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প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনন ভার্চ ুয়াল সনেলনন মময়র 

মেখ হাদসনা বাঙালীর আস্থা ও দবশ্বানসর ঠিকানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, এরেরশ অরনরকই স্বাধীনতা িংগ্রাম করেরেন, েক্ত সেরয়রেন, তযাগ স্বীকাে 

করেরেন সকন্তু িফলতা ্ানসন। একমাত্র বঙ্গবনু্ধই বাঙালীরক স্বাধীনতা এরন সেরয়রেন। মি স্বাধীনতারক অর্ পবহ কোে জনয বঙ্গবনু্ধ িটিক ্েরে্ গ্রহণ 

কেরলও ১৯৭৫ িারলে ১৫ আগষ্ট ঘাতকরেে হারত ¯^্সেবারে সনহত হওয়াে ্ে িব স্বপ্ন ধুসলিাৎ হরয়  ায়। অনযসেরক ইসতহারিে চাকা ম্েরনে সেরক 

ধাসবত হয়। ১৯৮১িারলে ১৭মম মশখ হাসিনা িকল সসতবন্ধকতা অসতক্রম করে মেরশ সফরে আিাে ্ে মানুষ এ মাটিরত বঙ্গবনু্ধরক ম ন আবােও সফরে 

্াওয়াে স্বাে ম্রলা। সতসন মেরশে গণতাসিক সবসধ সবধান সফসেরয় আনা ও স্বস্বোচাে সবরোধী আরদালরন ঝাস্ রয় ্রেন। তাাঁে অক্লান্ত েৃঢ়তাে কােরণ মেশ 

আজ উন্নয়রনে মোল মরেরল ্সেগসণত হরয়রে। আজ মঙ্গলবাে িাইগাে্ািস্থ নগে ভবরনে িরেলন করে সধানমিী মশখ হাসিনাে ৭৫তম জন্মসেন 

উ্লরে চসিরকে উরেযারগ তাাঁে কম পময় জীবরনে িাফলযগাাঁর্া চসিক এে সু্কল, করলজ োত্র-োত্রীরেে কারে অনলাইন ফ্ল্যািফরম পে মাধযরম তুরল ধোে 

কম পিূচীরত সধান অসতসর্ে বক্তবয োখরত সগরয় সতসন এ কর্া বরলন।  

সধান সশো কম পকতপা লুৎফুন নাহারেে িঞ্চালনায় ভাচুপযয়াল সমটিংরয় উ্সস্থত সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহােে শহীেুল 

আলম, চসিক সশো স্ট্যান্ডং কসমটিে মচয়ােমযান ও ওয়ােপ কউন্িলে ে. সনোে উন্িন আহরমে মঞ্জ,ু িসচব খারলে মাহমুে, সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. 

নজরুল ইিলাম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, ওয়ােপ কাউন্িল ও িংেসেত কাউন্িলেগণ ও চসিক সশো সসতষ্ঠারনে সধানিহ কম পকতপা-

কম পচােীবৃদ। 

মময়ে আরো বরলন, সধানমিী মশখ হাসিনা একজন িরোহনী ও িাহিী মনতা। তাাঁে িাহরিে জনয আমো বঙ্গবনু্ধে খুসনরেে এবং মুন্ক্ত ুদ্ধ সবরোধী 

োজাকােরেে সবচাে কেরত িেম হরয়সে, ্দ্মা মিতু ও কণ পফুলী িযারনল স্বতেী কেরতও িেম হরয়সে। আমারেে মেশরক এক িময়  াো তলাসবহীন ঝুসেে 

িারর্ তুলনা কেরতা, সধানমিী মশখ হাসিনাে কােরণ মিই েুন পাম েূে হরয়রে। আজ বাংলারেশ সবরেে মারঝ উন্নয়রনে  াত্রায় অননয অসভ াত্রী। এজনয 

এিসেন্জ উন্নয়রন ভূসমকা োখায় ¯^ীীকৃসত ম্রয়রে। বাংলারেরশে করোনা মমাকারবলায় ও মেরশে উন্নয়রনে অগ্র াত্রায় ্সর্কৃত সহরিরব সবে েেবারে মোল 

