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জাতীয় শ াক দিবসের আস াচনা েভায় শেয়র
বঙ্গবন্ধুর শচতনায় নতু ন প্রজন্মসক
উদ্ভাদেত করসত হসব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বাংলারেরশে ¯^াাধীনতা, মুক্তি ুদ্ধও ¯^াাধীকাে আরদালরনে ইসতহারিে ্াতায়
দ্রুবতাোে মরতা জ¦লজ¦ল কো এক নক্ষরেে নাম বঙ্গবন্ধু মশখ মুক্তজবুে েহমান। স সন আমৃতযু ¯^প্ন মেরখরেন ক্ষুধা-োসেদ্র মুি, নুায় ও িারমুে একটি
মেরশে। বঙ্গবন্ধুে মচতনায় নতয ন সজন্মরক উদ্ভাসিত কো মগরলই আেশ প বাংলারেশ গড়া িম্ভব হরব। জাতীয় মশাক সেবি উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
আরয়াক্তজত সিরয়িাে ইনসস্টটিউ হরল আরলাচনা িভায় সধান অসতসিে বিরবু মময়ে এ কিা বরলন।
চসিক িমাজ কলুাণ স্টুাক্তডং কসমটিে িভা্সত ও ওয়ার্প কাউক্তিলে আবেুি িালাম মািুরমে িভা্সতরে অনুটিত িভায় সবরশষ অসতসিে সহরিরব বিবু
োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সধান সনবাহী
প কমকতপ
প া মমাহাম্মে শহীেুল আলম, ¯^াাগত বিবু োরখন িসচব খারলে মাহমুে। আরো বিবু োরখন্ুারনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্তিন, কাউক্তিলে হািান মুোে সবপ্লব, মমাহাম্মে ইিমাইল, আবেুল মান্নান, গাজী শসিউল আক্তজম, মমাহাম্মে শসহেুল আলম,
মমা. আবেুল বারেক, নুরুল আসমন, শশবাল োশ িুমন, শারহে ইকবাল বাবু, মমা. এিোরুল হক, মমা. মমাবােক আলী, আবুল হািনাত মমা. মবলাল, িংেসক্ষত
কাউক্তিলে আিরোজা কালাম, নীলু নাগ, আঞ্জুমনা আো, শাহীন আিাে মোজী, শাহনুে মবগম, তেসলমা মবগম (নুেজাহান), রুমসক মিনগু), সধান
সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, সশক্ষক মমা. আলী আকবে সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রাম বঙ্গবন্ধুে অরনক স্মৃসতময় ভূ -খণ্ড। আক্তজজ-জহযে-হান্নান-মান্নান-মসহউক্তিন মচৌধুেী এো িকরলই চট্টগ্রারমে অসবনশ^ে
আত্মা। তারেে ্ি অনুিেন করে আমারেে িামরনে সেরক আগারত হরব। েল িানা সতনবাে ক্ষমতায়। তাই িুসবধারভাগীো েরল ভীড় কেরে। এরেে কাে
মিরক আমরেেরক িতকপ িাকরত হরব এবং বঙ্গবন্ধুে ¯^মপ্নে বাংলারেশ গড়রত আমারেে শুদ্ধাচােী হরত হরব।
চসিরকে উরেুারগ জাতীয় মশাক সেবি উ্লরক্ষ িূর ােরয়ে
প
িারি িারি চসিক সধান, আঞ্চসলক, ওয়ার্প কা ুালয়
প
ও চসিক ্সেচাসলত সশক্ষা সসতিান ও
হাি্াতাল িমূরহ জাতীয় ্তাকা অধনসমত
প
কেণ, কারলা বুাজ ধােণ, নগে ভবন সাঙ্গরণ জাসতে স্তা বঙ্গবন্ধুে সসতকৃসতরত মময়ে, কাউক্তিলে, কমকতপ
প াকমচােীরেে
প
্রক্ষ ্ুষ্পার্ঘুপ অ্ণ,
প খতরম মকােআন, সমলাে মাহসিল ও সবরশষ মুনাজাত, মমমন মজনারেল হাি্াতারল সেনবুা্ী ¯^াাস্থ্ুরিবা কা ক্ররমে
প
উরবাধন, সিরয়িাে ইনসস্টটিউ সাঙ্গরণ বৃক্ষ মো্ন কমিূপ সচ ও বাে ম াহে সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলত মিক্তজে ও মিােকাসনয়া মাদ্রািা িমুরহ সমলাে ও
সবরশষ মুনাজাত অনুটিত হয়। এোড়া নগেীে সসতটি মমারড় মমারড় েুুঃস্থ্, অিহায় ও মখরি খাওয়া মানুরষে মারে োন্না কো খাবাে সবতেণ কো হয়।

চদেসকর উসিযাসে শেঙ্গু প্রদতসরাসে েসচতনা েৃষ্ঠির
শোর টু শোর দবস ষ কযাসেইন

সে

আজ ১৬ আগাস্ট-২১সিুঃ মিামবাে িকাল ১১ িায় চাদগাাঁও আবাসিক এলাকায় সব-ব্লরকে ১১নং িড়রক জুম অুার্ে মাধুরম নগেীে ৪১টি ওয়ারর্প
একর ারগ ‘মর্ঙ্গু সসতরোরধ িরচতনা িৃ টিে লরক্ষ মর্াে িয মর্াে সবরশষ কুারেইরনে’ আরয়াজন কো হরয়রে। সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী
সধান অসতসি সহরিরব উ্সস্থ্ত মিরক এ কা ক্ররমে
প
উরবাধন কেরবন। অনুিরন িংসিষ্ট িকলরক উ্সস্থ্ত িাকাে জনু অনুরোধ জানারনা ারে।
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