চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.

যারা পবিত্র ধর্ ইসলার্কে
ম
অধকর্রম োকে িযিহার েকর তারা প্রেৃত
র্ুসলর্ান নয় বসটি মর্য়র আ ে র্ নাবির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, জনকলযাণ এিং
ধমীয় কারজ প্রকান ধেরনে দলীয় সিভাজন থাকরে ্ারে না । াো ্সিত্র ধম প
ইিলামরক অধরমেপ কারজ িযিহাে করে োো েকৃে মুিলমান নয়। প্রময়ে িরলন,
আিন্ন ্সিত্র েমজারন প্রোজাদােরদে ারে কষ্ট না হয় প্রি সদরক নজে প্রেরখ
িযিিায়ীরদে িযিিা ্সেচালনা কেরে হরি। িািী-প্রভজাল ও প্রময়াদ উর্ত্তীণ প্রকান
্ণযিামগ্রী িাজােজাে করে মুনাফা অজপরনে লরে প্রোজাদােরদে কষ্ট প্রদয়া হরল
আল্লাহোয়ালা ো িহয কেরি না। ২৩ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, সিরকরল নগেীে
লালখান িাজাে ওয়ারডপ শহীদনগে সিটি কর্ারেশন
প
িাসলকা উচ্চ সিদযালয় মারে
অনুটিে িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ ও মাদক সিরোধী নাগসেক িমারিরশ প্রময়ে এ িি কথা
িরলন। নাগসেক িমারিরশ িভা্সেত্ব করেন ১৪নং ওয়াডপ কাউন্সিলে এ এফ কসিে
আহম্মদ মাসনক। অনুিারন সিরশষ অসেসথ সিরলন উ্ ্ুসলশ কসমশনাে প্রমা.
আিদুল ওয়াসেশ, ২৭নং ওয়াডপ কাউন্সিলে ও আইন শৃংখলা সিষয়ক স্থায়ী কসমটিে
িভা্সে এইচ এম প্রিারহল, িংেসেে ওয়াডপ কাউন্সিলে মরনায়াো প্রিগম মসন,
িমাজরিিক গাজী মাহমুদ ইমাম সিলু, খুলশী থানা আওয়ামীলীরগে ুগ্ম আহিায়ক
মসমনুল হক, ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িভা্সে সিন্সদ্দক আহম্মদ, িাধােণ িম্পাদক
সদদারুল আলম মািুম, খসেি আিুল িশে, সশেক কমরলষ ধে, খসেি প্রমাক্তাে
আসমন, আিদুচ িালাম, প্রকন্দ্রীয় িাত্ররনো িরনি চক্রির্ত্তী, আওয়ামী ¯প্র ^চ্ছারিিক
লীগ প্রনো ওয়াসেশ উন্সদ্দন ও িাত্ররনো দীন ইিলাম িক্তিয োরখন। েধান অসেসথে
িক্তরিয সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো িরলন, ইিলাম শাসি ও িারমযে
ধম।প এ ধরম জঙ্গীিারদে
প
প্রকান স্থান প্রনই। াো জঙ্গীিারদ সলি োরদেরক সচসিে করে
আইরনে হারে প্রিা্দপ কেরে হরি। প্রময়ে িরলন, মাদক িেপমারন ুি িমাজরক
ধ্বংি কেরি। মাদক প্রিিরনে কােরণ ্সেিাে, িমাজ ও প্রদরশ োরদে প্রকান োই
প্রনই। ঘৃসণে এ মাদক প্রিিন প্রথরক ুি িমাজরক েো কোে জনয চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
িরচেনোমূলক েচােসভ ান ্সেচালনা কেরি। সেসন দল-মে-ধম-িণ
প -প
প্রগাত্র-িম্প্রদায় সনসিরশরষ
প
িকলরক মাদক, িন্ত্রাি ও জঙ্গীিারদে সিরুরে প্রিাচ্চাে
হওয়াে আহিান জানান।
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চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.