মরেরল সশংসিত হরয়রেন। সতসন আজ বাঙালীে আস্থা ও সবোরিে টিকানা। সতসন বরলন, চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে িহ াত্রী সধানমিী মশখ হাসিনা, তাাঁে 

জন্মসেরন চট্টগ্রামরক একটি আধুসনক নগেী সহরিরব গরে মতালাে ¯^প্ন মেসখ। এই ¯^প্ন বাস্তবায়রন সরতযরকই ¯^ীীয় অবস্থান মর্রক সনষ্ঠা ও আন্তসেকতাে 

িারর্ োসয়ত্ব ্ালন কেরত ্ােরলই জনসসতসনসধ সহরিরব আমো িফল হরবা। সতসন নতুন সজন্মরক বাংলারেরশে জরন্মে িটিক ইসতহাি ও মশখ হাসিনাে 

কম পজীবন ও িাফলযগার্াাঁ িম্পরকপ প্তান অজপন কেরত আহŸীান জানান।  

এোোও সধানমিী মশখ হাসিনাে িুস্বাস্থয ও েীঘায়ু কামনা করে চসিক সমলনায়তরন মকাোন খাসন, সমলাে ও মোয়া মাহসফল অনুটষ্ঠত হয়। মোয়া মাহসফল ও 

মুনাজাত ্সেচালনা করেন চসিক মাদ্রািা ্সেেশ পক আলহাজ¦ মাওলানা মমাহােে হারুনুে েশীে মচৌধুেী। 

 

নালায় পনে তরুণী দননখাোঁজ 

উন্নয়ননর কারনণ নাগদরক 

মভাগাদি িুর্টুনা কাময নয় : মময়র 

. 

নগেীে আগ্রাবাে বাোমতলী মমারে মাজাে মগরিই িংলগ্ন নালায় ্রে করলজ ্েুয়া তরুণী িাসেয়া আকতাে (১৮) সনরখাাঁরজে িংবাে ম্রয় উক্ত েুঘ পিনা 

কবসলত স্থান মঙ্গলবাে িকারল ্সেেশ পন করেরেন সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। ্সেেশ পনকারল মময়ে বরলন, আধুসনক নগে গেরত উন্নয়ন 

কেরত হরব। উন্নয়ন কম পকাড ম ইই করুক, এ কােরণ নাগসেক েুরভপাগ ও মভাগাসন্ত হরব এিা সতযাসশত না। চট্টগ্রাম নগেীরত কর্ পারেশনিহ ম িব মিবা 

সসতষ্ঠান উন্নয়ন কাজ কেরে তারেে িবাে মরধয িমš^য় না হরল ভসবষযরতও এধেরণে ঘিনা আরো ঘিরব। সতসন িাসেয়া আকতারেে মৃতুযে ঘিনারক 

অনাকান্িেত বরল উরেখ করে এ জনয েুুঃখ সকাশ করেন। মময়ে এসলরভরিে এিরসি ওরয়ে কােরণ েসতগ্রস্থ আগ্রাবাে হরত সবমান বদে ্ পন্ত িেক 

অসবলরম্ব িংস্কাে করে জনেুে্ পরভাগ লাঘব কেরত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ্ রেে মচয়ােমযানরক অনুরোধ করেন। সতসন এ বযা্ ারে কর্ পারেশরনে ্ে মর্রক 

চউকরক িাসব পক িহর াসগতা কো হরব বরল উরেখ করেন। এ িময় স্থানীয় কাউন্িলে নাজমুল হক সেউক, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, 

তত্ত্বাবধায়ক সরকৌশলী কামরুল ইিলাম, সনব পাহী সরকৌশলী আবু সিন্িক ও ফেহােুল আলম মময়রেে িারর্ সেরলন। 

 

 

প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন উপলনে 

আর.ডাদিউ ওনয়ল মেয়ার মসাসাইঠটর 

উনিযানগ পুরস্কার দবতরণী অনুষ্ঠানন মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সধানমিী মশখ হাসিনাে িংগ্রাম মুখে জীবন মর্রক সশো গ্রহণ কেরত ্ােরল 

আগামী সজন্ম মিানাে বাংলা সবসনম পারণ ফলসিূ অবোন োখরত ্ােরব। আজ মঙ্গলবাে িকারল সধানমিী মশখ হাসিনাে ৭৫তম জন্মসেন উ্লরে 

