চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
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৫ আগষ্ট ২০১৭ সি.
চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ১২৮৮ কের্ে জাতীয় ভিটাভমন ‘এ’
প্লাস েযার্েইন পাভিতউর্বাধন েরর্িন- মাননীয় কময়র আ জ ম নাভির উদ্দীন
িাো প্রেরশে নযায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনও নগেীে ৪১ ওয়ারডপ ১২৮৮ প্রকরে ৬-১১ মাি িয়িী
োয় ৭৫ হাজাে সশশুরক একটি নীল েরেে জাতীয় সিটাসমন ‘এ’ প্লাি কযা্িুল এিং ১২-৫৯ মাি
িয়িী ৪ লক্ষ ৮০ হাজাে সশশুরক একটি লাল েরেে জাতীয় সিটাসমন ‘এ’ প্লাি কযা্িুল
খাওয়ারনা হরয়রে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন ৫ আগষ্ট ২০১৭ সি.
শসনিাে, িকারল কর্পারেশন ্াসেচাসলত নগেীে উত্তে কাট্টলীস্থ আলহাজ্ব প্রমাস্তফা-হাসকম নগে
মাতৃ িেন হাি্াতারল সশশুরেে সিটাসমন ‘এ’ কযা্িুল খাইরয় কযারেইন’ে উরবাধন করেন।
এ িময় প্র িমস্ত সশশুে িয়ি ৬ মাি ্ূর্প হরয়রে তারেেরক মারয়ে েুরধে ্াশ্াসশ ঘরে ততসে
িুষম খািাে খাওয়ারনাে সিষরয় ্ুসষ্ট িাতপ া সিতের্ কো হয়। এ উ্লরক্ষয অনুসিত িুধী িমারিরশ
িিা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাউসিলে ও ্যারনল প্রময়ে-৩ অধযা্ক সনোে
উদ্দীন আহরমে মঞ্জু। এরত েধান অসতসি সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পােরশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন। অনুিারন সিরশষ অসতসি সেরলন স্বাস্থয ও সশক্ষা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে িিা্সত ও
২৪নং ওয়াডপ কাউসিলে নাজমুল হক সডউক, চসিরকে েধান স্বাস্থয কমপকতপ া ডা. প্রিসলম
আকতাে প্রচৌধুেী, স্বাস্থয কমপকতপ া প্রমাহম্মে আলী, আলহাজ্ব প্রমাস্তফা হাসকম হাি্াতারলে ইনচাজপ
ডা.নাসেম িুুঁ ইয়া, স্থানীয় িমাজরিিক প্রনোে আহমে, ইকিাল প্রচৌধুেী, আিু িুসফয়ানিহ অনযানয
প্রনতৃ িৃন্দ। অনুিান উ্স্থা্নায় সেরলন জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম। অনুিারনে
েধান অসতসিে িক্তরিয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন ্সেচাসলত প্রজনারেল হাি্াতারল সকডসন প্রোগীরেে জনয ডায়রলাসিি, আলহাজ্ব

প্রমাস্তফা-হাসকম নগে মাতৃ িেন হাি্াতারল আধুসনক লযািরেটেী িহ আলট্রািরনাগ্রাফী িংর াজন
কোে প্রঘাষনা সেরয় িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত মাতৃ িেন, প্রজনারেল হাি্াতাল,
নগেস্বাস্থয প্রকে, োতিয সচসকৎিালয়িহ িিপত্র আধুসনক মারনে সচসকৎিা প্রিিা সনসিত কো
হরয়রে। সতসন নগেিািী িকলরক চসিক ্সেচাসলত িহজলিয সচসকৎিা প্রিিা গ্রহর্ কোে
আহŸাান জানান। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, িাোরেরশে নযায় চট্টগ্রাম নগেীরত
১২৮৮ টি স্থায়ী-অস্থায়ী টিকাোন প্রকরে আজ সিটাসমন ‘এ’ প্লাি কযা্িুল খাওয়ারনা হরে। ৬
প্রিরক ১১ মাি িয়িী সশশুো ১ টি করে নীল েরেে ও ১২ প্রিরক ৫৯ মাি িয়িী সশশুো ১ টি করে
লাল েরেে উচ্চ ক্ষমতা িেূর্প সিটাসমন ‘এ’ কযা্িুল খারি। সতসন িরলন, সিটাসমন ‘এ’ এে
অিািজনীত কােরর্ সশশুরেে মৃতুয ঝুুঁ সক িারে।
উরেখয প্র , ৫ জুলাই িকাল ৮ প্রিরক সিরকল ৪ টা ্ পন্ত নগেীে ৪১ ওয়ারডপ এই সিটাসমন ‘এ’
প্লাি কযা্িুল খাওয়ারনে কা পক্রম চরল। স্ব-স্ব ওয়ারডপে কাউসিলেরেে তত্ত¡াািধারন
কর্পারেশরনে স্বাস্থয কমপকতপ া, স্বাস্থয িহকােী, স্বাস্থযকমী ও িংসিষ্ট ইস্আই প্রটকসনসশয়ান,
িু্ােিাইজাে, টিকাোন কমী-স্বাস্থযকমীগর্ এই কারজ সনরয়াসজত সেরলন। েধান অসতসিে
িাষরন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন েরতযক িরচতন অসিিািকরক তারেে সশশুরক স্বস্ব ওয়ারডপে সনকটস্থ টিকাোন প্রকরে সনরয় সগরয় সিটাসমন ‘এ’ প্লাি কযা্িুল খাওয়ারনে
আহŸাান জানান জাসনরয় িরলন, সিটি কর্পারেশরনে প্রনয়া এই স্বাস্থযরিিা কা পক্রম চট্টগ্রামিহ
প্রেশিযা্ী িুনাম কুসেরয়রে। সতসন িরলন, েসত িেে ১৩ প্রকাটি টাকা িতু সকপ সেরয় স্বাস্থয প্রিিা
অিযাহত োখা হরয়রে। ইরতামরধয নগরে িিিািেত গেীি ও স্বল্প আরয়ে মানুষ ারত িুলরি
সচসকৎিারিিা ্ায় প্রিজনয ওয়াডপ ্ পারয় ্সেচাসলত হাি্াতাল ও স্বাস্থযরিিারকরেে প্রোগী
প্রেসজরষ্টশন সফ ৩০ টাকা প্রিরক কসমরয় ১০ টাকা সনধপাের্ কো হরয়রে। মাননীয় প্রময়ে িরলন,
নানা কােরর্ কর্পারেরশরনে হাি্াতারল কমপেত সচসকৎকরেে উ্ ুক্ত িম্মানী প্রেয়া ারে না।
তারেে নযা য িম্মানী প্রেয়া প্রগরল নগেীে স্বাস্থযরিিাে ্সেসধ আরো িৃসি প্র্রতা। সতসন িরলন,
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েস্তাসিত জনিল কাঠারমা অনুরমাসেত হরল কর্পারেশরনে স্বাস্থযরিিা
খারত িতুপ সকে ্সেমান আেও িােরি ও নতু ন সচসকৎিক, নািপ, ওয়াডপ িয়, কমপকতপ া-কমপচাসে
সনরয়াগ ্ারি।