ডাস্টবিন হকলা িাগান উকবাধন েরকলন মর্য়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
ডাস্টসিন েু রল িাগান কোে কমিূপ সচ িাস্তিায়ন কেরি।
োেই ধাোিাসহকোয় নগেীে ২৯নং ওয়ারডপ করলন্সজরয়ি স্কুরলে ্ন্সিম প্রদয়ারলে
্ারশ েু রল প্রদয়া ডাস্টসিনরক িাগারন ্সেনে কো হয়। িেপমারন ্ুরো প্রদয়ালটি
িাগারন উসন্নে কো হরয়রি। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন ২২ এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, োরে মুনাজারেে মধয সদরয় দৃটষ্টনন্দন
প্রিৌন্দ িধ
প নকােী
প
িাগান উরবাধন করেন। এ িময় স্থানীয় কাউন্সিলে প্রগালাম
প্রমাহাম্মদ প্রজািারয়ে, ক্লাি িভা্সে প্রমা. শাহআলম, সিসনয়ে িহ িভা্সে আসমনুল
ইিলাম মুন্না, প্রমা. আলমগীে, িাধােণ িম্পাদক শসফকুল আলম জুরয়ল, গ্ম
ু
িম্পাদক প্রমাশােেফ প্রহারিন সলিন, িাংগেসনক িম্পাদক োরশদ খান, ্ােরভজ
েহমান জসন, িাজ্জাদ মাহমুদ োরিল, শাহসেয়াে হািান, আলাউন্সদ্দন ভূ ইয়া, িাইমন
আহরমদ িারহদ, োরশদ, জসন, অসভ, ইমন, জসন, নয়ন, আসিফ, মঞ্জু, িন্সিি,
প্রখাকন মারুফ, প্রিারহল, আিু সিয়দ িহ অনযো উ্সস্থে সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.

বসটি মর্য়করর সাকে আন্তেমাবতে েবর্টি
অি দ্যা মরডক্রস এর প্রবতবনবধকদ্র মসৌেনয সাক্ষাত
২৩ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে দু্ুরে নগেভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারথ আিজপাসেক কসমটি অি দযা
প্রেডক্রি এে েসেসনসধ ইন্সিসনয়াে Nirjhar Areug ও Rose Banos প্রিৌজনয
িাোে করেন। িাোরে োো চট্টগ্রাম প্রজলখানায় ্াসনে লাইন প্রদয়াে সিষরয়
প্রময়রেে িহর াসগো চান। প্রময়ে োরদেরক িি ধেরণে িহর াসগো প্রদয়াে আশ্বাি
প্রদন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকেপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা,
জনিংর াগ কমকেপ
প া প্রমা. আিদুে েসহম িহ িংসিষ্টো উ্সস্থে সিরলন।
চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.

বসটি মর্য়করর সাকে ইউএনবডবপ’র োবি বডকরক্টর এর মসৌেনয
সাক্ষাত
২৩ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে দু্ুরে নগেভিরন প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারথ ইউএনসডস্’ে কাসি সডরেক্টে
িুদীি মুখাজী, আেিান োইমােী এনালাইসিি আসশকুে েহমান, িহকােী কাসি
সডরেক্টে িারহলা খান প্রিৌজনয িাোে করেন। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকেপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, স্থ্সে এ প্রক এম প্রেজাউল কসেম,
এনইউস্আেস্’ে িাউন মযারনজাে ড. প্রিারহল ইকিাল উ্সস্থে সিরলন। প্রিৌজনয
িাোরে দাসেদ্র সিরমাচরন ইউএনসডস্’ে ৬ িিে প্রময়াদী কা ক্ররমে
প
সিশদ িযাখযা
প্রময়ে িোিরে উ্স্থা্ন করেন। প্রময়ে চট্টগ্রাম নগেীে দসেদ্র জনরগািী ও ্াহারেে
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্াদরদরশ িিিািকােীরদে একটি সচত্র ইউএনসডস্’ে েসেসনসধে সনকি েু রল ধরেন।
সেসন দাসেদ্র সিরমাচরন ইউএনসডস্’ে কা ক্ররমে
প
েশংিা করেন।
চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.
