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নগরীর দররদ্রদদর মাদে ব্যব্সারিক সহািতা প্রদান অনুষ্ঠাদন মমির 

বব্ষময নি ব্রং সব্াই সমৃদ্ধ জীব্দনর অংশীদার হই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, আমারেে মেরশ জনিংখযাে অরধ পরকেও মবশী নােী। তাই তারেেরক বাে সেরয় 

মকান উন্নয়ন িম্ভব নয়। মাননীয় সধানমন্ত্রী নােীরেে ক্ষমতায়রনে জনয সনেলিভারব কাজ করে  ারেন। সাসিক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়রন 

ইউএনসিস্  বযবিা িহায়তা, সশক্ষা ও সসশক্ষণিহ ম  কাজগুরলা কেরেন তা মেরশে এিসিজজ িূচক উন্নয়রন িহায়ক হরব। সতসন বরলন, জাসতে স্ তা 

বঙ্গবনু্ধ মশখ মুজজবুে েহমান মচরয়সেরলন একটি উন্নত িমৃদ্ধ বাংলারেশ। তাাঁেই িুর াগয কনযা সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা তাাঁে মিই ¯^প্ন বাস্তবায়রন কাজ করে 

 ারেন। 

মময়ে বরলন, িম্প্রসত িাোসবরে করোনা মহামাসেে কােরণ মানুরেে জীবন াত্রা ও  অর্ পরনসতক অবস্থায় বযা্ ক মনসতবাচক সভাব ্রেরে। বতপমারন এই 

কােরণ নগেীে কম পহীন েসেদ্র জনরগাষ্ঠী চেম েূেশ পাে সভতে সেরয় সেন া্ ন কেরে। এমন অবস্থায় চসিক, ইউএনসিস্  ও এফসিসিও’ে িহায়তায় 

্সেচাসলত সাসিক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়ন সকরেে মাধযরম অর্ পননসতক ও িামাজজক উন্নয়রন সনেিে কাজ করে  ারে। এেই ধাোবাসহকতায় 

ইউএনসিস্ ে এই বযবিা িহায়তাে মাধযরম নােীো কু্ষদ্র কুটিেসশে, মোকান ও হাাঁি-মুেগী ্ালন ইতযাসে বযবিাসয়ক কারজ বযবহাে করে সনরজো ম মন 

¯^সনভপে হরব মতমসন মেশজ উৎ্ােরনও িহায়ক শজি সহরিরব কাজ কেরব। ফরল ম িব ্সেবাে েসেদ্র িীমাে সনরচ আরে তারেে এক সবশাল অংরশেই 

োসেদ্রতা সনেিন এবং অনযানযরেে কম পিংস্থারনে িুর াগ িৃটি হরব। এভারব মেশজ উৎ্ােন ও োসেদ্রতাে করম  াওয়ায় জাতীয় অর্ পনীসতরত এে ইসতবাচক 

সভাব ্েরে  াে কােরণ মেশ আজ উন্নয়নশীল মেরশ ্সেণত হরয়রে। এভারব সবেরক অবাক করে সেরয় বাংলারেশ উন্নত মেরশে কাতারে এসগরয়  ারে  া 

সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে েূেেশী মনতৃরেে কােরণই িম্ভব হরে। আজ বুধবাে িকারল নগেীে সর্রয়িাে ইনসিটিউরি চসিক, ইউএনসিস্  ও এফসিসিও’ে 

উরেযারগ েসেদ্ররেে মারে বযবিাসয়ক িহায়তা অনুোন সোন অনুষ্ঠারন সধান অসতসর্ে বিরবয সতসন একর্া বরলন। 

চসিক সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীেুল আলরমে িভা্ সতরে অনুটষ্ঠত িভায় আরো বিবয োরখন এলআইইউস্ সি’ে িাউন মযারনজাে মমা. িারোয়াে মহারিন 

খান, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, িাউন মফিারেশরনে মচয়ােমযান মকৌসহনুে আিাে, চসিক বজস্ত উন্নয়ন কম পকতপা মঈনুল মহারিন আলী 

জয় সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, বতপমারন িমাজকলযাণ বান্ধব িেকাে মেরশে অিহায় ও সব্ন্ন মানুরেে িামাজজক সনো্ ত্তা বলয় িূেৃঢ় করেরে। িামাজজক সনো্ ত্তা 

কম পিূচীে আওতায় বয়স্কভাতা, সবধবা ও ¯^াামী সনগৃহীতা ভাতা, সসতবন্ধী ভাতা, কযাস্ রিশন গ্রান্ডিহ সবসভন্ন কম পিূচী বাস্তবায়ন করে িামাজজক সনো্ ত্তা 

বলরয় িমৃ্পি করেরে। সতসন বরলন, আধুসনক িমাজ বযবস্থায় অিহায় সাসিক মানুরেে সন:শতপ ্োজরয় ক্ররমই গরে উরিরে অসভজাত িমাজ, এই 

