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চসিক মেয়রেে িারে কানাডা হাই কসেশরনে কাউরেলরেে িাক্ষাত 

স্বাস্থ্য, সশক্ষা ও প্রযুক্তিখারত িহায়তা সিরত কানাডা আগ্রহী 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বাংলারেরশ সন ুক্ত কানাডা হাই কসমশরনে কাউরেলে (কাম পাসশয়াল অযারেয়াি প) সমরিি 

অযারেলা ডাকপ (Mrs. Angela Dark) মক স্বাগত জাসনরয় বরলরেন, চট্টগ্রাম নগেী জাতীয়, আঞ্চসলক ও ববসিক উন্নয়রনে ্সিকৃৎ। বাংলারেরশ 

আমোই একমাত্র সিটি কর্ পারেশন আমারেে িুসনসেপষ্ট কারজে আওতাে বাইরে সশক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতরক গুরুত্ব সেরয় কাজ করে  াচ্ছি। এইরক্ষরত্র ৮০টিে 

উ্রে সশক্ষা সসতষ্ঠান সায় ৬০টিে উ্ে স্বাস্থ্যরকন্দ্র ও মাতৃিেন ্সেচালনা করে আিসে। চট্টগ্রাম নগেী ভূ-সাকৃসতকভারব ববসচত্রযময় নগেী। 

িাগে,্াহাড়, নেী বন্দে মবটষ্টত একটি অ্রূ্ নগেী। এই েকম নগেী ্ৃসিবীরত সবেল। হাজাে বেে আরগ মিরক মানুরেে ইসতবাচক কলযাণ, আরন্দালন, 

িংগ্রাম সবরশে করে মুচ্ছক্ত ুরেে ্ুরোভারগই সেল চট্টগ্রাম। চসিক নগেীে উন্নয়রন সবসভন্ন সকল্প বাস্তবায়ন করেরে। তােই ধাোবাসহকতায় চসিক বতপমারন 

িাগে িংলগ্ন এলাকায় ওশান এসমউজরমন্ট ্াকপ সনম পাণ, জলাবেতা সনেিন সকল্প ও বজপয বযবস্থ্া্নায় আধুসনকায়রনে ্েরক্ষ্ গ্রহণ করেরে। 

বাংলারেরশে সচুে কম পজীবী মানুে সবরেরশ অবস্থ্ান কেরে, তাো আমারেে জাতীয় অি পনীসতরত সবৃচ্ছে অজপরনে িহায়ক। তারেেরক আমো মূলযায়ন কসে 

এবং তাো  সে সবসনরয়াগ ও বযবিা-বাসণজয কেরত ইরি সকাশ করেন মিরক্ষরত্র অগ্রাসধকাে সেরত সস্তুত। 

মময়রেে বক্তরবযে ্সেরসসক্ষরত কানাডা হাই কসমশরনে কাউরেলে অযারেলা ডাকপ বরলন, চট্টগ্রাম ঐসতহযগতভারব বযবিা-বাসণজয, সশল্প-িাসহরতয িব 

সকেুরতই িমৃে, আে সাকৃসতক সেক মিরক এটি একটি িুন্দে নগেী। আজরকে এই চট্টগ্রাম িাো সবিরক অরনকাংরশ সসতসনসধত্ব করে। কােণ বতপমান 

িেকাে ম  সকল্পগুরলা বাস্তবায়ন কেরে সবরশে করে মব-িাসম পনাল, গভীে িমুদ্র বন্দে, িযারনল, ম াগার াগ বযবস্থ্া ও অি পনীসতক সবরশে মজান এগুরলা 

বাস্তবায়ন হরল চট্টগ্রাম সবি অি পনীসতে একটি হাব সহরিরব ্সেসচত হরব- এরত মকান িরন্দহ মনই। 

কানাডা িবিময় উদ্ভাবনী সবেয়গুরলারক সাধানয সেরয় িারক। মিরক্ষরত্র সবপ্তান, স ুচ্ছক্ত ও আইসিটি মক্ষরত্র কানাডাে অসভপ্ততাগুরলা সনরত আগ্রহ সকাশ 

করে তাহরল আমারেে িেকাে মি সবেরয় িহর াসগতা কেরত ইিুক। আধুসনক বজপয বযবস্থ্া্না িম্পরকপ আমারেে অরনক অসভপ্ততা েরয়রে,  সে চসিক 

এরত মকান িহর াসগতা চায় মিরক্ষরত্রও আমো িকল ধেরণে িহর াসগতা কেরবা। অনযসেরক বযবিা-বাসণজযিহ সবসভন্ন অি পননসতক সবসনরয়ারগে বযা্ারে 

