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কলেজিয়াট স্কুলে টটকা রেজিলেশন অনুষ্ঠালন রেয়ে
কলোনা সংক্রেলেে পে স্কুে খুলেলে
তলে প্রালেে দুয়াে যালত বেপন্ন না হয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনা িংক্রমণ শুরুে সায় ১৮ মাি ্ে সশক্ষাঙ্গন খুরলরে, তাই সশক্ষার্থীরেে
সারণে েুয়াে খুরল মগরে। তরব করোনাকারলে র্থাবা অবেসমত হরলও আবােও তা হানা সেরত ্ারে। তাই এতসেরনে ¯^াাস্থ্য-িুেক্ষাে ম ্দ্ধসত ও
আচেণসবসধ ে) করেসে তা ম ন সসতসেরনে সাতযসহকতায় ্সেণত হয়। এ কােরণ সশক্ষার্থীরেে সশক্ষা গ্রহরণে ্াশা্াসশ এই সশক্ষাটিে ্াঠও সনরত হরব।
তাই বসল করোনা িংক্রমরণে ্ে স্কুল খুরলরে তরব সারণে েুয়াে ারত সব্ন্ন না হয়।
আজ মোববাে চট্টগ্রাম করলজজয়াি স্কুল সাঙ্গরন জাসতে জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুজজবুে েহমারনে জন্মশত বাসষকী
প উ্লরক্ষ আরয়াজজত সবরশষ মলাটিলা
কযাম্পং-২০২১(সবএনসিসি)এ সি টিকা মেজজরেশন ও েযাসল কা ক্ররম
প
সধান অসতসর্থে বক্তবয োখরত সগরয় এ কর্থা বরলন। অনুষ্ঠারন আরো উ্সস্থ্ত সেরলন
িংিে িেিয মমাস্তাসিজুে েহমান, কাউজিলে মমা. আতাউল্লাহ, চট্টগ্রাম মলাটিলাে মলাটিলা কমান্ডাে মল. মমা. মগালাম মমাহাইরমন, করলজজয়াি স্কুরলে
সধান সশক্ষক মমা. সিোজুল ইিলাম, চট্টগ্রাম মলাটিলাে সবএনসিসি, স্ইউও, টিইউও িহ িামসেক মবিামসেক কমচােী
প
ও কযারেিগণ। অনুষ্ঠারনে শুরুরত
মময়ে েযাসল উরবাধন করেন এবং সবসিন্ন জায়গা সেসক্ষণ কো হয়, ্রে করলজজয়াি স্কুল সাঙ্গরণ করোনাে টিকা মেজজরেশন বুর্থও উরবাধন কো হয়।
মলাটিলা কমান্ডাে মল. মমা. মগালাম মমাহাইরমন বরলন, সবএনসিসিে কযারেিবৃন্দ তারেে োসয়ত্ব সহরিরব করোনা িংক্রমরণে শুরু মর্থরকই সবএনসিসিে
মহা্সেচালক সবরগ্রসেয়াে মজনারেল নাসহেুল ইিলাম খারনে সনরেপ শনায় কাজ করে ারেন এবং িসবষযরতও কাজ করে ারবন। মময়ে বরলন, ৭১ িারলে
্ূরব পআমো াো স্কুল োত্র সেলাম কযারেি সহরিরব মেসনং গ্রহন করেসেলাম া ্েবর্ত্তীরত মুজক্ত ুরদ্ধ আমারেে জনয িহায়ক হরয়সেরলা। সতসন সবএনসিসি
মলাটিলা কযারপ ম সসশক্ষণ মেয়া হরব তা জাতীয় েুর াগকালীন
প
িমরয় কারজ লাগারনাে জনয সসশক্ষনার্থীরেে সসত আহŸাান জানান।

শােদীয় দুল্াপূ
গ িা উপেলযে েস্ত্র বেতেে অনুষ্ঠালন রেয়ে
সাোনে উপহাে সম্প্রীবতে সম্পলকগে েন্ধন রহাক
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প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ধনী-সনধনপ বযবধান ঘুসচরয় ম সেন িামাজজক িাময আিরব তখন কাউরক োন
কেরত হরব না। সতসন শােেীয় েুরগাৎিবরক
প
িাবজনীন
প
উৎিব সহরিরব আখযাসয়ত করে বরলন, িাম্প্রোসয়ক িম্প্রীসত হরে বাংলারেরশে মুজক্ত ুরদ্ধে িিল।
এই উৎিবরক িামরন মেরখ িামানয বস্ত্র ্ারেন াো তা ম ন আ্নারেে োসেদ্র্য সনবােরণে অবলম্বণ হয়। এই িামানয উ্হাে মহাক িম্প্রীসতে িপরকপে
