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১৩ জুলাই ২০১৭ সি.
ডেঙ্গু ও চিকুনগুচনয়া জ্বরে আতচিত না হরয়- সরিতন ডহান”এ চিষরয়
চিরেষজ্ঞরেে চনরয় ডসচিনাে অনুচিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে স্বাস্থ্য সিভারগে আর াজরন নগেভিরন প্রক সি আিদুচ ছত্তাে
সমলনা তরন ১৩ জুলাই ২০১৭ সি. িৃহস্পসতিাে, দু্ুে ১২ টা প্রেরক “প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া জ্বরে
আতসিত না হর - িরচতন প্রহান”এ সিষর

সিরশষজ্ঞরদে সনর

এক প্রিসমনাে অনুসিত হ ।

প্রিসমনারে িভা্সতত্ব করেন েধান স্বাস্থ্য কমপকতপ া ো. প্রিসলম আকতাে প্রচৌধুেী। এরত েধান
অসতসে সছরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন। সিরশষ অসতসে
সছরলন চসিরকে স্বাস্থ্য সিষ ক স্থ্া ী কসমটিে িভা্সত ও ২৪নং ও ােপ কাউসিলে নাজমুল হক
সেউক, েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, সিএমএ চট্টগ্রারমে িভা্সত ো. মুসজিুল হক ও
চট্টগ্রাম প্রমসেরকল করলরজে অধযক্ষ ো. প্রিসলম প্রমা. জাহাঙ্গীে,। চসিরকে স্বাস্থ্য কমপকতপ া ো.
প্রমাহাম্মদ আলীে উ্স্থ্া্না অনুসিত প্রিসমনারে প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া সিষ ক িরচতনতামূলক
েসতরিদন উ্স্থ্া্ন করেন চট্টগ্রাম প্রমসেরকল করলরজে েরেিে ো. েদী্ কুমাে দত্ত, েরেিে
ো. অরশাক কুমাে দত্ত ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালর ে ো. হাসিনা নাজসেন। অংশগ্রহণকােীরদে মরধয
আরলাচনা করেন ো. েীসত িড়ু া, ো. আশীষ মুখাজী, ো. িুশান্ত িড়– া এিং িাংিাসদকরদে
্ক্ষ প্রেরক এম এ প্রহাছাইন। প্রিসমনারেে েধান অসতসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ
ম নাসছে উদ্দীন িরলন, প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া জ্বে ভাইোি জসনত একটি জ্বে। া এসেি মশাে
কােরণ ছড়া । িাধােণ সচসকৎিাে মাধযরম এ জ্বে প্রিরে া । সতসন এসেি মশাে িংশিৃসি
প্রোরধে মাধযরম এ ভাইোিরক েসতরোধ কো িম্ভি িরল অসভমত িযক্ত করেন। এ েিরঙ্গ প্রম ে

িরলন, চট্টগ্রারম এ ভাইোি জ্বরেে প্রতমন প্রকান লক্ষণ প্রনই। তা িরত্তপ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া জ্বে প্রেরক নগেিািীরক েক্ষাে লরক্ষয িযা্ক েচাে ও মশাে উ্দ্র্ এিং
মশা উৎ্সত্তে উৎিিমূহ র্ধ্পংি কোে িযা্ক উরদযাগ গ্রহণ করেরছন। সতসন িরলন, মশা-মাসছে
জন্ম প্রোধকরে নগেীে ৪১টি ও ারেপ মশা সনধন ও মশাে উৎ্সত্ত প্রোরধ চসিক ২মাি িযা্ী ঔষধ
সছটারনাে ক্রাি প্রোগ্রাম অিযাহত প্রেরখরছ। এ খারত ো ৪ প্রকাটি টাকােও অসধক অেপ িয হরি।
এ ছাড়াও মাইক েচাে, েচাে্ত্র সিসল, সশক্ষা েসতিান িমূরহ িরচতনতা িৃসি এিং চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে স্বাস্থ্য সিভারগে মাধযরম িরচতনতা িৃসি এিং ১৩০ জন োক্তারেে মাধযরম প্রেঙ্গু ও
সচকুনগুসন া জ্বে েিরঙ্গ জনমরন িরচতনতা িৃসি কোে সনরদপ শনা প্রদ া হর রছ। প্রিসমনারে
সিরশষজ্ঞগণ িরলন, িাংলারদরশ প্র রকান সিষর

