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চসিক মেয়রেে িারে োই োষ্ট্রদরূেে মিৌজন্য িাক্ষাে 

ওশান্ পাকক, এসেউজরেন্ট পাকক ও েুক্তিযুরেে 

সৃ্মসেস্তম্ভ প্রকরে িহরযাসিো চাইরেন্ মেয়ে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে আজ বৃহস্পসিবাে িকারল িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী কা পালরয়ে মময়ে দ)রে 

োইলযান্ড’ে োষ্ট্রদূি এইচ.ই সমরিি মাকাওয়াদী িুসমিরমাে (ঐ.ঊ গৎং. গধশধসধফবব ঝঁিেঃিড়ৎ) মিৌজনয িাক্ষাি কেরি আরিন। োষ্ট্রদূি মাকাওয়াদী 

কর্ পারেশন কা পালরয় এরি ম্ৌৌঁছারল িারঁক লাল গাসলচা িংবধ পনা ও ফুল সদরয় উষ্ণ অর্ভপযেনা জানান মময়ে মেজাউল কসেম মচৌধুেী স্বাক্ষািকারল িারদে 

মরধয সি্াসক্ষক ¯^াাে পিংসিষ্ট সবষয় সনরয় আলা্  আরলাচনা হয়। এিময় োই োষ্ট্রদূি চট্টগ্রাম নগেীে সাকৃসিক মিৌন্দ পযরে সশংিা করে বরলন, আমো 

এই নগেীরক ্সেকসিি ও ্সেরবশবান্ধব করে গরড় িুলরি িহর াসগিাে হাি সিাসেি কেরি চাই। 

মময়ে মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, িমুদ্র, ্াহাড়, নদী মেো সাকৃসিক মিৌন্দ পযরে লীলারূ্ভসম চট্টগ্রাম। চট্টগ্রারম এরল ম  মকউ চট্টগ্রারমে রূর্ সবরমাসহি 

হয়। নগেীে এই মিৌন্দ পয ধরে োখরি আমো সয়াি চাসলরয়  াচ্ছি। আমো ইসিমরধয কাট্টলী সলংক মোরে ওশান ্াকপ, এসমউজরমন্ট ্াকপ ও মুচ্ছি ুরেে 

সৃ্মসি স্তম্ভ সনম পারেে উরদযাগ সনরয়সছ। সিন সকরি োইলযারন্ডে িহর াসগিাে জনয োই োষ্ট্রদূিরক অনুরোধ জানান মময়ে। সিসন ইসি্ূরব প ্াহাড় ধি মোরধ 

সবনযা োি সকরি োইলযান্ড িহর াসগিা কোয় োষ্ট্রদূিরক ধনযবাদ প্তা্ ন করে বরলন, অসিবৃটষ্ট বা র্ভাসে বষ পরে চট্টগ্রারমে ্াহাড়ী এলাকাে ্াহাড় ধি ও 

রূ্ভসম ক্ষয়রোরধ ‘জাদুে োি’ খাি সবনযা োি ্সেরবশসবদরদে কারছও সশংিা কুসড়রয়রছ। োই িহর াসগিায় আমো আগামীরি এই সকিরক আরো 

িম্প্রিাসেি কেরি চাই। 

িাক্ষািকারল চসিক সধান সনব পাহী কম পকিপা মমা. শহীদুল আলম, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উচ্ছিন, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে 

একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, োইলযারন্ডে বাংলারদশস্থ কনরিাল মচম্বারেে িারবক ির্ভা্ সি আসমে হুমায়ুন মাহমুদ মচৌধুেী উ্সস্থি সছরলন। 

 

চসিক আইইউসি’ে িাি ন্যাশন্াে ভ্যাসেরেশন্ ওয়াককশপ অনু্ষ্ঠিে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরছন, চট্টগ্রাম  ্সেরবশগি ও অে পননসিক ক্ষসিে মুরখ ্রড়রছ। ্সেরবশগি 

অে পননসিক ও োজননসিক ঝঁুসকে মক্ষরে দশটি িুচরকে মরধয িািটি মাঝাসে মেরক উচ্চ ঝঁুসক্ূে প মকারে েরয়রছ এই শহে। চট্টগ্রারমে ্সেরবশ বজায় োখা 

