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চট্টগ্রা গেে জলািদ্ধতা সেি ও ক সয়ন্ত্ররে লরে ৯৲ সিরে সির ‘ক্র্যা প্রোগ্রা’
৮৭ এসেল ৯৭৮৵ সি. ঙ্গলিাে, িকারল গেে ৰ৯ ং ওয়ার্প ৮৯৯ আন্দেসকল্লা প্রেরক উরবা
করে ায় প্রয়ে আ জ  াসিে উদ্দ। সতস ালা প্রেরক াটি ও আিজপা উরতাল
এিং াে সর্ ধ্বংিকাে ‘লাসৎপ িাইর্’ প্রে করে ৯৲ সিিযা্ ৱ৮টি ওয়ারর্পে সির ‘ক্র্যা
প্রোগ্রা’ উরবা করে। এ উ্লরে ৰ৯ং আন্দেসকল্লা ওয়ার্প কাউসিলে জহেলাল
হাজােে িৎা্সতরে অড়সিত িড়স িারির ো অসতসেে ৎার ায় প্রয়ে আ জ 
াসিে উদ্দ িরল, আগা ৲ প্র ্ পন্ত সির ‘ক্র্যা প্রোগ্রা’ গেে ৱ৮টি ওয়ারর্প চলা
োকরি। ‘ক্র্যা প্রোগ্রা’ প্রর প্রয়ে িরল, কাউসিলে, কপকতপ া-কপচাে ও ্সেচ্ছন্ন প্রিিক
িকরল সরল গেে ৱ৮টি ওয়ারর্প একিারে িকাল প্রেরক িন্ধ্যা ্ পন্ত ্সেচ্ছন্ন অসৎ া
্সেচালা কো হরি। এ েরে অসৎ া েসতাি অন্তে অন্তে ্সেচাসলত হরি। সতস িরল,
প্র রকা ঝড়ুঁ সক সরয় ান্দসক ও ্সেরি িান্ধ্ি গে গড়াে েতযয় িা িায় কো হরি। এ
েিরঙ্গ প্রয়ে িরল, ‘ক্র্যা প্রোগ্রা’ এে জয অসতসেক্ত জিল িংগ্রহ কো হয়স। সিিযা
জিল, ইকুই্রন্ট ও ঔ ্ত্র সরয় এ অসৎ া ্সেচাসলত হরচ্ছ। েসত ওয়ারর্প ৲৭৭ ্সেচ্ছন্ন
কী ালায় এিং লাসৎপ িাইর্ সিটারাে কারজ সরয়াসজত োকরি। এক িারে েসতসি ৲টি ওয়ারর্প
এ অসৎ া চলরি। প্রয়ে চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরে ালা-িপ া প্রেরক আিজপা ও াটি
উরতলা কাজ এিং া সয়ন্ত্ররে কপিঢ়সচরত গেিািে িহর াসগতা কাা করে। ‘ক্র্যা

প্রোগ্রা’ উরবা অড়িার কাউসিলে শিাল িা িড়, ো ্সেচ্ছন্ন কপকতপ া প্রখ
সিকুল ান্না সিসদ্দক, জিংর াগ কপকতপ া প্রা. আিিড়ে েসহ, ্সেচ্ছন্ন কপকতপ া প্রখ হািা
প্রেজা, হািা েসি, ্সেচ্ছন্ন িড়্ােৎাইজাে করল্লাল িা, প্রা. জািে িারিক িাড়াও প্রটসেিাজাে
িযিিায় িসসতে িারিক িৎা্সত প্রিলারয়ত প্রহারি, িাােণ িম্পািক আহ ি প্রহারি,
ায় আওয়ালগ প্রতা েত আচা প, সিিারুল আল, াহাড়ে আলিহ অযো উ্স ত
সিরল।
৮৭ এসেল ৯৭৮৵ সি.
জিনিত্রী প্ খ ান িা͛
নবনি ভ ানি নি