আমো উরেযাগী হরত চাই। এই বযা্ারে চসিক মময়রেে িারি ম  মতসবসনময় হরয়রে তাে একটি ইসতবাচক বাতপা আসম আমারেে িেকারেে কারে ম্ৌৌঁরে 

মেব। সতসন করোনা িংক্রমণ সসতরোরধ বাংলারেশ িেকাে এবং সিটি কর্ পারেশরনে কা পক্ররমে ভূয়িী সশংিা করেন। 

এিময় উ্সস্থ্ত সেরলন কানাডা হাই কসমশরনে মেড কসমশনাে কামাল উচ্ছিন, চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, িসচব খারলে 

মাহমুে, তত্ত্বাবধায়ক সরকৌশলী কামরুল ইিলাম ও মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম । 

 

স্থ্ানীয় িেকাে েন্ত্রণালরয়ে আসকিরেক্ট িরলে মপ্ররেন্টশরন মেয়ে 

প্রকৃসত ও পসেরেরশে িেন্বরয় 

একটে িুন্দে নগে গড়া িম্ভে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম হরি সকৃসতগতভারব মিৌন্দ পয মচ্ছিত শহে। এই শহে অ্সেকসল্পতভারব 

গরড় উঠায় এিাে মিৌন্দ পয এখন ভূলুটিত। আসম ্সেকল্পনাে মাধযরম একটি িু্সেকসল্পত শহে সহরিরব গরড় তুলরত চাই। চট্টগ্রাম শহরেে ওয়াডপগুরলারত 

ম খারন খাসল বা উনু্মক্ত জায়গা আরে মিখারন মোি বড় মখলাে মাঠিহ সশশু-সকরশােরেে সবরনােরনে জনয নানা িেোমিহ ্াকপ স্থ্া্রনে সবেয়টি আমাে 

সনব পাচনী অঙ্গীকাে সেল। োসয়ত্ব গ্রহরণে ্ে সিটি কর্ পারেশরনে ওয়াডপ কাউচ্ছেলে, ভূ-িম্পসি শাখা ও মিৌন্দ পয বধ পরনে সরকৌশল শাখারক খাসল জায়গা 

সচসিতকেণ ও স্থ্ান বুরে সকল্প গ্রহরণে জনয ইসতমরধয সনরেপশনা সোন করেসে। সতসন আরো বরলন, একটি নগরেে মিৌন্দ পয তখনই মচারখ ্রড়  খন 

সকৃসত ও ্সেরবরশে িারি িমন্বয় হয়। মি কােরণ অবকাঠারমাগত উন্নয়রনে িারি সাকৃসতক ববসশরষ্টযে অবয়ব ও ্সেরবরশে িারি ভােিাময মেরখ 

সবরনােনর াগয কেরত ্ােরল তা সকৃত অরি প মিৌন্দ পযরে অসধকােী হয়। 

সতসন আজ মঙ্গলবাে স্থ্ানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে একটি আসকপরিট সসতসনসধেল কতৃপক চসিরকে উন্নয়ন সকল্প সবেয়ক ্াওয়াে ্রয়রন্টে মাধযরম 

উ্স্থ্া্নকারল একিা বরলন। 

এিময় উ্সস্থ্ত সেরলন চসিক ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উচ্ছিন, চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে 

আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসেকুল ইিলাম মাসনক, তত্ত্বাবধায়ক সরকৌশলী মসনরুল হুো, কামরুল ইিলাম, েুলন কুমাে োশ, স্থ্ানীয় িেকাে 

মন্ত্রণালরয়ে আসকপরিট সসতসনসধ েরলে ইকবাল হাসবব, ইিসতয়াক জসহে, ওয়াসিম ইোে, চসিক সনব পাহী সরকৌশলী সবপ্লব োশ, েেহােুল আলম, আসশকুল 

ইিলাম, আবু সিচ্ছিক, শাসহনুল ইিলাম, োেজানা মুক্তা ও স্থ্্সত আব্দলু্লাহ আল ওমে। 

মময়ে আরো বরলন, ্াহাড়, নেী, িমুদ্র মবটষ্টত নগে চট্টগ্রাম নগেী সাকৃসতকভারব িাজারনা একটি নগে। এই নগেীরক একিময় সারচযে োনী সহরিরব 

আখযাসয়ত কো হরতা। সকন্তু অ্সেকসল্পতভারব বাড়ী, ঘে, সব্নীসবতান ও মোকান্ািিহ অনবধভারব োস্তা, েুি্াত, খাল ও নালা েখল কোে েরল শুধু 