চট্টগ্রার্ র্হানগর এলাোয় বিশ্ব টিোদ্ান সপ্তাহ ২৪-৩০ এবপ্রল পাবলত হকি
“কা কে
প
টিকা, িকরলে িুেো” এ েসে্াদয িামরন সনরয় চট্টগ্রাম মহানগে
এলাকায় ২৪ প্রথরক ৩০ এসেল ্ ি
প সিশ্ব টিকাদান িিাহ ্াসলে হরি। এ উ্লরে
২৩ এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে দু্ুরে নগেভিরন প্রক সি আিদুচ ির্ত্তাে সমলনায়েরন
এযাডরভারকিী িভা অনুটিে হয়। িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন েধান অসেসথ সিরলন। এরে িভা্সেত্ব করেন েধান সনিাহী
প কমকেপ
প া
প্রমা. িামিুরদ্দাহা। স্বাগে িক্তিয োরখন েধান স্বাস্থয কমকেপ
প া ডা. প্রিসলম আকোে
প্রচৌধুেী। স্বাস্থয কমকেপ
প া প্রমাহাম্মদ আলীে উ্স্থা্নায় অনুটিে এযাডরভারকিী িভায়
সিশ্ব স্বাস্থয িংস্থা িাসভপলযাি এন্ড ইমুযনাইরজশন প্রমসডরকল অসফিাে ডা. প্রমা.
আোফাে উল আলম জােীয় সিশ্ব টিকাদান সিষরয় ¯ø াইড প্রশা উ্স্থা্ন করেন।
িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
ডাক্তাে, টিকাদারনে িংসিষ্ট কমকেপ
প া ও এনন্সজও
কমীিৃন্দ উ্সস্থে সিরলন। িভায় েধান অসেসথে ভাষরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
১৯৮৮ িন প্রথরক
রুটিন টিকাদান কা ক্রম
প
অেযি িফলোে িারথ ্সেচালনা করে আিরি। াে ফরল
২০১৫ িরন Highest Improvmen Award অজপন করেরিন। সেসন িরলন, ১০ প্রোরগে
জনয এ টিকা প্রদয়া হরি। টিকাে ফরল ো, প্র্াসলও মাইলাইটিি, সড্রথসেয়া, হুস্ং
কাসশ, ধনুষ্টংকাে, প্রহ্ািাইটিি-সি, সহরমাফাইলাি ইনফ্লুরয়িা-সি জসনে প্রোগ িমূহ,
হাম, রুরিলা ও সনউরমাকক্কাল জসনে সনউরমাসনয়া েসেরোধ কো িম্ভি হরি। ০
প্রথরক ১১ মাি িয়িী সশশু, ১৫ প্রথরক ১৮ মাি িয়িী িকল সশশু, ১৫ িিে িয়িী
িকল সকরশােী এিং ১৫ প্রথরক ৪৯ িিে িয়রিে িিান ধােণেম িকল মসহলা
টিকাদান কমিূপ সচে আওোয় আিরি। সনসদপ ষ্ট িমরয়ে িাসহরেও িন্সস্তরে এিং
িন্ধ্যাকারল টিকা প্রদয়া হরি। প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
৭টি ইস্আই
প্রজারনে আওোয় ১০টি স্থায়ী এিং ৩৪৭টি অস্থায়ী প্রকরন্দ্র ইস্আই কমিূপ সচ ্াসলে
হরি। সেসন আরো িরলন, চলসে িিরে ০ প্রথরক ১ িিরেে সশশু োয় ৯০ হাজাে ৪ শে
৫৯ জন এিং ১৫ িিে িয়িী সকরশােী োয় ৩৯ হাজাে ৯ শে ৪০ জন টিকা
কমিূপ সচে আওোয় আিাে িম্ভািনা আরি। ইস্আই কমিূপ সচ িফল কেরে সেসন
িংসিষ্টরদে আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.

