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ওয়ার্ড কার্ ডালয় উদ্বাধনকাদ্ল মেয়র 

ননজস্ব ভূ-সম্পনিদ্ে আয়বর্দ্ডক প্রকল্প 

বাস্তবায়ন ছাড়া মকান নবকল্প পথ মনই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন,  চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনরক নগেবািীে কে সিরয় চলরে হয়, সকন্তু এই আয় 

সিরয় মিবাে ্সেসধ বাড়ারনা সকেুরেই িম্ভব নয়। োই সনজস্ব ভূ-িম্পসিরে আয়বর্দ্পক সকল্প বাস্তবায়ন োড়া মকান সবকল্প মনই। উন্নয়ন সকল্প বাস্তবায়ন 

কেরে মগরল মকান মকান মেরে নগেবািীে িুরভপাগ িৃটি হয়  া মমরন মনয়াে েমো আমারিে থাকরে হরব। নইরল উন্নয়ন কাজ বাাঁধাগ্রস্থ হরব। সেসন আজ 

মিামবাে িকারল চকবাজাে চসিক কাাঁচাবাজাে মারকপরিে ২য় েলায় নেুন ওয়ার্প কা পালরয়ে উরবাধনকারল এ কথা বরলন। ্যারনল মময়ে সগয়াি উদ্দিন’ে 

িভা্সেরে এরে বক্তবয োরখন কাউদ্দিলে শারহি ইকবাল বাবু, িংেসেে কাউদ্দিলে রুমকী মিনগু), সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে 

একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, সনব পাহী সরকৌশলী িেহািুল আলম, ওয়ার্প আওয়ামী লীগ িভা্সে আসমনুল হক েঞ্জু, মঞ্জুে মহারিন, আবুল 

কালাম সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ্সলসথন িভযোে অসভশা্। কর্ পিুলীরে ্সলসথরনে জমাি ও ভােী আবেরর্ মেদ্দজং কো  ারে না। ্সলসথন জলাবর্দ্োে বড় কাের্ 

হরয় িাসড়রয়রে। সেসন নগেবািীরক সনজ সনজ অবস্থান মথরক ্সলসথরনে মভাগাসন্ত ও  েেে ময়লা আবজপনা মিলাে মেরে িরচেন মথরক নাগসেক 

িাসয়ে ্ালরনে আহŸাান জানান। সেসন ওয়ার্প কাউদ্দিলেরিে িহায়োয় গৃহকে আিারয় িদ্দিয় হরে োজ¯  ̂ সবভাগরক আহŸাান জানানয। ওয়ার্প 

কা পালরয় উরবাধনকারল মমানাজাে ্ সেচালনা করেন মওলানা মমা. মলাকমান। 

 

 

নবশ্ব বসনে নিবস ২০২১ 

শুধুোত্র সুদ্ের সন্ধান না কদ্র নগরদ্ক 

পনরদ্বশবান্ধব রােদ্ে হদ্ব: মেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ্ৃসথবীরে মানুষ িুরখে িন্ধারন থারক। এ কােরর্ েথয-স ুদ্দক্তে বযবহাে অসেসেক্ত 

্সেমারন মবরড়রে। ম মন বািা বাসড়রে মেসিজারেিে, এসি’ে বযবহাে, সাইরভি গাসড়ে বযবহাে, িেকারেে ্াশা্াসশ মবিেকাসে উরড়াজাহারজে বযবহাে 

মবরড়রে। এিব িুসবধা একসিরক ্ৃসথবীরক হারেে মুর ায় এরন জীবন- া্নরক িহজ করে সিরলও, গাসড় ও উরড়াজাহারজে কারলা মধায়া, সমরথন গযাি 

্সেরবরশে ভােিামযরক নি কেরে। এজনয মানবিভযোরক টিসকরয় োখরে নগেরক ্ সেরবশবান্ধব োখরে হরব। 

সেসন আজ মিামবাে সবরকরল নগেীে িাইগাে্ািস্থ কর্ পারেশরনে অস্থায়ী কা পালরয়ে কনিারেি রুরম চিগ্রাম সিটি কর্ পারেশন িহর াগীোয় ব্র্যাক 

আেবান মর্রভল্রমন্ট মসাগ্রাম ও কসমউসনটি হাউদ্দজং মর্রভল্রমন্ট িান্ড এলআইইউস্সি সকরল্প’ে উরিযারগ ‘সবশ্ব বিসে সিবি-২১’ এে আরলাচনা 

