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বই উৎববর উববোধনী অনুষ্ঠোবন মেয়র 

বঙোলির অবনক উৎসববর সোবে যুক্ত হি বই উৎসব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বাঙাসলে অরনক উৎিরবে ঐসিত্য আরে, মিই উৎিরবে িারে এখন  ুক্ত িরলা 

বই উৎিব। সশক্ষােীরেে জনয নতু্ন বেে মারনই নতু্ন ক্লাি, আে নতু্ন বইরয়ে উৎিব। সশক্ষােীগণ বেরেে সেম সেরন নতু্ন বই ম্রয় আনরে উচ্ছসিত্ 

িরয় উরে। বেরেে শুরুরত্ িেকাে সশক্ষােীরেে মারে িাোরেরশ আজ ৩৪ মকাটি ২০ লাখ বই সবত্েণ করে অনযানয েৃষ্টান্ত স্থা্ ন করেরে। মেশরক উন্নসত্ে 

সশখরে সনরত্ িরল সশক্ষাে মান বাড়ারত্ িরব। সশক্ষকরেে  ো ে ্ােোন, মূলযায়ন ও অসিিাবকরেে িটেক োসয়ত্ব ্ালন কেরত্ িরব।সত্সন আজ শসনবাে 

িকারল িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী িবরন কনফারেন্স কক্ষ িরত্ অনলাইরন বই সবত্েণ অনুষ্ঠারনে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসত্সেে বক্তরবয একো 

বরলন। 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পািী কম পকত্পা মমািাম্মে শিীেুল আলরমে িিা্ সত্রত্ব অনুষ্ঠারন স্বাগত্ বক্তবয োরখন-চসিক সধান সশক্ষা কম পকত্পা 

লুৎফুন নািাে। বক্তবয োরখন ্যারনল মময়ে আফরোজা কালাম, সশক্ষা ষ্টযান্ডং কসমটিে িিা্ সত্ ড. মনোে উন্িন আিরমে মঞ্জু, কাউন্ন্সলে নাজমুল 

িক সডউক, আবেুল মান্নান, লুৎফুন মন্নো মোিাষ মববী, িুরে আো মবগম, িসচব খারলে মািমুে, সশক্ষক আবুল কারশম, চেনা মজমুোে এবং অনলাইরন 

 ুক্ত িরয় বক্তবয োরখন কাউন্ন্সলে মমা. নুরুল আসমন, িােসা) অধযক্ষ আবু ত্ারলব মবলাল সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, সশক্ষা মানুরষে মমৌসলক অসধকাে। এক িময় বেে শুরুরত্ বই ্াওয়া ম ত্ না। সশক্ষােীরেে ্ুোত্ন বই িংগ্রি করে ক্লারি ম রত্ িরত্া। 

অরনক ্সেবাে ত্াে িন্তারনে জনয বইরয়ে বযবস্থা কেরত্ ্ােরত্া না। মি কােরণ অরনক সশক্ষােী ্ড়ারলখা মেরক স্ সেরয় ম রত্া এবং োত্র-োত্রীরেে 

মারে ববষময বত্েী িরত্া। বত্পমান সধানমন্ত্রী মশখ িাসিনাে মনতৃ্রত্ব ২০১০ িাল মেরক বেরেে শুরুরত্ সশক্ষােীরেে িারত্ নতু্ন বই ম্ৌৌঁরে সেরয় ববষময েূে 

করেন এবং সশক্ষাে মমৌসলক অসধকাে সনন্িত্ করেন। মময়ে সধানমন্ত্রী জনরনত্রী মশখ িাসিনারক এজনয অসিবােন জানান। 

িিা্ সত্ে বক্তরবয চসিক সধান সনব পািী কম পকত্পা মমািাম্মে শিীেুল আলম বরলন, মেশরক ২০৪১িারলে মরধয উন্নত্ মেরশ ্সেনত্ কেরত্ িরল োত্র-

োত্রীরেে সকৃত্ সশক্ষায় সশসক্ষত্ করে গরড় তু্লরত্ িরব। নতু্ন সজন্মরক সবরেে িারে ত্াল সমসলরয় চলরত্ উন্নত্ ও স ুন্ক্তগত্ সশক্ষায় সশসক্ষত্ করে মেরশে 

িাল ধোে জনয সস্তুত্ কেরত্ িরব। সত্সন আরো বরলন, বেরেে শুরুরত্ নতু্ন বই ্াওয়া আমারেে জনয সেল স্বপ্ন। সধানমন্ত্রী মশখ িাসিনা আজ আমারেে 

