশক্ষা িহায়ক জনিান্ধি
িতপ মান িেকারেে িকল প্রিিাধমী কারজ িকরলে িহর াসগতা েতযাশা করেন। অনুিান প্রশরষ
প্রময়ে নিসনসমপত সিদযালয় ভিনটিে সিসভন্ন ক্লাি রুম ঘুরে প্রদরখন। উরেখয প্র , আইসিসি’ে
অর্পায়রন িয় তলা ফাউরেশরনে এ ভিনটিে সতন তলা ্ পন্ত সনমপারি ১ প্রকাটি ৩৪ লক্ষ ৮৭
হাজাে ৮শত ৫৭ টাকা িযয় হরয়রি।
২৯ জুলাই ২০১৭ সি.
জঙ্গীিাদ, সন্ত্রাস ও মাদকাসক্ত কর্নক তরুণ প্রজন্মনক রক্ষা করনত হনি
কশখ রানসল ডিডজটাল লযাি, েি ডেডমথ ত শহীদ ডমোর, ভডলিল টু ণথ ানমন্ট ও িৃক্ষ
করাপে কমথ সডূ ি উনবাধে এিং মরহুম জয়োল আনিদীে কিৌধুরী ও লুৎফা আনিদীে
কিৌধুরী স্মডৃ ত িৃডি প্রদাে অেুষ্ঠানে মােেীয় কময়র আ জ ম োডির উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, আরলাসকত মানুষ গড়াে
জনয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িরিপাচ্চ ভতুপ সক সদরয় সশক্ষা েসতিান িৃসিিহ ্সেচালনা করে
ারে। নীসত-ননসতকতায় মূলযরিাধ িম্পন্ন আধুসনক ে ুসক্ত সনভপ ে মানি িম্পদ সিসনমপারি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেিািীে েরদয় প্র্ৌেকে িযয় করে প্রদশ ও জাসতে কলযাি করে
ারে। প্রময়ে িরলন, কাট্টলী সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদযালয় ও করলরজে জনয নতু ন
একটি ৫ তলা ভিন সনমপারিে দে্ত্র আহিান কো হরয়রি। িহু িিে ্ে অত্র সিদযালরয় ভাষা
শহীদরদে জনয শহীদ সমনাে সনমপাি কো হরলা। ইসতহাি, ঐসতহয ও মহান মুসক্ত ুরিে মূলযরিারধ
িমৃি করে সশক্ষার্ীরদে গরড় প্রতালাে েয়াি অিযাহত র্াকরি। প্রময়ে িরলন, জঙ্গীিাদ, িন্ত্রাি ও
মাদকািক্ত প্রর্রক তরুি েজমরক েক্ষা কেরত হরি। প্রি লরক্ষয অসভভািক, সশক্ষক ও সশক্ষার্ীরদে

অগ্রিী ভূ সমকা ্ালন কেরত হরি। প্রমধায়, মনরন এিং সবশসক্তরত িলীয়ান প্রকান জাসতরক ষড় ন্ত্র
ও চক্রান্ত করে দাসিরয় োখা ারি না। িাঙাসল িীরেে জাসত। এ জাসত প্রশখ হাসিনাে হাত ধরে
িামরন এসগরয় ারে। িতপ মান তরুি িমারজে হাত ধরে ২০৪১ িারলে মরধয িাংলারদশ উন্নত
োরে উসন্নত হরি। প্রময়ে ্সেরিশিান্ধি, ্সেেন্ন, সিশ্বমারনে চট্টগ্রাম সিসনমপারি িকল প্রেিী ও
প্র্শাে মানুরষে িহর াসগতা কামনা করেন। ২৯ জুলাই ২০১৭ সি. শসনিাে, করলজ োঙ্গরি কাট্টলী
সিটি কর্পারেশন িাসলকা উচ্চ সিদযালয় ও করলরজ গিেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে তর্য ও
প্র াগার াগ ে ুসক্ত মন্ত্রিালয় স্থাস্ত “প্রশখ োরিল সিসজটাল লযাি”, নি সনসমপত শহীদ সমনাে ও
