চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম

মশখ হাসিনাে মূলনীসি
গ্রাম শহরেে উন্নসি

মমাবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

প্ররসি সবপ্তস)

০৫ অরটাবে ২০২১সি.

বিশ্ব বিক্ষক বিিসের আস োচনো েভোয় মেয়র
বিক্ষকসির জ্ঞোসনর বিচ্ছবু রত
আস োকরশ্মি মেসক জন্ম মনয় আগোেীর ভবিষ্যৎ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িমারজ আদশ প মানুরেে সসিকৃসি হরেন সশক্ষক। সশক্ষারক বলা হয় জাসিে
মমরুদন্ড আে সশক্ষকরক বলা হয় সশক্ষাে মমরুদন্ড। সশক্ষকরদে প্তারনে সবেুসেি আরলাকেশ্মি মেরক জন্ম মনয় আগামীে ভসবেযৎ। এই সশক্ষকোই জাসিে
িংকি উরতােরে িবারগ্র
প ভূ সমকা ্ালন কেরি ্ারেন। সিসন আজ মঙ্গলবাে দু্ুরে কর্ারেশরনে
প
িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী কা ালরয়ে
প
িরেলন করক্ষ সবশ্ব
সশক্ষক সদবি উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ আরয়াশ্মজি আরলাচনা িভায় সধান অসিসেে বক্তরবয এ কো বরলন। এবারেে সদবরিে
সসি্াদয সবেয় হরলা ‘সশক্ষা ্ুন:রুদ্ধারে মকন্দ্র সবন্দুরি সশক্ষকো’।
অনুষ্ঠারন িভা্সিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সধান সনবাহী
প কমকিপ
প া মমাহােদ শহীদুল আলম। সবরশে অসিসে সেরলন ্যারনল মময়ে মমা.
সগয়াি উশ্মিন, িসচব খারলদ মাহমুদ। সশক্ষক কঙ্কন দারশে িঞ্চালনায় আরো বক্তবয োরখন চসিক সধান সশক্ষা কমকিপ
প া লুৎফুন নাহাে, মময়রেে একান্ত
িসচব মুহােদ আবুল হারশম, সশক্ষা কমকিপ
প া উজালা োনী চাকমা, কৃষ্ণ কুমােী বাসলকা সবদযালরয়ে সধান সশক্ষক আকিাে মহািাইন, সধান সশক্ষক আবুল
কারশম, চসিক করলজ সশক্ষক িসমসিে িভা্সি শ্মজন্নাি ্ােভীন মাহী, মশখ ওমে ফারুক, আসমনুল হক খান, করলজ সশক্ষক িসমসিে িাধােে িম্পাদক
সেব কুমাে দাশ সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, আসদমকাল মেরক মানুে সশক্ষা ্ারে। আবাে সকৃসি মেরকও মানুে সশক্ষা গ্রহন কেরে। িরব িমাজ িভযিাে ক্রমসবকারশে কােরে
মানুে সাসিষ্ঠাসনকভারব সশক্ষাগ্রহন কেরে। আে সাসিষ্ঠাসনক সশক্ষা গ্রহরনে মাধযরমই িভয, আধুসনক, সবরবকবান ও মানসবক মানুেরূর্ সনরজরক গরে
িু লরে। এে ম্েরন মুখয ভূ সমকা ্ালন কেরে সশক্ষক িমাজ। িাই িমারজ সশক্ষােীরদে সকৃি অসভভাবক হরলন সশক্ষক। িরব বযসিক্রমী সকেু সচত্রও
মদখা ায়, াো সশক্ষারক ্েয সহরিরব বযবহাে কেরে। এই কােরে এবারেে সবশ্ব সশক্ষক সদবরিে সসি্াদয সবেয়টি আজরকে িমরয়ে ্সেরসসক্ষরি
গুরুত্বিাে দাসব োরখ।

