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বিশ্ব হাত ধ ায়া বিিসে ধেয়র 

হাত ধ ায়া জীিসের আিবযিক রুটিসে পবরণত করসত হসি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সনয়সমত হাত মধায়াে সবষয়টি িুস্থতা ও ্সবত্রতাে অ্সেহা প উ্াদান। তাই 

আন্তজপাসতকভারব এে অ্সেহা পতা ¯^ীীকৃসত হওয়ায় সবশ্ব হাত মধায়া সদবি ্াসলত হরে। করোনাকারল সনয়সমত হাত মধায়াে অভযাি ইসতবাচক সভাব 

মেরলরে। এই অভযািটি জীবন া্ রনে আবসশযক রুটিরন ্সেণত কেরত হরব। এ জনয জনসসতসনসধরদে  থাথ প দায়বদ্ধতা েরয়রে। সতসন আজ মোববাে 

িকারল সিরনমা ্যারলরিে চত্ত¡মে সবশ্ব হাত মধায়া কম পিূচীরত সি.এি.মক সকরেে হযান্ডওয়াসশং হুইল (হাত মধায়াে গাসি) উরবাধরন সধান অসতসথে বক্তবয 

োখরত সগরয় এ কথা বরলন। 

এই িময় উ্সস্থত সেরলন আন্দেসকল্লা ওয়ািপ কাউন্সিলে জহে লাল হাজােী, িংেসিত ওয়ািপ কাউন্সিলে রুমসক মিনগু), সি.এি.মক সকরেে বযবস্থা্ ক 

আরেোতুল জান্নাত, সকে ্সেচালক উজ্জ্বল সিকদাে, ্াবসলক িযাসনরিশন অসেিাে মাহমুদুল িাঈম, িারবক োত্ররনতা সলিন দাশ,  ুবলীগ মনতা সবোম 

চক্রবতী, সন্ু শম্মা, উৎ্ল দাশ, জয় মচৌধুেী, োজীব মসল্লক, মবিেকাসে সবশ্বসবদযালরয়ে িারবক োত্রলীগ মনতা সনশাত মচৌধুেী, আব্দলু্লাহ আল মািুম, সবশাল 

হাজােী, অসভক মচৌধুেী সমুখ। 

সতসন নগেীে ্সেস্কাে-্সেেন্নতাে গুরুত্বারো্  করে বরলন, নালা-নদম পা, খাল ও জলাশয় ময়লা ও আবজপনামুক্ত না হওয়া ্ পন্ত এবং  ত্রতত্র আবজপনাে 

ভাগাি না িোরল মোগ-বালাই েিারনাে আশংকা মথরকই  ারব। তাই আসম সনো্ দ ¯^ীাস্থযেিায় সিন ও গ্রীণ সিটিরক গুরুত্ব সদই। সনয়সমত হাত মধায়াে 

্াশা্ াসশ ্সেস্কাে-্সেেন্নতারক অগ্রাসধকাে সদরত মবসশ আগ্রহী। 

সতসন আরো বরলন, সবশ্ব হাত মধায়া সদবি ্ালরনে মরধয সদরয় আমো নতুন সজন্মরক িরচতন কেরত ম্রেসে।  া আমারদে জনয একটি বি অজপন হরয় 

দাাঁিারব। সতসন হাত মধায়াে অভযািটি জীবরনে অনযানয সরয়াজনীয় কারজে অংশ সহরিরব গ্রহণ কেরত িকরলে সসত আহŸীান জানান। সতসন নগেীরত 

হাত মধায়াে জনয অতযাধুসনক দু’টি স্ ক-আ্ ভযান সদানকােীরদে ধনযবাদ জানান। 

 

বিভাগীয় পরােয শ েভা 

খািি বেরপত্তায় বেয়বেত 

ভ্রােিোে আিালত পবরচাবলত হয় : ধেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেবািী  ারত ¯^ীাস্থযিম্মত সনো্ দ খাদয ম্রত ্ারেন মিজনয কর্ পারেশরনে 

