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আইডিইডি’র ৫১তম প্রডতষ্ঠা িাডষ িকীতত মময়র 

প্রচডিত ডিক্ষা িযিস্থা নয় 

সৃজনিীি মানুষ ততরীর ডিক্ষা িযিস্থা চাই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, উ্সনরবসশক আমরলে সশক্ষা বযবস্থায় মকোনী হওয়া  ায় এবং মেণী িৃটি হয়। 

তাই এমন সশক্ষা বযবস্থা সরয়াজন  ারত উৎ্াদনমুখী ও িৃজনশীল সবপ্তান ও স ুক্তি সনেপে িমাজ সবসনম পাণ হরত ্ারে। 

সতসন আজ মিামবাে িকারল ইনটিটিউি অব সিরলামা ইক্তিসনয়াি প বাংলারদরশে ৫১তম সসতষ্ঠা বাসষ পকীরত ে যালী্ ূব প আরলাচনা িোয় সধান অসতসিে বিরবয 

এ কিা বরলন। আইসিইসব’ে চট্টগ্রাম মজলা সনব পাহী কসমটিে িো্ সত সরকৌশলী মমা. মনোে উক্তিরনে িো্ সতরে অনুষ্ঠারন সবরশষ অসতসি সহরিরব বিবয 

োরখন ্াহাড়তলী ওয়ািপ কাউক্তিলে মমা. ওয়াসিম উক্তিন মচৌধুেী, অসতসি সহরিরব বিবয োরখন মকন্দ্রীয় সনব পাহী কসমটিে িহ-িো্ সত সরকৌশলী জাফে 

আহরমদ িারদক, সরকৌশলী মমা. মমাখরলেুে েহমান, িারবক অধযক্ষ সরকৌশলী মমা. নুরুল কসবে, চট্টগ্রাম ্সলরিকসনক করলজ োত্র িংিরদে িারবক 

িহ-িো্ সত ও িাংসৃ্কসতক িংগঠক বীেমুক্তির াদ্ধা মদওয়ান মাকিুদ আহরমদ সমুখ। অনুষ্ঠারন ¯^াাগত বিবয োরখন মজলা সনব পাহী কসমটিে িাধােণ 

িম্পাদক সরকৌশলী মমা. জসিম উক্তিন। 

সতসন আরো বরলন, বতপমারন মদরশ মমাি জনিংখযাে সায় এক তৃতীয়াংরশে বয়ি ১৫ মিরক ৩০ বেরেে মরধয। মমাি জনিংখযাে ৬ মকাটি  ুব িমাজ। এই 

বৃহৎ কম পক্ষম  ুব িমাজরক িুষম সশক্ষায় সশসক্ষত কেরত না ্ােরল এো মদরশে জনয মবাঝা হরয়  ারব এবং মবকােরেে হাে সদন সদন বৃক্তদ্ধ ্ারব, ফরল 

মদরশে উন্নয়ন গসত হাোরব। 

সতসন উরেখ করেন, দক্ষতা বাদ সদরয় স ুক্তিে সবকাশ হয় না। তাই স ুক্তি ও দক্ষতা িাধন হরল মদশ িমৃদ্ধশালী হরব এবং অি পননসতক মুক্তি অক্তজপত হরব। 

সতসন সিরলামা সরকৌশলীরদে উরিরশয বরলন, ৪ি প সশল্প-সবলব েমবাজাে েসবষযরতে কাজ করম পে ধেণ, আরয়ে অিমতা ও েূ-োজননসতক সনো্ ত্তা, 

িামাক্তজক ও ননসতক মূলযরবারধে কাঠারমারক েীষণোরব সোসবত কেরে। মদরশে উন্নয়রন আ্নারদে অিামানয েূসমকা েরয়রে। আ্নারদে মরধয এমন 

সবীণ সরকৌশলী আরেন  ারদে প্তান ও অসেপ্ততাে োন্ডাে িমৃদ্ধ। আ্নারদে ্োমশ প সনরয় নগেীরত জলাবদ্ধতা, নালা-নদম পা িহ ম িব িমিযাগুরলা 

আরে তা িমাধান কেরত আসম আগ্রহী। এরক্ষরত্র আ্নারদে িাসব পক িহর াসগতা সরয়াজন। সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা’ে সেশন ২০৪১ বাস্তবায়রন চট্টগ্রামরক 

িব পাসধক গুরুে সদরয়রে। মিই লরক্ষয চট্টগ্রাম নগেরকও আন্তজপাসতক মারন উন্নীত কেরত আমো উরদযাগী হরয়সে। সতসন বরলন, বঙ্গবনু্ধ ¯^াাধীনতা এরন 

সদরয়রেন বরলই আমো সবসেন্নস্তরে ম্শাগত ম পাদাে আিরন আসে। তাই আমো ম  ম ই অবস্থারন আসে মিখান মিরক সনষ্ঠা ও িততাে িারি কাজ করে 

বঙ্গবনু্ধে মিানাে বাংলা সবসনম পারণ েূসমকা োখরত হরব। 

সবরশষ অসতসিে বিরবয কাউক্তিলে ওয়াসিম উক্তিন মচৌধুেী বরলন, বতপমান িেকাে মদরশে কাসেগেী সশক্ষাে উ্ে বযা্ ক গুরুোরো্  করেরে। এই লক্ষয 

