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ডেঙ্গু ও চিকুনগুচনয়া ড াধে িট্টগ্রাম চিটি কধ্পাধ শধন ক্রাশ ডরাগ্রাম উধবােন
ক ধেন মাননীয় ডময় আ জ ম নাচি উদ্দীন
প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসনয়া প্রোরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মশক সনেন ক্রাশ প্রোগ্রাম উরবােন কারল
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন প্রেঙ্গু িা সচকুনগুসনয়া জ্বরে প্রকউ
আক্রান্ত হরল িারে িারে সচসকৎিরকে শেনা্ন্ন হওয়াে আহিান জাসনরয় িরলন, িরচতন হরল এ
েেরনে প্রোগ প্রেরক েক্ষাে িুর াগ েরয়রি। এসেি নামক স্ত্রী মশাে কামরে প্রেঙ্গু িা সচকুনগুসনয়া
ভাইোিজসনত প্রোগ হরত ্ারে। প্রি কােরন িােীে আঙ্গীনা, আশ্াশ, প্রঝা্ঝাে িিিময়
্সেষ্কাে ্সেচ্ছন্ন োখরত হরি এিং জমা োকা ্াসন সতনসিন ্ে ্ে প্রেরল সিরল এসেি মশাে
লাভপ া মরে ারি। েু রলে টি, প্লাসিক ্াত্র, ্সেতযক্ত টায়াে, প্লাসিক ড্রাম, মাটিে ্াত্র, ভাঙ্গা
িালসত, টিরনে প্রকৌটা, োরিে প্রখািা, নাসেরকরলে মালা, করেইনাে, মটকা, িযাটাসে প্রিল,
্সলসেন,সচ্স্ এে প্র্রকট ইতযাসিরত জরম োকা ্াসনরত এসেি মশা সেম ্ােরত ্ারে। প্রি
কােরন এিকল ্ারত্র োকা ্াসন প্রেরল সিরত হরি। অেরয়াজনীয় িা ্সেতযক্ত ্াসনে ্াত্র ধ্বংি
অেিা উসিরয় োখরত হরি। ারত ্াসন জমরত না ্ারে। সিরন িা োরত ঘুমারনাে িময় অিশযই
মশাসে িযিহাে কেরত হরি।

ারত মানুরেে গারয় মশা কামে সিরত না ্ারে। প্রময়ে িরলন,

িােীে আসঙ্গনা, স্কু ল-করলজ, প্রিাকান-্াট, িযিিা েসতষ্ঠান, সশল্প েসতষ্ঠান ইতযাসি জায়গায়
এসেি মশা জন্ম সনরত ্ারে। প্রিিকল জায়গা েসত সনয়ত ্সেচ্ছন্ন োখরত হরি। প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন, িামাসজক, িাংস্কৃসতক, প্রেচ্ছারিিী িংগঠন, মিসজরিে ইমাম, মসিরেে ্ুরোসহত,
সশক্ষা েসতষ্ঠান েোন ও সশক্ষােী িকলরক প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসনয়া ভাইোি জসনত সিেয়গুরলা এিং
্সেষ্কাে ্সেচ্ছন্নতা সিেরয় িরচতনতা িৃসিে জনয েউরিযারগ েচারেে আহিান জানান। সতসন

িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন েচাে ্ত্র সিসল, মাইক েচাে এিং ্সত্রকায় সিজ্ঞা্ন এে মােযরম
িরচতনতা িৃসি করে ারচ্ছ। িিপিাোেরনে িাসিপক িহর াসগতায় নগেীরক ্সেচ্ছন্ন োখা প্রগরল
প্রোগ িালাই প্রেরক েক্ষা ্াওয়া িম্ভি হরি। সতসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িজপয িযিস্থা্না িহ
িকল প্রিিােমী কারজ নগেিািীে িহর াসগতা কামনা করেন। ১০ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে,
সিরকরল নগেীে ২১ নং জামাল খান ওয়ারেপে প্রহমরিন প্রলইনস্থ কাাঁচািাজাে এলাকায় প্রেঙ্গু ও
সচকুনগুসনয়া প্রোরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ক্রাশ প্রোগ্রাম উরবােনী অনুষ্ঠারন েোন অসতসেে
িক্তরিয প্রময়ে এ িহর াসগতা কামনা করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মশক সনয়ন্ত্রন ও সনেন
কমপিূচী উরবােন উ্লরক্ষ অনুসষ্ঠত িুসে িমারিরশ িভা্সতত্ব করেন ২১ নং জামাল খান ওয়ােপ
কাউসিলে ও িজপয িযিস্থা্না িংক্রান্ত স্থায়ী কসমটিে িভা্সত শশিাল িাশ িুমন। ৩৩ নং ওয়ােপ
কাউসিলে আলাহাজ্ব হািান মুোি সিপ্লি, েোন ্সেচ্ছন্ন কমপকতপ া প্রশখ শসেকুল মান্নান সিসদ্দকী,
জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিিুে েসহম, ্সেচ্ছন্ন কমপকতপ া প্রমােরশিুল আলম প্রচৌেুেী, িহ চসিক
এে কমপকতপ া িৃি এিং চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে তেয ও গরিেনা িম্পািক চিন েে,
িিিয প্রিলাল আহমি, প্রকারতায়ালী োনা আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পািক সমেুন িে–য়া,
২১ নং ওয়ােপ আওয়ামীলীরগে িাোেন িম্পািক প্রমােরশি আলম, িহ িভা্সত িাহািউসদ্দন,
িাংগঠসনক িম্পািক শিয়িুল আলম, আওয়ামীলীগ প্রনতা আিিুল মান্নান, আিিুি িিুে,
জাহাঙ্গীে প্রমাস্তো, কলযান প্রিন, আওয়ামী ুিলীগ প্রনতা ওয়াসহিুল আলম সশমুল িহ স্থানীয়
গনযমানয িযসক্তিগপ উ্সস্থত সিরলন। মশক সনয়ন্ত্রন ও সনেরনে এ কমপিসূ চরত ৪১ টি ওয়ারেপে
েসতটিরত ২শত সলটাে িারভপ িাইে(মশাে সেম ধ্বংিকােী ঔেে) এিং ৬ শত সল. এোলটিিাইে
(্ূর্পাঙ্গ মশা ধ্বংিকােী ঔেে) সিটারনা হরি। চসিক এে ্সেচ্ছন্ন সিভাগ েসতিিে নরভম্বে প্রেরক
মাচপ ্ পন্ত ৫ মাি মশাে উ্দ্রি প্রেরক েক্ষাে জনয উরেসখত ঔেে সিটিরয় োরক। এিাে
সচকুনগুসনয়া এিং প্রেঙ্গু প্রেরক নগেিািীরক েক্ষাে জনয ২ মািিযা্ী এ ক্রাশ প্রোগ্রাম অিযাহত
োখাে সিদ্ধান্ত গ্রহর্ করেরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে নালায় িারভপ িাইে(মশাে সেম
ধ্বংিকােী ঔেে) এিং এোলটিিাইে (্ূর্পাঙ্গ মশা ধ্বংিকােী ঔেে) প্রে করে ২ মাি িযা্ী
মশক সনেন কমপিূসচে উরবােন করেন।