ইসতিাচক েচারেে কােরণ সিশ্বিািীে কারছ

িাংলারদশ িম্পরকপ একটা সিরু্ ধােণাে িৃসি হ । াে নমুনা হরলা প্রেঙ্গু ও সচকুগুসন া ভাইোি।
অেচ মাসকপ ন মুল্লুরক ২০১৫ িরন সচকুনগুসন া মহামাসেে আকাে ধােণ করেসছল প্রিরদরশ এ
ধেরণে প্রনসতিাচক েচােণা সছল না। প্রিসমনারে প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া জ্বরেে নানা েিঙ্গ
উ্স্থ্া্ন করে সিরশষজ্ঞগণ এ ভাইোরিে উ্িগপ প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া প্রোরগে কেণী
সিষ গুরলা এিং েসতরোরধে সদকগুরলা তু রল ধরেন। তাো িরলন, আ্নাে ঘে, িাসড় এিং
আরশ্ারশ প্র রকান ্াত্র িা জা গা জরম োকা ্াসন ৩ সদন ্ে্ে প্রেরল সদরল এসেি মশাে
লাভপ া মরে ারি, িযিহৃত ্ারত্রে গার প্রলরগ োকা মশাে সেম অ্িােরণ ্াত্রটি ঘঁরি ্সেস্কাে
কেরত হরি, েু রলে টি, প্লাসিরকে ্াত্র, ্সেতযক্ত টা াে, প্লাসিরকে ড্রাম, মাটিে ্াত্র, িালসত,
টিরনে প্রকৌটা, োরিে প্রখািা, নাসেরকরলে মালা, করেইনাে, মটকা, িযাটােী প্রশল, ্সলসেন,
সচ্রিে ্যারকট ইতযাসদরত জরম োকা ্াসনরত এসেি মশা সেম ্ারড়,অের াজনী -্সেতযাক্ত
্াসনে ্াত্র র্ধ্ংি অেিা উরে োখরত হরি ারত ্াসন না জরম, সদরন ও োরত ঘুমারনাে িম
অিশযই মশাসে িযিহাে কেরত হরি, প্র রহতু মশা শেীরেে প্রখালা জা গা

কামড় প্রদ , তাই

তদূে িম্ভি শেীে প্র্াশারক আিৃত োরক এমন প্র্াশাক ্ো উসচত, িম্ভভ হরল জানালা এিং
দেজা মশা েসতরোধক প্রনট লাগান, ারত ঘরে-িাসড়রত মশা েরিশ কেরত না ্ারে, ের াজরন
শেীরেে অনািৃত স্থ্ারন মশা সনিােক সক্রম-প্রলাশন িযিহাে কো প্র রত ্ারে (মুখমন্ডল িযতীত),
িষপাে িম এ প্রোরগে েরকা্ িাড়রত ্ারে। তাই এ িম অসধক িতকপ োকা ের াজন আ্নাে
িাসড়ে আসঙ্গনা, স্কু ল-করলজ, প্রদাকান্াট, িযিিা-েসতিান, সশে েসতিারনে আওতাভু ক্ত
এলাকা এসেি মশা জন্ম সদরত ্ারে এমন িি স্থ্ান ্সেচ্ছন্ন োখুন দলমত সনসিপরশরষ িামাসজক,

