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বৃটিশ হাই কমিশনারকক মনকে মবজেনগর ছড়ারপাড় 

মিমিমি’র জলবাে ুিমহষু্ণ অবকাঠাকিা কাজ উকবাধনকাকল মিের 

িানুষ চাইকল মনকজর ভাগয মনকজই পমরবর্তন করকর্ পাকর 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেে, দসেদ্র জের াষ্ঠীে জীবেমাে উন্নয়ে কো ো ম রল উন্নয়রেে িুফল 

দৃশযমাে হরব ো। ইউএেসিস্ (এলআইইউস্সি) প্রকল্প গ্রহণ করে সবজয় ে ে েড়াে ্ারড় মে ্সেবর্পে িাধে করেরে র্ারর্ র্া াঁো অসিেন্দে 

্াওয়াে দাবী োরে। সর্সে বরলে, মােুষ ্ৃসিবীে মেষ্ঠ জীব। উন্নয়রেে প্রসর্টি মেরেই মােুরষে িূসমকা েরয়রে। মােুষ চাইরল সেরজে িা য সেরজই 

্সেবর্পে কেরর্ ্ারে। এফসিসিও, ইউএেসিসি, এলজজসি’ে আসি পক ও কাসে েী িহায়র্ায় এবং স্থােীয় মন্ত্রণালরয়ে অধীরে ্সেচাসলর্ এই প্রকরল্পে 

মাধযরম প্রাসিক মােুরষে িা য ্সেবর্পে িম্ভব বরল সর্সে আশাবাদ বযক্ত করেে। আজ মিামবাে িকারল উত্তে ্াহাড়র্লী ওয়ারিপে সবজয় ে ে 

েড়াে ্ারড় সিসিসি’ে জলবায়ু িসহষু্ণ অবকাঠারমা প্রকরল্পে কাজ উরবাধে ও ্সেদশ পেকারল সর্সে একিা বরলে। 

এরর্ প্রধাে অসর্সি সেরলে সিটিশ হাই কসমশোে সম. েব পাি চযািািপে সিকিে। অেযােযরদে মরধয বক্তবয োরেে চসিক প্রধাে সেব পাহী কম পকর্পা মমা. 

শহীদুল আলম, জার্ীয় প্রকরল্পে ্সেচালক (েুগ্ম-িসচব) মমা. মািুম ্ািওয়ােী, ইউএেসিস্ে আবাসিক প্রসর্সেসধ িুদীপ্ত মুোজী, ক্লাইরমি মচইঞ্জ 

টিম সলিাে জে ওয়াে বািপে, কাউজিলে জহুরুল আলম জসিম, িংেসের্ কাউজিলে র্িসলমা মব ম েুেজাহাে, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মদ 

আবুল হারশম, মপ্রাগ্রাম মযারেজাে ফােজাো মুস্তাফা, ইউএেসিস্ে িাউে মযারেজাে মমা. িরোয়াে মহারিে োে। 

 প্রধাে অসর্সিে বক্তরবয সিটিশ হাই কসমশোে সম. েব পাি চযািািপে সিকিে বরলে, সবজয় ে ে েড়া একটি ্াহাড় মেো অঞ্চল। এোেকাে প্রাসিক 

দসেদ্র জের াষ্ঠীরক ঐরকযে বন্ধরে একরে বিবাি করে মদরে আসম মুগ্ধ হরয়সে। র্ারদে িারি কিা বরল মরে হরয়রে র্াো এস রয় মেরর্ চায়। 

র্ারদে এস রয় োবাে আগ্রহরক আসম িাধুবাদ জাোই। র্ারদে এই আগ্রহ চলমাে িাকরল র্াো িুন্দে জীবরেে অসধকােী হরর্ ্ােরবে একিা 

দৃঢ়র্াে িারি বলা োয়। সর্সে চসিক মময়েরক এই প্রকল্প বাস্তবায়রে িহরোস র্া কোে জেয আিসেক ধেযবাদ জ্ঞা্ে করেে। 

