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নগরীর বাজার পলিলিনমুক্তকরণ সভায় চলসক মময়র 

পলরববশবান্ধব নগরী গড়বে পলিলিন বজজন করুন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, নগেী মেরক ্সেরবশ দূষণ ও জলাবদ্ধতা িৃটিকােী উ্াদান ্সলসেন বযবহাে বন্ধ 

কোে ম  উরদযাগ গ্রহণ কো হরয়রে তারত নগেবািীে িহর াসগতা একান্ত অ্সেহা প। চট্টগ্রাম নগেীে চকবাজাে, কাজীে মদউেী ও কণ পফুলী মারকপিগুরলা 

আগামী ১সিরিম্বে মেরক ্সলসেনমুক্ত ম াষণা কো হরয়রে। ্ পায়ক্ররম নগেবািীে িহর াসগতায় অনযানয কাাঁচাবাজাে, মদাকান্ািগুরলারক এে আওতায় 

আনা হরব। সােসমকোরব জনিরচতনতা িৃটি, মাইসকং, সচাে্ত্র সবসলে মাধযরম এ কা পক্রম ্সেচাসলত হরব। ্েবতীরত এ সনরদপশ অমানয কেরল 

জসেমানািহ কর াে আইন সরয়ারগে বযবস্থা কো হরব। সতসন বরলন, চট্টগ্রাম হরে বাংলারদরশে অে পননসতক সাণরকন্দ্র। কণ পফুলী নদীে তলরদরশ ২০সফি 

স্তরে ্সলসেন জমাি হওয়াে কােরণ জাহাজ চলাচরল ম মন সব œ িৃটি হরে  অনযসদরক নদীে নাবযতা েক্ষাে জনয ম  মেজজং কোে সরয়াজন তাও 

সসতবন্ধকতাে কােণ হরয় দাাঁসিরয়রে। কণ পফুলীরক না বাাঁচারত ্ােরল চট্টগ্রাম বন্দে অচল হরয়  ারব এবং এে কুসোব িাো বাংলারদরশে অে পনীসতরক ্ঙু্গ 

করে মদরব। সতসন আরো বরলন, ্সলসেন শুধু জলাবদ্ধতা িৃটি করে না, এে কােরণ মাটিে উব পেতা, ্য়:সনষ্কাশন বযবস্থায় সসতবন্ধকতািহ সবসেন্ন মোগবযাসধে 

িৃটি করে। মি কােরণ মদরশে অে পনীসতে সাণরকন্দ্র চট্টগ্রামরক ্সেরবশবান্ধব নগেী সহরিরব গিরত, কণ পফুলী নদী েক্ষাে মাধযরম বন্দেরক িচল োখরত এবং 

জলাবদ্ধতাে দুরেপাগ মেরক নগেবািীরক ্সেত্রাণ ম্রত হরল ্সলসেন বযবহাে বন্ধ করে সবকল্প সহরিরব ্াি বা কা্ ি বা নন ওরেন মফসিরেে ততসে বযাগ 

বযবহাে করে িবাইরক িরচতন নাগসেরকে দাসয়ত্ব ্ালরনে আহŸাান জানাই। 

্সেরবশ অসধদ)রেে ্সেচালক মমা. নুরুন্নবী এ মহতী উরদযাগরক িাধুবাদ জাসনরয় বরলন, ্সেরবশ েক্ষায় ্সেরবশ অসধদ)ে অরনক কা পক্রম হারত 

সনরলও সিটি কর্ পারেশন কতৃপক ্সলসেন বযবহারে সনরুৎিাসহত কোে জনয ম  উরদযাগ গ্রহণ কো হরয়রে তা বাস্তবাসয়ত হরল নগেবািীে দুরেপাগ অরনক 

লা ব হরব এবং ্সেেন্ন নগে ্ারব নগেবািী। 

চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীদুল আলম বরলন, ্সলসেন আিাে আরগ বাজারে মানুষ েরল সনরয়  াওয়াে ম  অেযাি সেল তা ্ুনোয় সফসেরয় 

আনরত ্ােরল ্সেরবশদূষণকােী ্সলসেরনে অসেশা্  মেরক আমো মুক্ত হরত ্ােরবা। 

্সলসেন মুক্তকেণ উরদযারগে অংশ সহরিরব আজ মিামবাে িকারল ্ৃেক ্ৃেক িমারবশ অনুটিত হয়। এই িমারবশগুরলারত িো্ সতত্ব করেন  োক্ররম 

্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উজিন, কাউজিলে নাজমুল হক সিউক, নুে মমাস্তফা টিনু। ্সেরবশ স্ট্যাজডং কসমটিে িো্ সত তশবাল দাশ িুমন’ে িঞ্চালনায় 