মিৌন্দ পয সবনষ্ট হয় নাই বলরত মগরল অবিবাির াগয একটি নগেীরত ্সেণত কো হরয়রে। এই অবস্থ্া মিরক ্সেত্রারণে জনয ্ুোতন মাষ্টােপ্লযান অনুিেণ 

করে নতুনভারব  ুরগা্র াগী মাষ্টােপ্লযান বতেী কো আজ িমরয়ে োবী হরয় োাঁসড়রয়রে। সতসন নগেীে ম  িমস্ত খাল-নালা অনবধ েখলোেরেে েখরল চরল 

মগরে সি.এি, আে.এি খসতয়ারনে আরলারক তা ্ুনরুোরেে জনয চসিক করঠাে অবস্থ্ান সনরয়রে বরল সসতসনসধ েলরক অবসহত করেন। 

স্থ্ানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে আসকপরিট সসতসনসধ েল আগ্রাবাে মডবা, মজাড় মডবা, মভলুয়াে সেঘী, বহিাে ্ুকুে, বহিাে বাসড় জারম মিচ্ছজে ্ুকুে, চে 

চাক্তাই সু্কল িংলগ্ন মাঠ, সেরোজ শাহ ঈেগাহ মাঠ, েরেষ্ট সেিাচপ ইনসিটিউি, শহীে শাহাজাহান িংঘ মাঠ, ্রলাগ্রাউি করলানী মাঠ, হাসলশহে এ-ব্লক, সব-

ব্লক, এইচ-ব্লক, হাসলশহে সশশু্াকপ মজ-ব্লক, ৩৯নং ওয়ারডপে বক্স আলী মোড, ম্াস্তাে্াড় মিরক মেওয়ানহাি ব্রীরজে নীচ ্ পন্ত, হাসলশহে সবসডআে মাঠ, 

আউিাে মিসডয়াম, সিআেসব সহরলে মিৌন্দ পযবধ পন কোে সস্তাব মেন। এরত খিড়া বযয় ধো হরয়রে ১০৭৬ মকাটি িাকা। মময়ে তারেে সস্তারবে আরলারক 

বরলন, সস্তাসবত স্থ্ানগুরলা মবসশেভাগই অনযানয মিবা সসতষ্ঠারনে মাসলকানাধীন। বাংলারেশ মেলওরয়, চট্টগ্রাম বন্দে কতৃপ্ ক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ্ ক্ষ, 

ওয়ািা ও ্াসন উন্নয়ন মবাডপ িহ িকল মিবা িংস্থ্াে িারি মতসবসনময় ও ্োমশ প গ্রহণ কেরত হরব বরল জানান। সস্তাসবত স্থ্ানগুরলাে িারি বািাসল সহল, 

ঠািােসড়রক  ুক্ত কোে জনয মময়ে আসকপরিট েলরক আহ্বান জানান। সতসন নগেবািীে জনয স্থ্ানীয় িেকাে কতৃপক সস্তাসবত সকল্পটি একটি নতুন 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

িামেিয্ূণ প ভসবেযত সনম পারণে রূ্রেখা বরল উরল্লখ করেন। নগেীে উন্নয়ন সকরল্পে সবেরয় ্াওয়াে ্রয়ন্ট মসরজন্টশন উ্স্থ্া্ন করে স্থ্ানীয় িেকাে 

মন্ত্রণালরয়ে আসকপরিট সসতসনসধ েল। 

 

 

চসিরকে ভ্রােযোণ আিালত 

অস্বাস্থ্যকে ও মনাোংো পসেরেরশ খািয উৎপািন ও সেক্তিে িারয় 

োন্নাত মেকাসেরক ৫০ হাোে োকা েসেোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে ্াাঁচলাইশ িানাধীন এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযাচ্ছজরেি মারুো 

মবগম মনলী মনতৃরত্ব অস্বাস্থ্যকে ও মনাংো ্সেরবরশ খােয্ণয সস্তুত ও সবচ্ছক্র কোে অ্োরধ চট্টগ্রাম মমসডরকল করলরজে সিএমসি কযারেে সবরুরে 

মামলা রুজু ্ূব পক ৫০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই অসভ ারন সবসবেহাি এলাকায় োস্তা েখল করে বযবিা ্সেচালনা কোে োরয় ২ বযচ্ছক্তে 

সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ৪ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অ্ে এক অসভ ারন মেশাল মযাচ্ছজরেি জাহানাো মেেরেৌি’ে মনতৃরত্ব মষ্টশন মোরড োস্তা 

েখল করে বযবিা ্সেচালনা কোে োরয় ৪টি সসতষ্ঠারনে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ২০হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। 

অসভ ানকারল মযাচ্ছজরেিগনরক িহায়তা সোন করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্সলিন ্ুসলশ। 

 

স্বাক্ষসেত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