ও জলবায়ু মমাকারবলায় ্দরক্ষ্ মনয়া অিযন্ত গুরুত্ব্ে প। কােে চট্টগ্রাম বাংলারদরশে অে পননসিক সবৃচ্ছেরি গুরুত্ব্ূে প অবদান মেরখ  ারি। সিসন আজ 

বৃহস্পসিবাে িকারল চসিরকে িাইগাে্াস্থ নগে র্ভবরনে কনফারেন্স রুরম অনুটিি জলবায়ু ও মহািাগে ঝঁুসক দুব পলিা িূচক র্ভযাসলরেশন কম পশালায় সধান 

অসিসেে বিরবয একোগুরলা বরলন। কম পশালাটি ম ৌের্ভারব আরয়াজন করে দযা ওশান ্সলসি সেিাচপ ইনসিটিউ (ওস্ আেআই) এবং দযা িািাকা ওয়াস্ ি 

ফাউরন্ডশন (এিস্ এফ)।  

কম পশালায় সবরশষ অসিসেে বিবয োরখন, জা্ ারনে িািাকা ওয়অস্ ি ফাউরন্ডশরনে মসসেরেন্ট আিিুসশ িুনসম ও ওশান ্সলসি সেিাচপ ইনসিটিউরিে 

মসসিরেন্ট সহরে িাকা গুসচ।  ¯^াাগি বিবয আইইউসব’ে উ্-উ্াচা প অধযঅ্ক ে. সনয়াজ আহরমদ খান। কম পশালাে মোরেিে সছরলন ্সেচালক 

মিন্টাে ফে মব অফ মবঙ্গল িাসেজ আইইইসব িাসেক এ কসেম, ম্্াে উ্স্থা্ ন করেন মিন্টাে ফে মব অফ মবঙ্গল িাসেজ আইইইসব  মে্ুটি 

োইরেক্টে  সেচাি প সলে ে. এমাদুল ইিলাম। উ্সস্থি সছরলন-ে. আসমে মমাহাম্মদ নিরুল্লাহ, অধযা্ ক ে. শাহসেয়াে কসবে, িহর াগী অধযা্ ক ে. মমা. 

খারলদ িাইফুল্লাহ, িহকােী অধযা্ ক ে. সমরকামাইকাওয়া ও সিসনয়ে সেিাচপ মফরলা হাচ্ছজরমিাকানা, িেকাসে মবিেকাসে িংস্থাে সসিসনসধ, সশক্ষাসবদ, 

গরবষক উন্নয়ন কিৃপ্ ক্ষ, এনচ্ছজও কমী ও িাংবাসদকগন উ্সস্থি সছরলন।   

  

 

চসিক মেয়রেে িারে িাউসিয়া কসেষ্ঠিে মন্েৃিৃন্দ িাক্ষাে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িরে আজ বৃহস্পসিবাে সবরকরল িােঁ অসফি করক্ষ মিৌজনয িাক্ষাি করেন গাউসিয়া 

কসমটিে মনিৃবৃন্দ। িােঁা আিন্ন ্সবে জশরন জলুুরি ঈরদ সমলাদুন্নবী (িল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম) উদ া্ ন উ্লরক্ষ সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম 

মচৌধুেী িাসব পক িহর াসগিা চান। মময়ে িারদে িহর াসগিা সবষরয় আশ^াাি সদান করেন।  

এ িময় গাউসিয়া কসমটি বাংলারদরশ’ে ্¶রা মকন্দ্রীয় ্সেষরদে মচয়ােমযান আলহাজ্ব ম্য়াে মমাহাম্মদ, িারবক কাউচ্ছন্সলে মুহাম্মদ মহারিন, নগে কসমটিে 

ির্ভা্ সি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, িহির্ভা্ সি আলহাজ্ব িিকীে আহমদ, িাধােন িম্পাদক মাওলানা মমাহাম্মদ আবদুল্লাহ, উত্তে মজলাে 

সচাে ও সকাশনা িম্পাদক আলহাজ্ব আহিান হাবীব মচৌধুেী হািান, চসিক মাদ্রািা ্সেদশ পক আলহাজ্ব মাওলানা মমাহাম্মদ হারুনুে েশীদ মচৌধুেী সমুখ 

উ্সস্থি সছরলন। 

 

স্বাক্ষসেে/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


