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ভিয়েতনায়ের রাষ্ট্রদূয়তর সায়ে সাক্ষায়ত মেের 

নানা প্রভতকূলতার েধ্যভদয়ে আজয়ক 

বাাংলায়দশ ও ভিয়েতনাে ভবয়ের কায়ে উন্নেনশীল মদশ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী সেরয়তনারমে োষ্ট্রদূত (H.E. Mr. Pham Viet Chien) এইচ.ই সম. ফাম সেরয়ত 

সচরয়নরক স্বাগত জাসনরয় বরলরেন, বাংলারদশ ও সেরয়তনাম ঐসতহ্যগতোরব বনু্ধসতীম মদশ এবং এই দুই জাসত মুক্তি ুরেে মরধয সদরয় স্বাধীনতা অজপন 

করেরে। দুই মদরশই অরনক সসতকূলতাে মধযসদরয় আজরক সবরেে কারে উন্নয়নশীল মদশ সহ্রিরব মাথা তুরল দাাঁসিরয়রে। দুই মদরশই কৃসিসধান মদশ, 

অনযসদরক দু’মদরশ ম্ািাকসশরেে অগ্রগসত অরনক। বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবে েহ্মান বাংলারদশরক মিানাে বাংলায় ্সেণত কেরত ম  েকম আন্তসেক সেরলন 

টিক মতমসন সেরয়তনারমে মহ্া সচ সমন আন্তসেক সেরলন বরলই সেরয়তনাম আজ সবরে মাথাউচুাঁ  করে দাাঁিারত িক্ষম হ্রয়রে। আজ মোববাে িকারল 

িাইগাে্ািস্থ চসিক অস্থায়ী নগে েবরন তাাঁে দ)রে সতসন এ কথা বরলন। এিময় সেরয়তনাম-বাংলারদশ সবজরনি ইনফেরমশন এন্ড িার্ পাি মিন্টারেে 

মজনারেল ডাইরেক্টে ট্রং ডু (সম. ডু), মড্ুটি মজনারেল ডাইরেক্টে সমি. এসলজা, িন হ্া সমনারেল জরয়ন্ট স্টক মকাম্পাসনে ট্রান সদন থানাহ্, বাংলারদশ-

সেরয়তনাম মচম্বাে অব কমারি পে সিসনয়ে োইি মসসিরডন্ট সবরগ্রসডয়াে মজনারেল (অব:) মমা. মঞ্জুে কারদে, সিয়দ এম. েহ্মান, চসিক িসচব খারলদ 

মাহ্মুদ, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচব মুহ্াম্মদ আবুল হ্ারশম, উ্সস্থত সেরলন। 

মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রাম নগেী েূ-সাকৃসতকোরব সবসচত্র্যময় নগেী। িাগে, ্াহ্াি, নদী বন্দে মবটিত একটি অ্রূ্ নগেী। এই েকম নগেী ্ৃসথবীরত 

সবেল। হ্াজাে বেে আরগ মথরক মানুরিে ইসতবাচক কলযাণ, আরন্দালন, িংগ্রাম সবরশি করে মহ্ান মুক্তি ুরেে ্ুরোোরগই সেল চট্টগ্রাম। সধানমন্ত্রী মশখ 

হ্াসিনা চট্টগ্রারমে উন্নয়রন সবসেন্ন সকে বাস্তবায়রনে ্দরক্ষ্ সনরয়রেন। তােই ধাোবাসহ্কতা বজায় োখরত চসিক িাগে িংলগ্ন এলাকায় ওশান 

এসমউজরমন্ট ্াকপ এবং িেকারেে উরদযারগ ¯^াাধীনতাে সৃ্মসতরিৌধ সনম পারণে সকে গ্রহ্ণ করেরে।  া চট্টগ্রাম িহ্ মদরশে ¯^াাধীনতাে ইসতহ্ািরক 