সনরয় মাধযসমক সশক্ষাস্তে মিরক কাসেগেী সশক্ষারক বাধযতামূলক কোে উরদযাগ গ্রহণ করেরে। এই উরদযাগ বাস্তবায়ন হরল মদরশ দক্ষ জনশক্তি গরড় উঠরব 

ফরল মবকােরেে অসেশা্  মিরক  ুবিমাজ মুক্তি ্ারব এবং মিই িারি অ্োধসবণতা ও মাদকািক্তিে হাে করম আিরব। আরলাচনা িো মশরষ মময়ে 

আইসিইসব’ে ৫১তম সসতষ্ঠা বাসষ পকীে বণ পাঢ্য ে যাসলে উরবাধন করেন। 

 

  

প্রয়াত কাউন্সিির ডমন্টুর পডরিারতক 

৮ িাখ টাকা অনুদান ডদতিন মময়র-কাউন্সিিরগণ 

 

নগেীে ১৬ নং চকবাজাে ওয়ারিপে সয়াত জনসসয় কাউক্তিলে িাইরয়দ মগালাম হায়দাে সমন্িুে ্সেবােরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. 

মেজাউল কসেম মচৌধুেী ও কর্ পারেশরনে কাউক্তিলেগণরদে ্¶ মিরক নগদ ৮লাখ ১০হাজাে িাকা অনুদান মদয়া হরয়রে। 

কর্ পারেশরনে িাইগাে্ািস্থ অসফরিে মময়ে দ)রে আজ মিামবাে দু্ুরে কাউক্তিলে সমন্িুে স্ত্রী মমরহরুন সনো খানরমে হারত অনুদারনে মচক হস্তান্তে 

করেন মময়ে।  

এিময় ্যারনল মময়ে সগয়াি উিীন, কাউক্তিলে মমাবােক আলী, মমা. নুরুল আসমন, নুরুল আলম, আশোফুল আলম, আবুল হািনাত মবলাল, আবদুি 

োলাম মািুম, কর্ পারেশরনে সধান ¯^াাস্থয কম পকতপা িা. মিসলম আকতাে মচৌধুেী, অসতসেি সধান সহিাবে¶ণ কম পকতপা হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী, মময়রেে 

একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম উ্সস্থত সেরলন। 

অনুদান সদান উ্ল¶রা আরয়াক্তজত অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, িাইরয়দ মগালাম হায়দাে সমন্িু 

একজন জনসসয় কাউক্তিলে ও জনদেদী িমাজরিবক সেরলন। ম  কােরণ সতসন িব পাসধকবাে কাউক্তিলে সনব পাসচত হন। মৃতুযকারলও সতসন কাউক্তিলে 

সেরলন। এরত সতসন করতািা জনসসয় ও সন¯^াাি প মানবদেদী িমাজরিবক সেরলন তাাঁে সমান মমরল। 

িমাজরিবা ও োজনীসতরক হাসতয়াে করে সতসন দুনীসতে আেয় সনরয় সনরজে ্সেবারেে জনয মকান িহায় িম্পসত্ত ও নগদ উ্াজপন করে  ানসন। সতসন 

বরলন বতপমান িমারজ তাাঁে মরতা মানুষ সবেল।  ুরগ  ুরগ সমন্িুে মরতা কাউক্তিলেো িমারজ িবাে কারে অনুকেণীয় হরয় িাকরবন। মময়ে বরলন, আমো 

িবিময় সমন্িুে ্সেবারেে িুখ দুুঃরখে িািী হরয় মখাাঁজ খবে সনরয় ্ারশ িাকাে মচিা কেরবা। 

 

চডসতকর ভ্রামযমাণ আদািত 

পূি ি ডিতরাজিাহ আ/এ মেতক অবিধ দখিদারতদর 

উতেদ পূি িক চডসতকর ১৭ কাঠা জডম উদ্ধার 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মিামবাে আকবেশাহ িানাধীন উত্তে ্াহাড়তলী এলাকায় উরেদ অসে ান ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযাক্তজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযাক্তজরেি জাহানাো মফেরদৌি’ে মনতৃরত ্ূব প সফরোজশাহ আ/এ কর্ পারেশরনে মাসলকানাধীন জায়গা মিরক অনবধ 

দখলদাে উরেদ ্ূব পক ১৭ কাঠা জসম সিটি কর্ পারেশরন এরেি শাখা ও সরকৌশল সবোরগে সসতসনসধরক বুক্তঝরয় মদওয়া হয়। এই িময় োস্তায় সনম পাণ 

িামগ্রী মেরখ িব পিাধােরনে চলাচরল সসতবন্ধকতা িৃটিে দারয় এক বযক্তিরক ৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

অসে ানকারল মযাক্তজরেিগণরক িহায়তা সদান করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবোরগে কম পকতপা, কম পচােী, চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ ও ৩০ 

আনিাে বযািাসলয়রনে িদিযো। 

 

স্বাক্ষডরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