উরবাধে মশরষ চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী ও বৃটিশ হাই কসমশোেিহ িফেকােী প্রসর্সেসধ দলরক িারি সেরয় 

প্রকল্প এলাকাে সবসিন্ন কম পকান্ড ্সেদশ পে করেে। 

 

 

বাাংলাকেকশ মনযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনাকরর িাকে 

মিৌজনয িাক্ষার্ মশকষ মেি মিম াং-এ মিের 

োমিক জনকগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নেকন 

বৃটিশ িরকাকরর িহকযামগর্া েশাংিার োবী রাকে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে প্রাসিক জের াষ্ঠীে জীবেমাে উন্নয়ে (এলআইইউস্সি) প্রকরল্পে অধীরে জলবায়ু িহেশীল অবকাঠারমা সেম পাণ কেরে। 

বাংলারদরশ সেেুক্ত সিটিশ হাই কসমশোে েব পাি চযািািপে সিকিে এই প্রকল্প িমূহ ্সেদশ পে করেে। ্সেদশ পে মশরষ আজ মিামবাে সবরকরল 

িাই াে্ািস্থ অস্থায়ী ে ে িবরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীরক িারি সেরয় িংবাদ িরম্মলরে সমসলর্ মহাে। 

িংবাদ িরম্মলরে বাংলারদরশ সেেুক্ত বৃটিশ হাই কসমশোে েব পাি চযািািপে বরলে, প্রাসিক জের াষ্ঠীে জীবেমাে উন্নয়রে জেয এধেরণে কম পিূসচে 

বাস্তবায়ে মদরে আসম আেজন্দর্। জলবায়ু িহেশীল অবকাঠারমা সেম পারণ কসমউসেটি ও স্থােীয় িেকারেে একিারি কাজ কো অেযরদে জেয 

মপ্রেণাে উৎি হরয় িাকরব। িাোসবরে জলবায়ু ্সেবর্পেজসের্ প্রিারবে সবষয়টি বাংলারদরশও এসড়রয় মেরর্ ্ারে ো। র্াই এইধেরণে কম পিূসচ 

বাস্তবায়ে িমরয়া্রোস  ্দরে্ বরল মরে কসে। বাংলারদশ িেকাে এবং ইউএেসিস্ একিারি কাজ কোয় েুক্তোজয িেকােও  সব পর্। সর্সে 

বৃটিশ িেকারেে আসি পক িহায়র্ায় বাস্তবাসয়র্ প্রকল্পগুরলাে িময় মশষ হরয় ম রলও ্েবসর্পরর্ এে ধাোবাসহকর্া বজায় োো ও েেণারবেণ কেরর্ 

মময়রেে প্রসর্ আহŸাাে জাোে। বাংলারদরশে সবর্ীয় বৃহত্তম ে েীে মময়ে সহরিরব প্রাসিক জের াষ্ঠীে জীবেমাে উন্নয়রেে জেয প্রকল্পগুরলা 

বাস্তবায়রে মে িহরোস র্া করেরেে এজেয সর্সে কৃর্জ্ঞর্া জ্ঞা্ে করেে। 

এিময় জার্ীয় প্রকরল্পে ্সেচালক (েুগ্ম-িসচব) মমা. মািুম ্ািওয়ােী, ইউএেসিস্ে আবাসিক প্রসর্সেসধ িুদীপ্ত মুোজী, ক্লাইরমি মচইঞ্জ টিম সলিাে 

জে ওয়াে বািপে, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, মপ্রাগ্রাম মযারেজাে ফােজাো মুস্তাফা, প্রকল্প বযবস্থা্ক েুযর শ প্রাধাোং ও িাউে 