সৎ ভাকি িযিসা েকর েনেলযাকন অিদ্ান রাখকত হকি--বসটি মর্য়র
সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, িযিিা হালাল ন্সজসনি। আল্লাহে
নিীজীও িযিিা করেরিন।িৎ িযিিা করে জীিন জীসিকা সনিাহ
প কো ইিলারমে
সনসেক সশ¶ া। আমারদে িমারজ অরনরকই আজ সিধ িযিিাে আোরল অবিধ
িযিিা িাসণজয করে োোোসে িেরলাক হওয়াে েসের াসগোয় প্রমরে উরেরি।
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মাদকিহ নানা ধেরণে সনসষে ওষুধ সিন্সক্র করে অরনরকই প্রমািা িাকাে ্াহাে গরে
েু রলরি।আিাে প্রকউ প্রকউ নকল,প্রভজাল িা প্রময়ারদার্ত্তীণ প ওষুধ সিন্সক্রে িারথও
জসেে প্রথরক জনগরণে িারথ েোেণা করে ারচ্ছ।মানুরষে জীিন সনরয় প্রহাসল
প্রখলায় প্রমরে উরেরি। ওষুধ িযিিা িুস্থ,িুন্দে িযিিা। িহী উ্ারয় এই িযিিা করে
জনকলযারণ অিদান োখা ায়। ওষুধ িযিিায়ীরদেরক এই মানসিকো ধােণ কেরে
হরি। ওষুধ একজন প্রোগীে জীিন িাাঁচায় আিাে জীিন ধ্বংিও কেরে ্ারে। ২৩
এসেল ২০১৮ সি. প্রিামিাে, সিরকরল ্ুোেন গীজপাস্থ একটি কসমউসনটি প্রিন্টারে
িাংলারদশ প্রকসমস্ট এন্ড ড্রাসগষ্ট িসমসে চট্টগ্রাম প্রজলাে উরদযারগ প্রকারোয়াসল থানা
কসমটিে অসভরষক অনুটিে হরয়রি। অনুিারন েধান অসেসথে িক্তরিয সিটি প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন একথা িরলন। প্রকসমস্ট এন্ড ড্রাসগষ্ট িসমসেে িভা্সে িমীে
কাসি সিকদারেে িভা্সেরত্ব অনুিারন সিরশষ অসেসথ সিরলন চট্টগ্রাম ওষুধ েশািন
িহকাসে ্সেচালক প্রমাজারম্মল প্রহারিন, ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ
হািনী, কাউন্সিলে জহে লাল হাজােী, িসলমউল্লাহ িাচ্ চু, হািান মুোদ সিপ্লি,
ইিমাইল িালী,হাজী নুরুল হক, ঔষধ েশািরনে িহকােী ্সেচালক প্রমাজারম্মল
প্রহারিন, প্রেি ক্লারিে িাধােণ িম্পাদক শুকলাল দাশ ও ড্রাগ িু্াে গুলশান
জাহান। অনুিান ্সেচালনা করেন সশিু েিাদ দাশ। আরো িক্তিয োরখন িাংলারদশ
প্রকসমস্ট এন্ড ড্রাসগস্ট িসমসে চট্টগ্রাম প্রজলাে িাধােণ িম্পাদক লায়ন আশীষ
ভট্টাচা , প স্ব্ন কাসি সিশ্বাি, এম ইসলয়াি আলী, সি্ুল দাশ, শীমুল ভট্টাচা , প উর্ত্তম
ভক্ত, সশমুল িে–য়া, নুরুল আলম, িজল সমত্র, িাইফুল ইিলাম, খসিরুল ইিলাম,
মাহিুিুল আলম, নূরে আলম সিন্সদ্দকী, প্রমা. ইউনুি, েশাি ্ারন্ড, প্রলয়াকে আলী।
অনুিারন উ্সস্থে সিরলন োজনীসেক প্রিলাল আহরমদ, সদদারুল আলম, প্রমা.
আইয়ুি, নুরুল গসন, জাসকে প্রহারিন, মহসিন উন্সদ্দন, িািু লাল, অরশাক দাশ,
সলয়াকে আলী। অনুিান প্রশরষ প্রমা. নাসিে উদ্দীনরক িভা্সে, সিসনয়ে িহ িভা্সে
ো্ি দাশ ও িাধােণ িম্পাদক েশাি কুমাে োরন্ডে নাম প্রঘাষনা করে ১৭িদিয
সিসশষ্ট প্রকারোয়ালী থানা উ্ কসমটিেগটেে হয়।
চট্টগ্রাম- ২৩ এসেল ২০১৮ সি.

