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ঐতিহ্য রক্ষা পতরষদের স্মারকতিতপ গ্রহ্ণকাদি মেয়র 

ভাি-েদের তিষয়টি প্রাধান্য তেদয় 

মেগা প্রকল্প িাস্তিায়ন্ হ্দি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মমগা সকল্প বাস্তবায়রে মেরে ম  িমিযা ও সশ্নগুরলা সকি সতীয়মান হরে তা 

কখরনা সসতবদ্ধকতা হরয় দাাঁড়ারব না। ্ােস্পসেক িমš^য়, িহর াসগতা এবং বাস্তবতা সবরবচনাে সনেীরখ ম  সিদ্ধান্তটি গ্রহণর াগয তাই আমরল আনরবন 

সকল্প বাস্তবায়নকােী কতত প্ ে। এ মেরে িাইগাে্ারিে নান্দসনক মিৌন্দ প েোয় চসিরকে দায় ম িুকু আরে তা সরয়াগ ও গ্রহরণ মকান বযতযায় ঘিরব না।   

চট্টগ্রাম নগেী মেরক সবমান বন্দে ্ পন্ত এসলরেিে এক্সরসিওরয় সকল্পটি বাস্তবায়ন মকানোরবই  ারত বাধাগ্রস্থ না হয় এবং ্সেরবশ ও ঐসতহয েোয় 

সসতকুল ও েসতকােক সোব না মেরল মি বযা্ ারে  াো িরচতন হরয়রেন তারদে মতামতরক অবশযই গুরুত্ব মদয়া উসচত বরল আসম মরন কসে। তরব এ-

সনরয় এমন মকান অ্সেমানদশী সসতক্রিয়াও কাময নয়। চট্টগ্রাম ঐসতহয েো ্সেষরদে ্ে মেরক লালখান বাজাে হরত ্রতঙ্গা সবমান বন্দে ্ পন্ত 

সনম পানাধীন ফ্লাইওোে সকল্প মেরক ঐসতহাসিক ও নান্দসনক মিৌন্দ পযরে িাইগাে্াি মেরক বাদ মদওয়াে দাবী িম্বসলত একটি স্মােকসলস্  গ্রহণকারল মময়ে 

একো বরলন। 

স্মােকসলস্  সদানকারল ্সেষরদে মচয়ােমযান ও িারবক মময়ে মাহমুদুল ইিলাম মচৌধুেী বরলন, চট্টগ্রারমে উন্নয়রন  ত বড় সকল্প কো মহাক না মকন এে 

কা পকাসেতা, সোব এবং গ্রহণর াগযতা কতিুকু বাস্তবািম্মত মি-বযা্ ারে মময়রেে মতামত  রেষ্ট সাসনধানর াগয। িুতোং মময়ে এসলরেিে এক্সরসিওরয় 

বাস্তবায়রনে মেরে ঐসতহাসিক ও নান্দসনক মিৌন্দ প েোয় িইগাে্ারিে িং ুক্রি বাদ মদয়াে দাবীে  োে পতা উ্লসি কেরবন এবং এ বযা্ ারে জনমরতে  

ইসতবাচক সসতেলন ঘিারবন। স্বা 

স্মােকসলস্  সদানকারল উ্সস্থত সেরলন-্সেষরদে িদিয িসচব জসিম মচৌধুেী িবুজ, মুক্রির াদ্ধা ডা. মাহেুজেু েহমান, সরকৌশলী িুোষ বড়–য়া, 

িম্বনয়কােী মুক্রজবুল হক শুক্কে, িারবক কাউক্রিলে মমা. জাহাঙ্গীে আলম মচৌধুেী সমুখ। 

 

 

ইতিহ্াস ও ঐতিহ্য রক্ষায় পরাের্ শ চাই-মেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রারমে ইসতহাি ও ঐসতহয েোয় িকল মহরলে ্োমশ প সনরয় চট্টগ্রাম 

নগেীরক িাজারত চাই। তাই এ মেরে িকরলে িহর ারগ কাজ কেরত সগরয় েূল-িটি এসড়রয়  ম খারন বাধা আিরব তা অসতিরম িাহি ও মসেণা হরলা 

িংকি উত্তেরণে েেিা। আজ মঙ্গলবাে িাকরল সিটি মময়রেে কা পালরয় চট্টগ্রাম ক্লাব সল. এে মচয়ােমযান নারদে খারনে মনতত রত্ব একটি সসতসনসধ দল 

