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বৃটিশ সাহায্য সংস্থা প্রতিতিতিদলের সালে সাক্ষালি মেয়র 

হিদতরদ্র জিল াষ্ঠীর জীবিোি উন্নি হলে 

উন্নয়লির সটিক তিত্র দৃশযোি হলব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে আন্না বযারলন্স’ে মনতৃরে বৃটিশ িাহা য িংস্থা এফসিসিও’ে সসতসনসধ দল আজ 

মিামবাে দু্ুরে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভবরন তাাঁে দ)রে মিৌজনয িাক্ষাত করেন। িাক্ষারত মময়ে স্বাগত জাসনরয় বরলন, হতদসেদ্র জনরগাষ্ঠীে 

জীবনমান উন্নয়ন কো মগরল মদরশে উন্নয়রনে িটিক সচত্র দৃশযমান হরব। ববসিক জলবায়ু ্সেবতপরনে কােরে আমারদে মদরশ নদী ভাঙ্গন ও সাকৃসতক 

দূর পারগ অরনরকই িহায় িম্বল হাসেরয় ্রে োকাে অবস্থাে িমু্মখীন হন। সতসন গৃহহীনরদে আবািন িংস্থারনে ্াশা্াসশ নগেীে সবজয় নগে কসমউসনটিে 

নযায় আরো বস্তি উন্নয়ন সকল্প গ্রহে কোে সিাব মদন। কােে বতপমারন বস্তিগুরলাে সচত্র খুবই করুে। এই ্ সেসস্থসতরত বস্তিগুরলারত িুযয়ারেজ বযবস্থা্না, 

িুর্য় ্াসন িেবোহ ও ্সেচ্ছন্নতা সকরল্প আন্তজপাসতক সবসনরয়াগরক স্বাগত জানারবা। স্থানীয় িেকাে ্ল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রোলরয়ে অধীন স্থানীয় 

িেকাে সবভারগে সাসন্তক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়ন সকল্পটি চসিক এলাকায় বািবায়নাধীন েরয়রে। এই সকল্পগুরলাে আওতায় সবসভন্ন িামাস্তজক 

সনো্ত্তা কম পিূচীে কা পক্রমিহ জলবায়ু সনয়ন্ত্ররে নানা ধেরেে উদ্ভাবনী অবকািারমা সনম পাে কো হরচ্ছ। সতসন এলআইইউস্সি’ে িকল কারজ চসিরকে 

িহায়তা ্ ারব বরল অসভমত বযক্ত করেন। 

সসতসনসধদরলে মনতা আন্না বযারলন্স নগেীে সবজয় নগে কসমউসনটি ্সেদশ পরনে কো অবসহত করে এলআইইউস্সি’ে সকল্প সবজয় নগরেে ্সেবতপন 

মদরখ তাো খুবই িন্তুষ্ট। সতসন বরলন, তারদে িংস্থা বাংলারদরশে দাসেদ্র সবরমাচন ও সাসন্তক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়রন ম  বোদ্দ সবসনরয়াগ করে তাে 

মরধয বড় অংশ চট্টগ্রারম জনয কো হয়। নগেীরত সাসন্তক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়রন এলআইইউস্সি ম  সকল্পগুরলা গ্রহে করেরে তারত চসিক 

 রেষ্ঠ িহর াসগতা ও উৎিাহ  ুসগরয়রে। এজনয সতসন মময়েরক ধনযবাদ জানান। 

এিয়ম ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকসমশনাে মিািযাল মিরভল্রমন্ট এিভাইজাে আরনায়ারুল হক, লাভলী লুিি এিভাইজাে সফরোজ আহরমদ, মসাগ্রাম 

মযারনজাে ফােজানা মমািফা, আন্তজপাসতক সকল্প বযবস্থা্ক ইউরগি সাভানাগ, চসিক িংেসক্ষত ওয়ািপ কাউস্তন্সলে মজিসমন ্ােভীন মজসি, মময়রেে 

একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, এলআইইউস্সি’ে িাউন মযারনজাে িােওয়াে মহারিন খান ও চসিক বস্তি উন্নয়ন কম পকতপা মঈনুল মহারিন আলী জয় 

উ্সস্থত সেরলন। 

 

িতসক ভ্রােোণ আদােি পতরিাতেি 

তিতিদ্ধ পতেতেি বযবহার ও মিাংরা পতরলবশ সৃটি করায় 

১৩মদাকািদারলক ১৪হাজার িাকা জতরোিা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মিামবাে নগেীরত মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযাস্তজরেি মারুফা মবগম মনলীে মনতৃরে চান্দগাাঁও 

োনাধীন বহদ্দােহাি কাাঁচাবাজারে সবসধসনরেধ আরো্ কো িরত্ত¡ও মদাকারন ্সলসেন বযারগ ্েয সবস্তক্র কো, মদাকারনে িামরন ময়লা আবজপনা মফরল 

মনাংো ্সেরবশ িৃটষ্ট ও মাংি সবহীন সদবরি মাংি সবস্তক্র কোে অ্োরধ ১৩ মদাকানদারেে সবরুরে মামলাে রুজু ্ূব পক ১৪হাজাে ২শত িাকা জসেমানা 

আদায় কো হয়। 

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা,কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ ুসলশ মযাস্তজরেিরক িহায়তা সদান করে। 

 

স্বাক্ষতরি/- 

প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ে  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


