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চট্টগ্রাম নগরীতে দ’ুটি প্রকল্প উতবাধনকাতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

সুশাসন ছাড়া উন্নয়ন কখতনা অর্ থবহ হয় না 

 

স্থানীয় িেকাে ্ল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রী মমা. তাজলু ইিলাম এমস্  বরলরেন, বঙ্গবনু্ধ  ুদ্ধ সবধ্বস্থ বাংলারেরশ সিরে এরি ম াষণা করেসেরলা এত ধ্বংি ও 

মৃতয ুে ্েও ম  মাটি ও মানুষ ম্রয়সে তা সেরয়ই মিানাে বাংলা গরে েুুঃখী মানুরষে মুরখ হাসি মিািারত চাই। আজ সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা তাাঁে স্ তাে 

সতুয় অনু ায়ী মাটি ও মানুরষে িমš^ময় মেশরক সবরশ^ উন্নয়রনে মোল মরেরল ্সেণত করেরেন। সতসন আরো বরলন, িুশািন োো মকান উন্নয়ন 

অর্ পবহ ও জনকলুাণমূসখ হয় না। জনগরণে আকাক্সখা, চাওয়া-্াওয়াে িটিক সসতিলনই হরলা সকৃত, িুেূে সিােী ইসতবাচক উন্নয়ন। এই িতুিা 

জনসসতসনসধরেে উ্লসি করে জনগরণে িারর্ সমরশ ম রত হরব।  

সতসন আজ শসনবাে িকারল নগেীরত জলাবদ্ধতা সনেিরন ৬নং ্ূব প মষালশহে ওয়ারেপ বােই্াো খাল খনন সকল্প বাস্তবায়ন এবং ১৩নং ্াহােতলী 

ওয়ারেপ আমবাগান িেক উন্নয়ন মশরষ উরবাধন অনুষ্ঠারন সধান অসতসর্ে বক্তরবু সতসন একর্া বরলন।  

সতসন আরো বরলন, বঙ্গবনু্ধ  ুদ্ধ সবধ্বস্থ বাংলারেশ ্ুনগিরন  খন ব্রত হরয়সেরলন তখন খুব মবসশ িময় সতসন ্ানসন। ৭৫’ে ১৫ আগস্ট তাাঁরক ি্সেবারে 

সনম পম োরব হতুাে ্ে ২১ বেে মেশ ্াসকস্তানী োবধাোয় ্সেচাসলত হরয়রে এবং আমো মগালারম ্সেণত হরয়সেলাম। এখন আমো মুক্ত হরয়সে এবং 

বাংলারেশ  ুরে োাঁসেরয়রে।  

স্থানীয় িেকাে মন্ত্রী আরো বরলন, চট্টগ্রাম িাো মেরশে অর্ পননসতক হৃেস্ ণ্ড এবং িমৃদ্ধদ্ধ ও উন্নয়রনে স্বণ প েুয়াে। এই িতুটিরক সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা 

উ্লসি করেন সবধায় চট্টগ্রারম একাসধক মমগা সকল্প বাস্তবায়ন করেরেন এবং কেরত  ারেন। এিব সকল্প চট্টগ্রারমে অর্ পননসতক গুরুত্বরক বাোরব এব 

তাে বুাস) জাতীয় স্তে ম্সেরয় ববসশ^ক ্ পায় ্ পন্ত সিাসেত হরব।  

সতসন আরো উরল্লখ করেন, নগেীে মাসলক সিটি কর্ পারেশন। নগেীে িকল উন্নয়রন সিটি কর্ পারেশরনে িমৃ্পক্ততা ও মেখ-োরলে োসয়ত্বও তারেে র্াকরত 

হরব। সিটি কর্ পারেশরনে িক্ষমতাে জনু আরয়ে ্সেসধ বাোরনা সরয়াজন। শুধুমাত্র িেকাসে বোরে মিকিই উন্নয়ন িম্ভব নয়। তাই সনরজরক আয় 

বদ্ধপরনে নতযন নতযন উ্ায় অšর ^ষন কেরত হরব। সতসন বরলন, ম াগার াগ খাত উন্নয়রনে ্ূব পশতপ। সবরশষ করে চট্টগ্রাম বন্দে নগেী এখারন নতযন নতযন 

অর্ পননসতক অঞ্চল ও মব-িাসম পনাল হরে। কণ পিুলীে তলরেশ সেরয় িুারনল হরয়  াওয়ায় চট্টগ্রাম ্সেণত হরব ওয়ান সিটি িয -িাউন সহরিরব। এ কােরণ 

চট্টগ্রাম নগেীে িেকগুরলাে ম াগার ারগে ্সেসধ ও গুরুত্ব বােরব। তাই নগেসে মিকিই িেক ম াগার াগ বুবস্থা্ না উন্নয়ন চসিকরক সরয়াজনীয় বুাক-

আ্ সেরত হরব। মন্ত্রী নগেীে খাল গুরলাে মিনা ও আবজপনা অ্িােরণ একটি অতুাধুসনক ও কা পকে  াসন্ত্রক িেঞ্জাম হয ইল হােবাে স্টাে চসিকরক মেরবন 

বরল আশ^ াি মেন।  

সবরশষ অসতসর্ে বক্তরবু স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে সিসনয়ে িসচব মহলালউেীন আহমে বরলন, জাতীয়, আঞ্চসলক ও ববসশ^ক ্সেমণ্ডরল চট্টগ্রারমে 