মিই স্বপ্ন ্ুেন করেরেন। ত্াই আমারেে সশক্ষক, অসিিাবক ও সশক্ষােী িবাইরক সশসক্ষত্ জাসত্ সবসনম পারন  ত্নবান িরত্ িরব।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ৫৫টি সবেযালরয় অনলাইরন বই সবত্েণ উৎিব ্ালন কো িয়।  

 

 

েেতোর প্রলতষ্ঠো বোলষ িকীবত মেয়র 

মেবের অে িনীলতবক সোবিম্বী করবত হবি 

েক্ষ জনসম্পবের লবকল্প মনই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সাসন্তক জনরগাটষ্টে জীবনমান উন্নয়ন ও ত্ারেে েক্ষ মানব িম্পরে ্সেনত্ না 

কো ্ পন্ত অে পননসত্ক মুন্ক্ত অজপন িম্ভব িরব না। সাসন্তক জনরগাটষ্টে জীবনমান উন্নয়রন এনন্জও িংস্থা মমত্া ৩৯বেে ধরে মি োসয়ত্ব ্ালন করে 

আিরে। মমত্া সবগত্ বেেগুরলরত্ িেকারেে িিায়ক শন্ক্ত সিরিরব মা ও সশশু স্বাস্থয মিবািি আে প-িামান্জক উন্নয়রন ম  অবোন মেরখ চরলরে ত্া 

সন:িরেরি সিংশাে োবী োরখ। মমত্া ম ন অনগ্রিে জনরগাটষ্ঠে কলযারণ ত্ারেে মিবা সোরনে ধাো অবযািত্ োরখ মিই আহ্বান জানান। সত্সন সচসলত্ 

সশক্ষা বযবস্থাে ্াশা্ াসশ স ুন্ক্তগত্ ও েক্ষত্ামুলক সশক্ষা ্ােক্ররম িংর াজন করে মেরশে মানুষরক িম্পরে রূ্ান্তে কোে োসয়ত্ব সনরত্ িামান্জক 

সসত্ষ্ঠান িমূরিে সসত্ আহ্বান জানান। মময়ে জাত্ীয় অে পনীসত্রক িমৃদ্ধ কেরত্ িরল েক্ষ জনিম্পে িৃটষ্টে সবকল্প মনই বরলও অসিমত্ বযক্ত করেন। আজ 

শসনবাে সবরকরল িাসলশিে িাউন্জং এরেি এলাকায় মমত্াে ৩৯ত্ম সসত্ষ্ঠা বাসষ পকী উেযা্ ন অনুষ্ঠারন সধান অসত্সেে বক্তরবয একো বরলন।  

  

মমত্াে কা পকসে ্সেষরেে িিা্ সত্ মমা. জািাঙ্গীে আলরমে িিা্ সত্রত্ব অনুষ্ঠারন সবরশষ অসত্সেে বক্তবয োরখন বাংলারেশ মিসলসিরশনে মজনারেল 

মযারনজাে (চট্টগ্রাম) সনত্াই কুমাে িট্টাচা পয, চসিক ্যারনল মময়ে আফরোজা কালাম, িারবক িংিে িেিয ও মমত্াে উ্রেষ্টা মবগম িাসবিা মুো, 

মমত্াে সধান সনব পািী েসফক আিরমে, কাউন্ন্সলে নাজমুল িক সডউক, মা ও সশশু িাি্াত্ারলে িিিিা্ সত্ বিয়ে মমােরশে আলম, আশোফ আিরমে, 

মমা. ফারুক সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, মিামােী করোনাে কােরণ িাোসবরশ^ মানুরষে জীবন াত্রা ও অে পননসত্ক বযবস্থায় মনসত্বাচক সিাব ্রড়রে। এে ফরল নগেীে 

কম পিীন েসেদ্র জনরগাটষ্ঠ চেম েুেপশাে মিত্ে সেরয় সেন  া্ ন কেরে। এই েুর পাগকারল েসেদ্র জনরগাটষ্ঠে ্ারশ মমত্াে মরত্া িামান্জক িংগেন 

োাঁসড়রয়রে বরল সকেু মানুষ চেম মিাগাসন্তে িাত্ মেরক ্সেত্রাণ ম্রয়রে। সত্সন মমত্াে মিবামুলক কা পক্রমরক আরো ত্োসিত্ কোে আহ্বান জনান। ্রে 

মময়ে সসত্বসিরেে মারে িুইল মচয়াে, মিলাই মমসশন ও স্বাস্থয উ্কেন সবত্েণ করেন। 

 

স্বোক্ষলরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকত্পা প্রঅসত্সেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ িাসিনাে মূলনীসত্ 

গ্রাম শিরেে উন্নসত্ 

 