েুশ্মিস োদ্ধো েহোনগর কেোন্ড ইউবনসের মেৌজনয েোক্ষোসত মেয়র
েুশ্মিস োদ্ধো ফোউসন্ডিন গঠন প্রশ্মিয়ো শুরু
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ১৯৭১ িারল াো জীবন বাশ্মজ মেরখ মদশমািৃকাে জনয ুদ্ধ করেরেন িাো ৭৫’ে
সবরয়াগান্ত ঘিনাে ্ে নানাভারব হয়োসনে সশকাে হরয়রেন। বঙ্গবন্ধু িনয়া সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা োষ্ট্র ্সেচালনাে দাসয়ত্ব ্াওয়াে ্ে মুশ্মক্তর াদ্ধাো
¯^ীীকৃসি ভািািহ অরনক িুর াগ িুসবধা ্ারেন। িবুও মুশ্মক্তর াদ্ধাো সচসকৎিািহ অরনক অিুসবধাে বযা্ারে িেকাে বা মন্ত্রোলরয়ে িেুসখন হরি ্ারে
না। এই সবেয়টি সবরবচনায় সনরয় মুশ্মক্তর াদ্ধা ফাউরন্ডশন গঠরনে অসভসায় দীঘসদন
প
মেরক ম্ােে করে আিসেলাম। আশাকসে এ ফাউরন্ডশন গটঠি হরল
চট্টগ্রারম মুশ্মক্তর াদ্ধারদে জনয মিবা সদারনে একটি নিু ন সদক উরন্মাসচি হরব।
আজ মঙ্গলবাে িকারল িাইগাে্ািস্থ কর্ারেশরনে
প
অস্থায়ী কা ালরয়
প
মময়রেে িারে বাংলারদশ মুশ্মক্তর াদ্ধা িংিদ মহানগে ইউসনি কমান্ডাে
মমাজাফফে আহেরদে মনিৃরত্ব একটি সসিসনধ দল িাক্ষাি কেরি এরল সিসন এ কো বরলন। িাক্ষািকারল মনিৃবৃন্দ মময়েরক মুশ্মক্তর াদ্ধা ফাউরন্ডশরনে
গঠনিরন্ত্রে খিো হস্তান্তে করেন। এিময় িহকােী কমান্ডাে িাধন চন্দ্র সবশ্বাি, ডবলমুসেং োনা কমান্ডাে মদাস্ত মমাহােদ উ্সস্থি সেরলন।

ফসতয়োিোি বেটে কস্োসরিন
প
বিবি
কস সজর ্বরচো নো ্ষ্সির
প
েভো অনুটিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলি ফরিয়াবাদ সিটি কর্ারেশন
প
সডসগ্র করলরজে ্সেচালান ্েদপ ও গভসনং বসডে িভা আজ মঙ্গলবাে িকারল
িাইগাে্ািস্থ কর্ারেশরনে
প
অস্থায়ী কা ালরয়
প
মময়ে এে করক্ষ অনুটষ্ঠি হয়। িভায় িভা্সিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল
কসেম মচৌধুেী। িভায় সবগি িভাে কা সববেেী
প
্াঠ ও অনুরমাদন কো হয়। এোো আরলাচযিূসচ অনু ায়ী কসি্য় সিদ্ধান্ত গ্রহন কো হয়।
িভায় কর্ারেশরনে
প
সধান সশক্ষা কমকিপ
প া লুৎফুন নাহাে, মময়রেে একান্ত িসচব মুহােদ আবুল হারশম, সশক্ষা কমকিপ
প া উজালা োনী চাকমা, ্সেচালনা
কসমটিে িদিয সিয়দ মঞ্জুে আলম, কাজী মমা. আবুল মনেুে, শ্মজয়া আমানি মমারশদ,
প মমা. মুো মচৌধুেী, মমা. েসফক, মমা. ফারুক, এড. ফসেদুল আলম,
সশক্ষক সসিসনসধ শহীদুল্লাহ, কসল দাশ, মমা. ইসিচ সমুখ উ্সস্থি সেরলন।

চবেসকর ভ্রোেযেোণ আিো ত
ইংসরজীসত েোইন মিোিপ ব খোর িোসয়
বতনটে প্রবতিোনসক ১২ হোজোর েোকো জবরেোনো
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে লালখান বাজাে এলাকায় ভ্রামযমান আদালি ্সেচাসলি হয়। অসভ ারন মেশাল মযাশ্মজরেি
জাহানাো মফেরদৌরিে মনিৃরত্ব ইংরেজীরি িাইরবাডপ সলখাে দারয় মামলা রুজু ্ূবক
প লালখান বাজােস্থ সবউ মিন এণ্ড সেভাইিরক ২ হাজে, কমসিি
সকরচনরক ৫ হাজাে ও সিরলাতমারক ৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিষ্ট সবভারগে কমকিপ
প া, কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাশ্মজরেিগনরক িহায়িা সদান করেন।

স্বোক্ষবরত/-

প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকিপা
প
প্রঅসিসেক্ত দাসয়ত্ব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩

