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দুর্াপূ
গ জা মন্ডপপ অনুদান বিরতণকাপর মময়র
চট্টগ্রাম ঐবতহ্যর্তভাপি অসাম্প্রদাবয়ক নর্রীর
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম ঐসিহ্যগিভারব অিাম্প্রদাসয়ক নগেী। এখারন সহ্ন্দু-মুিলমান-মবৌদ্ধখৃষ্টান একই িারে িম্প্রীসিময় ্সেরবরশ বিবাি করেন এবং সরিযরকই সনজ সনজ ধমীয় অসধকাে মভাগ করেন। ভাষা আরন্দালন মেরক শুরু করে
মুক্তি ুদ্ধিহ্ িকল গণিাসিক আরন্দলরন িকল ধমাবলম্বী
প
জনরগাষ্ঠীে িযাগ ও অংশগ্রহ্রণে মধয সদরয় এরদরশ অিাম্প্রদাসয়ক গণিাসিক মচিনাে সভসি
সসিটষ্ঠি হ্রয়রে। মহ্ল সবরশষ এই সভসিরক দুবলপ কেরি নানামুখী ষড় ি কেরলও িা কখরনা িফল হ্য়সন এবং হ্রবও না।
সিসন আজ বৃহ্স্পসিবাে সবরকরল নগেীে সেরয়িাে ইনসিটিউি সমলনায়িরন চসিরকে উরদযারগ িনািন ধমাবল্বীরদে
প
শােদীয় দুরগাৎিব
প
উদ া্ন উ্লরে
স্থাস্ি ২৭০টি িবজনীন
প
্ূরজা মন্ডর্ে সসিটিরি ্াাঁচ হ্াজাে িাকা করে অনুদান সদান অনুষ্ঠারন সধান অসিসেে বিরবয এ কো বরলন।
সিসন আরো বরলন, সায় দু’বেে ধরে করোনা মোবরল িকল ধমীয় উৎিব ও অনুষ্ঠান স্বাস্থযসবসধ মমরন িীসমি ্সেিরে কেরি হ্রয়রে। িম্প্রসি মকাসভড
িংক্রমণ ্সেসস্থসি অরনকিা সনয়িরণ োকায় নগেীরি দুরগাৎিব
প
্াসলি হ্রি ারে। িাে্ে োিম্ভব স্বাস্থযসবসধ মমরনই উৎিব উদ া্ন কেরি হ্রব
এবং ম -মকান মূরলয িম্প্রীসি ও মিৌহ্াদপয ্ূণ প ্সেরবশ িুেোে ঐসিহ্যরক ধরে োখরি হ্রব। সিসন আরো স্মেণ কসেরয় মদন ম , ধম প াে াে িরব উৎিব
িবাে। চসিক িমাজকলযাণ ও কসমউসনটি মিন্টাে িযাক্তন্ডং কসমটিে িভা্সি কাউক্তিলে আবদুি িালাম মািুরমে িভা্সিরে অনুটষ্ঠি অনুষ্ঠারন সবরশষ
অসিসে সহ্রিরব বিবয োরখন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্তিন, ওয়াডপ কাউক্তিলে শশবাল দাশ িুমন, ্ুলক খাস্তগীে, িংেসেি কাউক্তিলে নীলু নাগ,
রুমকী মিনগু)। শুরভো বিবয োরখন আশীষ কুমাে ভট্টচা , প সহ্রলাল মিন উজ্জ্বল, িি¡াাবধায়ক সরকৌশলী ঝুলন কুমাে দাশ।
নর্র যুি কাউন্সিল র্ঠন
করপি বসরাক-িাাংলাপদশ
সিোক-বাংলারদশ নগে ুব কাউক্তিল গঠরন িরুণরদে িম্পৃ ি কেরি চায়। এ লরেয ইউনাইরিড নযাশি মডরমারক্রসি ফান্ড (ইউএনসডইএফ)এে অোয়রন
প
ইউএন-হ্যাসবরিি’ে কাসেগেী িহ্ায়িায় একটি সকল্প গ্রহ্রণ আজ বৃহ্স্পসিবাে িকারল িাইগাে্ািস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
অস্থায়ী অসফরি মময়ে
মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে িাাঁে দ)রে মিৌজনয িাোি কেরি আরিন সিোক-বাংলারদশ’ে কমকিপ
প াবৃন্দ। মময়ে িারদে গৃহ্ীি সকল্প
িমরয়া্র াগী বরল মন্তবয করেন। সিসন বরলন, মদরশে উন্নয়ন অগ্রগসিরি মুখয ভূ সমকা োখরি ্ারে িরুণ িমাজ। িারদে সদ মদরশে কারজ িম্পৃ ি কো
ায় িাহ্রল উন্নয়রনে মেরে িম্ভাবনা েরয়রে। মময়ে গৃহ্ীি এই সকরল্প িাাঁে ্ে মেরক িাসবক
প িহ্র াগীিা কো হ্রব বরল উরলখ করেন।
সিোক বাংলারদশ মনিৃবৃন্দ বরলন, মদরশে মমাি জনিংখযাে এক-িৃিীয়াংশ হ্রলা িরুণ িম্প্রদায়। আমারদে জািীয় উন্নয়ন নীসিিমূহ্ দেিা উন্নয়ন ও
কমিংস্থান
প
িৃটষ্টরি িুর াগ সনক্তিি করেরে। ফরল স্থানীয় ্ ারয়
প সিদ্ধান্ত গ্রহ্রন িরুণরদে িম্পৃ িিাে সক্তক্রয়া শুরু হ্রয়রে। িাো বরলন, আমারদে
সকরল্পে অধীরন চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ্, োজশাহ্ী এবং েং্ুেিহ্ চােটি শহ্রে নগে ুব কাউক্তিল শিেীে মাধযরম িরুণো সনবাসচি
প
ুব কাউক্তিলে সহ্রিরব
অংশ সনরি ্ােরব। িাো িারদে মিামি ও দাসবিমূহ্ সিটি কর্ারেশরনে
প
কারে সাসিষ্ঠাসনকভারব উ্স্থা্ন কেরব া মিকিই উন্নয়রনে জনয এবং
িরুণরদে মনিৃে সবকারশে মেরে উ্ ুি ভূ সমকা োখরব। সকরল্পে সনবাসচি
প
ুব কাউক্তিলেো মময়রেে িি¡াাবধারন নগে উন্নয়ন কা ক্ররম
প
ুবরদে
্োমশ পসদারন অংশগ্রহ্ন ও গণিাসিক সক্তক্রয়ায় উদ্বুদ্ধ কেরব। সকল্পটি জাসিিংরেে মিকিই উন্নয়ন লেযমাো-১৬ (এিসডক্তজ-১৬) অজপরন বাংলারদশ
িেকােরক িহ্ায়িা কেরব।
িাোিকারল মময়রেে একান্ত িসচব মুহ্াম্মদ আবুল হ্ারশম, সকরল্পে সনবাহ্ী
প ্সেচালক এি.এম শিকি, সনবাহ্ী
প িদিয মমা. সিোজ উক্তিন, মজনারেল মমম্বাে
জাওয়াদ মহ্ািাইন, চট্টগ্রাম সবভাগীয় মকা অসডপরনিে আেসশ ইেসিজা, উ্ সবভাগীয় মকা অসডপরনিে সদবয দাশ, মজনারেল মমম্বাে আহ্িানুল হ্ক িানভীে
সমুখ উ্সস্থি সেরলন।
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