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চসিক মেয়রেে িারে োসকিন োষ্ট্রদরূেে িাক্ষাে 

চট্টগ্রারে সিসনরয়াগ কেরে েুসিরয় আসি - োসকিন োষ্ট্রদেূ 

উন্নয়রন সিরদসিিহ িেকাসে-মিিেকাসে অংিীদাসেত্ব চাই – মেয়ে 

 

বাংলারেরশ সন ুক্ত মাসকপন োষ্ট্রেূত আল প আে সমলাে বরলরেন, ভূ-সাকৃসতক ববসচত্র্য ও ববসশষ্ট্য এবং একই িারে ্াহাড়-নেী-িমুদ্র-িমতি মবটষ্ট্ত চট্টগ্রাম 

নগেীে নান্দসনক রূর্ আসম মুগ্ধ ও সবরমাসহত। এোড়া এসশয়াে অনযতম গুরুত্ব্ূর্ প চট্টগ্রাম িমুদ্র বন্দে একটি সাচীনতম বাসর্জ্জযক ম্াতাশ্রয়। এ কােরর্ 

িুেূে অতীরত ্ৃসেবীে নানা সারেে বসর্ক, ্ পিক ও বযবিায়ীগর্ মনৌ-বহে সনরয় চট্টগ্রারম  াওয়া আিা করেরেন। তাই তখন মেরকই চট্টগ্রারমে ্সেসচসত, 

কেে, গুরুত্ব ও খযাসত সবশ্বজরুড় িমােৃত। বতপমারন চট্টগ্রারম সবসনরয়ারগে অ্াে িম্ভাবনা ও মেত্র্ বতেী হরয়রে বরল সবরশ্বে সবসনরয়াগকােীরেে মচাখ 

চট্টগ্রারমে সেরক। মাসকপন  ুক্তোষ্ট্রও চট্টগ্রারম সবসনরয়ারগ আগ্রহী। সবরশষ করে সশো   বাস্থ্য, আইসিটি ও ্ পিনখারত সবসনরয়ারগ ও িম্ভাবযতা  াচাই ্ূব পক 

্েবতী ্েরে্ গ্রহর্ কো হরব। মাসকপন োষ্ট্রেূত আল প আে সমলাে আজ বুধবাে সবরকরল চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে তাাঁে ে)রে 

িাোতকারল এ কো বরলন। 

সতসন আরো বরলন, আমো সবশ্বাি কসে এখন ম ভারব বড় বড় সকল্প বাস্তবায়ন হরয়রে এবং হরে তারত চট্টগ্রাম অসচরেই সেজ্জওনযাল ও মলাবাল 

কারনসটসভটিে কা পকে ম াগিূত্র্ সহরিরব িংর াজ্জত হরব। এখারন ম  িকল অে পননসতক অঞ্চলগুরলা গরড় উরেরে তারত সবরশ্বে বড় বড় অে পননসতক 

শজ্ক্তে অংশগ্রহর্ সনজ্িত হরল তাে ইসতবাচক সভাব শুধু বাংলারেশ বা অঞ্চলগত নয়, ববসশ্বকভারব সসতফসলত হরব। 

মাসকপন োষ্ট্রেূত চসিক মময়রেে কাে মেরক সময়ানমাে মেরক আগত সবতাসড়ত মোসহঙ্গারেে অবস্থ্া ও িমিযা এবং মকাসভড-১৯ িংক্রমর্ ্সেসস্থ্সত বতপমারন 

সক অবস্থ্ায় ও মকান স্তরে আরে তা জানরত চান।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মাসকপন োষ্ট্রেূত আল প আে সমলােরক বাগত জাসনরয় বরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে একাে 

অকৃজ্ত্র্ম আগ্ররহ চট্টগ্রাম এখন ববসশ্বক িম্পরে ্সের্ত হরে। কর্ পফুলী তলরেশ সেরয় সনসম পত িযারনল চট্টগ্রামরক ‘ওয়ান সিটি িু িাউন’ এ ্সের্ত কেরত 