িাংস্কৃসতক, প্রস্বচ্ছারিিী িংগঠন, মিসজরদে ইমাম, মসিরেে ্ুরোসহতিহ িকল ধমী েসতিান ও
সশক্ষা েসতিারনে েধানগণরক িরচতনতা িৃসিে লরক্ষয এ িম্পরকপ ছাত্র-ছাত্রী ও জনিাধােণরক
অিসহত কোে জনয এিং প্রেঙ্গু ও সচকুনগুসন া িম্পসকপ ত প্র রকান ের াজরন সনকটস্থ্ স্বাস্থ্যরকন্দ্র,
হাি্াতারল, সচসকৎিরকে িারে প্র াগার াগ কোে জনয িকরলে েসত আহিান জানান প্রম ে।
১৩ জুলাই ২০১৭ সি.
িাননীয় ডিয়রেে সারে ঢাকায় চনযুক্ত চসঙ্গাপুরেে কনসুুরেট
এে ডসৌজনু সাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীরনে িারে নগেভিরন প্রম ে দিরে
িাংলারদরশে ঢাকা সন ক্ত
ু সিঙ্গা্ুরেে কনিুযরলট (প্রহে অি সমশন) সম. উইসল াম সচক প্রিৌজনয
িাক্ষাত করেন। ১৩ জুলাই ২০১৭ সি. িৃহস্পসতিাে সিরকরল অনুসিত িাক্ষারত চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন সিঙ্গা্ুরেে িারে িাংলারদরশে িন্ধুত্ব্ূণপ িম্পরকপ ে
সিষ টি স্মেরণ এরন প্রম রেে সিঙ্গা্ুে ও ার্ল্প সিটি িাসমট এে অসভজ্ঞতা এিং সিঙ্গা্ুরেে
প্রভৌগলসক অিস্থ্ান এিং িিরেে নানামুখী কা পক্ররমে েশংিা করে িরলন, উভ প্রদরশে মরধয
সিরশষ করে চট্টগ্রাম এিং সিঙ্গা্ুরেে মরধয নানাসদক প্রেরক সমল ের রছ। িাংলারদরশে িমুদ্র িিে
এিং সিঙ্গা্ুরেে িমুদ্র িিরেে মরধয টু ইন প্র্াটপ সেরলশনশী্ আরো িুদঢ়ৃ কোে িুর াগ ের রছ।
প্রম ে িরলন, সিঙ্গা্ুরেে জনিংখযাে প্রচর চট্টগ্রাম নগেীে জনিংখযা অসধক। ৭শত িগপমাইরলে
সিঙ্গা্ুে সিরশ্ব একটি সিস্মর ে প্রদশ। প্রম ে আশা করেন, কনিুরলরটে মাধযরম চট্টগ্রারম সিঙ্গা্ুরেে
নানামুখী কমপকান্ড েিাসেত হরি। ঢাকা সন ুক্ত হও াে ্ে ৩ িিারহে মরধয চট্টগ্রারম িেরে
আিা

প্রম ে তাঁরক অসভনিন জানান। সিঙ্গা্ুরেে প্রহে অি সমশন সম. উইসল াম সচক

িাংলারদরশে চট্টগ্রামরক োজধানীে প্রচর ও গুরুত্ব্ূণপ নগেী সহরিরি আখযাস ত করে িরলন,
চট্টগ্রাম নগেী োকৃ সতক সদক প্রেরক ননিসগপক একটি শহে। সতসন চট্টগ্রাম িেে করে চট্টগ্রারমে
নিসচত্র প্রদরখ অসভভু ত হন। কনিুযরলট িরলন, চট্টগ্রাম প্র্াটপ অেসেটি ও চট্টগ্রাম প্রচম্বাে এে িারে
নিঠরকে মাধযরম সতসন িাংলারদরশে গুরুত্ব্ূণপ িিেনগেী চট্টগ্রারম িযিিা-িাসণজয, আমদানীেেতানী ও সিসনর াগ সিষর চমৎকাে ধােণা অজপন করেরছন। তাে এই অসভজ্ঞতা সিঙ্গা্ুে

িেকােরক জানারিন িরল অসভমত িযক্ত করেন। প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন সিঙ্গা্ুরেে এ
কনিুযরলট (প্রহে অি সমশন) সম. উইসল াম সচকরক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে মরনাগ্রাম খসচত
প্রক্রস্ট ও েু ল সদর স্বাগত জানান। এ িম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকতপ া
প্রমা. িামিুরদ্দাহা, প্রম রেে একান্ত িসচি প্রমা. মঞ্জুরুল ইিলাম ও জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিদুে
েসহম উ্সস্থ্ত সছরলন।
১৩ জুলাই ২০১৭ সি.
িট্টগ্রাি চসটি করপপারেেরনে ৪টি স্থায়ী কচিটি সভায়- িাননীয় ডিয়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক ১৫০ প্রকাটি টাকা সদরচ্ছ িাংলারদশ সমসনউসনসি্যাল প্রেরভল্রমে
োন্ড (সিএমসেএে)। এে মরধয ৮০% অেপাৎ ১২০ প্রকাটি টাকা অনুদান সহরিরি ও অিসশি ৩০
প্রকাটি টাকা ৫% িুরদ ঋণ সহরিরি মঞ্জুে করেরছ এ েসতিান। ঋরণে এই ৩০ প্রকাটি টাকা ১০ িছরে
্সেরশাধ কেরত হরি কর্পারেশনরক। ১৩ জুলাই ২০১৭ সি. িৃহস্পসতিাে, দু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে কনোরেি রুরম েরকৌশল সিভারগে ৪টি স্থ্া ী কসমটিে িভা