আগ্রাবাে কনরভশন হরল আে.োসিউ ওরয়ল মফয়াে মিািাইটিে উরেযারগ আরলাচনা ও কুইজ সসতর াসগতায় সবজয়ীরেে মারঝ ্ুেস্কাে সবতেণকারল সধান 

অসতসর্ে বক্তরবয সতসন এ কর্া বরলন। অনুষ্ঠারন মিািাইটিে িভা্ সত োন্জয়া িুলতানাে িভা্ সতরত্ব ও িাধােণ িম্পােক রুখিানা আকতারেে িঞ্চালনায় 

সবরশষ অসতসর্ে বক্তবয োরখন নাজমুল হক সেউক। 

সতসন সধানমিীে নানা অজপন তুরল ধরে বরলন, োজননসতক সসত্েো কখরনা সধানমিীে অজপন সশকাে করেন না। এিা েুুঃখজনক। আমারেে মেশরক 

এক িময় তলাসবহীন ঝুাঁ সেে িারর্ তুলনা কো হত। সধানমিী মশখ হাসিনাে কােরণ মিই েুন পাম এখন আে মনই। বাংলারেশ এখন সবরে উন্নয়রনে  াত্রায় 

অসভ াত্রী। এিসেন্জ উন্নয়রন ভূসমকা োখাে জনয স্বীকৃসত ম্রয়রেন। বাংলারেরশে করোনা মমাকারবলায় ও মেরশে উন্নয়রনে অগ্র াত্রায় ্সর্কৃত সহরিরব 

সবে েেবারে মোল মরেল। মশরষ সধানমিী মশখ হাসিনাে িুস্থতা ও েীঘায়ু কামনা করে মোয়া কো হয়। 

  

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



 

  

 

  

 

র্দসনকর ভ্রামযমাণ আিালত 

অস্বাস্থযকর ও মনাোংরা পদরনবনে খািয উৎপািন করায় 

দডয়ারলী েুড কারখানানক ১ লে টাকা জদরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ গতকাল মিামবাে নগেীে ন্জইসিে মমাে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। অসভ ারন সনব পাহী মযান্জরেি 

মারুফা মবগম মনলী’ে মনতৃরত্ব অস্বাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী ্ণয উৎ্ােন ও সবন্ক্র কোয় সেয়ােলী ফুে কােখানাে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ১ 

লে িাকা জসেমানা কো হয়। একই এলাকায় অনবধভারব ফুি্াত েখল করে বযবিা ্সেচালনাে োরয় ৩ বযন্ক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ১২ হাজাে 

িাকা জসেমানা কো হয় । একই সেরন অ্ে অসভ ারন মেশাল মযান্জরেি জাহানাো মফেরেৌি’ে মনতৃরত্ব আলমাি সিরনমা হরলে িামরন ও ্াাঁচলাইশ 

র্ানাে মমাে এলাকায় োস্তা ও ফুি্ারতে উ্ে অনবধ ভারব সনম পাণ িামগ্রী মেরখ িব পিাধােরনে চলাচরল সবঘœ িৃটষ্টে োরয় ২ বযন্ক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু 

্ূব পক  ২০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়।  

এোো আজ মঙ্গলবােও মহানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল নগরেে সেয়াজউন্িন বাজােস্থ সতন্ুরলে মার্া এলাকায় 

অ¯^ীাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ সমষ্টান্নদ্রবয উৎ্ােন এবং সবন্ক্র কোে অ্োরধ সনব পাহী মযান্জরেি মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসলত অসভ ারন 

্যাোোইি িুইিি ও কলযানী িুইিি এে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ৭০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অ্ে অসভ ারন মেশাল মযান্জরেি জাহানাো 

মফেরেৌরি’ে মনতৃরত্ব ্াাঁচলাইশ র্ানাধীন বােুেতলা এলাকায় োস্তা ও ফুি্ারতে উ্ে অনবধভারব সনম পান িামগ্রী মেরখ ও গােী ্াসকপং করে িব পিাধােরনে 

চলাচরল সবঘ্ন িৃটষ্টে োরয় ৪ বযন্ক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক  ১১ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে 

কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ মযান্জরেিগনরক িহায়তা সোন করেন। 

 

স্বােদরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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