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চসিক মেয়রেে িারে িাক্ষারে করিার াে োষ্ট্রদেূ 

করিার া েুিসিে িংখ্যাগসেষ্ঠ োষ্ট্র হরিও 

বাংিারদরেে েরো ধে মসিেরেক্ষ 

 

বাংলারেরশ সন ুক্ত করিারোে সথম োষ্ট্রেূত গুনাে ইউসেয়ারক (Guner Ureya) চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে অস্থায়ী েবরনে মময়ে ে)রে ¯^াাগত 

জানান চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। সতসন োষ্ট্রেূরতে উরেরশে বরলন, করিারো ইউরোর্ে একটি কু্ষদ্র মুিসলম মেশ হরলও আমারেে 

বাংলারেরশে মরতা মেশটিে িমাজ অরনকিা ধম পসনরের্ক্ষ। অনেসেরক আমারেে নোয় মুক্তক্ত ুদ্ধ করে মেশটি ২০০৮ িারল স্বাধীনতা ম্রয়রে। সতসন আরো 

জানান চট্টগ্রাম ্ৃসথবীে অনেতম সধান সাকৃসতক িমুদ্র বন্দে এবং এই বন্দে নগেী বারষ্ট্রে অথ পননসতক হৃেস্ ন্ড। চট্টগ্রাম বন্দে িম্প্রিােণ, মব-িাসম পনাল, 

গেীে িমুদ্র বন্দে সনম পাণ, কণ পফুলী তলরেশ সেরয় িোরনল সনম পাণ বাস্তবায়রনে ্রথ। তাই চট্টগ্রাম নগেীে গুরুত্বও বহুমাক্তিক। সবরেে িকল সারে চট্টগ্রাম 

অ্াে িম্ভাবনাময় উব পে অথ পননসতক শক্তক্ত সহরিরব িমােৃত। সতসন অসতসথরক অবগত করেন ম , মেরশে ১২টি সিটি কর্ পারেশরনে মরধে চট্টগ্রাম অনেতম 

এবং সশক্ষা ও সচসকৎিা মক্ষরি বেসতক্রমী অবোন োখরে। এখারন চসিরকে ্সেচালনায় ৬০টিে মবসশ সশক্ষা সসতষ্ঠান ও ৫০টিে মবসশ ¯^াাস্থেরিবা মকন্দ্র 

েরয়রে। এোড়া নাগসেক মিবা সোরন অথ পবহ একাসধক সকল্প বাস্তবাসয়ত হরয়রে,  া জাতীয় অথ পনীসতরত গুরুত্ব্ূণ প সোব মফরলরে। করিারো ¯^াাধীন 

মেশ সহরিরব ইরতামরধে আমারেে িারথ কূিননসতক িম্পকপ স্থা্ ন হরয়রে।  াে মধেসেরয় েুই মেরশে মরধে চমৎকাে সি্ক্ষীয় িম্পরকপ আরো ফলসিূ হরব 

বরল সতসন আস্থা সকাশ করেন। সতসন বঙ্গবনু্ধ তনয়া সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে মনতৃরত্ব ২০৪১িারল উন্নত মেরশ রূ্ােে হরব বরল সতেয় বেক্ত করেন। 

করিাোে োষ্ট্রেূত গুনাে ইউসেয়া চট্টগ্রাম নগেীে সাকৃসতক মিৌন্দর প মুগ্ধতা সকাশ করে বরলন, এখারন এরি  সচত্তিুখ উ্রোগ করেসে। তাই চট্টগ্রারমে 

সসত আমাে সারণে িান মবরড়রে। অনেসেরক ২০১৭িারল ২৭ মফব্রæয়ােী করিাো সজাতন্ত্ররক ¯^াাধীন োষ্ট্র সহরিরব ¯^াীকৃসত মেয় বাংলারেশ। এজনে 

আমো এরেরশে জনগরণে সসত কৃতপ্ত। আমারেে মেশটিরত ¯^াাধীনোরব মত সকারশে িুর াগ েরয়রে। চট্টগ্রাম নগেীে মরতা আমারেেও ইিলামী 