১০ জুলাই ২০১৭ সি.
মাননীয় ডময় আ জ ম নাচি উদ্দীন এ িাধে িট্টগ্রাম চিটি কধেজ ডেধক
বাাংোধেশ িাত্রেীধে চনবপ াহী কচমটিধে িেিয ্ধে স্থানরাপ্ত িাত্র ডনেৃ বৃন্দ িহ
ি কাচ চিটি কধেজ ও ইিোচময়া কধেজ এবাং মহানে িাত্রেীধে মেচবচনময়
১০ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে, সিরকরল, নগেভিরনে িরেলন করক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে চট্টগ্রাম সিটি করলজ প্রেরক িাংলারিশ িাত্রলীরগে সনিপাহী
কসমটিরত িিিয ্রি স্থানোি প্রনতৃ িৃি িহ িেকাসে সিটি করলজ ও ইিলাসময়া করলজ এিং
মহানগে িাত্রলীরগে মতসিসনময় অনুসষ্ঠত হয়। এিময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও
চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাোেন িম্পািক আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, িাত্রলীরগে
অতীত ইসতহাি প্রগৌেরিে। এ িংগঠরনে কমীরিে অতীত প্রেরক সশক্ষা সনরয় সশক্ষা, শাসন্ত ও
েগসতরক োেন করে গঠনতন্ত্র ও প্রঘােনা্ত্র আত্মস্থ করে িংগঠরনে োরেপ এিং িঙ্গিন্ধুে আিশপ
িাস্তিায়রন সনেলিভারি িাসয়ত্ব ্ালন কেরত হরি। অেযয়রনে ্াশা্াসশ সশক্ষােী ও সশক্ষা
েসতষ্ঠারনে নানামুসখ িমিযা এিং জাতীয় জীিরন সশক্ষাে িারে িম্পৃক্ত িমিযাগুরলারক িামরন এরন
িমাোরনে লরক্ষয িংগ্রাম কেরত হরি। প্রময়ে িরলন, জঙ্গী ও িন্ত্রািমুক্ত িুসখ - িমৃদ্ধশালী প্রিানাে
িাংলা সিসনমপারন িাত্রলীরগে কমীরিেরক ভযানগােপ সহরিরি িাসয়ত্ব ্ালন কেরত হরি। িাত্রোই
জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে সভশন িাস্তিায়রনে েোন কাসেগে। সতসন িরলন, িতপ মান েজরন্মে
সশক্ষােীরিে মরেয প্রিশরেম জাগ্রত করে প্রিশরক উন্নসতে শীরেপ প্র্ৌরি সিরত তারিেরক উৎিাসহত
কেরত হরি। নীসত শনসতকতা ও প্রিশরেম না োকরল মূলযরিাে িম্পন্ন নাগসেক হওয়া ায় না। প্রি
কােরন িাত্ররিেরক িৎ চসেত্রিান ও িুনাগসেক সহরিরি গরে উঠরত হরি। িংগঠরনে ্সেসে িৃসদ্ধ
এিং িিিয িাোরনাে জনয প্র প্রকান ঝুাঁ সক সনরয় িাসয়ত্ব ্ালন কেরত হরি। এও মরন োখরত হরি
িিিয ও িন্ধু িাোরনাে প্রক্ষরত্র ারত োেীনতাে সিরোেী প্রকান অ্শসক্ত িুর াগ গ্রহর্ কেরত না
্ারে। মতসিসনমরয় িাংলারিশ িাত্রলীগ প্রকন্দ্রীয় কসমটিে নিসনিপাসচত িিিয আিু িকে সিসদ্দক,
সমজানুে েহমান সমজান, আিু নারিে জুরয়ল িাোও উ্সস্থত সিরলন কাউসিলে হািান মুোি
সিপ্লি, িেকােী সিটি করলরজে িারিক সভস্ প্রচৌেুেী জসহে উসদ্দন প্রমাহােি িািে, ইিলাসময়া
করলজ িাত্রলীরগে িারিক িভা্সত এম মুনিুে আলী, িারিক সভস্ নাজমুল আলম খান, িেকােী

সিটি করলজ িাত্র িংিরিে সভস্ আিু তারহে, িেকােী সিটি করলজ িাত্রলীরগে িভা্সত প্রমা.
ইমসতয়াজ,এসজএি সনয়াজ প্রমােরশি িহ সিটি করলজ,ইিলাসময়া করলজ ও মহানগে িাত্রলীরগে
িতপ মান ও িারিক প্রনতৃ িৃি উ্সস্থত সিরলন।
িংিািিাতা
প্রমা. আিিুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

