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গার্হস্থ্য অর্ হনীতি চতিক কলেলের পতরচােনা পর্ হদ িভায় মেয়র 

গার্হস্থ্য অর্ হনীতি বিহোন িেলয় একটি িেলয়াপল াগী তিক্ষা কা হক্রে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সশক্ষারক বলা হয় জাসিে মমরুদন্ড আে সশক্ষকরক বলা হয় সশক্ষাে মমরুদন্ড। 

িমারজ আদশ প মানুরেে সসিকৃসি হরেন সশক্ষক। সশক্ষকরদে প্তারনে সবেুসেি আরলাকেশ্মি মেরক জন্ম মনয় আগামীে ভসবেযৎ। বিপমারন কাসেগেী 

সশক্ষারক িেকাে সধানয সদরয় কম পরক্ষরে িুর াগ িৃটিে মক্ষে সস্তুি কেরে। গাহপস্থ্য অে পনীসি সশক্ষা গ্রহন কেরি ্ােরল চাকেীে মক্ষরে সবরশে িহায়ক 

ভূসমকা ্ালন কেরে। গাহপস্থ্য অে পনীসি বিপমান িমরয় একটি িমরয়া্র াগী সশক্ষা কা পক্রম। সিসন চসিক ্সেচাসলি গাহপস্থ্য অে পনীসি করলজরক একটি 

আধুসনক করলজ সহরিরব রূ্ান্তরেে সিযয় বযক্ত করেন। আজ শসনবাে দু্ুরে উত্তে হাসলশহে হাউশ্মজং মেি িংলগ্ন এলাকায় গাহপস্থ্য অে পনীসি সিটি 

কর্ পারেশন করলজ এে ্সেচালনা ্ে পদ এে িভায় িভা্সিে বক্তরবয এ কো বরলন।  

করলজ অধযক্ষ আলম আকিারেে িঞ্চালনায় আরো বক্তবয োরখন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উশ্মিন, কাউশ্মিলে অধযা্ক মমা. ইিমাইল, মমা. ইসলয়াি, 

মমা. আব্দলু মান্নান, করলজ ্সেচালনা ্সেেরদে সাক্তন িভা্সি জালাল আহরমদ, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, করলরজে অধযাস্কা 

মমানায়াো মবগম, সেশ্মজয়া মবগম েসব সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, আসদমকাল মেরক মানুে সশক্ষা ্ারে। আবাে সকৃসি মেরকও মানুে সশক্ষা গ্রহন কেরে। িরব িমাজ িভযিাে ক্রমসবকারশে কােরে 

মানুে সাসিষ্ঠাসনকভারব সশক্ষাগ্রহন কেরে। আে সাসিষ্ঠাসনক সশক্ষা গ্রহরনে মাধযরমই িভয, আধুসনক, সবরবকবান ও মানসবক মানুেরূর্ সনরজরক গরে 

িুলরে। সিসন গাহপস্থ্য অে পনীসি করলজ সাঙ্গরনে জলাবদ্ধিা সনেিন, করলরজে িমু্মরখ একটি মিােে ও শহীদ সমনাে সনম পাে িহ করলজটি আধুসনকায়ন 

কেরেে আশ্বাি সদান করেন। এোো গাহপস্থ্য অে পনীসি করলজ িম্পরকপ এলাকা িহ আরশ্ারশ সবসভন্ন জায়গায় বযা্ক সচােোে উরদযাগ গ্রহন করে 

করলরজ োেী ভসিপে বযা্ারে আগ্রহ িৃটিে মক্ষে সস্তুি কো উরদযাগ মনয়াে জনয স্থ্ানীয় কাউশ্মিলে, এলাকাবািী ও করলজ কিৃপ্ ক্ষরক সনরদপশনা সদান 

করেন। 

 

 

