লন্ডেন
গ্েরটার
িচটাগাং
অ্যােসািসেয়শেনর মতিবিনময়
গ্েরটার িচটাগাং অ্যােসািসেয়শন (ইউেক)–এর উদ্েযােগ লন্ডন সফররত
চট্টগ্রাম িসিট করেপােরশন েময়র আ জ ম নািছর উদ্দীেনর েসৗজন্েয
অনুষ্িঠত হেয়েছ এক মতিবিনময় সভা। পূর্ব লন্ডেনর চট্টগ্রাম
েসন্টাের গত বৃহস্পিতবার (৪ জুলাই) এ মতিবিনমেয়র আেয়াজন করা হয়।
সভায়
আ
জ
ম
নািছর
উদ্দীন
বেলন,
‘প্রবাসীরা
আমােদর
েরিমট্যান্স–েযাদ্ধা। েদেশর অর্থনীিতর েয খাত িনেয় আমরা গর্ব
করেত পাির, তা হচ্েছ প্রবাসীেদর পাঠােনা েরিমট্যান্স। প্রবাসীেদর
পাঠােনা েরিমট্যান্স আমােদর অর্থনীিতেক যুগ যুগ ধের সমৃদ্ধ কের
আসেছ।
তাই
বাংলােদেশর
উন্নয়েন
প্রবাসীেদর
ভূিমকা
খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। েদেশর অগ্রযাত্রায় প্রবাসীেদর আরও সম্পৃক্ততার
জন্য েচষ্টা করেত হেব।’
েময়র চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নয়ন ও এর েসৗন্দর্য বৃদ্িধর জন্য
তাঁর ও কাউন্িসলরেদর সমন্িবত প্রেচষ্টার িবষেয় িকছু তথ্য িদেয়
বেলন, ৭০ লাখ নাগিরক এখােন বসবাস কেরন। এিট িবশাল এক শহর। সমস্যা
অেনক আেগ েথেকই সৃষ্ট। যার সমাধান আেগ করা হয়িন, কােজই বড় িকছুই
অল্প িদেন অর্জন করা সম্ভব নয়। নগরীর জলাবদ্ধতার িবষেয়
েসনাবািহনীর দািয়ত্েবর কথা উল্েলখ কের িতিন বেলন, অৈবধ দখলদারেদর
হাত েথেক খালগুেলার ভূিম পুনরুদ্ধােরর িবকল্প েনই।
প্রবাসীরা েদেশ িগেয় চট্টগ্রােম েকােনা ধরেনর অসুিবধার সম্মুখীন
হেল তাঁর সঙ্েগ েযাগােযাগ করেত পােরন বেল িতিন জানান। আ জ ম
নািছর উদ্দীন উপস্িথত সুধীেদর চট্টগ্রাম ও এর সার্িবক িবষয় িনেয়
েবশ
িকছু
প্রশ্েনর
উত্তর
েদন।
যুক্তরাজ্যপ্রবাসী
চট্টগ্রামবাসীেদর ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য িতিন অ্যােসািসেয়শেনর
কর্মকাণ্েডর প্রশংসা কেরন।
মতিবিনময় সভায় সভাপিতত্ব কেরন অ্যােসািসেয়শেনর সভাপিত আইনজীবী
ব্যািরস্টার মেনায়ার েহােসন। িবেশষ অিতিথ িছেলন আওয়ামী লীেগর
েকন্দ্রীয় উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আিমনুল ইসলাম ও চট্টগ্রাম
নগরীর িফিরঙ্িগবাজার ওয়ার্ড কাউন্িসলর হাসান মুরাদ িবপ্লব।
বক্তব্য েদন প্রেকৗশলী েমাহাম্মদ আলমগীর, মীর রােশদ আহেমদ, ডা.

িবশ্বিজৎ রায়, রাজ্জাকুল হায়দার খান, েমাহাম্মদ কায়সার, মিনর
মাহমুদ, নুরুন্নবী আলী, েমাহাম্মদ ইসহাক, প্রেকৗশলী িমল্লাত, ড.
আিজজ, আবু সাজ্জাদ, ফারজানা েসামা, রুনা তানিজনা, েসিলনা আকতার,
আসমা আলম প্রমুখ। পিরচালনা কেরন অ্যােসািসেয়শেনর সাধারণ সম্পাদক
কাউন্িসলর ৈসয়দ িফেরাজ গিণ।
উল্েলখ্য, ক্িরেকট িবশ্বকােপ বাংলােদেশর েখলা েদখেত ইংল্যান্েড
আেসন বাংলােদশ ক্িরেকট েবার্েডর সহসভাপিত ও চিসক েময়র আ জ ম
নািছর উদ্দীন। আগামীকাল ৯ জুলাই তাঁর েদেশ েফরার কথা রেয়েছ।

