
পশাজীবীেদর সংগঠন িমর র াব িলিমেটেডর ‘অ া য়াল াব নাইট’ অ ি ত হেয়েছ রাজধানীর লশােন অবি ত 
ক া কনেভনশন স াের।

গত শিনবার অ ি ত এই আেয়াজেন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর ময়র 
আিত ল ইসলাম।
“অ া য়াল াব নাইট – যা া” শীষক আেয়াজেন ােবর সদ সহ দেশর িবিশ জেনর এক িমলনেমলায় পিরণত 
হয়। এই আেয়াজেনর মে  িদেয় ােবর ায়ী কাঠােমা তিরসহ নানা উে ােগর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও পিরক না 
উপ াপন করা হয়।
অ ােন িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবিসিস’র িনবাহী পিরচালক পাথ িতম দব, গানবাংলা িভ 
িলিমেটেডর চয়ার ান দেলায়ার হােসন রাজা, আইিস  িডিভশেনর ক  পিরচালক ও সিচব িবকণ মার ঘাষ 
এবং িনেপাট এর মহাপিরচালক অিতির  সিচব শা  মার সাহা। উ  অ ােন িমর র ােবর সদ  পিরবাের 
অংশ হণ কেরন। ােবর িত াতা িসেড  ইি িনয়ার এস এম মাহা ব আলম এর স ালনায় অ ান  উপ াপনার 
দািয়ে  িছেলন যৗথভােব ােবর ফাউি ং ম ার ফারহানা মা ান ও ােবর ভাইস িসেড  েয়ট এর অ াপক 
ফারিসম মা ান মাহা দী।
অ ােনর এক  পেব ােবর ৩ জন সদ েক বাংলােদেশ িবিভ  ে  ণ অবদান রাখার জ  স াননা দান 
করা হয়। এবােরর স াননা া রা হেলন (১) দব লাল রায়, িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ াংক, (২) েফসর ডাঃ 
মা ন আল মাহতাব, চয়ার ান, হপােটালজী িবভাগ, ব ব  শখ িজব মিডেকল িব িব ালয় এবং (৩) েফসর ডঃ 
মাহ ল ইসলাম, েফসর, িসএসই িবভাগ, েয়ট ; ভাইস চ াে লর, কানািডয়ান ই ার াশনাল ইউিনভািস ।
অ ােনর শেষ এক  মেনা  সংগীতা ােনর আেয়াজন করা হয়।
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Mirpur Club Ltd was inaugurated at 60/1 Borobagh, Mirpur-1 on Friday. A
prayer mahfil on the occasion of its inauguration was held at the club's
premises, according to a press release. Newly founded Mirpur Club emerged
as one of the prominent and prestigious social clubs in Bangladesh. It's main
objective is to build up social and corporate networking. The club is run by an
executive committee comprising a President and members.

Founder President of the club SM Mahbub Alam spoke on behalf of the club
members and guests at the occasion. In his inauguration speech he highlighted
the club's objectives and future plans. In the meeting Ambassador of
Bangladesh Government Masud Mannan hailed the initiative to establish the
Mirpur club and praised Mirpur club's future plans, principles and ideals, and
desired its all-round success. Abul Khayer, the official of the ICT Ministry,
conducted the blessings and prayed for the success and improvement of
Mirpur club. After the inauguration ceremony, a free discussion was held on the
Chakbazar tragedy. Ijazul Haque, vice president of Mirpur club, attended the
meeting, among others.





A prayer mahfil on the occasion of its inauguration was held at the club’s premises
Mirpur Club Limited was inaugurated at 60/1 Borobagh, Mirpur-1 on Friday. A prayer 
mahfil on the occasion of its inauguration was held at the club’s premises, according to a 
press release.
Founder president of the club SM Mahbub Alam spoke on behalf of the club members and 
guests at the occasion.
In his speech he highlighted the club's objectives and future plans. In the meeting 
Ambassador Masud Mannan hailed the initiative to establish the Mirpur club.
Abul Khayer, the official of the ICT Ministry, conducted the blessings and prayed for the 
success and improvement of Mirpur Club.
After the inauguration ceremony, a free discussion was held on the Chakbazar tragedy. 
Ijazul Haque, vice president of Mirpur club, attended the meeting, among others.





