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হ োসেন আ ম্মদ হ ৌধুরী সেটি কস্প োসরশন স্কু ল এন্ড কসলসে এই এে সে ্রীক্ষোর্থী
সিদোয়, িোসষপ ক ক্রীড়ো প্রসিস োসিিো, সেসে কযোসেরো এিং েোসিসেসিয়ো হেনী কক্ষ
উসবোধন করসলন হেয়র আ ে ে নোসির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, আরোসকত মানুষ গড়াে
দাসয়ত্ব সিরিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রকাটি প্রকাটি টাকা ভততপ সক সদরয় সশক্ষা েসতষ্ঠান
্সেচােনা কেরি। া িাংোরদরশে ইসতিারি িযসতক্রমধমী কা পক্রম। প্রময়ে িরেন, েকৃ ত
সশসক্ষত ও আরোসকত মানুষ িাড়া প্রদশ -জাসতে উন্নয়ন ও িমৃসি িম্ভি নয়। প্রি সিষয়টি
োধানয সদরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িতপ মান ্ পন্ত ৮৯ টি সশক্ষা েসতষ্ঠান ্সেচােনা
কেরি। আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন, প্রদশরেম ধােন করে মানি কেযারনে েরক্ষয াো
জ্ঞান অজপন করে আরোসকত মানুষ িরয়রি তারদে ্রক্ষ আত্মঘাসত জঙ্গী তৎ্েতা িম্ভি
নয়। প্র িমস্ত সশসক্ষত ি
ু ক আত্মঘাসত ্থ অিেম্বন করে জঙ্গী ও িন্ত্রািী কা পক্ররম সেি
তাো ভু ে ্রথ ্সেচাসেত িরে। সনজ, ্সেিাে,িমাজ ও োরেে স্বারথপ জঙ্গী ও িন্ত্রািীরদে
্থ ্সেিাে করে িুষ্ঠ ও স্বাভাসিক জীিরন সিরে আিাে জনয িংসিষ্টরদে আিিান জানান
প্রময়ে। সতসন িরেন, সশক্ষাে স্বারথপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িরিপাচ্চ সিসনরয়াগ করে ারি।
কােন সশক্ষাে সিসনরয়াগ প্রকানসদন সিিরে ারি না। ২৯ মাচপ ২০১৭ সি. িুধিাে, সিরকরে
প্রিারিন আিম্মদ প্রচৌধুেী সিটি কর্পারেশন স্কু ে এন্ড করেরজ এইচ এি সি ্েীক্ষাথী সিদায়,
সিসি কযারমো এিং মাসিসমসিয়া প্রেনী কক্ষ উরবাধন অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে ভাষরন
প্রময়ে এিি কথা িরেন । অত্র স্কু ে ও করেজ কযাম্পারি অনুসষ্ঠত অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন ৮ নং শুেকিিে ওয়ািপ কাউসিেে প্রমািাম্মদ প্রমােরশদ আেম। এরত সিরশষ
অসতসথ সিরেন ২৪ নং ওয়ািপ কাউসিেে ও সশক্ষা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভা্সত
নাজমুে িক সিউক,িেংেসক্ষত ওয়ািপ কাউসিেে সমরিি প্রজিসমন ্ােভীন প্রজসি ও
ভােোি েধান সশক্ষা কমপকতপ া ুসথকা িেকাে। স্বাগত িক্তিয োরখন অত্র করেরজে
অধযক্ষ প্রেরিনা আকতাে খানম। অনুষ্ঠারন স্কু ে ও করেজ ্সেচােনা কসমটিে িদিযিৃন্দ
উ্সস্থত সিরেন। প্রময়ে মাসিসমসিয়া ক্লাি এে কা পক্রম এিং সিসি কযারমো কা পক্রম
িাটন সক্লক করে উরবাধন করেন। ্রে প্রময়ে প্রমধা ও িাসষপক ক্রীড়া েসতর াসগতায়
সিজয়ীরদে মারে ্ুেষ্কাে সিতেণ করেন। অনুষ্ঠারনে শুরুরত প্রময়ে এিং অসতসথরদে প্রক্রষ্ট
ও িু ে সদরয় শুরভো জানারনা িয় এিং ্সিত্র প্রকােআন,গীতা ও সত্রস্টক ্াঠ এিং
জাতীয় িংসগত ্সেরিশন কো িয়।
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