মযারেজাে মমা. িরোয়াে মহারিে োে উ্সস্থর্ সেরলে। 

ইউএেসিস্ আবাসিক প্রসর্সেসধ িুদীপ্ত মুোজী বরলে, জলবায়ু ্সেবর্পেজসের্ কােরণ শহরে স্থাোিসের্ মােুষগুরলা সেরজরদে জীবেমাে উন্নয়রে 

মে উরদযা গুরলা গ্রহণ করেরে র্া প্রশংিাে দাবী োরে। সর্সে ে ে দসেদ্র মােুষরদে জীবেমাে উন্নয়রে মময়ে সহরিরব মে উরদযা ী িূসমকা ্ালে 

করেরেে এজেয আিসেক ধেযবাদ জাোে। সর্সে প্রাসিক জের াষ্ঠীে জীবেমাে উন্নয়ে িহায়র্াে ধাোবাসহকর্া বজায় োেরবে বরল অসিমর্ বযক্ত 

করেে। 

জার্ীয় প্রকরল্পে ্সেচালক (েুগ্ম-িসচব) মমা. মািুম ্ািওয়ােী বরলে, উন্নয়ে িহরোস  বৃটিশ িেকাে ও ইউএেসিস্ মে প্রকল্প বাস্তবায়ে কেরে 

র্ারর্ দসেদ্র জের াষ্ঠী অরেক উ্কৃর্ হরে এবং বর্পমাে িেকাে সিশে ২০৪১ বাস্তবায়রে মে ্সেকল্পো গ্রহণ করেরে এই প্রকরল্পে মাধযরম র্া 

িহায়ক িূসমকা োেরব বরল সর্সে মরে করেে। সর্সে বাংলারদশ িেকারেে ্ে মিরক বৃটিশ িেকারেে িহরোস র্াে জেয কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ করেে 

এবং এইধেরণে প্রকরল্পে ধাোবাসহকর্া বজায় োেরবে বরল আশাবাদ বযক্ত করেে। 

িংবাদ িরম্মলরে চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলে, প্রাসিক জের াষ্ঠীে জীবেমাে উন্নয়রে এলআইইউস্সি’ে উরদযার  ে েীরর্ 

জলবায়ু িহেশীল অবকাঠারমা র্ উন্নয়রে মে প্রকল্পিমূহ বাস্তবাসয়র্ হরে র্ারর্ আসম েুসশ। এিব প্রকরল্প চসিরকে ্ে মিরক িাসব পক িহরোস র্া 

কো হরব। সর্সে মময়াদকাল মশষ হরলও এধেরণে জেবান্ধব প্রকল্প িমূহ চলমাে োেরবে বরল উরেে করেে। িংবাদ িরম্মলরে িাংবাসদকরদে 

প্ররেে জবারব মময়ে বরলে, বৃটিশ িেকারেে িহরোস র্ায় ইউএেসিস্ে মাধযরম বাস্তবাসয়র্ এই প্রকরল্প চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে সেজ¯^ র্হসবল 

মিরকও ১০শর্াংশ বযয় করেরে। সর্সে বৃটিশ হাইকসমশোেরক ধেযবাদ জাসেরয় বরলে, সিটিশ িেকারেে িারি িবিময় বাংলারদশ িেকারেে একটি 

িুিম্পকপ সেরলা, আরে। িসবষযরর্ও এই িুিম্পকপ মজােদাে হরব বরল আশাবাদ বযক্ত করেে। 

মময়ে জলবায়ু ্সেবর্পেজসের্ কােরণ এলআইইউস্সিে প্রকল্প িমূহ কর্িুকু িমরয়া্রোস  র্া ¯^চরে অেুধাবণ করেরেে বরল উরেে করেে। 

এজেয সর্সে সিটিশ িেকাে ও ইউএেসিস্ে প্রসর্ কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ করেে। 
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অির একুকশ বইকিলা পমরষকের আকলাচনা িভা 

নজরুকলর মচর্না র্রুকেরা লালন করকল 

বঙ্গবনু্ধর স্বপ্ন বাস্তবােন িম্ভব হকব - ি. মজযামর্েকাশ েত্ত 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে উরদযার  িৃজেশীল প্রকাশো ্সেষদ ও ো সেক িমারজে িহরোস র্ায় বঙ্গবনু্ধরক সেরবসদর্ অমে একুরশ বইরমলা 

২০২২এে ৯ম সদরেে আরলাচো িিায় প্রধাে অসর্সিে বক্তরবয প্রধাে অসর্সিে বক্তরবয চট্টগ্রাম সবেসবদযালরয়ে অি পেীসর্ সবিার ে প্ররফিে ি. 