চট্টগ্রাম সিটি

কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন এ তেয েকাশ করেন। প্র ৪টি স্থ্া ী িভা অনুসিত
হর রছ প্রিগুরলা হরলা ্সেচালনা ও েক্ষণা-প্রিক্ষণ স্থ্া ী কসমটি, প্র াগার াগ সিষ ক স্থ্া ী কসমটি,
্াসন, সিদুযৎ সিষ ক স্থ্া ী কসমটি এিং নগে অিকাঠারমা সনমপাণ ও িংেক্ষণ স্থ্া ী কসমটি।
এিম

স্থ্া ী কসমটি িমূরহে িভা্সত ছারলহ আহমদ প্রচৌধুেী, প্রমাহাম্মদ আিদুল কারদে,

প্রমাহাম্মদ জারিদ, প্রমা. প্রমােরশদ আলম, কসমটি িমূরহে িদিযিৃি, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল
মসহউসদ্দন আহমদ, নগে ্সেকেনসিদ এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম িহ িংসিিো উ্সস্থ্ত সছরলন।
সিটি প্রম ে িরলন, সিএমসেএে’ে প্রেরক োি ১৫০ প্রকাটি টাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ৩টি
েকে গ্রহণ করেরছ। েকে ৩টি হরলা েইলযাতলী িাজারে সকরচন মারকপ ট কাম ১০ তলা সিসশি
কমাসশপ াল ভিন সনমপাণ, িকসশেহারট সকরচন মারকপ ট কাম ১০ তলা সিসশি কমাসশপ াল ভিন
সনমপাণ, দসক্ষণ আগ্রািারদ মাসে্াে্াি কনরভনশন হল সনমপাণ। সতসন িরলন, এই ৩টি েকে
িাস্তিাস ত হরল কর্পারেশরনে আ

িাড়রি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তত্ত¡াািধা ক

েরকৌশলী প্রমা. েসেকুল ইিলামরক এই েকে ৩টিে েরজক্ট সেরেক্টে (স্সে) সনর াগ কো হর রছ।
সিটি প্রম ে িরলন, ২০১৯ িারলে সেরিম্বে এে মরধয এ েকে ৩টিে কাজ িম্পন্ন কেরত হরি। এে
্ূরিপ স্ব স্ব স্থ্া ী কসমটিে প্রচ ােমযান ও িম্মাসনত কাউসিলেগণ তারদে সিগত িভাে
কা পসিিেণী উ্স্থ্া্ন করেন। উ্স্থ্াস্ত কা পসিিেণীে আরলারক িভা
সিসভন্ন সিষ

সনর

উ্সস্থ্ত িদিযগণ

আরলাচনা ও তারদে েস্তাি উত্থা্ন করেন। েস্তািগুরলা হরচ্ছ িাম্প্রসতক

িমর ে অসত িৃসিরত নগেীে সিসভন্ন ও ারেপে ক্ষসতগ্রস্ত িড়ক িমূহ জরুেী সভসত্তরত প্রমোমরতে
িযিস্থ্া, নালা-নদপ মা িমূরহে মাটি উরত্তালন করে ্াসন চলাচল স্বাভাসিক কো, ও ােপ ্ পার
িড়ক িাসত িেিোরহে মাধযরম আরলাকা ন সনসিত কো, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরন গত ১
িছরে নি, প্রমোমতকৃ ত গাসড় ও

