চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৯ প্রম ২০১৮ সি.

বিন্নাঘাস প্রকল্প িাস্তিায়নে বসটি মেয়নেে সানে
োই োষ্ট্রদূনেে বিঠক
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারে ০৯ প্রম ২০১৮ সি.
দু্ুরে নগেভিরন িরেলন করে োইলযারেে োষ্ট্রদূত Ms. Panpimon

Suwannapongse এে প্রনতৃরে Vetiver Grass েকল্প িাস্তিায়রন বিঠক অনুটিত
হয়। বিঠরক সিন্নাঘাি এে ্াইলি েকল্প িাস্তিায়রন োইলযাে োজকীয় ্াতানা
ফাউরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ও িুরয়ি প্র ৌেভারি কাজ কোে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করেন। এ লরে োেসমকভারি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িািাসল সহরল এ েকল্প
উরবাধন হরত

ারে। িাঙাসল সিজ্ঞাসন ড. শেীফুল ইিলারমে উদ্ভাসিত সিন্নাঘাি

োইলযারে িযা্ক িফলতা অজপন কোয় িাংলারদরশে চট্টগ্রারম োইলযাে
োজকনযা েরফিেরক সনরয় সিন্নাঘাি েকল্প িাস্তিায়ন করেরিন। আগামী ৩০ প্রম
োইলযারেে োজকনযা চট্টগ্রারম এরি Vetiver নািােী
প Vetiver center ও Pavilion
উরবাধন কেরিন িরল আশা কো ারে।
বিঠরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি
প্রমাহােদ আিুল প্রহারিন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণলপ মসহউদ্দদ্দন আহরমদ, েধান
্সেকল্পনাসিদ এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম,িুরয়ি অধযা্ক ড. শসেফুল ইিলাম,
োইলযারেে অনাোসে কনিুযল আসমে হুমায়ুন মাহমুদ প্রচৌধুেী, স্এইচস্ ফযাসমসল
ভাইি প্রচয়ােমযান প্রমাহােদ মহসিন িহ োষ্ট্রদূরতে িফেিঙ্গী উ্সিত সিরলন।
চট্টগ্রাম- ৯ প্রম ২০১৮ সি.

এই বিশ্ববিদযালয়টি প্রবেটিে হনল শুধু চট্টগ্রাে েয় িাাংলানদনেে
ভািেূবেিও বিনশ্বে কানে েেু ে রূপ লাভ কেনি
িঙ্গিে্ধু মেখ েুজিিুে েহোে মেবেিাইে ইউবেভাবসটি,
ি
িাাংলানদনেে েেবিবেেয় সভায় মেয়ে

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, এই
সিশ্বসিদযালয়টি েসতটিত হরল শুধু চট্টগ্রাম নয় িাংলারদরশে ভািমূসতপও সিরশ্বে কারি
নতু ন রূ্ লাভ কেরি। এই েসতিারন সিরশ্বে সিসভন্ন প্রদরশে সশোেীো অধযয়ন
কেরি।রমসেিাইম বিষসয়ক সিসভন্ন প্রদরশে সশেকো এখারন ক্লাি কোরিন।
সিশ্বসিদযালয় েসতিায় মাননীয় েধানমন্ত্রী প্রশখ হাসিনাে ঐকাসন্তকতা ও িসদোে
জনয সতসন আন্তসেক কৃতজ্ঞতা েকাশ করেন। সতসন িরলন, সিশ্বসিদযালয় সনমারণ
প
িহায়ক অংশগ্রহণ সহরিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
্ে প্রেরক েকল্প িংলগ্ন
খারল একটি কালভািপ ও সশল্প এলাকাে িড়কটিে আধুসনকায়ন কো হরি। ৯ প্রম
২০১৮ সি. িুধিাে, িকারল চান্দগাাঁওি কালুেঘাি ভােী সশল্প এলাকাে হাজী িারিে
আহরমদ করেইনাে ইয়াডপ সল.িংলগ্ন িারন এলাকািািীে অংশগ্রহরণ িঙ্গিন্ধু প্রশখ
মুদ্দজিুে েহমান প্রমসেিাইম ইউসনভাসিটি,
প িাংলারদরশে এক মতসিসনময় িভায়
েধান অসতসেে িক্তরিয প্রময়ে এিি কো িরলন। মতসিসনময় িভায় িভা্সতে
করেন অত্র সিশ্বসিদযালরয়ে উ্চা সেয়াে
প
এডসমোল এম খারলদ ইকিাল, সিএিস্,
এনসডসি, স্এিসি। মতসিসনমরয় েধান িক্তা সিরলন িংিদ িদিয মঈন উদ্দদ্দন খান
িাদল। িভায় কমাোে নাজমুল হািান সিশ্বসিদযালয় েকরল্পে নকশা ্াওয়াে
্রয়ে উ্িা্ন করেন। এিময় প্রনৌিাসহনী করমাডে প্রমা. আিলাম, মুদ্দক্তর াদ্ধা
কমাোে

প্রমা.