লর্ানব কাজ কন

কা প্ ধানির্ভ জানত
ানে--প্ য় আ জ

িানি উদ্দীি

ায় প্রয়ে আ জ  াসিে উদ্দ িরলরি, তেয, ে ড়সক্ত ও সিজ্ঞা সৎপ ে আড়সক জ্ঞা
অজপ িাড়া প্রি ও জাসতে েক ত কলযাণ কো ি ি য়। সতস িতপ া িেকারেে সিজ্ঞা
সৎসতক কা পক্র্রে সিি িযাখযা তড় রল রে িরল, জরত্র প্রখ হাসিা’ে িেকাে প্রাসৎপ ে
জাসত সিসপার সেিলৎারি কাজ করে ারচ্ছ। িেকাে প্রিরে অিকাঠারাগত উন্নয় প্রটকিই
কোে জয ্সেকল্পা সরয়রি। িেকারেে এ ্সেকল্পা িা িায়র েরকৌলরিে ৎঢ় সকা
গুরুে্ঢ়ণ।প প্রয়ে েরকৌলরিে প্রিরে ােণ করে প্রিরে উন্নয়র অিিা োখাে আহিা
জাা। ৶ এসেল ৯৭৮৵ সি. প্রিািাে, সিরকরল গেৎিরে ির ল করে িম্প্রসত অড়সিত
সিপাচর ইসিটিউট অি ইসিসয়ািপ চট্টগ্রা প্রকন্দ্র প্রেরক সিপাসচত ি াস িম্পািক চট্টগ্রা সিটি
কর্পারেরে অসতসেক্ত ো েরকৌল প্রাহা ি েসিকুল ইিলা াসকরক িঙ্গিন্ধ্ড় ও জাতয়
চাে প্রতা স্মসত ্সেি েিত িংিপা অড়িার প্রয়ে ো অসতসেে ৎার এ আহিা
জাা। অড়িার প্রয়ে আ জ  াসিে উদ্দ ি াস িম্পািক প্রা. েসিকুল ইিলা াসরকে
হারত প্রক্র্স্ট, িঙ্গিন্ধ্ড়ে অিাি আত্মজি িই ও ি াা স্মােক তড় রল প্রি। িংগঠরে
িৎা্সত েরিিে র্. সজরিাস সৎেড় ে িৎা্সতরে এিং িাােণ িম্পািক প্রা. আিিড়ে েসহরে
উ্ া্ায় অড়সিত িংিপা অড়িার শিসক িে চট্টগ্রা রেে িম্পািক শিয়ি উে
িারুক, আওয়ালগ প্রতা প্রিলাল আহিিহ িংসিি প্রত িন্দ উ্স ত সিরল।

৮৭ এসেল ৯৭৮৵ সি.
বব াখী ও প্লাকজ উৎ ব এবং
চট্টগ্রা ন টি কনপভান

বঙ্গাব্দ উি াপি উপলনে
নি বযাপক ক ভ ূনচ

চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরে উরিযারগ ৮ৱ এসেল ৯৭৮৵ সি. সিাে, ৮লা শিাখ ৮ৱ৯৲ িঙ্গাব্দ
িকাল ৶ টা প্রেরক িহদ্দােহাট টাসপাল িংলগ্ন স্বাতা ্ারকপ শিাখ ও প্রলাকজ উৎিি এিং
৮ৱ৯৲ িঙ্গাব্দ উি া্ উ্লরে িযা্ক অড়িা ালাে আরয়াজ কো প্রহর য়রি। এিকল
অড়িার চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরে ায় প্রয়ে আ জ  াসিে উদ্দ ো অসতসে
সহরিরি উ্স ত োকরি।
উক্ত অড়িাগুরলরত িংসিি িকলরক উ্স ত োকাে জয অড়রো কো হরলা।
৮৭ এসেল ৯৭৮৵ সি.
চট্টগ্রা ন টি কনপভান

নি

স্বাস্থ্য নবর্ানে ক ভ ত নচনকৎ কনি

ন্বয় র্ায়

ািিীয় প্ য়

ায় প্রয়ে আ জ  াসিে উদ্দ িরলরি, িসিকতপ াে ্ে িড়সয়ারত প্রোগরিে একাত্র
আা ৎেিাে ঠিকাা র্াক্তাে। তারিে আচাে, আচেণ ও িাসয়েরিা অরক প্রিস গ্রহণয় হওয়া
েরয়াজ। আন্তসেকতাে িারে র্াক্তাে িাসয়ে ্াল কেরল াড়রে আ া ও সিশ্বাি িাড়রি এিং
চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরে স্বা য প্রিিাে েসত গেিািে িহর াসগতা আরো িসদ্ধ ্ারি।
েিঙ্গক্র্র প্রয়ে িরল, শুড় স্বা য খারত িিরে োয় ৮ৰ প্রকাটি টাকা ৎতড়প সক প্রিয়া হয়। এিাড়াও
সো খারত ৲ৰ প্রকাটি িিরে ৎতঢ়প সক সিরত হয়। চট্টগ্রা সিটি কর্পারে িিরে ৮৭৴ প্রকাটি টাকা
োিসক িযয় িহ কেরি। সিসরয় িেকাে খাত িারি গেিািে কাি প্রেরক িিরে িরিপাচ্চ
ৱ৴ প্রকাটি টাকা প্র্ৌেকে আিায় হরয় োরক। প্রিিা গ্রহণকাে াগসেকরিে এ সিয়টি সিরিচায়
োখা অতি জরুে িরল চসিক র করে। ৮৭ এসেল ৯৭৮৵ সি. ঙ্গলিাে, িড়্ড়রে গেৎির
প্রকসি আিিড়চ িতাে সলায়তর চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরে স্বা য সিৎারগ কপেত র্াক্তােরিে