উজ্জ¦ল কেরব। সতসন নগেীরত বজপয বযবস্থা্নায় সেরয়তনারমে স ুক্তিগত িহ্র াসগতা ্াওয়াে আগ্রহ্ সকাশ করেন। অনযসদরক ওশান এসমউজরমন্ট 

্াকপ সনম পারণে সবিয়টি িম্পরকপ োষ্ট্রদূতরক অবগত করে বরলন, এই ্ াকপটিরত সবসনরয়ারগ সেরয়তনাম এসগরয় আিরল ্ পিন মক্ষরত্র্ সবশাল খাত সতেী হ্রব 

এবং উেয়ই অথ পননসতকোরব লােবান হ্রত ্ ােরব। 

মময়রেে বিরবযে ্সেরসসক্ষরত সেরয়তনারমে োষ্ট্রদূত বরলন, চট্টগ্রাম ঐসতহ্যগতোরব বযবিা-বাসণজয, সশে-িাসহ্তয িবসকেুরত িমৃে। আজরকে এই 

চট্টগ্রাম িাো সবেরক অরনকাংরশ সসতসনসধত্ব করে। কােণ বতপমান িেকাে ম  সকেগুরলা বাস্তবায়ন কেরে সবরশি করে মব-িাসম পনাল, গেীে িমুদ্রবন্দে, 

কণ পফুলীে তলরদরশ িযারনল, সময়ানমাে হ্রয় চীরনে কুসম্বং শহ্ে ্  পন্ত িিক ম াগার াগ বযবস্থা ও অথ পননসতক সবরশি মজান এগুরলা বাস্তবায়ন হ্রল চট্টগ্রাম 

সবে অথ পনীসতে একটি হ্াব সহ্রিরব ্সেণত হ্রব- এরত মকান িরন্দহ্ মনই। সেরয়তনাম িব িময় উদ্ভাবনী সবিয়গুরলারক সাধানয সদরয় থারক। মি মক্ষরত্র্ 

্ পিন সশরে সেরয়তনারমে ম  অসেপ্ততাগুরলা আরে তা চট্টগ্রাম নগেীরত কারজ লাগারত আমো আগ্রহ্ী। অনযসদরক বযবিা-বাসণজযিহ্ সবসেন্ন 

অথ পননসতক সবসনরয়ারগে বযা্ারে আমো উরদযাগী হ্রত চাই। এই বযা্ারে চসিক মময়রেে িারথ ম  িব আরলাচনা হ্রয়রে তাে একটি ইসতবাচক বাতপা আসম 

আমারদে িেকারেে কারে ম্ৌৌঁরে মদব। সতসন বজপয বযবস্থা্নাে স ুক্তিগত িহ্র াসগতা সবিরয় মময়রেে সতযাশা বাস্তবায়রন তাে িেকােরক অবগত 

কেরবন বরল জানান। 

 

 

ভিয়সম্বর মেয়ক পভলভেনেুক্ত হয়ে 

চট্টগ্রায়ের কাজজর মদউড়ী ও কর্ ণফুলী োয়কণট 

 

্সলসথন বযবহ্ারেে সবরূ্ সোরবে ফরল জলাবেতা, মাটিে উব পেতা ও কণ পফুলী নদীে নাবযতা হ্রাি ্ারে। এই সব্ পয় মোধকরে চসিরকে ্সেরবশ উন্নয়ন 

স্থায়ী কসমটিে সিোরন্তে আরলারক মহ্ানগেীরক ্সলসথনমুি কেরণ আ্াতত: নগেীে কাজীে মদউেী, কণ পফুলী মারকপি ও চকবাজাে কাাঁচাবাজােরক 

আগামী ১সডরিম্বে মথরক ্সলসথনমুি কোে সিোন্ত গ্রহ্ণ কো হ্রয়রে। এই লরক্ষয চসিরকে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে েবরন িরম্মলন করক্ষ ্সেরবশ 

