চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৬ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

মেরিন রিটি মেরিকেল েকলজ হািপাতাকলি েকলজ মি উকবাধন
েকিকেন রিটি মেয়ি আ জ ে নারেি উদ্দিন ও রিিীন আেতাি
প্রমসেন সিটি প্রমসিরকল করলজ ও হাি্াতারলে করলজ প্রি উরবাধন করেরেন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন। ০৬ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮
সি. মঙ্গলিাে, িকারল নাসিোিাদ চন্দ্রনগেস্থ প্রমসিরকল করলজ োঙ্গরে অনুটিত
করলজ প্রি-প্রত সিটি প্রময়ে এিং তাাঁে স্ত্রী সশেীন আকতাে েথরম প্রকক প্রকরি ও প্রিলুন
উসিরয় করলজ প্রি উরবাধন করেন। উরবাধন ্েিতী প্রময়ে দম্পসত প্রমসিরকল
করলজ সশক্ষক ও সশক্ষাথীরদেরক সনরয় অনুটিত ে্যাসলে প্রনতৃত্ব প্রদন। এ উ্লরক্ষ
অত্র করলজ কযাম্পারি আরয়াজজত িুধী িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন প্রমসেন সিটি
প্রমসিরকল করলজ এে অধযক্ষ অধযা্ক িা.প্রমা.মাহতাি উজদ্দন হািান। িুধী
িমারিরশ েধান অসতসথ সেরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন। সিরশষ অসতসথ সহরিরি িক্তিয োরখন প্রময়ে মহধমীসন সমরিি সশেীন
আকতাে, করলরজে ্সেচালক অধযা্ক িা.এি এম আশোে আলী, উ্াচা প
অধযা্ক িা.প্রমা.শায়খুল ইিলাম,িযিস্থা্না ্সেচালক িা. প্রমা. মসনরুজ্জামান,
অধযা্ক িা. সশি শংকে িাহা, সিএমএ সিজ্ঞান সিষয়ক িম্পাদক িা.নুে প্রহারিন
ভাঁ ইয়া শাহীন, ুগ্ম িম্পাদক িা. েসিউল কসেম,েচাে ও েকাশনা িম্পাদক িা. েেয়
কুমাে দত্ত, করলজ সনউরোিাজপােী সিভাগ েধান িা. কামাল উজদ্দন,কযান্সাে
সিরশষজ্ঞ িা. িাজ্জাদ মুহাম্মদ ইউিুে, করলরজে সশশু িাজপােী সিভাগীয় েধান
অধযা্ক িা. আকিে প্রহারিন ভ্ূূাঁ ইয়া, গাইসন সিরশষজ্ঞ অধযা্ক িা. শাহানাো
প্রচৌধুেী,িা. ওয়ারজদ প্রচৌধুেী অসভ,িা. এিএি মাহমুদ,েরেনসিক প্রমসিিন সিভাগীয়
েধান অধযা্ক িা. সিয়দ প্রমা. কারশম,িারয়ারকসমসি সিভাগীয় েধান অধযা্ক িা.
নাজজিুন নাহাে,গাইসন সিভাগীয় েধান িা.জারকয়া িুলতানা প্রিগম, িহর াগী
অধযা্ক িা.এেশাদুল হক েমুখ। িুসধ িমারিরশ প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন
িরলন, প্রদরশ িেকাসেভারি প্রমসিরকল করলরজে িংখযা িীসমত। প্রি-িেকাসেভারি
গরি উঠা প্রমসিরকল করলজগুরলা প্রমসিরকল সশক্ষাে প্রক্ষরত্র অিদান প্রেরখ ারে।
সতসন িরলন, গুেগতমান িম্পন্ন এিং সশক্ষাে ্সেরিশ িান্ধি আরো প্রিসশ প্রমসিরকল
করলজ েরয়াজন। প্রমসেন সিটি প্রমসিরকল করলজ প্রদরশে অনযানয প্রমসিরকল
করলজ প্রথরক অরনকিা সভন্নধমী ও ্সেরিশ িান্ধি। এ প্রমসিরকল করলরজ
অধযয়নেত সশক্ষাথীরদে সশক্ষা অজপন, িাস্তি অসভজ্ঞতা অজপন ও সশক্ষাে ্সেরিশ
সিোজমান। এখারন সশক্ষাথীরদে অধযয়ন ও জীিন া্রনে প্রক্ষরত্র অসভভািকরদে
উৎকটিত হওয়াে প্রকান কােন প্রনই। শাসি্ুন প িহািস্থান ও আিসেক ্সেরিরশ
সশক্ষাথীো িরিাচ্চ
প সশক্ষা অজপরনে িুর াগ ্ারে। প্রময়ে সশক্ষকরদে ্াঠদান ্দ্ধসত
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িহ নানা প্রক্ষরত্র সিোজমান িযিস্থা্নায় িরিাষ েকাশ করেন। এ সশক্ষা েসতিারন
আরো উন্নয়রন কতৃ্
প ক্ষ সনেলিভারি েরচষ্টা অিযাহত োখরিন িরল প্রময়ে আশািাদ
িযক্ত করেন।
চট্টগ্রাম- ০৬ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮সি.

চট্টগ্রাে রিটি েকপাকিিকনি
প
মেয়ি নগিীি ৮৮ টি এনদ্দজও
এি িাকে েতরিরনেয় েিকলন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলরেন, িাংলারদরশে
িকল এনজজও েধানমন্ত্রীে কা ালয়
প
প্রথরক সনয়সন্ত্রত হয়। চট্টগ্রাম নগেীরত প্র িকল
এনজজও কারজ সনরয়াজজত আরে তারদে িকরলে মরধয িমš^য় িাধন অতীি জরুেী।
সিরশষ করে নগেীে ৪১ টি ওয়ারিপ সশক্ষা,স্বাস্থয উন্নয়ন, সশশু শ্রম, দাসেদ্র সিরমাচন, মা
ও সশশু স্বাস্থয প্রিিা, স্বাস্থয িরচতনতা, আনুিাসনক সশক্ষা, িুসিধা িজিতরদে উন্নয়ন,
ক্ষুদ্র অথায়ন,
প
িামাজজক িনায়ন, প্রিসনরিশন, এইিি্ েসতরোধ, িুর্য় ্াসনে
িযিস্থা, িামাজজক উন্নয়ন, গৃহায়ন, সশশু শ্রম হ্রাি কেন, সশক্ষািৃসত্ত কমিপ চী, দর াগ
প
িযিস্থা্না, কম্পম্পউিাে েসশক্ষন, জীিন দক্ষতা সশক্ষা, কাসেগসে েসশক্ষন, েজনন
স্বাস্থয িরচতনতা ও প্রিিা, ্ুনিািন,
প
নােীে ক্ষমতায়ন, আইনী সশক্ষা ও িহায়তা,
মানিাসধকাে েসতিা, সশশু ্াচাে েসতরোধ, ্াি ্নয িযিহারে উদ্িুদ্ধকেে ও
উন্নয়ন ইতযাসদ কা ক্ররমে
প
িারথ সনরয়াজজত এনজজওরদে মরধয িমš^য় িাধন,
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
কতৃ্
প ক্ষরক অিসহত কেন এিং এনজজওরদে িাসিক
প
কা ক্ররমে
প
িসচত্র েসতরিদন চসিক িোিরে হস্তািে, েসতটি ওয়ারিপ স্থানীয়
কাউজন্সলে ও িংেসক্ষত ওয়ািপ কাউজন্সলেরদে অিসহত করে কা ক্রম
প
্সেচালনা
এিং তারদে িারথ িমš^য় িাধরনে উ্ে গুরুত্বারো্ করেন প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন। সতসন সিশ্বাি করেন, িকরলে ঐকযাসি ক েরচষ্টায় নাগসেকরদে কাংসখত
প্রিিা তারদে প্রদাে প্রগািায় প্র্ৌৌঁরে প্রদয়া িম্ভি। এ েিরঙ্গ প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
সনসদপ ষ্ট দাসয়রত্বে িাইরেও নগেিািীে স্বাস্থয ও সশক্ষা খারত প্রিিা সদরয়
ারে। া চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রক্ষরত্র সিেল দৃষ্টাি। কােন িাংলারদরশে
প্রকান সিটি কর্ারেশরন
প
এ দু’টি খারত প্রিিাে প্রকান সনদশনপ প্রনই। প্রকিলমাত্র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশনই
প
সশক্ষা ও স্বাস্থয প্রিিায় সনেলিভারি সনরয়াজজত েরয়রে।
প্রময়ে আশা করেন, নাগসেক প্রিিাে স্বারথ পসিটি কর্ারেশরনে
প
কা ক্ররমে
প
িারথ প্রিিেকাসে িকল এনজজও িহর াগী হরিন। সতসন েসত ৩ মাি অিে অিে
এনজজওরদে িারথ মতসিসনমরয় আগ্রহী িরল এনজজও িংগঠনগুরলারক অিসহত
করেন। ০৬ প্রেব্রæয়াসে ২০১৮ সি. মঙ্গলিাে, চসিক প্রকসি আিদুচ েত্তাে
সমলনায়তরন নগেীে ৮৮টি এনজজও িংস্থাে িারথ চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মত
সিসনময় িভায় েধান অসতসথে ভাষরন প্রময়ে এিকল সিষয়গুরলা তু রল ধরেন। প্রময়ে
আরো িরলন, এনজজওরদে ঐকযাসিক েরচষ্টায় িজস্তিািী সনিঃস্ব ও হতদসেদ্র মানুরষে
ভারগয ্সেিতপন গিরত শুরু করেরে। িেকারেে ্াশা্াসশ এনজজওরদে তৎ্েতায়
প্রদরশ গেীরিে িংখযা ক্রমশই হ্রাি ্ারে। িতপমারন এ হাে মাত্র ২২ শতাংশ।
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সতসন আশা করেন ২০৩০ িরনে মরধয িাংলারদশ দসেদ্রমুক্ত উন্নয়নশীল প্রদরশ রূ্
প্রনরি। এে েরল িেকারেে সভশন িাস্তিাসয়ত হরি। এনজজওরদে িমš^য় িভায়
িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প
কমকতপ
প া প্রমা.
