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চসিক প্রধান সনর্ বাহী কর্ বকর্বার িাথে সিৌজনয িাক্ষাথর্ রৃ্টিশ রাজকীয় যুদ্ধজাহাথজর কর্ান্ডিং অসিিার 

চট্টগ্রাথর্র অে বননসর্ক গুরুত্ব িারা সর্থের জনয অে বর্হ 

 

বাংলারেরশ আগত  ুক্তোজয মনৌ-বাসিনীে োজকীয়  ুদ্ধ জািাজ এইচ.এম.এি মকরেে কমান্ডং অসিিাে কমাডাে মযাি িাইকি (গধঃঃঃঃ ঝুশবং) ও 

 ুক্তোরজযে বাংলারেশস্থ েূতাবারিে সসতসনসধ েলরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে অস্থায়ী নগে ভবরন ¯^াাগত জানান চসিক সধান সনব পািী কম পকতপা 

মমািাম্মে শিীেুল আলম। সতসন অসতসিরেে উরেরশয বরলন, চট্টগ্রারমে িারি সিটিশ োজনযবগ প ও জনগরেে ঐসতিাসিক ও ঐসতিযগত িম্পকপ েরয়রে। 

সিটিশ শািনামরল এখারন মি মেরশে বিু িম্মাসনত নাগসেক এখারন ্েস্থ কম পকতপা সিরিরব োসয়ত্বেত সেরলন। তাো সশক্ষািি সবসভন্ন মিবামূাূলক কা পক্ররম 

িমাজরক আরলাসকত করেরেন। নগেীে সবসভন্ন অরনকগুরলা নান্দসনক সভরটাসেয়ান স্থা্ না ও িীটিয় উ্ািনালয়গুরলা চট্টগ্রারমে মিৌন্দ পযরে শ্রীবৃন্দ্ধ 

করেরে। 

চসিক সধান সনব পািী কম পকতপা মমািাম্মে শিীেুল আলম অসতসিরেে অবগত করেন ম , চট্টগ্রাম মেরশে ১২টি সিটি কর্ পারেশরনে মরধয অনযতম এবং সশক্ষা 

ও ¯^াাস্থয মিটরে বযাসতক্রমী অবোন মেরখরে। এখারন চসিরকে ্সেচালনায় ৬০টিেও মবসশ সশক্ষা সসতষ্ঠান এবং ৫০টিে মবসশ ¯^াাস্থযরিবা সসতষ্ঠান 

েরয়রে। এোড়া নাগসেক মিবাসোরন অি পবি একাসধক সকল্প বাস্তবাসয়ত িরয়রে,  া জাতীয় অি পনীসতরত গুরুত্ব্ূে প সভাব মেরখরে। সতসন আরো বরলন, 

চট্টগ্রাম ্ৃসিবীে অনযতম সধান সাকৃসতক িমুদ্র বন্দে এবং এই নগেী োরেে অি পননসতক হৃেস্ ড। চট্টগ্রাম বন্দে িম্প্রিােে, মব-িাসম পনাল, গভীে িমুদ্র 

বন্দে, কে পিুলী তলরেশ সেরয় িযারনল সনম পাে বাস্তবায়রনে ্রি। তাই চট্টগ্রারমে গুরুত্বও বিুমান্িক। সবরেে িকল সারে চট্টগ্রাম অ্াে িম্ভাবনাময় উব পে 

অি পননসতক শন্ক্ত সিরিরব িমােৃত।  

বৃটিশ মনৌ-বাসিনীে োজকীয়  ুদ্ধজািারজে কমান্ডং অসিিাে কমাডাে সম. মযাি িাইকি চট্টগ্রাম নগেীে সাকৃসতক মিৌন্দর পয মুগ্ধতা সকাশ করে বরলন, 

এখানকাে উষ্ণ তা্ মািা অিিনীয় িরলও এখারন ঘুরে সিরে সচত্তিুখ উ্রভাগ করেসে। তাই চট্টগ্রারমে সসত আমাে সারেে িান মবরড়রে। চট্টগ্রারমে ম  

অি পননসতক গুরুত্ব েরয়রে তাে  িাি প বযবিাে শুধু বাংলারেশ নয়, িাো সবরেে জনযই  রিষ্ঠ অি পবি। আসম চট্টগ্রারমে মানুরেে অসতসি্োয়নতা িম্পরকপ 

জানতাম, তাে সমাে আজ আবােও ম্লাম। 

এই িময় উ্সস্থত সেরলন বাংলারেশস্থ বৃটিশ আসম প সিরিন্স এযািভাইজাে লযািরিরনে করে পল এলান সিনিন, বাংলারেশ মনৌ-বাসিনীে লযািরিরনে 

কমাডাে মমা. নাসিে, চসিক িসচব খারলে মািমুে, সধান োজ¯^ কম পকতপা মমািাম্মে নজরুল ইিলাম, সধান সশক্ষা কম পকতপা লুৎিুন নািাে, সধান সরকৌশলী 

েসিকুল ইিলাম মাসনক, ভােসা) সধান ¯^াাস্থয কম পকতপা িা. মমািাম্মে আলী সমুখ। 

 

চসিথকর ভ্রার্যর্াণ আদালর্ 

অস্বাস্থ্যকর ও সনািংরা পসরথর্থশ সর্কারী পণয উৎপাদন ও সর্ন্ির দাথয় 

সেথিাসেল িুে প্রোক্টিথক ৩০ হাজার িাকা জসরর্ানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ মোববাে নগেীে মকারতায়ালী িানাধীন মেশন মোি এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত িয়। সনব পািী মযান্জরেি 

মারুিা মবগম মনলী মনতৃরত্ব অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী ্েয উৎ্ােন ও সবন্ক্রে অ্োরধ মিরিাসিল িুি সিাটরিে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু 

্ূব পক ৩০ িাজাে িাকা জসেমানা কো িয়। অসভ ানকারল মযান্জরেিগনরক িিায়তা সোন করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবভারগে কম পকতপা, 

কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 

 

স্বাক্ষসরর্/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ িাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শিরেে উন্নসত 

 