উন্নয়ন স্থায়ী কসমটিে িো্সত কাউক্তিলে সশবাল দাশ িুমরনে িো্সতরত্ব িংসিি বাজাে কসমটিে মনতৃবৃরন্দে িারথ এক মতসবসনময় িো অনুটিত হ্য়। 

িো্সতে বিরবয সতসন বরলন, সরতযরকই ইসতবাচক মানসিকতা সনরয় ্সলসথরনে সবরুরে মিাচ্চাে হ্রল নগেীরক ্সলসথনমুি কো দুরুহ্ হ্রব না। সতসন 

কযারম্পইন, মাইসকং, সলফরলি, সসন্ট ও ইরলকট্রসনক সমসডয়ায় সচারেে মাধযরম জনিরচতনতা িৃটি করে কম পিূচী বাস্তবায়রনে জনয মোডমযা্ ম ািণা 

করেন। নগেীরক ্সলসথনমুিকেণ সবিরয় মজলা সিাশক, মময়ে ও কাউক্তিলেগণরদে িারথ সনরয় উদ্বুেকেণ িো আরয়াজরনে জনয সতসন আহ্Ÿাান 

জানান। 

্যারনল মময়ে কাউক্তিলে মমা. সগয়াি উক্তিন বরলন, বযবহৃত ্সলসথন  ত্র্তত্র্ মফলাে কােরণ নালা-নদম পা, খাল ও নদী েোি হ্রয়  ারে। এরত করে বি পা 

মমৌিুরম নগেীরত জলজি িৃটি হ্রে  া নাগসেক দুরেপারগ ্সেণত হ্রে। তাই আমারদে আগামী সজন্মরক বাির াগয একটি শহ্ে উ্হ্াে মদয়াে সতযরয়  

নাগসেক দাসয়ত্ব সহ্রিরব ্সলসথন বজপরন েূসমকা োখরত হ্রব। সতসন চসিরকে বাজাে উন্নয়ন ও মসনিসেং কসমটিে মাধযরম আগামী একমাি উরেসখত 

বাজােগুরলারত ্ সলসথরনে সবকে সহ্রিরব টিিুয বযাগ, িুতাে মনরিে বযাগ িেবোহ্ কো হ্রব বরল জানান। 

চসিক িসচব খারলদ মাহ্মুদ ্সলসথনমুিকেরণ েূসমকা োখারক মহ্ৎ কাজ উরেখ করে বরলন, ্সলসথন সতেীরত সব্ুল ্সেমারণে কাব পন সনিঃিেণ হ্য়  া 

তা্মাত্র্া বৃক্তে করে জলবায়ুে ্সেবতপন  টিরয় ্সেরবরশে োেিাময সবনি করে। ্সলসথন ও প্লাসস্টরকে বযবহ্ারেে মাধযরম শেীরে নানাসবধ জটিল মোরগে 

িৃটি হ্য়, তাই এখনই ্সলসথন বজপন কো িমরয়ে দাসব। সতসন জনগরণে কারে ্সলসথরনে সবকে শস্ং বযারগে সা্যতা ও িহ্জলেযতা সনক্তিরতে উ্ে 

সবরশি গুরুত্ব মদন। 

িোয় কাজীে মদউেী ও কণ পফুলী মারকপরিে বযবিায়ী িসমসতে মনতৃবৃন্দো ্সেরবরশে শত্রু ্সলসথন বযবহ্াে বরন্ধ ঐকযমত ম্ািণ করেন এবং িকল 

বযবিায়ীরদে সনরয় িমরয়া্র াগী এই উরদযারগ িব পাত্মক িহ্র াসগতা কোে সতযয় বযি করেন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন িংেসক্ষত কাউক্তিলে রুমকী মিনগু), মফেরদৌসি আকবে, মারকপি ্সেচালনা কসমটিে িদিয মমা. আব্দুল জসলল, মমা. জাহ্াঙ্গীে 

আলম, মমা. মহ্ারিন মুন্না, কায়িাে আহ্রমদ মচৌধুেী, জাফে আহ্মদ সমুখ। 

 

 