িোয় বক্তবয োরখন কাউজিলে হাজী নুরুল হক, শারহদ ইকবাল বাবু, আলহাজ্ব মমা. শসফকুল ইিলাম, মমা. জারবদ, িংেসক্ষত কাউজিলে আঞ্জুমান 

আো মবগম, হুরে আো মবগম, শাহীন আক্তাে মোজজ, রুমকী মিনগু), তিসলমা মবগম (নুেজাহান), জাহানাো মবগম ্স্ , চসিক িসচব খারলদ মাহমুদ, 

মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, তত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী ঝুলন কুমাে দাশ, উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকতপা মমােরশদুল আলম মচৌধুেী, 

আসমনুল হক েঞ্জু, মমা. নুরুন্নবী, আলহাজ্ব কামাল উজিন, এ.মক.এম হাসববুল্লাহ, আব্দলু জসলল, মশখ হারুনুে েশীদ, মমা. মিালায়মান, আব্দলু হাসকম, 

কায়িাে আহমদ, জাফে আহমদ, ওিমান গসণ, মমা. মুিা খান, হািান মাহমুদ, হাসিনা আকতাে িুনু সমুখ। িমারবরশ মকাোন মতলাওয়াত করেন চসিক 

মাদ্রািা ্সেদশ পক মাওলানা হারুনুে েশীদ মচৌধুেী। 

  

 

চলসক মময়র’র সাবি জাম জান চাজজ দ্যা অ্যাবেয়াস জ’র মসৌজনয সাক্ষাে 

নগরীর সালব জক উন্নয়বন প্রযুক্তক্তগে সহায়ো চাইবিন মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে বাংলারদরশ সন ুক্ত মফিারেল সে্াবসলক অব জাম পান চাজপ দযা অযারফয়াি প সমি 

কনস্ট্ানজা জাহসেঙ্গাে (গং ঈিহংংঃধহুধ তধব ৎেহমবৎ)ে তাাঁে দ)রে িাক্ষাত কেরত এরল তারক আিন্ন বিসদরনে শুরেো জানান। সতসন বরলন, জাম পান 

আমারদে অকৃজত্রম বনু্ধসতীম মদশ।  ুদ্ধসবধ্বস্থ বাংলারদরশে অে পননসতক েঙু্গে অবস্থায় জাম পান আমারদে ্ারশ দাাঁসিরয়সেল  া আমো এখরনা কৃতপ্তসচরত্ত 

স্মেণ কসে। বতপমান জাম পান আমারদে সশক্ষা, ¯^াাস্থয, স ুজক্তগত অরনক িহর াসগতা সদরয়  ারে। এ িহর াসগতা অবযাহত োখরল আমো উন্নত সবরেে 

কাতারে ম্ৌৌঁেুরত ্ােব বরল আশা োসখ। সতসন আরো জানান চট্টগ্রাম ্ৃসেবীে অনযতম িমুদ্র বন্দে এবং এই বন্দে নগেী োরেে অে পননসতক হৃদস্ ড। 

চট্টগ্রাম বন্দে িম্প্রিােণ, মব-িাসম পনাল, গেীে িমুদ্র বন্দে সনম পাণ, কণ পফুলী তলরদরশ িযারনল সনম পাণ বাস্তবায়রনে ্রে। তাই চট্টগ্রাম নগেীে গুরুত্বও 

বহুমাজত্রক। সবরেে িকল সারন্ত চট্টগ্রাম অ্াে িম্ভাবনাময় উব পে অে পননসতক শজক্ত সহরিরব িমাদৃত। সতসন অসতসেরক অবগত করেন ম , মদরশে ১২টি সিটি 

কর্ পারেশরনে মরধয চট্টগ্রাম অনযতম এবং সশক্ষা ও সচসকৎিারক্ষরত্র বযসতক্রমী অবদান োখরে। এখারন চসিক ্সেচাসলত ৮০টিে মবসশ সশক্ষা সসতিান ও 

৫০টিেও মবসশ ¯^াাস্থযরিবা মকন্দ্র েরয়রে। এোিাও নাগসেক মিবা সদারন গুরুত্ব্ূণ প একাসধক সকল্প বাস্তবাসয়ত হরয়রে  া জাতীয় অে পনীসতরত গুরুত্ব্ূণ প 

সোব মফরলরে। মময়ে বরলন, জাম পাসন স ুজক্তগতোরব অরনক িমৃদ্ধ মদশ। সতসন নগেীে বজপয বযবস্থা্ নািহ এযাসমউজরমন্ট ্াকপ স্থা্ ন সজক্রয়ায় জাম পান 