বন্ধন। সতসন আজ মোববাে আলকেণ ওয়ারেপ স্থ্ানীয় কাউজিলে আবেুি িালাম মািুরমে ্ক্ষ মর্থরক েুস্থ্রেে মারে বস্ত্র সবতেণ অনুষ্ঠারন সধান অসতসর্থে
বক্তরবয এ কর্থা বরলন। ওয়ােপ কাউজিলে আবেুি িালাম মািুরমে িিা্সতরত্ব অনুটষ্ঠত উ্হাে সবতেণ অনুষ্ঠারন আরো বক্তবয োরখন কাউজিলে হািান
মুোে সবপ্লব, ্ুলক খাস্তগীে, িংেসক্ষত ওয়ােপ কাউজিলে সনলু নাগ, মুজক্তর াদ্ধা মুকুল োশ, শযামল সমত্র, মানি কুমাে োয়, ওয়ােপ আওয়ামী লীগ িিা্সত
(আলকেণ) আব্দুল মমাতারলব, মমা. ইিহাক, ¯^্ন িট্টাচা যপ সমুখ।
সতসন িকলরক শােেীয় শুরিো জাসনরয় বরলন, শাসি-শৃক্সখলা ও স্বাস্থ্যসবসধ িুেক্ষা আমারেে িজিসলত সয়াি। তা হরলই উৎিব িিল হরব। সতসন সসতমা
সনেঞ্জরন সিটি কর্ারেশন
প
ম সনরেপশনা সেরয়রে তা ্ালন করে উৎিব স্বার্থক
প কোে আহ্বান জানান।

একটট কেোে োলে রকান সম্প্রদায়লক
সংখোেঘু ভােোে রকান অেকাশ রনই - রেয়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, একটি কলযাণ োরে মকান িম্প্রোয়রক িংখযালঘু িাববাে মকান অবকাশ মনই।
৭১’ে মুজক্ত ুরদ্ধে মাধযরম অজজপত বাংলারেশ মিই মচতনা আমারেে উ্হাে সেরয়রে। এই মচতনারক িমুন্নত মেরখ আগামীে মিানাে বাংলা সবসনমাণ
প সসতষ্ঠা
কোয় হরব এে মূল স্বার্থকতা।
প
সতসন আজ মোববাে শােেীয় েুরগা্ূ
প জা উ্লরক্ষ র্থানা এবং মন্ড্ কসমটিে মনতৃবৃরন্দে িারর্থ মতসবসনময় অনুষ্ঠারন সধান
অসতসর্থে বক্তবয োখরত সগরয় এ কর্থা বরলন। জনক-জননী ওরয়লরিয়াে িাউরন্ডশন চট্টগ্রারমে উরেযারগ মহানগে ুবলীরগে ুগ্ম আহবায়ক িসেে
মাহমুরেে িিা্সতরত্ব অনুটষ্ঠত মতসবসনময় িিায় বক্তবয োরখন কাউজিলে মমা. ওয়াসিম উজিন মচৌধুেী, আবুল হািনাত মমা. মবলাল, িংেসক্ষত কাউজিলে
আনঞ্জুমান আো, মষালকবহে আওয়ামী লীরগে িিা্সত মমা. আসতকুে েহমান, িাধােণ িপােক মশখ িরোয়ােেী, নগে ুবলীগ িেিয িুরুর্থ কুমাে
মচৌধুেী, মশখ নাসেে আহরমে, মনোে আহরমে, মেলুয়াে মহারিন মেলু , মেবাশীষ নার্থ মেবু, বাবলু োশ, স্টাইসলন মে, ো. িমুন তালুকোে, তমাল মচৌধুেী, ত্ন
সিংহ, সেনবন্ধু োশ, ীশু নার্থ, নান্ িু মচৌধুেী, সলখন মেব নার্থ, িুমন কাসি নার্থ, রুরবল শীল, িুজন ির্ব্সবধযা,
প
জসন শীল শীবু সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, আমো ম ম ই ধম ্ালন
প
কসে না মকন, ধমীয় উৎিবগুরলা জাতীয়িারব আমারেে কারে িমােৃ ত। অর্থযাৎ
প ‘ধম প াে াে, োে িবাে’ এই
মচতনাে উ্ে সিসর্ত্ত করে বঙ্গবন্ধুে আেশরক
প ধােণ করে আমো ম বাংলারেশ সবসনমাণ
প করেসে তারত অশুি িম্প্রোসয়ক শজক্ত ম ন মার্থাচাো সেরয় উঠরত
না ্ারে মিসেরক িতপকেৃ টি োখরত হরব। সতসন মকাসিে িংক্রমরণে সবষয়টিে উ্ে গুরুত্ব সেরয় ¯^াাস্থ্য অসধে)ে কতৃক
প সনরেপসশত সবসধ সনরষধ অনুিেণ
কোে জনয িকরলে সসত আহŸাান জানান। অনুষ্ঠারন নগেীে ৫৭টি ্ূজা মন্ডর্ে জনয আসর্থক
প িহায়তা সোন কো হয়।
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