ন্ত্র্াসতে তাসলকা েকাশ, ও ােপ ্ পার

সে্টিউিঅর ল এে ১৫৪টি িািমােসিভল ্াম্প ্সেচালনা
ও ােপ ্ পার স্থ্াস্ত সে্টিউিঅর ল ্সেচালনা

স্থ্াস্ত

প্রজান সভসত্তক কসমটি গঠন,

নতু ন সনর াগ িা কর্পারেশরনে েরকৌশল

সিভারগ কমপেত প্র াগযতা িম্পন্ন কমপকতপ া-কমপচােীরদে ্দা রনে মাধযরম িযিস্থ্া গ্রহণ,
নগেীে সিসভন্ন ও ারেপ চট্টগ্রাম ও ািা কতৃপ ক ্াসন িেিোরহে জনয প্রকরট প্রেলা িড়ক িমূহ
সচসিত করে তাসলকা েকারশে সিিান্ত। উরল্লখয িভা সে্টিউিঅর রলে প্রমইনরটরনি ও এে
প্রমোমরতে ািতী িয এে িুসিধারভাগীরদে িহন কেরত হরি িরল সিিান্ত গ্রহণ কো হ । এ
ছাড়াও চট্টগ্রাম ও ািা কতৃপ ক ্াসন িেিোরহে জনয প্রকরট প্রেলা িড়ক িমূহ সচসিত করে এে
তাসলকা আগামী স্থ্া ী কসমটিে িভা উ্স্থ্া্রনে জনয েধান েরকৌশলী, িংসিি তত্ত¡াািধা ক
েরকৌশলী ও সনিপাহী েরকৌশলীরদে সনরদপ শ প্রদন।
প্রম ে িরলন, অসত িষপরণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রিশ সকছু োস্তা-ঘারটে মাোত্মক ক্ষসত
হর রছ। িৃসি প্রমৌিুম প্রশষ হরল এ িমস্ত িড়কিমূরহ প্রমোমরতে কারজ হাত প্রদ া হরি। িড়ক,
নালা-নদপ মা, েু ট্াত ইতযাসদ উন্ন ন, সনমপাণ ও প্রমোমরত ইসতমরধয ২টি েকে গ্রহণ কো হর রছ
িরল জানান। এে মরধয ১৬ প্রকাটি টাকাে একটি েকরেে দে্ত্র কা পক্রম চলমান ের রছ। ৮৮৪
প্রকাটি টাকাে আরেকটি েকে আগামী িিারহ মন্ত্রণালর ্াঠারনা হরি। এ ২টি েকরেে কা পারদশ
অরক্টািে- নাগাদ সদর প্রদ া ারি। এ েকে ২টি িতপ মারন একরনরক ্ারশে অর্ক্ষা ের রছ।
১৩ জুলাই ২০১৭ সি.

েুর্পটনায় আহত ৩৩নং চিচেঙ্গীিাজাে ওয়ােপ কাউচিেে হাসান িুোে চিপ্লিরক
িুাক্স হাসপাতারে ডেখরত ডেরেন িাননীয় ডিয়ে আ জ ি নাচিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম নগেীে ৩৩নং সেসেঙ্গীিাজাে ও ােপ কাউসিলে, কাো ্সেদশপক, সিসেএ প্রিােপ প্রমম্বাে
ও আও ামী ুিলীগ প্রনতা হািান মুোদ সিপ্লি গত ১২ জুলাই ২০১৭ সি. সিরকরল এক দুঘপটনা
মাো গুরুতে আঘাতোি হর মযাক্স হাি্াতারল সচসকৎিাধীন আরছন। ১২ জুলাই ২০১৭ সি.
িুধিাে, োরত মযাক্স হাি্াতারল হািান মুোদ সিপ্লিরক প্রদখরত প্রগরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রম ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন। সতসন সকছু িম আহত এ প্রনতাে শ যা ্ারশ
অিস্থ্ান করে তাঁে সচসকৎিাে প্রখাঁজ খিে প্রনন এিং আল্লাহে দেিারে তাঁে িুস্থ্তা কামনা
করেন। এ িম আও ামী লীগ ও ছাত্রলীরগে প্রনতা-কমীো প্রম রেে িারে সছরলন।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