্ি মথরক আমো সনয়সমত ভ্রামযমান আদালত ্সেচালনা করে থাসক। এই কা পক্ররমে মনতৃরত্ব আমারদে দুইজন মযান্সজরেি ও িযাসনিাসে ইির্টে 

সনরয়ান্সজত আরেন। তারদেরক িহর াসগতা করেন চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। তাোিা নগেীে অসধবািীরদে োদ বাগান কেরত উৎিাহী কো হরে। 

এরিরত্র আমারদে মাসলো সরয়াজনীয় ্োমশ প ও িহর াসগতা করে থারকন। সতসন আজ মোববাে িকারল কর্ পারেশরনে িাইগাে্ািস্থ অসেরিে িরম্মলন 

করি খাসন, কযাব ও আইএিসিই’ে আরয়াজরন “খাদয সনো্ ত্তা ও নগরে কৃসষে িম্ভাবনা” সনরয় সবভাগীয় ্োমশ প িভায় সধান অসতসথে বক্তরবয এ কথা 

বরলন। 

িভায় িভা্ সতত্ব করেন কনজযুমাি প এরিাসশরয়শন অব বাংলারদশ- কযাব এে চট্টগ্রাম নগরেে িভা্ সত এি.এম নারজে মহািাইন। বক্তবয োরখন চসিক 

্যারনল মময়ে আেরোজা কালাম, কাউন্সিলে ি. সনোে উন্সিন আহরমদ মঞ্জ,ু িসচব খারলদ মাহমুদ, ভােসা) সধান সহিাব েিণ কম পকতপা হুমায়ুন 

কসবে মচৌধুেী, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, চট্টগ্রাম মচম্বাে অব কমাি প’ে ্সেচালক মাহেুজলু হক শাহ, ইলমাে সধান সনব পাহী মজিসমন 

িুলতানা ্ারু, সবীন িাংবাসদক এম. নাসিরুল হক, িারবক কাউন্সিলে এি. মেহানা মবগম োনু, সবভাগীয় সাণী িম্পদ দ)ে চট্টগ্রাম সবভারগে ্সেচালক িা. 

মমা. মেয়াজলু হক, চট্টগ্রাম নগে ্সেরবশ অসধদ)রেে িহকােী ্সেচালক রুমানা আকতাে, সশিাসবদ সরেিে ি. মমা. ইসিি আলী, বাংলারদশ কৃসষ 

গরবষণা ইনসিটিউরিে ববপ্তাসনক কম পকতপা ি. এ.এি.এম হারুনুে েশীদ সমুখ। 

সধান অসতসথে বক্তরবয মময়ে আরো বরলন, খাদয সনো্ ত্তা ও নগরে কৃসষ িম্ভাবনা সনরয় আমো শুধু আরলাচনায় থাকরল হরব না। বাস্তরব সরয়ারগে 

লিযমাত্রা সনরয় এরগারত হরব। সতসন বরলন, নগেীরত কৃসষে িম্ভাবনা হাসেরয়  ায় সন। আমো নগে কৃসষরক উৎিাহ মজাগারত নগেবািীরক োদ বাগান 

কেরত উদ্বুদ্ধ কেসে তরব নগেবািীে সসত আহŸীান থাকরব আ্নাো োিায়সনক িাে বযবহাে না করে বজব িাে বযবহাে কেরবন।  াো োদ বাগান 

করেন তাো সনয়সমত বাগান ্সেস্কাে োখরবন না হয় মিঙু্গ ও মশাবাসহত মোরগে সরকা্  এবং উ্িব মদখা সদরত ্ারে। তরব োদ বাগান কেরল ঢাকা 

উত্তরেে মত ম্ৌেকে কমারনাে সস্তারব আমাে ্রি এখনই মকান সিদ্ধান্ত সদরত ্াসে না কােণ এিা মন্ত্রণালরয়ে এখসতয়ারেে। এোিা গত ১১বেে ধরে 

চসিক মকান ধেরণে ম্ৌেকে বৃন্সদ্ধ করে সন। তরব োদ বাগান কেরত  ত ধেরণে িহর াসগতা লারগ তা কো হরব। 

 

 

