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বৃক্ষর োপন কর্ মসূচী উরবোধনকোরে মর্য়  

প্রকৃতিরক ভোেবোসো ছোড়ো র্নুষ্য সর্োজ অর্ মহীন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকারল সমাসিত হরয়রে ্ৃসিবীে মনুষ্য িমাজ সাি-সকৃসত ্সেচ পা ও 

েক্ষিারবক্ষি োড়া িমূ্পি প মূলযহীন ও অিব প এবং অচল। সকৃসতে উ্ে মানুষ্ দীর্ পসদন ধরে ম  সনদপয় ও সনষ্্ঠুে ধ্বংিাত্মক আচেি করেরে মি জনয 

মানুষ্রক এবাে চেম মূলয সদরত হরে। তাই সকৃসতে সধান উ্কেি বৃরক্ষে সসত ভালবািািহ সাি-সকৃসত এবং িকল জীবববসচরযযে িুেক্ষা মানুষ্রক 

সনশ্চিত কেরত হরব। সতসন আজ মোবাবাে িকারল ডা. জাসকে মহারিন সিটি কর্ পারেশন মহাসমও্যাসিক করলজ ও হাি্াতাল কতৃপক আরয়াশ্চজত 

বৃক্ষরো্ন কম পিূচীে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসতসিে বক্তরবয একিা বরলন। 

সতসন আরো বরলন, সারচযে োিী সহরিরব এক িময় খযাত আজরকে চট্টগ্রাম মিই এসতহয ও িুখযাসতরক হাসেরয় মেরলরে। নানা কােরি এই নগেীে ভূ-

সাকৃসতক ববসচযয ও িুষ্মা লুটিত হরয়রে। এই নগেীরত সনসব পচারে ্াহাড় ¯^াাি পতা িামাশ্চজক সনো্ত্তারক হুমকীে মুরখ মঠরল সদরে। বযশ্চক্তক ¯^াাি প্ েতা, 

অিরচতনতা এবং খাল ও নালা-নদপমা দখরলে রৃ্িয মরনাবৃসত্তে কু-মরনাবৃসত্তে ্সেিসত আজরকে সদরনে মভাগাসি। তাই সবষ্য়টি সবরবচনায় সনরয় নগেীে র্ে-

বাসড়ে মাসলকরক তারদে আসিনায় িাংবাৎিসেক বৃক্ষরো্ন ও এে ্সেচ পা কোে মক্ষরয গুরুত্ব সদরত হরব। মরন োখরত হরব আত্মিরচতনতাই হরে 

আি প-িামাশ্চজক িুেক্ষাে ্ূব পশতপ। এ িময় উ্সিত সেরলন সেসেিীবাজাে ওয়াডপ কাউশ্চিলে হািান মুোদ সবপ্লব, ্ুলক খাস্তগীে িংেসক্ষত ওয়াডপ 

কাউশ্চিলে লুৎেুরেো মদাভাষ্ মববী, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, অধযক্ষ ডা. মমাহাম্মদ আলী, করলজ ্সেচালনা ্সেষ্দ িদিয ও নগে 

২২ মহল্লা িদপাে কসমটিে িাধােি িম্পাদক আলহাজ্ব মকেুদ আহমদ িদপাে, িদিয োরলহ আহম্মদ মিালাইমান, করলজ অধযক্ষ ডা. নুরুল আসমন, 

উ্াধযক্ষ ডা. এম.এইচ. মেজাউল কসেম, ডা. অঞ্জন দত্ত, মখােরশদ আলম মচৌধুেী, খুেসশদা আকতাে, সবকাশ চন্দ্র মসল্লক, ওয়াডপ আওয়ামী লীগ মনতা 

জাহািীে আলম, তারেক আহম্মদ সেঙ্কু সমুখ। 

এোড়া সিটি মময়ে আজ ডা. জাসকে মহারিন সিটি কর্ পারেশন মহাসমও্যাসিক করলরজে ্সেচালনা ্ষ্ পদ ও ইনসিটিউি অব মহলি মিকরনালশ্চজ এন্ড 

মযািরিে ্সেচালনা ্সেষ্রদে িভায় উ্সিত মিরক সরয়াজনীয় সনরদপশনা সদান করেন। 

 

 

ম োেো  প্রর্র্তিরন মর্য়র   সিমকিো 

তিক্ষোঙ্গরন  আনন্দঘন পত রবি যোরি ম্লোন নো হয় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মহামাসেে দুর পাগকারল মদড়বেে ্ে আজ (১২ মিরেম্বে) মদরশ িকল সশক্ষা 

সসতষ্ঠান উৎিবমুখে ও আনন্দময় ্সেরবরশ খুলরলা। সশক্ষািরনে এই আনন্দর্ন ্সেরবশ  ারত মকানভারবই ম্লান না হয় তা সশক্ষক ও অসভভাবকরদে 

সবরশষ্ভারব মখয়াল োখরত হরব। কােি করোকারল সনো্দ দূেত্ব মানা, মাস্ক ্সেধান কো ও র্ন র্ন িাবান সদরয় হাত মধায়াে সবকল্প মকান ্ন্থা নাই। সতসন 

আজ মোববাে িকারল করোনা অসতমাসেরত বন্ধ হওয়া সশক্ষা সসতষ্ঠান ্ুনোয় মখালাে সিম সদরন আলকেি নুে আহম্মদ বালক উচ্চ সবদযালরয়ে অিায়ী 

কযাম্পাি ্সেদশ পনকারল এ কিা বরলন। ্সেদশ পনকারল মময়ে সবদযালরয়ে অভযিরে রু্রে ্সেেেতাে কাজ ভারলাভারব কো হরয়রে সকনা তা সতযক্ষ 