 ারে। মেল্ে কক্সবাজাে ্ পে িম্প্রিাসেত হরল সময়ানমাে হরয় চীন ্ পে ম াগার াগ িংর ারগে দ্বাে খুরল  ারব। সমেিোই ও েসের্ চট্টগ্রারমে 

অে পননসতক অঞ্চলগুরলা সশল্পায়রনে মেরত্র্ চমক মেখারব। িমগ্র চট্টগ্রামই ্ পিন সশরল্পে েুযসত েড়ারব। তাই মেসশ-সবরেসশ সবসনরয়ারগে অনুকূল ্সেরবশ-

্সেসস্থ্সত বতেী করে সেরত ্াোিাই আমারেে এখন বড় কাজ ও োয়বদ্ধতা। এই কাজিা িজ্িসলতভারবই কেরত হরব। এজনয ববসশ্বক অে পননসতক শজ্ক্তে 

িহায়তা ও অংশগ্রহর্ সরয়াজন। একই িারে আমো অে পননসতক অঞ্চলগুরলারত সবরেসশ সবসনরয়ারগে ্াশা্ াসশ িেকাসে-মবিেকাসে অংশীোসেরত্বে 

(স্ স্ স্ ) উ্ে মজাে সেরত চাই। 

চসিক মময়ে মাসকপন োষ্ট্রেূতরক সময়ানমাে মেরক সবতাসড়ত মোসহঙ্গারেে তারেে সনজরেরশ সতযাবািন সজ্ক্রয়া সনজ্িত কেরত আেপজাসতক িম্প্রোরয়ে 

জরুসে সভসিক উরেযাগ গ্রহরর্ে উ্ে গুরুত্ব আরো্  করে বরলন, বাংলারেশ একটি ঘন জনবিসত্ূর্ প জন্ে। সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা মানসবক কােরর্ 

তারেেরক এরেরশ আশ্রয় সেরয়রেন এবং তারেে লালন-্ালরনে জনয বড় অরেে অে প বযয় করে  ারেন। মোসহঙ্গা িমিযা সবষয়টি আমারেে জনয অতযে 

সবব্রতকে। এই ্সেসস্থ্সত সনেিরনে একমাত্র্ িমাধান হরে তারেেরক দু্রত সনজ মাতৃভূসমরত সা্ য ম পাো ও বীকৃসত অনু ায়ী সতযাবািন কো। সতসন 

োষ্ট্রেূতরক আরো অবসহত করেন ম  সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে সবচের্তা ও েূেেসশ পতাে কােরর্ করোনাে ্সেসস্থ্সতরক িামাল মেয়া িম্ভব হরয়রে। করোনা 

িংক্রমর্ এখরনা চলমান োকরলও তাে হাে সন¤œমুখী। ইরতামরধযই মেরশ ২০ শতাংরশে মবসশ মানুষরক করোনাে সসতরষধক টিকা সরয়াগ কো হরয়রে 

এবং আগামী মাচপ মারিে মরধযই মেরশে ৮০ শতাংশ মানুষরক টিকাে আওতায় আনা হরব বরল িেকাে আশাবােী। সতসন করোনা সসতরোরধ টিকা 

িেবোহিহ িাসব পক িহর াসগতাে জনয  ুক্তোরষ্ট্রে সশািরনে সসত কৃতপ্ততা সকাশ করেন। 

এিময় উ্সস্থ্ত সেরলন চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীেুল আলম, মময়রেে একাে িসচব মুহািে আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম 

মাসনক,  ুক্তোরষ্ট্রে েূতাবারিে কাউজ্িলে ফে ্সলটিরকল এন্ড ইরকারনাসমক অযারফয়াি প স্কি এ ব্রযান্ডন, ইরকারনাসমক এন্ড কম পাসশয়াল মেশাসলষ্ট্ শাহীনুে 

সিকোে, ভােসা) সধান বাস্থ্য কম পকতপা ডা. মমাহািে আলী, অসত: সধান সহিাব েের্ কম পকতপা হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী সমুখ। 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