চলর্ান মর্ধা িৃবি চট্টগ্রার্ নগকরর ৪১টিওয়াকডম চালু েরা হকি
------আ জ ম নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, আজরকে
প্রমধািী সশোথীরদে উ্ে প্রদশ ও জাসেে আশা আকাংখা সনভপে করে। কােণ
আধুসনক সিরশ্ব টিরক থাকরে হরল প্রমধাে প্রকান সিকল্প প্রনই। সেসন িরলন, চলমান
প্রমধা িৃসর্ত্ত চট্টগ্রাম নগরেে ৪১টি ওয়ারডপ চালু কো হরি। এে ফরল প্রমধািী সশোথীো
সশোয় অনুোসণে হরি। ২২ এসেল ২০১৮ সি. েসিিাে, োরে স্বাধীনো ্ারকপ আ জ
ম নাসিে উদ্দীন সশো ্সেষদ আরয়ান্সজে প্রমধা িৃসর্ত্ত েদান অনুিারন েধান অসেসথে
ভাষরন এ িি কথা িরলন। অনুিান িভা্সেত্ব করেন আ জ ম নাসিে সশো
্সেষরদে িভা্সে ও িাংলারদশ িাত্রলীরগে িারিক িহ িম্পাদক ফয়িাল িাপ্পী।
অনুিারন সিরশষ অসেসথ সিরলন চট্টগ্রাম প্রজলা েশািক ইসলয়াি প্রহারিন, জােীয়
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শ্রসমক লীরগে গ্ম
ু িাধােণ িম্পাদক িফে আলী, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে
প্রনো প্রমা. ইিা। শুরভচ্ছা িক্তিয োরখন িাসনমুল হুদা শাসমম, েু ষাে িম্পদ। উ্সস্থে
সিরলন মহানগে আওয়ামীলীগ প্রনো মঞ্জুে প্রহারিন, ডা. সেসমে িেণ প্রচৌধুেী, ্ূি প
প্রষালশহে ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িভা্সে িামশুল আলম, োয়হান ইউিুফ,
প্রকন্দ্রীয় ুিলীরগে িারিক িদিয আিদুল মান্নান প্রফেরদৌি, কাউন্সিলে িাইফুন্সদ্দন
খারলদ, হািান মুোদ সিপ্লি, আশোফুল আলম, চট্টগ্রাম প্রেি ক্লারিে ুগ্ম িাধােণ
িম্পাদক প্রচৌধুেী ফসেদ, প্রকন্দ্রীয় ুিলীরগে িদিয প্রক এম শসহদুল কাউিাে,
সমনহাজুল আরিদীন িারয়ম, এম এ মসহউন্সদ্দন, নঈমউন্সদ্দন খান, এম এ মান্নান
সশমুল, আিদুল েসশদ প্রলাকমান, িাংিাসদক লসেফা আনিােী লুনা ও প্রমাহেম
প্রহারিন, িংগেরনে িদিযিৃরন্দে মরধয প্রেজাউল আলম েসন, সদদারুল আলম সদদাে,
সমজানুে েহমান, প্রহমারয়েু ল ইিলাম মুন্না, প্রনামান ন্সজহাদ, আিদুল্লাহ আল িুমন,
নিী আলম িারহল, সেরদায়ান ইিলাম, িালাউন্সদ্দন েসক, ইমোন প্রহারিন হৃদয়,
আিদুল্লাহ এ প্রক খান, ইয়াসিন আোফাে সনষ্ট, সিশ্বন্সজৎ প্রিন, প্রমাহাম্মদ োন্সজি,
প্রমাহাইসমনুল ইিলাম শুভ, শাহী ইমোন োজু, নুেউন্সদ্দন, প্রমা. জাহাঙ্গীে, প্রমা. কামাল,
রুরিল প্রহারিন, ইফরেখারুল আলম িাজ্জাদ, োসফ, জুরয়ল, িন্সজি প্রিাহান ও
প্রোকন েমুখ উ্সস্থে সিরলন। অনুিারন ৩য় প্রথরক ৯ম প্রশ্রসণ ্ ি
প প্রমাি ৯১জন
প্রমধািী সশোথীে হারে প্রমধা িৃসর্ত্তে োইজিন্ড, িনদ, প্রক্রস্ট ও স্মেণীকা েু রল প্রদন
েধান অসেসথ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
সংিাদ্দ্াতা
মর্া. আিদ্ুর রবহর্
েনসংকযাগ ের্েতম
ম
া
চট্টগ্রার্ বসটি েকপাকরশন
ম
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