িামিুরদ্দাহা। এরত চসিক িসচি প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন, েধান েরকৌশলী প্রল.
করেলপ মসহউজদ্দন আহরমদ, েধান ্সেকল্পনাসিদ স্থ্সত এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম
িহ িংসিষ্ট কমকতপ
প াো উ্সস্থত সেরলন। এনজজওরদে মতসিসনময় িভায় এিওএি
সশশু ্ল্লী, ওয়াল্ড সভশন, ব্রযাক, আশা, ই্িা,ইউরি্, এিাি, এনজজও প্রোোম েে
্ািসলক প্রহলথ, কাসেতাি, ঘািেুল, টিআইসি, সিিা, প্রিলা, মমতা, ইরমজ,
প্রকএিসিএি, সিএিরক,নওরজায়ান, েসশকা,আইইএে, কযাম্পাি, অ্োরজয়
িাংলারদশ, অগ্র াত্রা, আশাে আরলা, আইসিএে, আই এিসিসিএম, ইউসিস্এি,
উদ্দী্ন, উৎি, প্রকারিক, সিএিসি, প্রকাষ্ট ট্রাস্ট, টিএমএিএি, স্এিটিসি,
সিআেস্, িাংলারদশ নােী েগসত, ব্রাইি িাংলারদশ প্রোোম, ব্লাস্ট, িুযরো িাংলারদশ,
মাইশা, সমশনেীজ অি চযাসেটি, ুগািে িমাজ উন্নয়ন িংস্থা, শজক্ত োউরেশন,
এিসিআই, স্বসিল ব্রাইি োউরেশন, িারজদা োউরেশন, স্কাি, অ্োজজতা নােী
উন্নয়ে িংস্থা, আমাতরু, আরলাকন,ইসিরগ্ররিি প্রিািাল প্রিরভরল্মযাি ইরোিপ
িাংলারদশ, ইলমা ইসষকা োউরেশন, উ্লসি, উষা নােী উন্নয়ন িংস্থা, ওরিি,
ইরমজ, আরমসেকান প্রিিাে েে ইিােনযাশনাল প্রলিাে িসলিাসেটি, সশশুস্বগ পদুস্থ ও
এসতম সশশু সনিাি, ঢাকা আহোসনয়া সমশন, সিআইটি, িাংলারদশ জাতীয় অন্ধ
কলযান িসমসত, উজ্জীিন, ওয়াচ, জীিন সচত্র, জনরিিা, সিসিআেসি, দৃটষ্ট, সনস্কৃসত,
নয়ন তাো, সনমলপ োউরেশন, কাশেুল, স্এি োউরেশন, িোলী,
প
িেনী িমাজ
উন্নয়ন িংস্থা,সিশা্, িনেুল িমাজকলযান মুলক েসতিান, ভাষা, মায়ািী িমাজ
কলযান িংস্থা, মাকি্, সেিাি, ্াকপ, িুচনা, এিসিএি, িযাম্ব এে েসতসনসধিৃন্দ তারদে
িংস্থাে কা ক্রম
প
তু রল ধরেন।
িংিাদদাতা
মো. আিদুি িরহে
জনিংক াগ েেেতপ
প
া

Establishment-1
no-3

Page