োগবরকা পাইপ িিিোয়ী কলিাণ েবেবতর অেুষ্ঠাসে ধেয়র 

েৎ িিিোও ইিািসতর অংয 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িততা িহকারে িৎ উরিরশয বযবিা কেরল মিিা ইবাদরত ্সেণত হয়। োিুল 

কসেম (ি:) শ্রমলব্ধ ও বযবিাে মাধযরম উ্ান্সজপত আয়রক িরব পাত্তম বরল আখযাসয়ত করেরেন। সতসন বরলন, বযবিায়ীো বযবিা শুধু সনরজে জনয করে না, এিা 

একটি মানবরিবাও বরি। মময়ে ্াহািতলী বযবিায়ীরদে উরিরশয বরলন, আ্নাো জনগরণে চলাচরলে জনয েুি্াত উনু্মক্ত মেরখ এবং সনয়সমত মরি 

লাইরিি নবায়ন করে বযবিা ্সেচালনা কেরল একসদরক সিটি কর্ পারেশরনে োজ¯^ আয় এবং অনযসদরক মিবাে মানও বৃন্সদ্ধ ্ারব। সতসন আগামী 

সিরিম্বরেে মরধয স্ সি মোরিে কাজ মশষ হরব বরল বযবিায়ীরদে জানান। 

গতকাল শসনবাে ৩০ অরটাবে োরত িাগসেকা ্াই্ বযবিায়ী কলযাণ িসমসতে উরদযারগ নগেীে িোই্ািাে একটি কসমউসনটি মিন্টারে আরয়ান্সজত ৩য় 

বষ প্ ূসতপ উদ া্ ন অনুষ্ঠারন সধান অসতসথে বক্তরবয এ কথা বরলন। 

হাজী মমা. িামিু উন্সিন ভূইয়াে িভা্ সতরত্ব ও আলহাজ্ব মমা. ইসিে খারনে িঞ্চালনায় এরত আরো বক্তবয োরখন কাউন্সিলে অধযা্ ক মমা. ইিমাইল 

মহারিন, ি. মমা. সনোে উিীন আহরমদ মঞ্জু, আলহাজ্ব মমা. নুরুল আসমন, আলহাজ্ব মমা. জসিম উন্সিন, ্াহািতলী থানাে ভােসা) কম পকতপা মমা. 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

মমাস্তাসেজেু েহমান, বাংলারদশ মদাকান মাসলক িসমসত মকন্দ্রীয় কসমটিে িহ-িভা্ সত আলহাজ্ব মমা. িালামত আলী, হাজী মমা. েসেক সময়া, হাজী মমা. 

আলাউন্সিন, হাজী মমা. আন্সজজুল্লাহ বাবু, হাজী মমা. নুরে আলম ভূইয়া, মমা. োরশদ ্ােরভজ । 

সতসন আরো বরলন, নগেীরক ্সেস্কাে ও ্সেেন্ন োখা আ্নারদে দাসয়ত্ব। কােণ এই নগেীে মাসলক আ্নাোই। আ্নাো সনজ সনজ দাসয়ত্ব ্ালন কেরল 

নগেীে রূ্ ্ারে  ারব এবং আমো ম  সিন সিটিে ¯^প্ন মদখসে তাও বাস্তবায়ন িম্ভব হরব। 

 

 

চবেসকর ভ্রােিোণ আিালত 

রাস্তা িখল কসর জেো ারসণর চলাচসল প্রবতিন্ধকতা 

েৃটির িাসয় ২টি প্রবতষ্ঠােসক ৪হাজার িাকা জবরোো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মোববাে নগেীে এনারয়ত বাজােস্থ বািালী মোি এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযান্সজরেি 

মারুো মবগম মনলী মনতৃরত্ব োস্তা দখল করে বযবিা ্সেচালনা কোে দারয় ২টি সসতষ্ঠারনে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্ূব পক ৪হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। 

অববধভারব দখলকৃত মদাকান্াি েুি্াত ও নালা মথরক উরেদ করে জনিাধােরণে চলাচরল ্থ িুগম কো হয়। 

অসভ ানকারল মযান্সজরেিগনরক িহায়তা সদান করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 
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