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আইএবি’র প্রবিষ্ঠা িাবষ িকীর সমাপনী অনুষ্ঠানন মময়র 

চট্টগ্রানমর উন্নয়নন চবসক ও চউক এনক অপনরর পবরপূরক 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রারমে উন্নয়রন সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা অরনকগুরলা মমগা সকল্প সিরয়রেন। 

মি-গুরলা বাস্তবায়ন হরয়রে বা হরে  ারে। এ মেরে চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে অসে াোয় িমৃ্পক্ত মিবা িংস্থাগুরলাে মরধে অনেেম চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কেৃপ্ ে। এই িুই িংস্থারক এক িারে কাজ কেরে হরব এবং ্ােস্পসেক িমš^ময়ে মাধেরম মমগা সকল্প বাস্তবায়ন করে চট্টগ্রামরক 

একটি আন্তজপাসেক মান িম্পন্ন নগেী সহরিরব গরে মোলাে সয়াি অবোহে োখরে হরব। আজ শসনবাে িন্ধ্োয় ইঞ্জিসনয়াি প ইনসিটিউ সমলনায়েরন 

ইনসিটিউি অব আেসকপরিে চট্টগ্রাম চোপ্টারেে সসেষ্ঠা বাসষ পকী উ্লরে িু’সিন বো্ ী অনুষ্ঠান মালাে িমা্ নী অনুষ্ঠারন সধান অসেসেে বক্তরবে সেসন 

একো বরলন।  

সেসন আরো বরলন, গেীে িমুদ্র বন্দে, মব-িাসম পনাল, বঙ্গবনু্ধ্ িোরনল, সমেিোই ইরকাসনম মজান, সবিুেৎ মকন্দ্রিহ ম  িকল মমগা সকল্প বাস্তবায়ন হরে োে 

মসসেরে চট্টগ্রাম একটি গুরুত্ব্ূর্ প অবস্থারন িাাঁসেরয়  ারব। োই চট্টগ্রারমে অ্াে িম্ভাবনাে সবষয়টি আন্তজপাসেকোরব ¯^ীীকৃে হরয়রে। িুেোং চট্টগ্রাম 

শুধু একটি অঞ্চল নয়, জােীয় ও ববসশ^ক উন্নয়রনে মকন্দ্রসবন্দরুে ্সের্ে হরয়রে। এ কােরর্ চট্টগ্রামরক এসগরয় সনরে হরল চসিক ও চউকিহ িকল মিবা 

িংস্থাে িমš^ময়ে সবষয়টি আমরল এরন আমারিেরক কাজ কেরে হরব। এই চট্টগ্রাম নগেী মকান বেঞ্জক্তে নয়, মময়রেে নয় বা সিসিএ’ে মচয়ােমোরনে নয়, 

সসেটি নাগসেরকে। োই আমারিে িকরলে িমšসী^ে িাসয়ত্ব ও কেপবে  ো েোরব ্ালন কেরে হরব। িৃশেমান িমিোগুরলা সচসিে করে োে িমাধারন 

বাস্তবমূসখ ্িরে্ সনরে হরব। ্সেসস্থসে সবরবচনায় সসেষ্ঠানগে িাংঘসষ পক সবষয়গুরলারক এসেরয় সগরয় ্ােস্পসেক িহর াসগোে মানসিকো সনরয় কাজ 

কেরে হরব।  

মময়ে বরলন, আমারিে ঐসেরহেে িারেে স্থা্ ো কলাে একটি ঐসেহাসিক িম্পকপ সবিেমান, সমশরেে স্ োসমে, োজমহলিহ অরনক সাচীন স্থা্ না 

আমারিে ্ূব পিূেীরিে মমধা ও মনরনে বশসল্পক সনিশ পন মেরখ মগরে। েরব স ুঞ্জক্ত এবং সবপ্তান মনষ্কোে আরলারক বেপমান ও েসবষেরেে িারে নেুন 

ম াগিূে েচনায় স্থ্সে ও সরকৌশলীরিে োবনা সচন্তায় আধুসনকোে সায়সগক কলা মকৌশল সরয়াজন। আশা কসে আজরকে স্থ্সে ও সরকৌশলীগর্ মি 

িৃটিেসঙ্গ সনরয় কাজ করে  ারেন। ্ূরব পে িকল িুকৃসেে জনে আমো ম মন গব প মবাধ কসে একই োরব আমারিে কারজে জনে  ারে েসবষেে সজন্ম গব প 

মবাধ কেরে ্ারে মিই ধেরনে সকেু িৃিান্ত ও সনিশ পন অবশেই মেরখ ম রে হরব।  

সবরশষ অসেসেে বক্তরবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কেৃপ্ রেে মচয়ােমোন জসহরুল আলম মিাোষ বরলন, চট্টগ্রারমে উন্নয়রন এবং জলাবদ্ধো সনেিনিহ ম  িকল 

সকল্প বাস্তবায়রন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কেৃপ্ রেে উ্ে িায় িাসয়ত্ব বরেপরে ো বাস্তবায়রন চসিকিহ সরেেকটি মিবা িংস্থাে িহর াসগো সরয়াজন। আমো 

এরক অ্রেে উ্ে মকানোরব মিাষ চা্ারে ্াসেনা। োই একিারে একটি িমšসী^ে বেবস্থা্ নায় সকল্পগুরলা বাস্তবায়ন কেরে ্ােরল শুধু চট্টগ্রাম নয়, 

িাোরিরশে মঙ্গল ও কলোন সনঞ্জিে হরব। সেসন নেুন সজরন্মে স্থ্সেরিে মিরশে অে পননসেক উন্নয়রন অবকাঠারমাগে স্থা্ নায় িৃজনশীল সচন্তা োবনা 

সরয়ারগে আহŸীান জনান।  

বাস্তুই চট্টগ্রাম চোপ্টারেে মচয়ােমোন স্থ্সে আসশক ইমোরনে িো্ সেরত্ব স্থ্সে সবজয় োলুকিাে ও সিনসেয়া শবনরমে িঞ্চলনায় িু’সিনবো্ ী অনুষ্ঠারন 

িমা্ নী সিরন আরো বক্তবে োরখন-িারবক িো্ সে জালাল আহমি। উ্সস্থ সেরলন-স্থ্সে সবধান বগুয়া, আহরমি ঞ্জজনু্নে মচৌধুেী, নগে ্সেকল্পনাসবি 

মমা. শাহীনুল ইিলাম খান, নাজমা িুোইয়া খান, নাজমুল লসেফ (িুহাইল)িহ ঢাকা ও চট্টগ্রারমে স্থ্সে ও োে-োেীগর্। 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