িভায় এ কথা বরলন। এ বেে সবশ্ব বিসে সিবরিে সসে্ািয সবষয় হরলা ‘্ সেরবশবান্ধব নগে গসড়, কাব পর্ সনিঃিের্ িীসমে কসে’। ১৯৮৫ িারলে জাসেিংরেে 

িাধাের্ অসধরবশরনে গৃহীে সির্দ্ান্ত অনু ায়ী ১৯৮৬ িাল মথরক সসেবেে অরটাবে মারিে ১ম মিামবাে সবশ্ববযা্ী সবশ্ব বিসে সিবি উিযাস্ে হরয় 

আিরে। 

অনুষ্ঠারন শুরভো বক্তবয োরখন ব্র্যাক আেবান মর্রভল্রমন্ট মসাগ্রারমে আঞ্চসলক িমন্বয়কােী এি.এম. মসনরুজ্জামান। আরো বক্তবয োরখন 

এলআইইউস্সি(ইএনসর্স্)এে িাউন মযারনজাে িরোয়াে মহারিন খান। অনুষ্ঠান িঞ্চালনায় সেরলন ব্র্যাক এমএন্ডই’ে অসিিাে মমা. মািুম সবল্লাহ। 

উ্সস্থে সেরলন চসিক মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম। 

অনুষ্ঠারন মময়ে আরো বরলন, জলবায়ু ্সেবেপরনে কােরর্ ্ৃসথবীবযা্ী ্সেরবশ সব্ পয় মিখা সিরয়রে। একসিরক মানুষ বাড়রে, অনযসিরক িিসল জসম 

সিন সিন করম  ারে। বাংলারিশ হরে আয়েরনে সিক মথরক েুদ্র সকন্তু জনিংখযায় েুলনামূলক ভারব অরনক মবসশ। োই এখারন ্সেকসল্পে বিসে এখন 

মথরক গরড় মোলা না মগরল ভসবষযরে আবািন একটি বড় িমিযা সহরিরব রূ্ মনরব। এজনয আমারিে িজাগ, িেকপ হরয় ্সেকসল্পে বিসে গড়াে সয়াি 

এখন মথরকই শুরু কেরে হরব। শুরুরে ে যাসলে আরয়াজন কো হয়। ে যাসলে মনেৃে মিন মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। 

 

 

চনসদ্কর ভ্রােযোণ আিালে 

সড়ক ও ফুটপাে িেল কদ্র বযবসা করার অপরাদ্ধ 

২৭ বযক্তির নবরুদ্র্দ্ োেলা ও জনরোনা আিায় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ মিামবাে মহানগে এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলে হয়। অসভ ানকারল নগেীে আেকান মোরর্ে কা)াই 

োস্তাে মাথা হরে কামাল বাজাে ্ পন্ত োস্তা ও িুি্াে অববধ িখল উরেি করে জনিাধােরনে চলাচরল জনয োস্তা ও িুি্াে অবমুক্ত কো হয়। উক্ত 

অ্োরধ সনব পাহী মযাদ্দজরেি মারুিা মবগম মনলী ্সেচাসলে অসভ ারন ১৩ বযদ্দক্তে সবরুরর্দ্ মামলা রুজু ্ূব পক ৬১ হাজাে িাকা এবং মেশাল মযাদ্দজরেি 

জাহানাো মিেরিৌি ্সেচাসলে অসভ ারন ১৪ বযদ্দক্তে সবরুরর্দ্ মামলা রুজু ্ূব পক ৫১ হাজাে িাকা জসেমানা আিায় কো হয়। অসভ ানকারল সিটি 

কর্ পারেশরনে িংসিি সবভারগে কম পকেপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাদ্দজরেিগনরক িহায়ো সিান করেন। 

 

 

 

 

 

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 



  

 

  

জলবায়ু পনরবেডদ্ন স্থানচয যে োনুদ্ের অনধকার ও ের্ ডািায় মেয়র সংলাদ্প-মরজাউল কনের মচৌধুরী 

স্থানচয যে োনুদ্ের অনধকার ও ের্ ডািা রক্ষায় সবাইদ্ক ঐকযবর্দ্ভাদ্ব কাজ করদ্ে হদ্ব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, জলবায়ু ্সেবেপন জসনে কােরর্ স্থানচুযে মানুরষে অসধকাে ও ম পিা েোয় 

িবাইরক ঐকযবর্দ্ভারব কাজ কেরে হরব। আজ মিামবাে িকারল নগেীে একটি মহারিরল জলবায়ু ্সেবেপরন স্থানচুযে মানুরষে অসধকাে ও ম পািায় মময়ে 