িন্বয় িৎায় ো অসতসেে ৎার প্রয়ে এিি কো িরল। িৎায় িৎা্সতে করে স্বা য ও
সো সিয়ক ায় কসটিে িৎা্সত কাউসিলে াজড়ল হক সর্উক। িৎায় ো সিপাহ
কপকতপ া প্রা. িািড়রদ্দাহা সির অসতসে সিরল। িন্বয় িৎায় ো স্বা য কপকতপ া র্া. প্রিসল
আকতাে প্রচৌড়ে স্বা য সিৎারগে াা সিক ্াওয়াে ্রয়রন্ট িড় ্িপ ায় তড় রল রে। এরত
অযরিে রয স্বা য কপকতপ া র্া. প্রাহা ি আল, র্া. আস ড়খাসজপ, র্া. াসি ৎড়ুঁ ইয়া, র্া.
আে স্ আসিি খা, র্া. েসত িড়–য়া, র্া. প্রতৌসহিড়ল আরায়াে খা, র্া. ত্ চক্র্িতী, র্া.
িড়ান্ত িড়–য়া সচসকৎিা প্রিিা িংক্র্ান্ত াা সিক তড় রল রে। িন্বয় িৎায় িলা হয়, চট্টগ্রা
সিটি কর্পারে ৱটি াত িি হাি্াতাল,৮টি প্রজারেল হাি্াতাল, ৲৮ টি গে স্বা য প্রকন্দ্র,
ৰৰ৲ টি ইস্আই প্রকন্দ্র, ৮ টি ইসিটিউট অি প্রহলে প্রটকরালসজ এন্ড যাটি, ৮ টি জড়সয়ে
সর্ওয়াইিাে ইসস্টটিউট, ৮৯ টি প্রহাসও্যাসেক সচসকৎিা প্রকন্দ্র, ৮ টি প্রহাসও্যাসেক করলজ
ও হাি্াতাল, ৮টি কিে া, ৯টি শ্মা ্সেচালা করে। এরত আরো িলা হয়, স্বা য সিৎারগ
৮৯ৱ জ র্াক্তাে, ৯৶ জ প্রহাসও র্াক্তাে, ৮৭৴ জ সর্ওয়াইি ও ািপ, ৲৲ জ িাপাসিস্ট ও
্যাোরসর্ক, ৮৮৯ জ স্বা য কী ও স্বা য িহকাে, ৮৮ জ স্বা য ্সেিপক, ৱ৲ জ লযাি
প্রটকসসয়া ও অযায প্র্ায় ৲ৰৱ জ িহ ৮৭ৱ৴ জ জিল েরয়রি। িন্বয় িৎায় আরো
িলা হয় জাড়য়াসে ৯৭৮৴ প্রেরক াচপ ৯৭৮৵ সি. ্ পন্ত চট্টগ্রা সিটি কর্পারে ্সেচাসলত স্বা য
প্রকরন্দ্র ৮৴ৰ৴ টি অ্ারে, ৯৭৶৮টি োল প্রর্সলৎাে এিং িাাে সচসকৎিা গ্রহণ করেরি
৮৮ লে ৰৰ হাজাে ৵ ত ৵৵ জ প্রোগ। এিাড়াও জন্ম সিন্ধ্, তড়য সিন্ধ্ এআেসৎ
ৎযাকসি েিা, সেসরিি লাইরিি েিা িহ জাতয় সিিরিে রয সিশ্ব এইর্স্ সিিি,জাতয়
ক স সয়ন্ত্রণ িিাহ, জাতয় সৎটাস এ প্লাি কযারম্পই ্সেচালা কো হরয়রি।
িংিািিাতা
প্রা. আিিড়ে েসহ
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চট্টগ্রা সিটি কর্পারে

