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এলআইইউপিপি’র পিক্ষানবীি কার্ যক্রম উদ্বাধদ্ন মময়র 

প্রাপিক মেণীর জনদ্ াষ্ঠিদ্ক 

দক্ষ মানবিম্পদ্দ িপরণত করদ্ত হদ্ব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সাসিক মেণীে জনরগাষ্ঠীরক দক্ষ মানব িম্পরদ ্সেণত না কো ্ পি কখরনা 

অর্ পননসতক মুক্তি অজপরনে লক্ষয ্ূেণ হরব না। চীরনে মত িবরচরয় মবসশ জনিংখযাে একটি মদশ িকলরক দক্ষ মানবিম্পরদ ্সেণত করেরে বরলই তাো 

এখন উন্নত মদরশে তাসলকায় শীরষ প অবস্থান কেরে। আমারদেরক এ ্রর্ এগুরত হরল সাসিক মেণীে সবসনরয়াগকৃত েমরক স ুক্তিে িমš^ময় দক্ষতায় 

িমৃদ্ধ কেরত হরব। আজ মঙ্গলবাে িকারল ্াহাড়তলী আমবাগানস্থ ইউরি্ কা পালরয় এলআইইউস্ সি এবং ইউএনসিস্  আরয়াক্তজত ৬শ’জন 

সশক্ষানবীরশে দক্ষতা বৃক্তদ্ধ কা পক্ররমে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসতসর্ে বিরবয সতসন এ কর্া বরলন।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলরমে িভা্ সতরে আরো বিবয োরখন সকরেে িাউন মযারনজাে মমা. িরোয়াে 

মহারিন খান, মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, ইউরির্ে আঞ্চসলক মযারনজাে জয় সকাশ বড়–য়া, মমা. আকোম মহারিন িবুজ, 

এলআইইউস্ সি’ে মমাহাম্মদ হাসনফ, মকাসহনুে আিাে, সসশক্ষণ গ্রহণকােীরদে মরধয আিমা আিাে, জান্নাতুল মফেরদৌি সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, বাংলারদরশে বহু জনিম্পদ সবরদরশ কম পেত এবং  তাো অর্ প উ্া পন করে বড় অংরকে মেসমরিন্স ম াগান সদরে। এই মেসমরিন্স 

বাংলারদরশে সবৃক্তদ্ধ অজপরনে বড় অবলম্বন। তরব সসতরবসশ মদরশে তুলনায় সবরদরশ সনরয়াক্তজত আমারদে মানব িম্পরদে বড় অংশই অদক্ষ। তাো  সদ 

দক্ষ হরতন তাহরল মেসমরিন্স িেবোরহে ্াই্ লাইন অসধকতে িমৃদ্ধ হরতা এবং ইসতবাচক সভাব ্ড়রতা জাতীয় অর্ পনীসতরত। সতসন সর্াগত 

সাসতষ্ঠাসনক সশক্ষা বযবস্থাে গুণগত ্সেবতপরনে উ্ে গুরুে আরো্  করে বরলন, শুধু িাটিপসফরকি সনভপে সশক্ষা কখরনা বযক্তিে ভাগয ্সেবতপন এবং 

কম পিংস্থান সনক্তিত করে না। তাই সচসলত সশক্ষা বযবস্থাে বৃসিমূলক স ুক্তি চচপা এবং ¯^-¯^ মক্ষরে দক্ষতািূচক ্াঠক্ররমে িংর াজন অতীব সরয়াজন। 

এলআইইউস্ সি’ে সকরেে আওতায় এ ্ পি ১৯টি মেরি ১৭১০জন সশক্ষানবীশরক িহায়তা সদান কোয় িরিাষ সকাশ করেন।  

িভা্ সতে বিরবয চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলম বরলন, ৬০০ জন সশক্ষানবীরশে সসশক্ষণ কা পক্রম শুরু কো হরলা। এ িকল 

সসশক্ষণ সদারনে ফরল অসাসতষ্ঠাসনক খারত সবদযমান েসমকরদে ঘািসত ্ূেণ, নােী-্ুরুরষে দক্ষতা ও নােীে ক্ষমতায়ন উিরোিে বৃক্তদ্ধ ম্রয়রে। সতসন 

করোনা মহামােী িংক্রমণ মোরধ ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলাে জনয িকরলে সসত আহŸাান জানান। 

 

 

  

 

চপিদ্কর ভ্রামযমাণ আদালত 

অস্বাস্থ্যকর ও মনাোংরা িপরদ্বদ্ি খাদয উৎিাদন করায় 

৫০ হাজার টাকা জপরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে মকারতায়ালী র্ানাধীন লালসদঘী ্াড় এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলত হয়। অসভ ারন 

সনব পাহী মযাক্তজরেি মারুফা মবগম মনলী মনতৃরে অস্বস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ সমষ্টান্ন দ্রবয উৎ্াদন ও সবক্তক্র কোয় একটি সমষ্টান্ন কােখানাে মাসলরকে 

সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ৫০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই সদরন অ্ে অসভ ারন মেশাল মযাক্তজরেি জাহানাো মফেরদৌি’ে মনতৃরে লালখান 

বাজােস্থ চাাঁনমােী মোরি োস্তা ও ফুি্ারতে উ্ে অনবধ ভারব সনম পাণ িামগ্রীে  মেরখ জনিাধােরণে চলাচরল সবঘœ িৃটষ্টে দারয় ২ বযক্তিে সবরুরদ্ধ  মামলা 

রুজ ু্ূব পক ১৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্ সলিন ্ুসলশ 

মযাক্তজরেিগনরক িহায়তা সদান করেন। 

 

স্বাক্ষপরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


