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ইউসেপ’র প্রশিক্ষণপ্রাপ্তসের েনেশিতরণ অনুষ্ঠাসন মেয়র 

শ্রেশনর্ভর অর্ ভনীশতসে মেধা শনর্ভর 

অর্ ভনীশতর শেসে মেিসে এশিসয় শনসত হসি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, স ুক্তিে চেম উৎকর্ পতা সবরশর্ভারব তথ্য ও ম াগার াগ স ুক্তি িব পরেরেই খুরল 

সিরয়রে অ্াে িম্ভাবনাে দ্বাে। কম্পিউিাে িিরকপ প্তান আে িৃজনশীল সকেু কোে তীব্র আকাক্সোই ্ারে একজন গ্রাসিক্স সিজাইনাে ও ই-কমাি প 

উরিযািা সিরিরব সনরজে ¯^প্ন বাস্তবায়ন এবং িাবলম্বী িওয়াে িিজ উ্ায়। িে মানব িিি একটি মিরশে উন্নয়রনে চাসলকা শক্তি। সিক্তজিাল বাংলারিশ 

রূ্ান্তরেে িরল সশোথ্ী মথ্রক শুরু করে িব বয়রিে নােী-্ুরুর্ই ঘরে বরি কাজ কেরত ্ােরে। করোনা মিামাসেরত িময় নষ্ট না করে িেকারেে লাসন পং 

এন্ড আসন পং মিরভল্রমন্ট সকরেে আওতায় অনলাইন সসশেণ সনরয় অরনরকই উ্াজপন কোে িেমতা অজপন করেরেন। বাংলারিরশ সায় ৫০লে 

মানুর্ সিলযাক্তসং ম্শাে িরে িং ুি। তথ্য স ুক্তি খারত কম পিংস্থান িৃটষ্টরত মিশ দু্রত এসগরয়  ারে। সতসন বরলন, শ্রমসনভপে অথ্ পনীসত মথ্রক মমধা ও 

স ুক্তি সনভপে অথ্ পনীসতে সিরক মিশরক এসগরয় সনরত সিলযাসােো আমারিে মূল কাসেগে। সধানমন্ত্রী মশখ িাসিনাে উরিযাগ এবং বেবনু্ধে মিৌসিে িজীব 

ওয়ারজি জয়’ে অক্লান্ত ্সেশ্ররম মিশরক সিক্তজিাল বাংলারিরশ ্সেণত কোে িরলই আজরক আমো এই িুসবধা মভাগ কেসে। আজ বৃিস্পসতবাে িকারল 

মমািো ইউরি্ কা পালরয় গ্রাসিক্স সিজাইন ও ই-কমারি প সসশেণাথ্ীরিে িনি্ে সবতেণ অনুষ্ঠারন সতসন একথ্া বরলন। 

ইউরি্’ে আঞ্চসলক বযবস্থা্ ক সরকৌশলী জয় সকাশ বড়–য়াে িভা্ সতরে ও সিসনয়ে অসিিাে আকোম মিারিন িবুরজে িঞ্চালনায় সবরশর্ অসতসথ্ 

সিরিরব বিবয োরখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ্ রেে িারবক মচয়ােমযান আব্দিু িালাম, কাউক্তসলে কাজী নূরুল আসমন মামুন। এরত আরো বিবয োরখন 

ইউরি্ কালুেঘাি সশোঞ্চরলে আতাউে েিমান, মলাকসসয় বড়–য়া ও সসশেণাথ্ীরিে ্রে সকৃসত চক্রবর্ত্তী, শ্রাবন্তী নাথ্ সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, সিলযাক্তসং নােীরিে জনয অরনক িুসবধাজনক। আমারিে আথ্ প-িামাক্তজক অবস্থায় নােী বাসিরে চাকসে কেরত অরনক িমিযা। মি 

সিরিরব ঘরে বরিই একজন নােী ই-কমারি পে মাধযরম অথ্ প উ্াজপন করে ্সেবােরক িিায়তা কেরত ্ারে। মিিা তাে মভতে অনযেকম অনুভুসতে িৃটষ্ট 

করে। আমারিে মিরশ বতপমারন ৮০শতাংশ মলাক ই-কমারি পে মাধযরম বযবিা ্সেচালনা কেরেন। ই-কমাি প মূলত সনভপে করে প্লািিম প এবং ওরয়বিাইি 

কতিুকু িুিম্পিত তাে উ্ে। িবরচরয় গুরুে্ূণ প িরলা িবসকেু টিক থ্াকরলও ্রণযে গুণগত মান ও মক্রতাে কারে িটিক িমরয় মসািাক্ট ম্ৌৌঁোরনা। 

