চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেি সিজ্ঞসি)

চট্টগ্রাম ইস্কন স্নানযাত্রায় সিটি মময়র আ.জ.ম নাসির
“যথাযথ ধমীয় অনুশািননর মাধযনম মাদকািক্তি প্রসিনরাধ িম্ভব”
চট্টগ্রাম ,২৯জুন ২০১৮
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, ির্পমারন মানি িমাজ িমগ্র সিরে
জাগসর্ক িমৃদ্ধি, সশক্ষা ও অর্ননসর্ক
প
উন্নসর্ে প্রক্ষরে অভূ র্্ূি প েগসর্ িাধন
করেরি। র্িুও মানি িমারজ অরনক অিরতাষ েরয় প্রগরি। এখন র্ু চ্ছ সিষয় সনরয়ও
অরনক িড় িড় সিিারধে িৃটি হয়। ির্পমান িমারজ একটি শাসত্ূর্ প মমেীময় এিং
িুরখে একটি ্সেরিশ অর্যত েরয়াজন। সশক্ষাে িিরচরয় গুরুত্ব্ূর্ প অংশ মানি
জীিরনে উরদ্দশয ির্ম্রক
প
র্া র্ ধমীয় সশক্ষা েদারনে মাধযরম প্রিই অভাি ্ূের্
িম্ভি । ধমীয় অনুশািন িটিকভারি প্রমরন না চোয় ুিিমারজ মাদকািরেে িংখযা
সদন সদন আশঙ্কাজনকভারি প্রিরড়ই চরেরি। সর্সন িরেন, এিা মানুরষে জীিনীশদ্ধে
সিনি করে। র্রুর্ িমারজে িহু প্রমধািী ও িম্ভািনাময় েসর্ভা মাদরকে প্রনশাে
কিরে ্রড় জীিনরক ধ্বংরিে দ্বােোরত উ্র্ীর্ হরয়রি। ধমীয় মূেযরিাধ এিং
মনসর্কর্া সিিজপন সদরয় িামাদ্ধজক অিক্ষরয়ে ্র্ প্রিরি সনরয়রি। র্াই র্া র্ ধমীয়
অনুশািরনে মাধযরমই িম্ভি মাদকািদ্ধে সনমূেপ কো।
গর্ ২৮ জুন১৮ইং
নন্দনকানন শ্রীশ্রী োধামাধি মদ্ধন্দে ও প্রগৌে সনর্াই আশ্রম িম্মুরখ সি.সি. সহে
নজরুে স্কয়ারে আতজপাসর্ক কৃষ্ণভািনামৃর্ িংঘ ইস্কন চট্টগ্রাম আরয়াদ্ধজর্ সিশাে
স্নান াোে আরোচনা িভায় েধান অসর্সর্ে িেরিয সর্সন এ কর্া িরেন। স্নান াোয়
মহান আসশিাদক
প
সহরিরি উ্সির্ সিরেন িাংোরদশ ইস্করনে ুগ্ম ির্ম্াদক জগৎ
গুরু প্রগৌোঙ্গ দাি ব্রহ্মচােী। নন্দনকানন শ্রীশ্রী োধামাধি মদ্ধন্দে ও প্রগৌে সনর্াই
আশ্রম’ে িভা্সর্ ্দ্ধির্ গদাধে দাি ব্রহ্মচােী’ে িভা্সর্রত্ব ও িুমন প্রচৌধুেী’ে
িঞ্চােনায় উরদ্বাধক সিরেন িহকােী ভাের্ীয় হাইকসমশনাে অসনন্দয িযানাজী। সর্সন
িরেন, ভাের্িরষেপ শ্রীশ্রী জগন্নার্রদরিে ের্ াো ইস্কন েসর্ষ্ঠার্া আচা প শ্রীে
েভু্ারদে মাধযরম িাোসিরে আজ অনুটষ্ঠর্ হরচ্ছ। ইস্করনে সিসভন্ন কা ক্রম
প
িাোসিরে েশংসির্ আসম এরর্ গিরিাধ
প
