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এইচ.এস.সস পরীক্ষার্থীদের টিকা প্রোন কর্ মসূচীর উদবাধন কদরন মর্য়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনা মহামােী সশক্ষার্থীরেে ম  ক্ষসি করেরে িা অ্ূেনীয়। বাংলারেশ িেকাে 

অরনক উন্নি মেরশে আরগ েযাকসিন মেয়াে িুর াগ িৃসি করেরে এবং সশক্ষা সসিষ্ঠান বন্ধ োখায় সশক্ষার্থীরেে করোনা োইোি িংক্রমন মর্থরক েক্ষা 

ম্রয়ে। আজ মঙ্গলবাে িকারল নগেীে ইস্পাহানী মমারে িযাে মসেি ব্রাউন সু্করল এইচ.এি.সি ্েীক্ষার্থীরেে করোনাে টিকাোন কম পিূসচে উরবাধন কারল 

সিসন একর্থা বরলন। সিসন আরো বরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে েূেেশী মনিৃরেে কােরেই এটি িম্ভব হরয়রে।  া বসহিঃসবরে সশংসিি। মময়ে করোনা 

োইোি িংক্রমন সসিরোধ ও িুেক্ষাে জনয এইচ.এি.সি ্েীক্ষার্থীরেে ্েীক্ষা শুরুে আরগই শিোগ টিকাে আওিায় এরন এইচ.এি.সি ্েীক্ষা শুরু কো 

হরব বরল আশাবাে বযক্ত করেন। সিসন বরলন, িেকারেে ্সেকল্পনা আরে িকল সশক্ষার্থীরক টিকে আওিায় আনাে, িব সমসলরয় আমো অরনক উন্নি 

মের র শে িুলনায় োল আসে। সিসন ্েীক্ষার্থীরেে িেকাে সনরেপসশি স্বাস্থ্যসবসধ মমরন ্েীক্ষায় অংশগ্রহরনে আহŸ ান জাসনরয় িারেে িফলিা কামনা 

করেন।   

 

আওয়াজ ফাউদেশন ডায়ালদে মর্য়র 

শ্রসর্ক র্াসলক সুসম্পকম মরদেই োদর্ন্টস ম সশল্পদক এসেদয় সনদে হদে 

 

ম  মানুষ সনরজে শ্রম সবক্রক্র করে সকেু উৎ্ােন করে মিই মশ্রষ্ঠ মানুষ। নােীো আসেম  ুগ মর্থরক কম পরক্ষরে  ুক্ত সেরলন। এে্েও িমাজ িারেে অবলা 

সহরিরব আখযাসয়ি কেি। সকন্তু আজ বাংলারেশ গারমন্টি সশরল্পে উৎ্ােরনে িারর্থ নােীো জসেি হরয় অর্থ পননসিক মক্ষরে এক সবপ্লব িাধন করেরে। 

বঙ্গবনু্ধ নােীরক ম োরব মূলযায়ে করে এসগরয়  াওয়াে ¯^প্ন মেরখসেরলন িা বাস্তব রূ্ সেরয়রেন বাংলারেরশে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা। কম পরক্ষরে সকংবা 

গৃরহ নােীরেে সসি িসহংিিা সসিরোরধ িুসশক্ষাে মকান সবকল্প মনই। বঙ্গবনু্ধ কেযা সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে েুেেসশ পিা ও নােী বান্ধব নীসিে কােরন 

বাংলারেশ নােীে ক্ষমিায়ন ঘরেরে এবং কম পরক্ষরে নােী ্ুরুষ মেোরেে না র্থাকাে ফরল বাংলারেশ সবরে উন্নয়রনে মোল মরেরল ্সেনি হরয়রে। িরব 

মক্ষে সবরশরষ ম খারন নােী সন পািন ও নােীরেে সসি িসহংিিা ঘিরে িা সসিরোরধে সশািন ও আইনশৃক্সখলা বাসহনীরক আরো করোে হরি হরব। 

গারমরন্টি প সশল্প কােখানা অসফি িব মক্ষরে শ্রসমক মাসলক ্ােস্পসেক িুিম্পরকপে মাধযরম উন্নয়ন েোšস ^ি কেরি হরব। নােী অসধকাে িংগেন 

আওয়াজ ফারেশরনে উরেযারগ চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন বািাসল সহলস্থ্ নগে েবরন শ্রসমক সনো্ ত্তা সবষয়ক িংলার্ সধান অসিসর্থে বক্তরবয মময়ে 

মেজাউল কসেম মচৌধুেী এ কর্থা বরলন।  

আওয়ারজে সনব পাহী ্সেচালক নাজমা আক্তারেে িো্ সিরে োয়ালগ অনুষ্ঠারন সবরশষ অসিসর্থে বক্তরবয সবক্রজএমই সর্থম িহ িো্ সি সিয়ে নজরুল 

ইিলাম বরলন, মেরশে অরধ পক জনিংখযা নােী। িারেে উন্নয়ন না হরল মেরশে িাসব পক উন্নয়ন কখনও িম্ভব হরব না। সিসন ্াসেবাসেক, িামাক্রজক, োষ্ট্রীয় ও 

ধমীয় অনুশািরনে িারর্থ িারর্থ সসিষ্ঠারনে ম  িকল সনয়মনীসি ও আইন েরয়রে  িা ্ুক্সখানু্ুক্সখোরব মমরন চলরল িমারজ নােীরেে উ্ে িসহংিিা 