মিৌজনয িাোতকারল সতসন একো বরলন। এ িময় উ্সস্থত সেরলন-ক্লারবে োইি মচয়ােমযান মঞ্জরুুল হক মঞ্জ,ু ্সেচালক জারবদ হারশম নানু্ন, 

সিয়দ আহিানুল হক, মাহাবুবুল কসেম খান, িসচব মমজে (অব.) নুরুল আসমন, আক্রজজলু হাসকম সমুখ।  

চট্টগ্রাম ব্লারবে মচয়ােমযান নারদে খান বরলন, জনসসতসনসধ সহরিরব চট্টগ্রারমে ঐসতহয ধােণ কোিাই সধান কতপবয। কােণ চট্টগ্রারমে ইসতহাি ও ঐসতরহযে 

্ান্ডুসলস্  সাচীন। এই ্ান্ডুসলস্  ধােরণ সিটি মময়রেে েূসমকা অগ্রগনয।  

 

 

ইউএন্তিতপ'র তসটি প্রদেক্ট মিাদিশর সভায় মেয়র 

প্রাতিক েন্দগাষ্ঠীদক িাে তেদয় উন্নয়ন্ সম্ভি ন্য় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সাসন্তক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়রন ইউএনসডস্  ম  িহায়তা করে  ারে তা 

িসতযকাে অরে প অসেনন্দন ম াগয। সতসন নগেীে ¯^ল্প আরয়ে জনরগাষ্ঠীে আবািন ্সেকল্পনা সনরয় ম  সকল্পগুরলা বাস্তবায়ন কেরত  ারে তা িাসব পকোরব 

িেল কেরত চসিক সস্তুত বরল জানান। সতসন ইউএনসডস্ ’ে ্সেকল্পনায় ৭০০জন সকরশােীরক সশো খারত অনুদান মদয়াে ম  ্দরে্ গ্রহণ করেরে তা 

ম ন িটিকোরব বাস্তবায়ন হয় মিসদক লেয োখাে আহŸাান জানান। সতসন আজ মঙ্গলবাে িাইগাে্ািস্থ চসিক িরম্মলন করে ইউএনসডস্  আরয়াক্রজত 

সিটি সরজক্ট মবারডপে িোয় িো্ সতে বিরবয একো বরলন। ইউএনসডস্ ে িাউন মযারনজাে মমা. িরোয়াে মহারিন খারনে িঞ্চালনায় িোয় বিবয োরখন 

চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলম, সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, নগে ্সেকল্পনাসবদ স্থ্সত আব্দলু্লাহ আল ওমে 

সমুখ। 

মময়ে বরলন, শহরে বিবািেত বতহৎ দসেদ্র জনরগাষ্ঠীরক বাদ সদরয় বাংলারদরশে উন্নয়ন িম্ভব নয়। এজনয স্থানীয় িেকাে সবোগ শহরে বিবািেত দসেদ্র 

জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়রন ইউএনসডস্ ে িহর াগীতায় সকল্প বাস্তবায়ন করে  ারে। এই সকরল্পে মূল লেয শহরেে দাসেদ্র সবরমাচরনে মাধযরম িুষম 

ও মিকিই সবতক্রদ্ধ অজপন। িেকাে ্ পায়িরম িাোরদরশ ৪০ লাখ মলারকে জীবনমান ও জীবন াোে উন্নয়রনে মাধযরম মিকিই উন্নয়ন সনক্রিত কেরত 

বদ্ধ্সেকে। গেপবতী ও সিূসত মারয়রদে ¯^াাস্থয িুেোয় ্ুটষ্টকে খাবাে সদান অবযাহত োকরব বরল সতসন জানান। 

 

চতসদকর ভ্রােযোন্ আোিি 

অস্বাস্থ্যকর ও মন্াোংরা পতরদিদর্ তর্শু খােয উৎপােন্ করায় 

২০ হ্াোর িাকা েতরোন্া 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে মকারতায়ালী োনাধীন ্ােেঘািা এলাকায় ভ্রামযমান আদালত ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী 

মযাক্রজরেি মারুো মবগম মনলী মনতত রত ্সেচাসলত অসে ারন অস্বাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ খাদয্ণয সশশু খাদয মজম, মজলী, সলসচ,আইচবাে ও লসল্্ 

উৎ্াদন কোয় ১টি কােখানারক ২০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসে ানকারল মযাক্রজরেিগনরক িহায়তা সদান করেন কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট 

সবোরগে কম পকতপা-কম পচােী, চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ িদিয। 

স্বাক্ষতরি/- 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