িারদীয় দগু হাপূো উপেলক্ষ অনুদান অনুষ্ঠালন মেয়র 

িকে ধে হাবেম্বী েনলগাষ্ঠীর িযাগ ও িংগ্রালে 

অিাম্প্রদাতয়ক গণিাতিক মচিনার তভতি প্রতিটষ্ঠি র্লয়লে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম ঐসিহযগিভারব অিাম্প্রদাসয়ক নগেী। এখারন সহন্দ-ুমুিলমান-মবৌদ্ধ-

খৃিান একই িারে িম্প্রীসিময় ্সেরবরশ বিবাি করেন এবং সরিযরকই সনজ সনজ ধমীয় অসধকাে মভাগ করেন। ভাো আরন্দালন মেরক শুরু করে 

মুশ্মক্ত ুদ্ধিহ িকল গেিাসিক আরন্দলরন িকল ধম পাবলম্বী জনরগাষ্ঠীে িযাগ ও অংশগ্রহরেে মধয সদরয়  এরদরশ  অিাম্প্রদাসয়ক গেিাসিক মচিনাে সভসত্ত 

সসিটষ্ঠি হরয়রে।  এই সভসত্তরক িমুন্নি োখরি ্ােরল বঙ্গবনু্ধে ¯^মেে মিানাে বাংলা বাস্তবায়ন মকান দূেহ বযা্াে নয়। সিসন আজ শসনবাে সবরকরল 

আলকেেস্থ্ একটি কসমউসনটি মিন্টারে আিন্ন শােদীয় দুরগ পা্ূজা উ্লরক্ষয ৩৩নং সিসেঙ্গীবাজাে ওয়ার্প কাউশ্মিলে হািান মুোদ সবপ্লব বযশ্মক্তগি 

উরদযারগ শাসে, লুসঙ্গ, আসে পক অনুদান ও ¯^াাস্থ্য িুেক্ষা িামগ্রী সবিেে অনুষ্ঠারন সধান অসিসেে বক্তরবয এ কো বরলন।  

কাউশ্মিলে হািান মুোদ সবপ্লরবে িভা্সিরে  ও অসনন্দ মদব’ে িঞ্চালনায় অনুটষ্ঠি িভায় আরো বক্তবয োরখন কাউশ্মিলে আবদুি িালাম মািুম, ্ুলক 

খাস্তগীে, লুৎিুরন্নো মদাভাে মববী, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সশক্ষক শাহাদাি মহারিন, আব্দলু মাবুদ, মমা. িারেক িদপাে, এর্. সদী্ 

কুমাে দাশ, োজীব নন্দী বাবু, সমন্িু দাশ, িাজউশ্মিন সেজভী, জাহাঙ্গীে আলম, হুমায়ুন মমারশ পদ শাসকল, িাো্দ দাশ, িানভীে আহরমদ, ইয়াসিন 

আোিাি সমুখ। 

সিসন আরো বরলন, সায় দু’বেে ধরে করোনা মোবরল িকল ধমীয় উৎিব ও অনুষ্ঠান ¯^াাস্থ্যসবসধ মমরন িীসমি ্সেিরে কেরি হরয়রে। িম্প্রসি মকাসভর্ 

িংক্রমে ্সেসস্থ্সি অরনকিা সনয়িরে োকায় নগেীরি দুরগ পাৎিব ্াসলি হরি  ারে। িাে্েও  োিম্ভব ¯^াাস্থ্যসবসধ মমরনই উৎিব উদ া্ন কেরি হরব 

এবং ম -মকান মূরলয িম্প্রীসি ও মিৌহাদপয ্ূে প ্সেরবশ িুেক্ষাে ঐসিহযরক ধরে োখরি হরব। সিসন সসিমা সবিজপরনে িময় চসিক ম  স্থ্ানগুরলা সনধ পােে 

করেরে িারি শাসন্ত শৃক্সখলা বজায় োখরি িকরলে িহর াসগিা কামনা করেন। 
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