শাহািুদ্দদ্দন,

আিুল

হারশম,

কাউদ্দিলে

কসফল

উদ্দদ্দন,প্রমা.আজম,িাইফুদ্দদ্দন খারলদ,ওয়ািা েরকৌশলী প্রমা. প্রেজাউল হািান েমূখ
মতসিসনময় করেন। উরেখয চট্টগ্রারমে চান্দগাাঁও ওয়াডপ কালুেঘাি ভােী সশল্প
এলাকাে হাসমদচরে সনসমতপ হরত

ারে িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুদ্দজিুে েহমান প্রমসেিাইম

ইউসনভাসিটি।
প ১০৬ একে জায়গাে উ্ে ৯৬৯ প্রকাটি িাকা িযরয় সনসমতপ হরত
ারে এই সিশ্বসিদযালয়। ইরতামরধয েকরল্পে সডস্স্ অনুরমাদরনে জনয িংসিষ্ট
মন্ত্রণালরয় ্াঠারনা হরয়রি। সডস্স্ অনুরমাসদত হরলই েকরল্পে েেম ধার্ে কাজ
শুরু হরি িরল আশািাদ িযক্ত করেরিন েকল্প িাস্তিায়নকােী িংিা। আগামী ২০২১
িাল নাগাদ েেম ধার্ে কাজ িম্পরন্নে প্রময়াদ সনধােণ
প কো হরয়রি।
এই সিশ্বসিদযালরয় নদী,উ্কূলীয় ও মহািাগেীয় আইন এিং েরকৌশরলে উ্ে ৭টি
অনুষরদে অধীরন ৩৮টি সিভাগ প্রখালাে ্সেকল্পনা েরয়রি। তরি ২০১৩ িারল
ঢাকাে সমে্ুে ্েিীরত সিশ্বসিদযালরয়ে অিায়ী কযাম্পাি িা্রনে মধয সদরয় এে
আনুিাসনক কা ক্রম
প
শুরু হরয়রি িভায় েধান িক্তাে িক্তরিয িাংিদ মঈন উদ্দদ্দন
খান িাদল এমস্ িরলরিন, িাো ্ৃসেিীরত মাত্র ১২টি প্রমসেিাইম সিশ্বসিদযালয়

েরয়রি। এখন িাংলারদশ এই িংখযায় নতু ন
চান্দগাাঁওিািীে।

এই

িাফরলযে

ুক্ত হরত
হাত

ারে। এই িাফলয িমগ্র

ধরে

এই

এলাকায়

সশো,িংস্কৃসত,িযিিা,িাসণজযিহ নানামুখী িম্ভািনাে নতু ন দুয়াে উন্মুক্ত হরি।
িভা্সতে িক্তরিয িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুদ্দজিুে েহমান প্রমসেিাইম ইউসনভাসিটি,
প
িাংলারদশ’ে ভাইি চযারিলে সেয়াে এডসমোল এম খারলদ ইকিাল িরলন,
প্রমসেিাইম প্রেরত্র িুদুেেিােী িম্ভািনা ও উন্নয়রনে কো সিরিচনায় প্রেরখ িতপমান
িেকাে িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুদ্দজিুে েহমান প্রমসেিাইম ইউসনভাসিটি
প িমরয়া্র াগী
ভূ সমকা োখরি। মাননীয় েধানমন্ত্রী িম্প্রসত এই সিশ্বসিদযালয় সনমাণ
প েকল্প
িাস্তিায়রনে িযা্ারে অনুমসত েদান করেরিন। সিশ্বসিদযালয়টি েসতটিত হরল
প্রমসেিাইম সিষরয় উচ্চ সশোয় সশসেত ও দে জনিল বতসেরত িাংলারদশ সিশ্ব
দেিারে উরেখর াগয ভূ সমকা োখরি। ইরতামরধয জনিল কাঠারমা আরিদরনে
সি্েীরত সিশ্বসিদযালরয়ে জনয ৭৮৭জন সশেক সনরয়ারগে অনুরমাদন ্াওয়া
প্রগরি। এই সিশ্বসিদযালয় েসতিাে মাধযরম প্রমসেিাইম প্রেরত্র িমগ্র চট্টগ্রাম তো
িাংলারদরশে ভািমূসতপ উজ্জ্বল হরি। মহান স্বাধীনতা িংগ্রারম ২৬প্রশ মাচপ এই
চান্দগাাঁওরয়ে কালুেঘাি প্রিতাে প্রকন্দ্র প্রেরক এম এ হান্নান িঙ্গিন্ধুে ্রে িাঙাসলে
স্বাধীনতা প্রঘাষণা করেরিন। তসদন িাংলারদশ োকরি ততসদন কালুেঘাি ইসতহারি
স্মেনীয় হরয় োকরি।
সাংিাদদাো
মো. আিদুে েবহে
িেসাংন াগ কেকেি
ি
া
চট্টগ্রাে বসটি কনপানেেে
ি