কসে। চট্টগ্রাম ইস্করনে সিভাগীয় সেদ্ধজওনাে
প্রিরক্রিােী সচন্ময়কৃষ্ণ দাি ব্রহ্মচােী স্বাগর্ িেরিযে মাধযরম সিরশষ অসর্সর্ে িেিয
োরখন ্ুিসেক সিদযাসনসধ স্মৃসর্ িংিরদে িভা্সর্ েফুল্ল েঞ্জন সিংহ, িাংোরদশ
জন্মািমী উদযা্ন ্সেষরদে প্রকদ্ধিয় িাধাের্ ির্ম্াদক এিরভারকি চন্দন
র্ােুকদাে, চট্টগ্রাম মহানগে সহন্দু-প্রিৌি-সিস্টান ঐকয ্সেষরদে িাধাের্ ির্ম্াদক
এিরভারকি সনর্াই েিাদ প্রঘাষ, িাংোরদশ সহন্দু ফাউরিশরনে োেন প্রচয়ােমযান
সদেী্ মজুমদাে, িাংোরদশ সহন্দু ফাউরিশরনে প্রচয়ােমযান দুোে মজুমদাে,
জন্মািমী ্সেষরদে িারিক প্রকিীয় িাধাের্ ির্ম্াদক এিরভারকি র্্ন কাসত দাশ,
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মহানগে ্ূজা উদযা্ন ্সেষরদে িারিক িভা্সর্ সিদযাোে শীে, কাউদ্ধিেে
হািান মুোদ সিপ্লি, কাউদ্ধিেে মশিাে দাশ িুমন, সশক্ষাসিদ অধযা্ক িনরগা্াে
প্রচৌধুেী, িা: সমেন প্রদ। শুরভচ্ছা িেিয োরখন ইস্করনে নযাশনাে কসমটিে িদিয িি প
মঙ্গে দাি ব্রহ্মচােী, নন্দনকানন ইস্কন মদ্ধন্দরেে অসকঞ্চন প্রগৌে দাি ব্রহ্মচােী,
িাধাের্ ির্ম্াদক র্ােন সনর্যানন্দ দাি ব্রহ্মচােী, িুিে িখা দাি ব্রহ্মচােী, প্রশষরু্
দাি ব্রহ্মচােী, গ্ম
ু ির্ম্াদক মুকুন্দ ভদ্ধে দাি ব্রহ্মচােী, অ্ূি মরনাহে
প
দাি ব্রহ্মচােী,
ির্যর্ীর্ প দাি, সকরশাে িেকাে েমুখ। স্নান াোয় সিসভন্ন করেজ সিেসিদযােরয়ে
িাে-িােীিহ সিসভন্ন িান হরর্ হাজাে হাজাে ভে নে-নােীগর্ অংশ প্রনয়। স্নান াো
উৎিরি জগন্নার্রদরিে সিরশষ আেসর্ িকরেে অংশগ্রহরর্ স্নান, মধযাহ্নকােীন
প্রভাগােসর্, ও মরনাজ্ঞ িাংস্কৃস র্ক অনুষ্ঠান ও মিসদক নািক অনুটষ্ঠর্ হয়।

সিসিনজএ’র বাসষক
ি িনেলননর উনবাধনী অনুষ্ঠানন- সিটি মময়র
আনদালন িংগ্রানম ফনিা িাংবাসদকরাই
িবনচনয় মবশী ঝুঁু সক সননয় কাজ কনর
চট্টগ্রাম ২৯জুন ২০১৮
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, আরন্দােন িংগ্রারম ফরিা িাংিাসদকো
প্রিশী ঝু ুঁ সকে মরধয র্ারক। র্িুও র্াো ঝু ুঁ সক সনরয় িফের্াে িারর্ প্র্শাগর্ দাসয়ত্ব
্ােন করে ারচ্ছন। সর্সন আজ ২৯ জুন শুক্রিাে চট্টগ্রাম ফরিাজানাসেস্ট
প
এরিাসিরয়শরনে িাসষক
প িরম্মেন ও সনিাচন’১৮
প
উ্েরক্ষ চট্টগ্রাম প্রেি ক্লারি ইদ্ধঞ্জ.