িংলার্ সেসন সধান অসেসথে বক্তরবয একথা বরলন।  

িংলার্ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজাে মজলাে মময়ে, কাউদ্দিলে, স্থানচুযে মানুরষে সসেসনসধ, গরবষক, সশোসবি, িাংবাসিক, উন্নয়নকমী, িুশীল িমাজ ও  ুবরিে 

অংগ্রহরর্ এই িংলার্ে আরয়াজন করে মবিেকােী উন্নয়ন িংস্থা ই্িা।  

সধান অসেসথে বক্তরবয মময়ে আরো বরলন, জলবায়ু ্সেবেপন একটি ববসশ্বক িমিযা। জলবায়ু ্সেবেপন জসনে কােরর্ স্থানচুযে মানুরষে অসধকাে েোয় 

িবাইরক একিারথ কাজ কেরে হরব। ম িব জায়গা মথরক মানুষ বাস্তুহীন হরে মিখারনে জনসসেসনসধ ও সশািনরকই অসধকাে েোয় সাথসমক উরিযাগ 

সনরে হরব। নগে সশািন ইসেমরধয নগরে অবসস্থে বাস্তচুযে মানুরষে অসধকাে ও স্বাথ প েোয় মবশ সকেু উরিযাগ গ্রহর্ করেরে। ম মন ৩৫০ বাস্তুচুযে 

্সেবােরক স্থায়ীভারব বািস্থারনে উরিযাগ গ্রহর্ করেরে এবং নগরেে ওয়ার্প সভসিক সরেযকটি স্বাস্থয সিসনরক স্বাস্থযরিবাে মান ও ্সেসধ বৃদ্দর্দ্ করেরে। সেসন 

ই্িাে সস্তাসবে ২১ িিাে িারথ িংহসে সকাশ করেন। নগরে বাস্তুচুযে মানুরষে অসধকাে ও ম পািা েোয় নগে সশািনিহ মবিেকাসে উন্নয়ন সসেষ্ঠান ও 

িাো িংস্থারিে এসগরয় আিরে হরব। মময়ে িংলার্ সবরশষ অসেসথ সহরিরব উ্সস্থে সেরলন োঙু্গগুসনয়া ম্ৌেিভাে মময়ে শাহজাহান সিকিাে, িন্ধী্ 

ম্ৌেিভাে মময়ে মুক্তাসিে মওলা মিসলম।  

বক্তা ও আরলাচক সহরিরব উ্সস্থে সেরলন চট্টগ্রাম সবসশ্বিযালরয়ে আইন সবভারগে অধযা্ক ও সর্ন র্. এ সব এম আবু মনামান, ্যারনল মময়ে, মমািঃ সগয়াি 

উদ্দিন, আিরোজা কালাম, এর্াব িভা্সে এবং ইলমাে সধান সনব পাহী নােী মনেী মজিসমন িুলোনা ্ারু, মমাহাম্মি শাহজাহান, িংেসেে কাউদ্দিলে 

মজিসমন ্ ােসভন মজসি, লুৎিুন মনো মিাভাষ মববী  ও আইসবস্ মযারনজাে, সব্র্টিশ কাউদ্দিল সশসেন সলো ।  

িংলার্ ধাের্া ্ে ্া  করেন চট্টগ্রাম সবশ্বসবিযালরয়ে মলাক সশািন সবভারগে িারবক মচয়ােমযান ও অধযা্ক র্. আমীে মুহাম্মি নুিরুলাহ ও ই্িা 

মসাগ্রাম মযারনজাে আবিুি িবুে। ই্িাে সধান  সনব পাহী মমািঃ আসেিুে েহমারনে িঞ্চালনায় উক্ত িংলার্ বাস্তুচুযে জনরগাষ্ঠীে সসেসনসধ সহরিরব 

সনরজরিে অসভপ্তো বর্ পনা করেন নগেীে মভোমাো মারকপি, বদ্দক্সেহাি ওয়ারর্পে বাসিন্দা বাস্তুচুযে িসেিা ইয়ািসমন ও মুিরলহ উদ্দিন ও কক্সবাজাে মজলাে 

বাস্তুচুযে মুহাম্মি দ্দজয়াউল কসেম। ই্িাে ্ ে মথরক স্থানচুযে মানুরষে অসধকাে ও ম পািা েোয় ২১িিা িু্াসেশ কো হয়। 

 

স্বাক্ষনরে/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত িাসয়ে) 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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