অরনকাংরশ করম আিরব বরল মি সকাশ করেন।  

সবরশষ অসিসর্থে বক্তবয োখরি সগরয় সবক্রজএমই ্সেচালক এম. মসহউক্রিন মচৌধুেী বরলন, গারমন্টি প সশরল্প িমারজে অবরহসলি নােীরেে সনরয় কাজ করে 

 ারে। িারেে অসধকাে িুসনক্রিি কোে জনয সশক্ষা ও ¯^ ারস্থ্যে সেরক নজে সেরি হরব।    

িো্ সিে বক্তরবয আওয়াজ ফাউেরনশরনে সনব পাহী ্সেচালক নাজমা আক্তাে বরলন, নােীে জনয সনো্ ে কম প্ সেরবশ িৃটি কেরি ্ােরল ম্াষাক সশল্প 

ও কােখানাে শ্রসমকো মবেঁরচ র্থাকরব এবং ম্াষাক সশল্প সেরয় বাংলারেশ সবরশ^ উন্নি মেরশ ্সেনি হরব।  

এ িময় আরো বক্তরবয োরখন কাউক্রিলে মজিসমন ্ােেীন মজিী রুমকী মিনগু), মময়ে একান্ত িসচব আবুল হারশম, আওয়ারজে সরজক্ট অসফিাে 

ইিোি জাহান মচৌধুেী, নােী মনেী মজিসমন িুলিানা ্ারু মেউ ইউসনয়রনে িারলহা আক্তাে শাসহো আক্তাে মায়া নািসেন আক্তাে, নাজমুন নাহাে ্সল, 

মসনরুজ্জামান মািুম, মমািঃ িাইফুল ইিলাম এবং সশল্প ্ুসলরশে উধ পিন কম পকিপািহ শ্রসমক মনিৃবৃন্দ। 

 

মসৌন্দর্ ম েধ মদনর নীসের্ালা প্রণয়ন করদে চসসক 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমাহাম্মে মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন,  ুরগা্ র াগী নীসিমালা সেয়রনে মাধযরম চট্টগ্রাম মহানগেীরক নান্দসনক ও 

বাির াগয িবুজনগেী সহিারব গরে মিালা হরব। আজ সিটি কর্ পারেশরনে বািাসলসহলস্থ্ মময়ে এে কা পালরয়ে চসিরকে মিৌন্দ পবধ পন িংক্রান্ত নীসিমালা 

সবষয়ক  আরলাচনায় সিসন একর্থা বরলন। নীসিমালাে সবসেন্ন সেক সবরেষন করে মময়ে বরলন, মন্ত্রোলরয়ে সনরেপশক্ররম এে নীসিমালারক চট্টগ্রাম সিটি 

কর্ পারেশন মিৌন্দ পবধ পন নীসিমালা ২০২১ নারম অসেসহি হরব। নীসিমালায় ২১টি অনুরেে িংর াক্রজি হরয়রে। এরি সধান সনব পাহী কম পকিপাে িো্ সিরে 

৭ (িাি) িেিয সবসশি কসমটি মিৌন্দ পয বধ পন সকরল্পে সস্তাব  াচাই বাোই ও মূলযায়রনে মাধযরম মময়ে বোবে উ্স্থ্া্ ন কেরবন। নীসিমালাে উরেখ ম াগয 

অনুরেে গুরলা হরে মিৌন্দ পবধ পন সকরল্পে উরিশয, সকল্প গ্রহরেে মক্ষেিমূহ, সকল্প বোরিে ্দ্ধসি, মিৌন্দ পবধ পন িংক্রান্ত কসমটি, সকরল্পে আরবেন 

সক্রক্রয়া, সকল্প অনুরমােরনে মক্ষরে সবরবচয সবষয়িমূহ, সকল্প  াচাই বাোই অনুরমােন, সকরল্পে মময়াে , িালাসম-োো ও ইজাো মূলয ্সেষে, চুক্রক্তে 

খিো অনুরমােন, ইজাো চুক্রক্ত নাবয়ন, ইজাো চুক্রক্তে বাসিল, মময়াে ্ুসিপে ্ূরব প চুক্রক্ত বাসিল, সর াজয আইন ও নীসিমালা অনুিেন, ইজাোকৃি েুসমে 

¯^ ার্থ প হস্তান্তে বা িাব-লীজ সোন, মিৌন্দ পবধ পন িংক্রান্ত সবষরয় নগে ্সেকল্পনা শাখাে োসয়ে। নীসিমালা  র্থা র্থ অনুিেন ও বাস্তবায়রনে মাধযরম চট্টগ্রাম 

মহানগেীে মিৌন্দ পবধ পরন নিুন মাো  ুক্ত হরব বরল মময়ে আশাবাে বযক্ত করেন।  

এিময় উ্সস্থ্ি সেরলন চসিক সধান সনব পাহী কম পকিপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, িসচব খারলে মাহমুে, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, সধান 

োজস্ব কম পকিপা মমা. নজরুল ইিলাম, মস্পশাল মযাক্রজরেি জাহানাো মফেরেৌি, আইন কম পকিপা জসিম উক্রিন, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল 

হারশম, োজস্ব কম পকিপা শারহো খািুন, নগে ্সেকল্পনাসবে আব্দেুাহ আল ওমে, েূিম্পে কম পকিপা জসিম উক্রিন মচৌধুেী সমুখ। 

 

স্বাক্ষসরে/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত োসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