আিদুে খারেক সমেনায়র্রন আরয়াদ্ধজর্ উরদ্বাধনী অনুষ্ঠারন েধান অসর্সর্ে িেিয
সর্সন এ কর্া িরেন। প্রময়ে িরেন আসম িাংিাসদক িান্ধি িারর্ িারর্ জনিান্ধিও।
িাে জীিন প্রর্রক োজনীসর্ে িারর্ জসড়র্ সিোম র্াই জনগরনে িারর্ আমাে
ির্ম্কপ প্রিশী। চট্টগ্রামরক র্ু রে ধেরর্ সিস্রজএ ইসর্্ূরি প প্র ধেরনে েদশনী
প এিং
েকাশনা েকাশ করেরি র্া নান্দসনক চট্টগ্রামরক সিেদেিারে র্ু রে ধেরর্ কা কে
প
ভুসমকা োখরি িরে সর্সন উরল্লখ করেন। এ েিরঙ্গ সর্সন আতজপাসর্ক েদশনীরর্
প
চট্টগ্রারমে কৃটি, িংস্কৃসর্, ঐসর্হয, িযিিাসয়ক গুরুত্ব র্ু রে ধোে আহিান জাসনরয়
িরেন এ প্রক্ষরে ফরিা িাংিাসদকগর্ চট্টগ্রামরক প্র ভারি িসহিঃসিরে উ্িা্ন
করেরি র্া েশংিাে দািীদাে।
প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িহর াগীর্ায় সিস্রজএ’ে িদিযরদে িসি
আতজপাসর্ক েদশনীরর্
প
স্বীকৃসর্োি িসি সনরয় একটি িুযরভসনে েকাশনাে আোি
েদান করেন। া চট্টগ্রারম আগর্ সিরদশী নাগসেকরদে কারি নান্দসনক চট্টগ্রারমে
স্মােক সহিারি কাজ কেরি এিং র্ারদে প্রর্াো িসি সিরদশী অসর্সর্ িন্ধুরদে উ্হাে
সহরিরি েদান কেরিন িরে সর্সন জানান। সর্সন িমারোচনাে ্াশা্াসশ িেকারেে
উন্নয়রনে সচেও িংিাদ্রে প্রিশী প্রিশী র্ু রে ধোে আহিান জাসনরয় সিস্রজএ’ে
িকে কমকারি
প
্ারশ প্রর্রক িহর াগীর্াে আোি প্রদন।সিস্রজএ’ে উ্রদিা
প্রমাহাম্মদ ফারুরকে িঞ্চােনায় িভা্সর্ মসিউে েহমান িাদরেে িভা্সর্রত্ব
অনুটষ্ঠর্ িভায় স্বাগর্ িেিয োরখন িংগিরনে িাধােন ির্ম্াদক োরশদ মাহমুদ।
অনুিারন অসর্সর্ সহিারি উ্সির্ প্রর্রক িেিয োরখন, িাংোরদশ প্রফিারেে
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িাংিাসদক ইউসনয়রনে িহ-িভা্সর্ শহীদ উে আেম, চট্টগ্রাম িাংিাসদক
ইউসনয়রনে িভা্সর্ নাদ্ধজম উদ্ধদ্দন শযামে, চট্টগ্রাম টিসভ জানাসেস্ট
প
এরিাসিরয়শরনে িভা্সর্ আেহাজ¦ আেী আব্বাি, চট্টগ্রাম প্রেিক্লারিে িাধােন
ির্ম্াদক শুকোে দাশ, সিএফইউরজে গ্ম
ু -মহািসচি র্্ন চক্রির্ী, সিস্রজএ’ে
উ্রদিা প্রদিেিাদ দাি প্রদিু ও কাউদ্ধিেে মশিাে দাশ িুমন। অনুষ্ঠারন শুরুরর্
প্রময়েরক ফুে সদরয় স্বাগর্ জানান িংগিরনে েদশনী
প ির্ম্াদক প্রিারহে িেওয়াে
এিং িাসষক
প িরম্মেন উ্েরক্ষ েকাসশর্ মযাগাদ্ধজন ‘আরোক াো’ র্ু রে প্রদন েচাে
েকাশনা ির্ম্াদক সন্ুে কুমাে প্রদ। প্রেি কােচাে টিি ফরিাগ্রাসফ ২০১৮প্রর্
সিসেজ সিভারগ ের্ম িান োভ কোয় সিস্রজএ িদিয প্রিৌেভ দারশে হারর্
িম্মাননা প্রক্রস্ট র্ু রে প্রদন প্রময়েিহ অসর্সর্ো।অনুষ্ঠারন আরো উ্সির্ সিরেন,
চট্টগ্রাম িাংিাসদক ইউসনয়রনে িারিক িভা্সর্ সেয়াজ হায়দাে প্রচৌধুেী, প্রেিক্লারিে
ুগ্ম িাধােন ির্ম্াদক প্রচৌধুেী ফসেদ, সিস্রজএ উ্রদিা আসিফ সিোজ, চট্টগ্রাম
প্রেিক্লারিে িাংস্কৃসর্ক ির্ম্াদক শহীদুল্লাহ শাহসেয়াে, সনিাহী
প িদিয ম. িামশুে
ইিোম, সিস্রজএ,ে িহ-িভা্সর্ িুভাষ কােন, ুগ্ম িাধােন ির্ম্াদক োরজশ
চক্রির্ী, অর্ ির্ম্াদক
প
হাসিিুে েি মািুম, সনিাহী
প িদিয েদী্ কুমাে শীে, উ্রদিা
সশসশে িড়ুয়া, রূ্ম চক্রির্ী, িদিয কুর্ু ি উদ্ধদ্দন প্রচৌধুেী, উজ¦ে ধে, আোউদ্ধদ্দন
প্রহারিন দুোে,আসমনুে ইিোম মুন্না,েনী প্রদ, জুরয়ে শীে, অনু্ম িড়–য়া, শযামে
নন্দী েমুখ।
িংবাদদািা
রসফকুল ইিলাম
জনিংনযাগ কমকিি
ি
া
চট্টগ্রাম সিটি কনিানরশন
ি
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