মজযাসর্প্রকাশ দত্ত বরলরেে, িাময, ি¤প্রীসর্ে কসব েজরুল, র্া াঁে হৃদয়মাধুে প সদরয় িব মেসণববষময দ‚ে কেরর্ মচরয়সেরলে। এই মচর্ো র্রুণরদে 

মরধয লালে কো এবং িাো সবরে েসড়রয় মদওয়া। সর্সে বরলে, েজরুল সেরলে বাঙ্গাসলে সচত্তজা েণকােী  ণমােুরষে কসব। এবেরেে সিরিম্বরে 

েজরুরলে ‘সবরদ্রাহী’ কসবর্া েচোে শর্বষ প ্‚ণ প হরব। সর্সে েজরুরলে সবরদ্রাহী ও িারমযে মচর্োরক ধােণ করে র্রুণরদে অিা¤প্রদাসয়ক ও 

ববষমযহীে বাংলারদশ  ঠরে এস রয় আিাে আহŸাাে জাোে। 

বই মমলা কসমটিে েুগ্ম-আহবায়ক বীে মুজক্তরোদ্ধা মসহউজিে শাহআলম েী্ু’ে িিা্সর্রে ¯^াা র্ বক্তবয োরেে অমে একুরশ বই মমলাে 

আহŸাায়ক ি.সেোে উজিে আহরমদ মঞ্জ।ু প্রধাে বক্তা সেরলে বাংলা একারিসম ্দকপ্রাপ্ত মলেক ও কসব সবেজজৎ মচৌধুেী। আরলাচক সহরিরব 

বক্তবয োরেে আজাদী লীর ে িিা্সর্ েজরুল ইিলাম আশোফী, িংে¶সার্ ওয়ািপ কাউজিলে আেজমুাে আো। 

বাংলা একারিসম ্দকপ্রাপ্ত মলেক ও কসব সবেজজৎ মচৌধুেী বরলে, জার্ীয় কসব কাজী েজরুল ইিলারমে িৃটিকম প চচপাে মাধযরম মুজক্তেুরদ্ধে মূল 

মচর্ো সলঙ্গ-জাসর্-ধম প সেসব পরশরষ সবরিদহীে ও েযায়সিসত্তক িমাজ প্রসর্ষ্ঠাে জেয িামাজজক-িাংসৃ্কসর্ক কম পকাণ্ড ্সেচালোে মাধযরম মদরশে 

 ণমােুরষে কারে ম্ৌৌঁরে সদরর্ হরব। আমারদে বর্পমাে ও িসবষযৎ প্রজরেে কারে র্া াঁে সচিা মচর্োে সবকাশ ও উরম্মষ েিারর্ হরব।  

স্বা র্ বক্তরবয বই মমলা কসমটিে আহŸাায়ক ি. সেোে উজিে আহরমদ মঞ্জ ুবরলে, ির্য-ির্র্া ও অিম্প্রদাসয়ক িমাজ প্রসর্ষ্ঠায় েজরুরলে 

েচোগুরলারক আত্মস্থ কো িমরয়ে দাসব। সর্সে বর্পমাে প্রজেরক মবসশ মবসশ েজরুল চচপা করে িাময সবরদ্রাহী কসবর্াে চেণগুরলা আত্মস্থ করে 

মদরশে উন্নয়রে এস রয় আিাে আহŸাাে জাোে। 
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চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে 
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