িেকাে স ুজক্তগত  িহর াসগতা কেরত ্ারে বরল মত বযক্ত করেন। 

জাম পান চাজপ অব অযারফয়াি প সমরিি কনরস্ট্ঞ্জা মজসেঙ্গাে চট্টগ্রাম নগেীে সাকৃসতক মিৌন্দর পয মুগ্ধতা সকাশ করে বরলন, এ অঞ্চরলে নান্দসনকতায় 

আমারক সবরমাসহত করেরে। বাংলারদরশে ¯^াাধীনতাে িূব পণজয়ন্তী ও মুজজব শতবরষ প আমো জাম পানবািীে ্ক্ষ মেরক আ্নারদে অসেনন্দন জানাই, সতসন 

চট্টগ্রাম বন্দরেে গুরুত্বতা িম্পরকপ বরলন, এ বন্দেটি হাজাে বেরেে সাচীন একটি বন্দে  া বাংলারদরশে সরবশদ্বাে সহরিরব খযাত। এ বন্দেরক স রে িেকাে 

ম  উন্নয়ন কম পকাড ্সেচালনা কেরে তা বাস্তবাসয়ত হরল চট্টগ্রাম হরব সবে অে পনীসতরত অনযতম হাব। সতসন সিটি কর্ পারেশরনে সনজ¯^ অে পায়রন ¯^াাস্থয 

ও সশক্ষাখারত ম  বযা্ ক কম পিূচী ্সেচাসলত হয় তা শুরন অসেেুত হন এবং স ুজক্তখারত িহায়তাে জনয তাে িেকােরক অবগত কেরবন বরল আোি 

সদান করেন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন জাম পান মফিারেল সে্াবসলরকে বাংলারদশস্থ ইরকারনাসমক অযারফয়াি প অসফিাে ফাসেস্তা মাহবুব, চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা 

মমাহাম্মদ শহীদুল আলম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, অসতসেক্ত সধান সহিাবেক্ষণ কম পকতপা 

হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী সমুখ। 

 

  

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

চলসক মময়বরর সাবি 

লসএমলপ কলমশনাবরর মসৌজনয সাক্ষাে 

 

আজ মিামবাে দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ কসমশনাে িারলহ মমা. তানেীে 

িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে েবরন তাাঁে দ)রে মিৌজনয িাক্ষাত করেন। িাক্ষাতকারল ্ুসলশ কসমশনাে মময়েরক নগেীে কুিুমবাগ আবাসিক এলাকা 

িংলগ্ন ্াহািটি ্াহাি মখরকারদে খপ্পরে ্রি োেিাময হাোরত বরিরে,  া আগামী বষ পা মমৌিুরম আবাসিক এলাকাে জনয ঝুাঁ সক্ূণ প হরয় উ রব বরল 

জানান। সতসন চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ লাইরন ¯^াাধীনতা জাদু ে স্থা্ রনে কো জাসনরয় বরলন, এরত বৃটিশ সবরোধী আরন্দালরন অস্ত্রাগাে লুন্ঠন, 

বযাোরক হামলা ও ¯^াাধীনতা িংগ্রারম চট্টগ্রারমে মুজক্তর াদ্ধারদে অংশগ্রহণ এবং সৃ্মসতসবজসিত ইসতহাি িংেক্ষরণে মময়রেে িহর াসগতা চাইরল মময়ে 

বরলন, চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ লাইরন ¯^াাধীনতাে জাদু ে স্থা্ ন একটি  ুগান্তকােী উরদযাগ। বতপমান সজন্ম এই জাদু ে মেরক চট্টগ্রারমে ইসতহাি, 

ঐসতহয ও মুজক্ত ুদ্ধ িম্পরকপ জানরত ্ােরব এবং তারদে মরধয মদশরসম জাগ্রত হরব। সতসন চসিক কতৃপক নগেীে ফুি্াত ও নালা নদপমাে উ্ে অনবধ 

স্থা্ না উরেদ করে জনিাধােরণে চলাচরলে জনয উনু্মক্ত কোে ্ে তাে ধাোবাসহকতা অবযাহত োখাে জনয সিএমস্  কসমশনারেে িহর াসগতা কামনা 

করেন এবং ্াহাি িুেক্ষায় বষ পা মমৌিুরমে আরগ সরচিা চালারবন বরল সতসন আোি সদান করেন। 

এিময় সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মদ শহীদুল আলম, সিএমস্ ’ে উ্-্ুসলশ কসমশনাে সবজয় বিাক, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, 

স্ট্াফ অসফিাে আসিফ মাহমুদ গাসলব মহারিন উ্সস্থত সেরলন। 

 

স্বাক্ষলরে/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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