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আোরদর িকল কার্যক্রেই ঢাকাবািীর মিবা ক্ষনক্ষিত করার লরিে: ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ তা্ি 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি করর্াররশরনর িকল কার্যক্রেই ঢাকাবািীর মিবা ক্ষনক্ষিত করার লরিে বাস্তবায়ন করা 
হরে বরল জাক্ষনরয়রেন ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি করর্াররশরনর (ক্ষিএিক্ষিক্ষি) মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ ফজরল নূর 
তা্ি।  
 
আজ (রিােবার) িকারল নগরীর মর্াগীনগর আদশয বাক্ষলকা উচ্চ ক্ষবদোলয় োঙ্গরণ েুক্ষজব জন্মশতবর্য উ্লরি 
ক্ষিএিক্ষিক্ষি কততযক বাস্তবাক্ষয়ত িিাহবো্ী ক্ষবনােূরলে োথক্ষেক ক্ষর্ক্ষকৎিা মিবা কার্যক্ররের উরবাধনী অনুষ্ঠারন 
ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ তা্ি এ কথা বরলন।  
 
ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ তা্ি বরলন, "আেরা েরতেকিা ওয়ারিয অন্তবযতযীকালীন বজযে স্থানান্তর 
মকন্দ্র (এিক্ষিএি) ক্ষনেযাণ করক্ষে এবং মিখান মথরক বজযে অ্িাররণ মর্ বেবস্থা্না, মিিা আেরা ক্ষনক্ষিত 
করক্ষে। আেরা েশক ক্ষনয়ন্ত্রণ করক্ষে, েক্ষতক্ষি ওয়ারিয িাোক্ষজক অনুষ্ঠান মকন্দ্র ক্ষনেযাণ করক্ষে। আেরা ওয়ািার 
কাে মথরক খালগুরলা ক্ষনরজরদর আওতায় ক্ষনরয় মিগুরলা ্ক্ষরষ্কার করর র্রলক্ষে। খাল ও বক্স কালভািয হরত 
ইরতােরধে ২ লি মেক্ষিক িন বজযে-্ক্ষল অ্িারণ কররক্ষে। ফরল, আজরক খালগুরলারত ্াক্ষন েবাক্ষহত হরে। 
আেরা নদযো ্ক্ষরষ্কার কররক্ষে। একইভারব আোরদর জলাবদ্ধতা ক্ষনরিরন অবকাঠারো উন্নয়রনর কার্যক্রে 
দ্রুতগক্ষতরত র্লোন ররয়রে। একইভারব আেরা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি করর্াররশন এলাকায় োথক্ষেক স্বাস্থে মিবা 
ক্ষনক্ষিতকররণও নানাক্ষবধ উরদোগ গ্রহণ করর র্রলক্ষে। এরই ধারাবাক্ষহকতায় আজরকরর এই আরয়াজন। আর 
আোরদর িকল উরদোগ ও কার্যক্রেই ঢাকাবািীর মিবা ক্ষনক্ষিত করার লরিে বাস্তবায়ন করা হরে।”  
 
এ েিরঙ্গ ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ তা্ি আরও বরলন, “আোরদর একক্ষিই লিে, আোরদর লিে 
হরলা জাক্ষতর ক্ষ্তা বঙ্গবন্ধু মশখ েুক্ষজবরু রহোরনর স্বরের মিানার বাংলা বাস্তবায়ন করা। মি লরিে আোরদর 
োণক্ষেয় মনত্রী েধানেন্ত্রী মশখ হাক্ষিনা কাজ করর র্রলরেন। তাাঁর মনততরে আজরক োত্র ১২ বেররর োথায় 
আেরা ্দ্মা মিত ুক্ষনেযারণর িিেতা অজযন কররক্ষে, ক্ষবদ্যেৎ উৎ্াদরন স্বয়ংিম্পণূয হরয়ক্ষে। আজরক আোরদর 
োথাক্ষ্েু আরয়র ্ক্ষরোণ মর্েক্ষন মবর়েরে মতেক্ষন িারাক্ষবশ্ব আোরদররক ের্যাদার িারথই মদখরে। জনরনত্রী 
মশখ হাক্ষিনার মনততরে আেরা িকল েক্ষতকূলতা অক্ষতক্রে করর উন্নয়রনর নক্ষজর িতক্ষি কররক্ষে, উদাহরণ িতক্ষি 
কররক্ষে।”  
 