িৃক্ষরো্ন কমপিূসচ উরবাধন এিং মেহুম জয়নাল আরিদন প্রচৌধুেী ও লুৎফা আরিদীন প্রচৌধুেী
স্মসৃ ত িৃসি েদান, আন্তঃ করলজ ভসলিল টু িপারমন্ট উরবাধন এিং অসভভািক ও সশক্ষকরদে িারর্
মতসিসনময় িভা এিং িুধী িমারিরশ েধান অসতসর্ে ভাষরন প্রময়ে এ িহর াসগতা কামনা
করেন। ১০নং উিে কাট্টলী ওয়ািপ কাউসিলে ও ্যারনল প্রময়ে-৩ েরফিে সনিাে উসদ্দন
আহরমদ মঞ্জুে িভা্সতরত্ব অনুসিত িুধী িমারিরশ সিরশষ অসতসর্ সিরলন মাধযসমক ও উচ্চ
মাধযসমক সশক্ষা প্রিািপ চট্টগ্রারমে করলজ ্সেদশপক েরফিে িুমন িড়ুয়া, চসিক েধান সশক্ষা
কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, িংেসক্ষত ৪নং ওয়ারিপে কাউসিলে সমরিি আসিদা আজাদ,
আকিেশাহ র্ানা আওয়ামী লীরগে িভা্সত িুলতনা আহরমদ প্রচৌধুেী, িাধােি িম্পাদক কাজী
আলতাফ প্রহারিন, অত্র সশক্ষা েসতিান ্সেচালনা ্সেষরদে িদিয হাসিিুে েহমান, সেয়রতাষ
প্রচৌধুেী, কসহনুে আক্তাে। স্বাগত িক্তিয োরখন অত্র সশক্ষা েসতিারনে অধযক্ষ প্রমা. আিু তারলি
প্রিলাল। আইসিটি লযাভ উরবাধন কা পক্রম ্সেচালনা ও ্াওয়াে ্রয়ন্ট উ্স্থা্না করেন
িহকােী সশক্ষক নাজমুল হািান। অনুিান িিালন এিং িহর াসগতায় সিরলন েভাষক নুরুল
আিিাে, শােিান তাহুো, প্রমা. মসনরুজ্জামান, প্রমা. জসহরুল আলম, িহকােী সশক্ষক জারকে
প্রহারিন প্রচৌধুেী, সলটন কাসন্ত প্রদি, প্রেজাউল কসেম ও সিশ্বসজৎ ্াসেয়াল। প্রময়ে নি সনসমপত শহীদ
সমনারে শহীদরদে েসত েিা সনরিদন করে এিং সফতা প্রকরট উরবাধন করেন। এ িাড়াও সতসন
“প্রশখ োরিল সিসজটাল লযাি” উরবাধন, িৃরক্ষে চাো প্রো্ন, আন্তঃ করলজ ভসলিল টু িপারমন্ট
উরবাধন করেন এিং জয়নাল আরিদীন প্রচৌধুেী ও লুৎফা আরিদীন প্রচৌধুেী িৃসি সশক্ষার্ীরদে মারে
সিতেি করেন।

২৯ জুলাই ২০১৭ সি.
িট্টগ্রাম ডসটি কনপথানরশনের িানজট ৩০ জুলাই ৫ম ডেিথ াডিত পর্থ নদর
ির্থ পডূ তথ ৩১ জুলাই
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ২০১৭-২০১৮ অর্প িিরেে িারজট আগামী ৩০ জুলাই ২০১৭ সি.
েসিিাে প্রিলা ১১.৩০ টায়, চসিক নগেভিরনে ২য় তলাস্থ প্রকসি আিদুচ িিাে সমলনায়তরন
প্র্শ কো হরি। িারজট প্র্শ কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ৫ম সনিপাসচত ্সেষরদে ২য় িষপ ্ূসতপ উ্লরক্ষ আগামী ৩১ জুলাই
২০১৭ সি. প্রিামিাে, প্রিলা ১১ টায়, নগেীে লালখান িাজােস্থ ইসঞ্জসনয়ািপ ইনসিটিউরট িুসধ
িমারিশ অনুসিত হরি। উক্ত অনুিান িমূরহ িংসিিরদে র্ািমরয় উ্সস্থত র্াকাে জনয অনুরোধ
কো হরলা।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