৫ আগষ্ট ২০১৭ সি.
বাাংিার্েশ িাত্রিীগ কেেীয় সাংসর্ের সার্বে সহ সোেে সাইফুি ইসিাম
ইমর্নর ভপতা সার্বে সরোরী েমে েতো কমা. শাহআির্মর মৃতুযর্ত
মাননীয় কময়র আ জ ম নাভির উদ্দীর্নর কশাে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িাংলারেশ োত্রলীগ প্রকেীয় িংিরেে
িারিক িহ িোেক িাইফু ল ইিলাম ইমরনে স্তা িারিক িেকােী কমপকতপ া প্রমা. শাহআলরমে
মৃতুযরত গিীে প্রশাক ও েুুঃখ েকাশ করেরেন। সতসন ৫ আগষ্ট ২০১৭ সি. শসনিাে এক প্রশাকিাতপ ায়
মেহুরমে সিরেহী আত্মাে মাগরফোত ও প্রশাক িন্তি ্সেিাে ্সেজরনে েসত িমরিেনা জানান।
৫ আগষ্ট ২০১৭ সি.
৩২নাং আন্দরভেল্লা ওয়ার্ডে স্মাটে োডে ভবতরণ েরর্িন
মাননীয় কময়র আ জ ম নাভির উদ্দীন
িাংলারেশ সনিপাচন কসমশন প্রিাটােরেে সডসজটাল ্িসতে প্রিাটাে আইসড কাডপ সিতের্ কমপিূসচ
িাস্তিায়ন কেরে। তােই আরলারক ৫ আগষ্ট ২০১৭ সি. শসনিাে, িকারল নগেীে আন্দেসকো
ওয়াডপস্থ মুিসলম এডু রকশন প্রিািাইটি উচ্চ সিেযালরয় প্রিাটােরেে মারঝ সডসজটাল প্রিাটাে আইসড
কাডপ সিতের্ কা পক্রম উরবাধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন। এ কা পক্রম ৫ আগষ্ট প্রিরক ২২ আগষ্ট ২০১৭ ্ পন্ত চলমান িাকরি। ৩২নং আন্দেসকো
ওয়ারডপে িকল প্রিাটােরেেরক মুিসলম এডু রকশন প্রিািাইটি উচ্চ সিেযালয় প্রিরক তারেে স্মাটপ
কাডপ গ্রহর্ কোে িুর াগ ্ারিন। এ িময় অনুসিত িুধী িমারিরশ প্রময়ে িরলন, িতপ মান িেকাে
জনগনরক প্রেয়া েসতটি েসতশ্রুসত অক্ষরে অক্ষরে ্ালন করে ারে। গর্তন্ত্ররক িুিংহত করে
জনগরনে প্রোেরগৌোয় গর্তরন্ত্রে িুফল প্র্ৌুঁরে প্রেয়াে লরক্ষয িেকাে স্বাধীন সনিপাচন কসমশন
গঠন করেরেন। সনিপাচন কসমশন িেূর্প স্বাধীনিারি আিন্ন জাতীয় িংিে সনিপাচন ্সেচালনাে
লরক্ষয নানা মুখী েেরক্ষ্ গ্রহর্ করেরে। আমাে প্রিাট আসম সেি, ারক খুশী তারক প্রেি-জনরনত্রী
প্রশখ হাসিনাে এ প্রিাগান িাংলারেরশ ্সে্ূর্প িাস্তিাসয়ত হরয়রে। প্রময়ে আিন্ন সনিপাচরন চলমান

উন্নয়রনে ধাো অিযাহত এিং গর্তন্ত্ররক িুিংহত কোে লরক্ষয িেকারেে ধাোিাসহকতা েক্ষাে
আহিান জানান। স্মাটপ কাডপ সিতের্ অনুিারন ৩২নং ওয়াডপ কাউসিলে জহে লাল হাজােী,
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িেিয প্রিলাল আহমে, প্রময়রেে একান্ত িহকােী িসচি োয়হান
ইউিুফ, আওয়ামীলীগ প্রনতা প্রমােরশেুল আলমিহ িংসিষ্ট প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সেরলন।
িংিােোতা
প্রমা. আিেুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