আসভজারতযে মারেই সবধ্বস্ত মানবতা। তাই আিুন ববেময নয় বেং িবাই িমৃদ্ধ জীবরনে অংশীোে হই। 

িভা্ সতে বিরবয চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা বরলন, চসিক, ইউএনসিস্  ও এফসিসিও’ে িহায়তা নগেীে ২৪টি ওয়ারিপ সাসিক জনরগাষ্ঠীে ৪২৫জন 

নােী কু্ষদ্র উরেযািারেে মারে অনুোন সহরিরব ৪২ লক্ষ ৫০ হাজাে িাকা সোন কো হরয়রে। এিকল নােী উরেযািা ইরতামরধয কু্ষদ্র বযবিাে উ্ে সসশক্ষণ 

িম্পন্ন করেরেন। সতসন এই সসশক্ষণরক কারজ লাসগরয় সাসিক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়নিহ জাতীয় অর্ পনীসতরত অবোন োখরত ্ােরব বরল আশাবাে 

বযি করেন। 

অনুষ্ঠান মশরে চসিক মময়ে ম ােণাে মাধযরম এবং িাচ বাংলা বযাংরকে িহর াসগতায় েরকি অযার্ে িাহার য ৪২৫জন উ্কােরভাগীে েরকি একাউরে 

অনুোরনে িাকা তাৎক্ষসণক মসেণ কো হয়।  

  

 

রব্প্লব্ উদযাদনর মসৌন্দর্ যব্র্ যন 

কাজ দ্রতু সমদি মশষ করদত হদব্ - মমির 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম হরে সকৃসতে অননয িৃটি। সকৃসতকনযা চট্টগ্রারমে উনু্মি উেযান, িেক, 

ফুি্াত, সমিআইলযান্ড ও মগালচত্ত¡েিমূহরক িুরশাসভত উ্স্থা্ রনে জনয হারত মনয়া হরয়রে সবসভন্ন ধেরণে মিৌন্দ পবধ পন সকে। সকৃসতে িারর্ িমš^য় 

মেরখ এে মিৌন্দ পবধ পন কাজ কেরত হরব। এজনয সরয়াজন িৃজনশীলতা ও ববসচত্রযময় সচিা-মচতনাে। এইিব সকরেে মাধযরম নগেীরক নান্দসনক ও 

িবুজায়ন করে নগেীরক তাে সচেরচনা রূর্ সফসেরয় আনরত হরব এবং ঐসতহযবহ গুরুে্ূণ প স্থানিমূহ িংেক্ষণ ও েক্ষণারবক্ষরণ মরনাসনরবশ কেরত হরব। 

আজ বুধবাে িকারল মোলশহেস্থ সবপ্লব উেযারনে মিৌন্দ পবধ পন সকরেে কাজ ্সেেশ পরন সগরয় সতসন একর্া বরলন। 

মময়ে সকরেে চলমান কা পক্ররম ধীেগসত ্সেলসক্ষত করে অিরিাে সকাশ করেন এবং দু্রত িমরয়ে মরধয চুজি অনু ায়ী মিৌন্দ পবধ পন কাজ িম্পন্ন কোে 

জনয সকে বাস্তবায়নকােী িংস্থারক সনরেপশনা সোন করেন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, আইন কম পকতপা মমা. জসিম উজিন 

সমুখ। 

 

 

শহীদ জািা মব্গম মুস্তারর শরি’র করিদন মমিদরর শ্রদ্ধাঞ্জরি 

 

সবসশি মলসখকা একাত্তরেে  াতক োলাল সনমূ পল কসমটিে আরন্দালরন ্ুেধা শব্দ বিসনক শহীে জায়া মবগম মুস্তাসে শসফে কসফরন চট্টগ্রাম সিটি 

কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে ্ক্ষ মর্রক চট্টগ্রাম শহীে সমনারে ফুরলে অ পয সেরয় শ্রদ্ধা সনরবেন করেন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি 

উজিন, কাউজিলে মমা. িসলমুল্লাহ বাচ্চু, হািান মুোে সবপ্লব, উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকতপা মমােরশেুল আলম মচৌধুেী। 

 

 

 

  

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

চরসদকর উদেদ অরির্ান অব্যাহত 

 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে সনরেপরশ ্সেেন্ন সবভাগ আজ বুধবাে নগেীে আগ্রাবাে সিজজএি করলানী হরয় তারহে 

মচম্বাে, বাোমতলী মিানালী বযাংক মমাে, শহীে সমনাে মর্রক সেয়াজউজিন বাজাে আমতল, সবতপক মমাে োস্তাে েু’্ারশে ফুি্াত ও নালাে উ্ে মর্রক 

অনবধ স্থা্ না উরেে করে। চসিক উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকতপা মমােরশেুল আলম মচৌধুেী মনতৃরে এই অসভ ান ্সেচাসলত হয়। নগেীে ্সেস্কাে 

্সেেন্নতা কা পক্ররম মময়ে নগেবািীে িহর াসগতা কামনা করেন। 

 

স্বাক্ষররত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি োসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