ঐসতরহেে অরনক স্থা্ না আরে  া ্ পিকরেে আকৃষ্ট করে। মুিসলম িংখোগসেষ্ঠ মেশ হরলও আমারেে মেরশ সবসেন্ন িম্প্রোয় ও জাসত মগাষ্ঠীে মানুষ 

মিৌহােপে্ূণ প ্সেরবরশ বিবাি করে মেরশ ধম পসনের্ক্ষতা বজায় মেরখ মেশরক উন্নয়ন ও অগ্রগসত ্রথ এসগরয় সনরয়  াক্তি। চট্টগ্রারমে ম  অথ পননসতক 

গুরুত্ব েরয়রে তাে  থাথ প বেবহাে শুধু বাংলারেশ নয়, িাোসবরেে জনেই  রথষ্ঠ অথ পবহ বরল সতসন অসেমত বেক্ত করেন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, ্োরনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্তেন, কাউক্তিলে আব্দিু িালাম মািুম, সধান 

োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, মময়রেে একাে িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, সধান ¯^াাস্থে কম পকতপা ডা. মিসলম আখতাে মচৌধুেী সমুখ। 

 

  

 

 

বােইোড়া খ্াি খ্িি ও আে বাগাি িড়ক উন্নয়ি 

প্রকল্প উরবাধি কেরবি েন্ত্রী োজুি ইিিাে এে.সে 

 

আগামী ২৭নরেম্বে িকারল স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রী তাজুল ইিলাম এম.স্  চট্টগ্রাম নগেীে বহোেহািস্থ বােই্াড়া খাল খনন কাজ 

এবং আমবাগান মোরডে উন্নয়ন কারজে উরিাধন কেরবন। বােই্াড়া খাল খনন কাজ মাইজ্াড়া তাজুল ইিলাম সবেোলয় িংলগ্ন স্থারন উরিাধন কো 

হরব। চট্টগ্রাম মহানগেীে জলাবদ্ধতা সনেিরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনরক বােই্াড়া মথরক কণ পফুলী নেী ্ পে ৩২৬ মকাটি িাকা বেরয় খাল খনন সকল্প 

২০১৭ িারলে নরেম্বরে একরনক িোয় অনুরমােন মেয়া হয়। ইসতমরধে েূসমে অসধগ্রহণ মূলে বৃক্তদ্ধে কােরণ সকল্পটি ১২৫৬ মকাটি িাকায় িংরশাসধত হরয় 

একরনক িোয় ্ুনোয় অনুরমােন মেয়া হয়। সকরল্পে অধীরন ২৫.২৩৫ একে েূসম অসধগ্রহরণে মাধেরম ২.৯ সক.সম. খাল, খারলে েুই্ারশ ২০সফি 

সশরস্তে ৫.৫ সক.সম ফুি্াত িহ োস্তা সনম পাণ কো হরব। এই েূসম অসধগ্রহরণে জনে চসিক কতৃপক চট্টগ্রাম মজলা সশািনরক ৯১১.৮৭ মকাটি িাকা সোন 

কো হয়। মজলা সশািন ২০ মিরেম্বে ২০২১ এ ৬.৯৫ একে েূসম চসিকরক েখল হস্তােে করে। ২০২৪িারলে জলুাইএে মরধে সকল্পটি মশষ কোে মময়াে 

সনধ পােণ কো হরয়রে। অনেসেরক গত ২০১৯ িারল আমবাগারন ২৮৭৫ সমিাে দের্ঘ পে ও ১২সমিাে সশস্থ োস্তাে উন্নয়ন কাজ িেকাে ও চসিরকে ম ৌথ 

অথ পায়রন ১১মকাটি ৫২লক্ষ িাকা বেরয় শুরু কো হয়। োস্তাে েু্ারশ ৩৫০০সমিাে নালা, ৩১১০সমিাে ফুি্াত ও ৩৬৫সমিাে সসতরোধ মেয়াল সনম পাণ কো 

হয়। এ সকল্পটিে কাজ িমা) হওয়ায় মাননীয় মন্ত্রী মরহােয় তা উরিাধন কেরবন। 
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জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