তািরলই সসতর াসগতাে বাজারে টিরক থ্াকা িম্ভব িরব। মরন োখরত িরব ¯^াাধীনভারব বযবিা কোে মারন এই নয় ম  মভািা বা মক্রতারক তাে নযা য 

অসধকাে মথ্রক বক্তঞ্চত কো। তাই িবাইরক এ বযা্ ারে তথ্য স ুক্তিে নীসতমালা মমরন চলরত িরব। সতসন সসশেণাথ্ীরিে অক্তজপত প্তানরক কারজ লাসগরয় 

বযবিা ্সেচালনাে মাধযরম মিরশে অথ্ পননসতক সবৃক্তি অজপরন ভূসমকাে োখাে আিŸাান জানান। 

সবরশর্ অসতসথ্ে বিরবয সিসিএ’ে িারবক মচয়ােমযান সসশেণসা) োে-োেীরিে বরলন, আজরকে এ সাসতষ্ঠাসনক স্বীকৃসত মতামারিে জীবরন অসধকতে 

িািলয বরয় আনরত এবং কম পময় জীবন সবকারশ সনয়ামক শক্তি সিরিরব কাজ কেরব। অনুষ্ঠান মশরর্ মময়ে সসশেণাথ্ীরিে িারত িনি্ে তুরল মিন। 

  

 

চশেসে ‘শনর্ ভাতন মর্সে শিশুসের 

েুরক্ষা প্রেল্প’ শনসয় েে ভিালা 

 

মিভ িযা সচল্রেন ইন্টােনযাশনাল ইন বাংলারিরশে িিায়তায় মব-িেকাসে উন্নয়ন িংস্থা মমতা’ে বাস্তবায়নাধীন ‘সন পাতন মথ্রক সশশুরিে িুেো সকে’ে 

অজপন ও ভসবর্যত মসসেত ্ পারলাচনা সবর্য়ক কম পশালা আজ বৃিস্পসতবাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে কনিারেস রুরম অনুটষ্ঠত িয়। সকেটি 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন এলাকায় চলমান আরে। অনুষ্ঠারন সধান অসতসথ্ সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পািী কম পকতপা ( ুগ্ম িসচব) 

মমািাম্মি শিীিুল আলম। মমতাে উ্-সধান সনব পািী মমা. িারুরকে িভা্ সতরে অনুষ্ঠারন বিবয োরখন ্যারনল মময়ে আিরোজা কালাম। ¯^াাগত 

বিবয োরখন মমতাে সিসনয়ে ্সেচালক ¯^প্না তালুকিাে। 

অনযানযরিে মরধয বিবয োরখন কাউক্তসলে নাজমুল িক সিউক, িংেসেত কাউক্তসলে তেসলমা নূেজািান রুসব, িুরে আো মবগম, মজিসমন ্ােভীন 

মজসি, িমাজ সভসর্ত্তক সশশু িুেো কসমটিে িিিয মমা. ইব্রাসিম িোরয়জী, ১৩নং সশশু িুেো কসমটিে িিিয মমা. মাঈনুক্তিন, িাইগাে্াি বিুমুসখ উচ্চ 

সবিযালরয়ে সধান সশেক মমাজারম্মল িক, আবুসলয়া িেকাসে সাথ্সমক সবিযালরয়ে সশেক মমা. ইকবাল, মমতাে ্সেচালক িুব্রত বড়–য়া সমুখ। 

সধান অসতসথ্ো বিবয চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পািী কম পকতপা মমািাম্মি শিীিুল আলম বরলন, মাননীয় সধানমন্ত্রী মশখ িাসিনাে মনতৃরে 

বাংলারিশ এসগরয়  ারে। ভসবর্যত সজন্মরক মানবীয় গুণাবলী িিন্ন করে তুলরত এবং সন পাতনমুি ্সেরবশ িৃটষ্টরত িেকাে সনেলিভারব কাজ করে 

 ারে। সতসন মমতাে সশশু সন পাতন মোরধ কা পক্ররমে সশংিা করে তারিেরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে িারথ্ িমš^য় িাধন করে কাজ কোে ্োমশ প 

মিন। 

 

 

চশেসের মরাড মেইনসেনযান্স োর্ ভক্রসের উসবাধন মরািিার 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন মোি মমইনরিনযাস ট্রারকে কা পক্ররমে উরদ্বাধন িরব ২৬সিরিম্বে মোববাে িকাল িারড় িশিায়। নগেীে সি.আে.সব এলাকায় 

উরদ্বাধন কেরবন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। এরত িংসিষ্ট িকলরক উ্সস্থত থ্াকাে অনুরোধ জানারনা  ারে। 

 

স্বাক্ষশরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি িাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ িাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শিরেে উন্নসত 

 