করেন। সতসন সশক্ষািীো  ারত সনো্দ দূেত্ব মমরন মেিী করক্ষ বরি মিজনয সশক্ষািীরদে আিন সবনযাি  িা িভারব কো হরয়রে সকনা জানরত চান। মময়ে 

সশক্ষা সসতষ্ঠান মখালাে সিম সদরন সশক্ষািীরদে উ্সিসত মদরখ িরিাষ্ সকাশ করেন এবং সশক্ষা সসতষ্ঠান  ারত আে বন্ধ োখরত না হয় মি বযা্ারে সশক্ষা 

মন্ত্রানালরয়ে সনরদপশনাসদ ও ¯^াািযসবসধ মমরন চলরত আহŸাান জানান। 

এ িময় উ্সিত সেরলন ৩৩ নং ওয়াডপ কাউশ্চিলে হািান মুোদ সবপ্লব, িংেসক্ষত ওয়াডপ কাউশ্চিলে লুৎেুরেো মদাভাষ্ মববী, নগে ২২ মহল্লা কসমটিে 

িাধােি িম্পাদক আলহাজ্ব মকেুদ আহম্মদ িদপাে, সধান সশক্ষক এ.মক.এম মমাহাম্মদ উল্লাহ সমুখ। 

 

 

চতসরক  সব কর্ মকিমো-কর্ মচো ীরক কম্পিউটো  

চোেনোয় প্রতিতক্ষি ক ো হরব : মর্য়  

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, আধুসনক অসেি বযবিা্নায় সনভুপল ও দ্রতুতাে িারি কাজ িম্পে কেরত তিয 

স ুশ্চক্তে মকান সবকল্প মনই। অসেরিে দা)সেক কারজে মক্ষরয বাস্তব প্তান ও সাসতষ্ঠসনক প্তারনে মরধয সবস্তে ্াি পকয আরে। তাই চসিক কম পকতপা-

কম পচােীরদে নাগসেক িুর াগ িুসবধাও দ্রতু তোসিত কেরত অবশযই কম্পম্পউিাে জানা আবশযক। সতসন আজ মোববাে সবকারল িাইগাে্ািি চসিক অিায়ী 

ভবরন িরম্মলন করক্ষ িসচবালয় সবভারগে কম পেত-কম পচােী ও ওয়াডপ িসচবরদে কম্পম্পউিাে সসশক্ষরিে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসতসিে বক্তরবয একিা 

বরলন। 

চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীদুল আলরমে িভা্সতরত্ব অনুষ্ঠারন আরো উ্সিত সেরলন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উশ্চিন, আেরোজা কালাম, 

সশক্ষা িযাশ্চন্ডং কসমটিে মচয়ােমযান ড. সনোে উশ্চিন আহরমদ মঞ্জু, িসচব খারলদ মাহমুদ, সধান সশক্ষা কম পকতপা লুৎেুন নাহাে, উ্-িসচব আরশক েিুল 

মচৌধুেী টি্ু সমুখ। 

সধান অসতসিে বক্তরবয মময়ে আরো বরলন, মময়ে হওয়াে ্ে সায়শ শুনরত ্াই কর্ পারেশরন কম্পম্পউিাে জানা মলারকে অভাব। কম্পম্পউিারেে অভাব। 

খাসল অভাব অসভর াগ আে শুনরত চাই না। কর্ পারেশরনে িেলতা ও কারজ গসতশীলতাে জনয দক্ষ জনবল সরয়াজন। তাই ওয়াডপ িসচবরদে অবশযই 

কম্পম্পউিারে সসশক্ষি সনরত হরব। সতসন ধাোবাসহকভারব কর্ পারেশরনে িব সবভারগে কম পকতপা-কম পচােীরদে কম্পম্পউিারে সসশসক্ষত কোে বযবিা মনয়া হরব 

মর্াষ্িা মদন। অনুষ্ঠারন ৪১টি ওয়ারডপে ওয়াডপ িসচবিহ কর্ পারেশরনে িসচবালয় সবভারগে িংসিষ্ট কম পকতপা-কম পচােীগি উ্সিত সেরলন। 

 

 

  

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উেসত 

 



  

 

  

 

চতসরক  ভ্রোর্যর্োণ আিোেি 

অস্বোস্থ্যক  ও মনোোং ো পত রবরি  োিয উৎপোিোন ও 

তবক্রি  িোরয় ৪০ হোজো  টোকো জত র্োনো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মোববাে নগেীে ্াহাড়তলী িানাধীন অলংকাে মমাড় এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। চসিক সনব পাহী 

মযাশ্চজরেি মারুো মবগম মনলী ও মেশাল মযাশ্চজরেি জাহানাো মেেরদৌরিে মনতৃরত্ব এই অসভ ান ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল অস্বািযকে, মনাংো 

্সেরবরশ খাদয্িয উৎ্াদন ও সবক্ররয়ে দারয় একটি সমষ্টাে এবং মবকােী কােখানারক মামলা রুজু্ূব পক ৪০ হাজাে িাকা ও অববধভারব েুি্াত দখল 

করে বযবিা কোয় ১ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই সদরন আোকান িড়ক ও েুি্ারতে উ্ে অববধভারব মদাকারনে মালামাল মেরখ 

জনিাধােরনে চলাচরল সবঘ্ন িৃটষ্টে দারয় ৩টি সসতষ্ঠান মাসলরকে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ১১ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল সিটি 

কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাশ্চজরেিগনরক িহায়তা সদান করেন। 

 

স্বোক্ষত ি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


