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বজপয বযবস্থা্নায় অ্যাওয়ার্প সদারনে মতসবসনময় িভায় মময়ে
প্রত্যাহিক জীবনাচরণে আইন ও হনয়ম মানার অভ্যাস ছাড়া
ককান পহরবত্তন সম্ভব নয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেবািীে সতযাসিক জীবনাচেরে আইন ও সনয়ম মমরন চলারক অ্ভযারি
্সেেত কো োড়া নগে কখরনা সিন, স্মািপ ও জনবান্ধব িরত ্ারে না। একটি িাধােে জনরগাটিরক এই সবষরয় অ্বশযই িরচতন িরত িরব এবং আইন
মমরন চলাে বাধযবাধকতা ্ালরন সশািন ও আইন শৃ ক্সখলা েক্ষাকােী কতৃ্
প ক্ষরক আরো কর াে ভূ সমকা ্ালন কেরত িরব। সতসন আজ মঙ্গলবাে িকারল
চসিরকে অ্স্থায়ী কা ালরয়ে
প
িরেলন করক্ষ মিভ দযা সচলরেন ও ই্িাে উরদযারগ ্শ্চিম মষালশিে ওয়ারর্প বজপয বযবস্থা্নাে ্াইলি সকল্প ও বজপয
বযবস্থা্নায় মময়ে অ্যাওয়ার্প িংক্রান্ত মতসবসনময় িভায় সধান অ্সতসিে বক্তরবয একিা বরলন।
চসিক ভােসা) সধান সনবািী
প কমকতপ
প া ও িসচব খারলদ মািমুরদে িভা্সতরে ও বজপয স্ট্যশ্চডং কসমটিে িভা্সত কাউশ্চিলে মমাবােক আলীে িঞ্চালনায়
স্বাগত বক্তবয োরখন ই্িাে সধান সনবািী
প কমকতপ
প া আসেফুে েিমান, সধান বক্তা সিরিরব বক্তবয োরখন মিইভ দযা সচলরেরনে ্সেচালক মমাস্তাক মিারিন,
চসিক সধান সশক্ষা কমকতপ
প া লুৎফুন নািাে, মময়রেে একান্ত িসচব মুিােদ আবুল িারশম, অ্সতসেক্ত সধান ্সেচ্ছন্ন কমকতপ
প া মমােরশদ আলম মচৌধুেী,
সয়ারিে িমন্বয়কােী িানশ্চজদা আখতাে, মিইভ দযা সচলরেরনে মযারনজাে িায়মন েিমান, সরকৌশলী মমািােদ শািীন, বশ্চস্ত উন্নয়ন কমকতপ
প া মঈনুল
মিারিন জয়, সরজকশন উ্স্থা্ন করেন মিইভ দযা সচলরেরনে ওবারয়দুল ইিলাম।
মতসবসনময় িভায় মময়ে বরলন, আধুসনক বজপয বযবস্থা্না কখরনা নাগসেক িমারজে মানসিকতা ্সেবতপন োড়া িফল িরত ্ারে না। মান্ধাতাে আমরলে
সচন্তা-ভাবনা ্সেিাে এবং আত্মস্বািমূপ লক সবেতা ্সেতযাগ করে িমারজে িাসবক
প মঙ্গরলে সবষয়টি আমরল এরন আমো সরতযরক সরতযরকে তরে এবং
িকরল িকরলে তরে এই মবাধরক জাগ্রত কেরত িরব। উন্নত সবরে এই মবাধ িদা জাগ্রত িাকায় মিখানকাে নগেগুরলা িুন্দে, ্সেচ্ছন্ন ও নাগসেক বান্ধব।
তাই আমো াো নগরে বিবািকােী তাো মখয়াল-খুশীমত আচেে কেরত ্াসেনা। নগরে বাি কেরত িরল সকেু আইন, সনয়ম ও শৃক্সখলা মানতই িরব। তা
না িরল আমো সকেুরতই ম াগয নাগসেক নই।
সতসন উরেখ করেন ্শ্চিম মষালশিে ওয়ারর্প নবীনগেরক আধুসনক বজপয বযবস্থা্নায় আনাে ্সেকল্পনা িারত মনয়া িরয়রে। মিখানকাে আসশটি বাসড়ে
সতনশ ্সেবারেে জনয ঢাকনা ুক্ত বজপয অ্্িােে বীন স্থা্ন কো িরব। এই বজপয মিরক উৎ্াদনশীল খাত সচসিত কো িরব। বজপয ্সলসিন মুসড়রয়
ভযারনে মাধযরম অ্্িােরেে বযবস্থা োখা িরব। বজপযও িম্পদ তা এই ্সেকল্পনা বাস্তবায়রনে মাধযরম আমো সমাে কেরত চাই। সতসন মময়ে অ্যাওয়ার্চালু
োখাে কিাও ম াষো মদন।
িভা্সতে বক্তরবয চসিক ভােসা) সধান সনবািী
প কমকতপ
প া ও িসচব খারলদ মািমুদ বরলন, মময়ে অ্যাওয়ার্প ম াষোটি তখরনই ফলদায়ক িরব খন মানুষ
মস্বচ্ছাসরনাসদত ভারব িরচতন িরয় সনরজে আসঙ্গনা সনরজ ্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্ন োখরবন।
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