এ েিরঙ্গ ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ তা্ি আরও বরলন, "রর্েক্ষন জাক্ষতর ক্ষ্তা একক্ষি ্রাধীন 
জাক্ষতরক ৩০ বেরররও কে িেরয়র েরধে স্বাধীনতা এরন ক্ষদরয়রে, মর্েক্ষন তাাঁরই সুরর্াগে কন্যা ১২ বেররর 
োথায় ক্ষনম্ন আরয়র মদশরক েধেে আরয়র মদরশ ্ক্ষরণত করররেন। সুতরাং র্োরলরের েরধেই অজযন করার 
মিই নক্ষজর, মিই উদাহরণ আোরদর ররয়রে।" 



 
ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ তা্ি বরলন, "আোরদর জনবরলর দ্যবযলতা ররয়রে, আোরদর িিেতার 
দ্যবযলতা ক্ষেল। ক্ষকন্তু আেরা তা র্োরলে ক্ষহরিরব ক্ষনরয় কাজ করর র্রলক্ষে। জনগরণর মর্ িেথযন আরে, িহায়তা 
ররয়রে, তারত আেরা এই র্োরলরেও িফল হরবা, ইনশাল্লাহ।”  
 
নতুন েজরন্মর জন্য মখলার উ্রর্াগী োরঠর িংস্থান করা হরে জাক্ষনরয় ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বোক্ষরস্টার মশখ 
তা্ি বরলন, "এই োরে ৪২ নম্বর ওয়ারিযর লক্ষ্মীবাজারর আোরদর দখলকতত িম্পক্ষি আেরা দখলেুক্ত করর 
মিখারন আোরদর িন্তানরদর জন্য মখলার উ্রর্াগী ্ক্ষররবশ িতক্ষি কররক্ষে। আগােী বুধবার মিিা উরবাধন 
করা হরব।" এো়োও ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র েক্ষতক্ষি ওয়ারিযর একক্ষি করর মখলার োঠ িতক্ষিরত অন্যান্য কার্যক্রে 
তুরল ধররন।  
 
ক্ষিএিক্ষিক্ষির উ্-েধান স্বাস্থে কেযকতযার িঞ্চালনায় অনুষ্ঠারন করর্াররশরনর েধান ক্ষনবযাহী কেযকতযা এ ক্ষব 
এে আক্ষেন উল্লাহ নুরী স্বাগত বক্তবে রারখন। 
 
অনুষ্ঠারন অন্যারন্যর েরধে ৩৮ নম্বর ওয়ারিযর স্থানীয় কাউক্ষিলর ও িংরক্ষিত আিরনর েক্ষহলা কাউক্ষিলর এবং 
৪১ নম্বর ও ৪৪ নম্বর ওয়ারিযর কাউক্ষিলরবতন্দ, স্থানীয় ওয়ািয আওয়ােী লীগ, রু্বলীগ, োত্রলীগ মনততবতন্দ 
উ্ক্ষস্থত ক্ষেরলন। 
 
উরল্লখে মর্, এ কার্যক্ররের আওতায় আজ ৮ োর্য মথরক ১০ োর্য ্র্যন্ত করর্াররশরনর ১ নম্বর ওয়ািয হরত 
৩৮ নম্বর ওয়ারিয এবং বাক্ষক ওয়ািযগুরলারত ১১, ১৩ ও ১৪ োরর্য ক্ষবনােূরলে োথক্ষেক ক্ষর্ক্ষকৎিা মিবা েদান 
করা হরব।  
 
িংক্ষিি ওয়ািযগুরলারত েক্ষতক্ষদন িকাল ৯িা মথরক ক্ষবকাল ৩িা ্র্যন্ত ক্ষবনােূরলে মিবা েদান করা হরব। মি 
জন্য গক্ষঠত েক্ষতক্ষি ক্ষিরে একজন ক্ষর্ক্ষকৎিক, একজন ্োরারেক্ষিক্স ও একজন িাহার্েকারী ররয়রে। 
 

ধন্যবাদিহ  

 
মোোঃ আবু নারের  
জনিংরর্াগ কেযকতযা, ক্ষিএিক্ষিক্ষি 
মোবাইল-০১৯১৪০২১১৬৪ 

 