গুরুত্ব ম -োরব বােরে মি তযলনায় চসিরকে ক্ষমতা ও আসর্ পক িক্ষমতাে ্সেসধ বারেসন। সতসন বরলন, িারবক মময়ে এ.সব.এম মসহউদ্ধেন মচৌধুেী ম  ্ন্থা ও 

মকৌশল এবং িৃজনশীলতায় চসিকরক ¯^সনেপে করে সেরলন মি জনু মিবা ও উন্নয়ন কাজ কখরনা গসতহাো হয়সন। এমনসক িেকাসে মর্াক বোরেে জনুও 

অর্ক্ষা কেরত হয়সন। সতসন চসিরকে নতযন আয়বদ্ধপক সকল্প বাস্তবায়রনে উ্ে গুরুত্বারো্  করে বরলন, এ জনু ্সেকল্পনা ও িৃজনশীলতা সরয়াজন। 

স ুদ্ধক্ত ও মকৌশল উদ্ভাবনী প্তান অর্ পননসতক িক্ষমতারক সাণ শদ্ধক্ত সেরত ্ারে।  

িো্ সতে বক্তরবু চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, আমারেে আরয়ে উৎি সবরশষ করে োজ¯^। আরয়ে ্সেসধ খুবই িীসমত। এই িীসমত 

আরয় িাধু ও িামর্ পু সেরয় উন্নয়ন কম পকাণ্ড ও বুয় সনব পাহ কেরত সহমসিম মখরত হয়। তাই িেকাসে মর্াক বোে না র্াকরল উন্নয়ন মর্রম র্াকরব। তাই 

িেকােরক এই সবষয়টি োবরত হরব। সতসন আরো বরলন, চট্টগ্রারমে মিবা িংস্থাগুরলাে িকল কারজে িমš^ময়ে োসয়ত্ব সোন বে কর্া নয়, এরত কারজে 

কাজ সকেয ই হয় না। তাই সরয়াজন আইনগত ক্ষমতা মেয়া।  

মময়ে জানান, জলাবদ্ধতা সনেিরণ মমগা সকরল্প নগেীে ৩৬টি খালরক অন্তেূপক্ত কো হরল ম  খালগুরলা এে বাইরে েরয়রে মিগুরলারক ্ুনরুদ্ধাে ও 

খনরনে জনু সিটি কর্ পারেশনরক োসয়ত্ব ও সকল্প না মেয়া ্ পন্ত নগেীরত শতোগ জলাবদ্ধতা সনেিন হরব না।  

সতসন আরো বরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ্ পা) মেদ্ধসং গ্রাউরেে অোব েরয়রে।  াে কােরণ বজপু সেিাইসিসনং বুবস্থায় সহমসিম মখরত হরে। তাই 

চসিক কতৃপক মন্ত্রণালরয় বজপু  সেিাইসিন ম  সকল্পগুরলা ম্শ কো হরয়রে। মিগুরলা বাস্তবায়রন মন্ত্রীে েৃটি আকষ পন করেন। অনুসেরক চসিরকে োজ¯^ 

আোরয় অনুতম খাত মেে লাইরিস খাত। সকন্তু নগেীে বুবিায়ীগণ বতপমারন এই মেে লাইরিস কেরত আগ্রহ হাসেরয়রে। কােণ একটি ্াাঁচশত িাকাে 

মেে লাইরিস কেরত হরল তারেে সতন হাজাে িাকাে কে সেরত হয়। এটি িাধােণ বুবিায়ীরেে জনু মবাঝা। তাই এই সবষয়টি েসহত কোে জনুও মন্ত্রীে 

হস্তরক্ষ্ কামনা করেন। 

এোো স্থানীয় িেকাে মন্ত্রী মমা. তাজলু ইিলাম আজ চসিরকে ্ুোতন নগে েবরনে মক.সব আবেুি িাত্তাে সমলনায়তরন চসিক কাউদ্ধসলরেে সিটি 

কর্ পারেশন সশািন অবসহতকেণ শীষ পক সসশক্ষণ মকারি পেও উরবাধন করেন। 

বােই্াো খাল খনন ও আমবাগান িেরকে উরবাধন অনুষ্ঠারন চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িো্ সতত্ব অনুটষ্ঠত অনুষ্ঠারন আরো বক্তবু 

োরখন-চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শসহেুল আলম, ্ুারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধেন, ওয়ােপ কাউদ্ধসলে এম. আশোিুল আলম, ওয়াসিম 

উদ্ধেন মচৌধুেী, মমা. ইিমাইল, িংেসক্ষত কাউদ্ধসলে আঞ্জুমান আো, শাসহন আক্তাে মোজী, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, সনব পাহী সরকৌশলী 

িেহােুল আলম, আবু সিদ্ধেক। উ্সস্থত সেরলন-চসিক িসচব খারলে মাহমুে,সধান োজ¯^ কম পকতপা মমাহাম্মে নজরুল ইিলাম, সধান সশক্ষা কম পকতপা 

লুৎিুন নাহাে, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম। অনুষ্ঠারন মকােআন মতরলায়াত করেন চসিক মাদ্রািা ্সেেশ পক মাওলনা মমাহাম্মে হারুনুে 

েসশে মচৌধুেী। 
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