মশখ হ্াসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহ্রেে উন্নসত 

 



  

 

  

চভসয়কর আরবান মহলে্ 

সাভিণস আধু্ভনকােন করার ভচন্তা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারথ আজ মোববাে সবরকরল িাইগাে্ািস্থ কর্ পারেশরনে অস্থায়ী অসফরি তাাঁে দ)রে 

মলাকাল মহ্লথ সিরস্টম িািরিইরনবসলটিে সচফ অফ ্াটিপ  ডা. মমা. িাইদুে েহ্মান মিৌজনয িাক্ষাত কেরত আরিন। িাক্ষাতকারল মলাকাল মহ্লথ্ 

সিরস্টরমে কম পকতপা ডা. িাইদুে কর্ পারেশন ্সেচাসলত আেবান সাইমাসে মহ্লথ্ িাসেপি সকেরক সকোরব আরো আধুসনকায়ন করে নগেবািীে 

মদােরগািায় সচসকৎিা মিবা ম্ৌৌঁোরনা  ায় মি বযা্ারে সবসেন্ন সস্তাবনা উত্থা্ন করেন। তাো মময়রেে কারে চসিরকে স্বাস্থয স্টযাক্তন্ডং কসমটিে কাউক্তিলে ও 

কম পকতপারদে িারথ আলা্-আরলাচনা করে কর্ পারেশন ্সেচাসলত স্বাস্থয মিবাে সবিরয় তারদে ্ক্ষ মথরক িাসব পক িহ্র াসগতাে সসতশ্রুসত মদন। সশঘ্রই এই 

ইিুযরত স্বাস্থয স্টযাক্তন্ডং কসমটিে িারথ তাো আবােও বিরবন বরল জানান। সবিক ফলসি হ্রল কর্ পারেশন ্সেচাসলত স্বাস্থয মিবাে গসত আরো বািরব বরল 

আশা কো  ায়।  

মময়ে তারদে িারথ আলর্ে মসসক্ষরত কর্ পারেশরনে ্সেেন্ন সবেরগে মিবকরদে কারজে গুরুত্ব সবরবচনা করে তারদে জনয স্বাস্থযবীমা চালু কোে উ্ে 

মতামত সদরয় মলাকাল মহ্লথ সিরস্টম িািরিইরনবসলটি কম পকতপারদে িহ্ায়তা কামনা করেন। সতসন বরলন, আমো কর্ পারেশরনে ্ক্ষ মথরক একশ শ যাে 

একটি মাতৃিদন ও ৫০ শ যাে ৩টি ও ৫০ শ যাে মজনারে হ্াি্াতাল ১টিিহ্ মমাি ৭১টি স্বাস্থযরকন্দ্র ও মাতৃিদন হ্াি্াতাল ্সেচালনা কেসে। এই মিবা 

মদরশে অ্ো্ে মকান মকান সিটি কর্ পারেশরন চালু নাই। মময়ে এই স্বাস্থযরিবা সকোরব জনগরণে কাক্তিক্ষত চাসহ্দা ্ুেন কেরত ্ারে তাে জনয 

কর্ পারেশরনে ্ ক্ষ মথরক িব ধেরণে উরদযাগ গ্রহ্ণ কো হ্রব বরল উরেখ করেন।  

এই িময় কর্ পারেশরনে িসচব খারলদ মাহ্মুদ, সধান স্বাস্থয কম পকতপা ডা. মিসলম আকতাে মচৌধুেী, সধান সশক্ষা কম পকতপা লুৎফুন নাহ্াে, মময়রেে একান্ত 

িসচব মুহ্াম্মদ আবুল হ্ারশম, অসত. সধান সহ্িাব েক্ষণ কম পকতপ হু্মায়ুন কসবে মচৌধুেী, মলাকাল মহ্থ সিরস্টরমে মিকসনকযাল এডোইজাে আবু িুসফয়ান 

সমুখ উ্সস্থত সেরলন। 

 

স্বাক্ষভরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