আেলািচত সংবাদ িতেবদক:-বাংলােদশ ২০৪১ সাল নাগাদ ানিভি ক সমাজ িনমােণর ল মা া িনধারণ কেরেছ বাংলােদশ 
সরকার । স লে  দশ ও সরকার নানািবধ উ য়ন কম িচ িনেয়েছ এবং সসব অেনকটাই সাফে র সােথ পির িরত হেয়েছ অথবা ক  
চা  হেয়েছ।

একই সােথ িবিবধ মানব-উ য়ন চেক বাংলােদেশর অ যা া দখার মত। িক  তথািপ, ঢাকা শহর এিশয়া মহােদেশর সবেচেয় 
িবষহ শহর িলর মে  একদম ওপেরর সািরেত।িমর র াবও মেন কের য, মা  বষিয়ক উ য়ন টকসই (sustainable) 

হেত পাের না। সামি ক উ য়েনর জ  চাই আচরণগত, মানিসক, িশ া ও দ তাগত উ য়ন। সামি ক কাঠােমাগত উ য়েনর জ  েয়াজন হেব 
মানবস দ পিরচযা আর তেবই হেব মা েষর উ য়ন। এক  উ য়নকামী এবং উ ত ও দ  মানবস দ না থাকেল কাঠােমার উ য়ন কােজ 
আসেত অেনক সময় িনেত পাের। এ ল েক সামেন রেখ িমর র াব গত ১৫ ই ফ য়ারী, ২০১৯ িদন াপী া কনেভনশন স ার-এ 
Good to Great কমশালার আেয়াজন শষ হেয়েছ।এই কমশালা  পিরচালনা কেরেছন িমর র াব এর স ািনত ফাউি ং িসেড  
ইি িনয়ার এস এম মাহা ব আলম।

এই কমশালার অ ান শেষ িবেশষ আেলাচনা ও র ার িবতরন করা হেয়েছ।িমর র াব মেন কেরন,িমর র সম  ঢাকা শহেরর আয়তেনর 
১/১০-অংশ। ন ন ঢাকার সবেচেয় ঐিতহ বাহী ও থম উপ-শহর ‘িমর র’। উপেরা  তে র িভি েত িমর েরর উ য়ন জ ির। তদ যায়ী 
পিরক না হণ এবং সই পিরক না ঢাকার অ ও করা যােব। িমর র অ েলর এই মেডলেক অ ও বহার করা যােব। ফেল িমর র 
উ য়েনর এক  role model হেত পাের।

িমর র ােবর কমশালায় উপি ত িছেলন বাংলােদশ সরকার এর মাননীয় অিতির  সিচব মেহাদয়,বাংলােদশ াংক এর এি িকউ ভ 
িডের র, ডাচ বাংলা াংক এর স ািনত এমিড, সাউথ ই  াংক এর এএমিড, িস  াংক এর িডএমিড, ও অ া  াব সদ  এবং িবেশষ 
অিতিথ
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Our Video at Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=732t5jbWnUA&feature=y
outu.be

Our Facebook Group Page
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd/

Our Website:
http://www.mirpurclubltd.com/

SM Mahabub Alam
Founding President,
Mirpur (Professionals and Entrepreneurs) Club Ltd.
Mobile: 01818608995,
Email: sm.mahabub.alam@gmail.com

Our Location: 
Mirpur Professionals and Entrepreneurs Club Ltd.
60/1, Borobag, Mirpur-2, Dhaka.
Email: mirpurclubltd@gmail.com


