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২৭ আগস্ট ২০১৭ সি.
চসিক পসিচাসিত মেেন মেনারিি হািপাতারি বার্ণ ইউসনট চািুি েনয
চট্টগ্রাে সিটি করপণারিশরনি োননীয় মেয়িরক ১০ িাখ টাকাি
আসথণ ক অনুদান সদি ব্র্যাক বযাাংক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসিত প্রমমন প্রজনারেি হাি্াতারি িার্প ইউসনট চািু হরত ারে।
নতু ন এই চািু হরত াওয়া িার্প ইউসনরটে আসথপক িহায়তায় এসগরয় এরিরে প্রিিেকাসে ি্াংক
ব্র্্াক ি্াংক। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীরনে হারত ২৭ আগস্ট
২০১৭ সি. েসিিাে, দু্ুরে নতু ন চািু হরত াওয়া এই িার্প ইউসনরটে আসথপক অনুদারনে ১০ িাখ
টাকাে প্রচক তু রি প্রদন ব্র্্াক ি্াংরকে প্রে্ুটি ম্ারনসজং সেরেক্টে আিদুি কারদে প্রজাদ্দাে। এই
িার্প ইউসনটটি হরি ১০ শ ্া সিসশষ্ট। নতু ন এই ইউসনরটে জন্ সিরশষজ্ঞ সচসকৎিরকে ্াশা্াসশ
নািপ, আয়ািহ অসতসেক্ত জনিি সনরয়াগ কো হরি। প্রচক গ্রহনকারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরিন, কর্পারেশন তাে রুটিন কা পক্ররমে ্াশা্াসশ সশক্ষা ও
সচসকৎিা প্রিিা কা পক্ররম সিরশষ অগ্রাসিকাে সদরয় আসথপক িোদ্দ সদরয়

ারে।

া প্রদরশে

অ্ো্ে কর্পারেশরনে প্রক্ষরে ্সেিসক্ষত হয় না। চট্টগ্রারম িেকাসেভারি িড় হাি্াতাি আরে
মাে দুইটি। এই দুইটি হাি্াতারিে মরি্ ১টি হরিা চট্টগ্রাম প্রমসেরকি করিজ হাি্াতাি। অ্েটি
হরিা চট্টগ্রাম প্রজনারেি হাি্াতাি। এ দুইটি হাি্াতারিে মরি্ চট্টগ্রাম প্রজনারেি হাি্াতারি
িার্প ইউসনট চািু থাকরিও এ সচসকৎিারিিাে ্সেসি অরতা ি্া্ক নয়। এ দুইটি িেকাসে
হাি্াতাি সদরয় িৃহত্তে চট্টগ্রামিহ নগেীে ৬০ িাখ মানুরষে সচসকৎিারিিা েদান কো প্রিশ
দুরূহ। তাই নগেিািীে িৃহত্তে স্বারথপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে এই েয়াি। সতসন িরিন, চট্টগ্রাম

সিটি কর্পারেশন ২০০৯ এে কর্পারেশন ম্ানুরয়ি িা অি্ারদশ অনু ায়ী ্সেচাসিত হয়।
কর্পারেশন েসত িেে সশক্ষা-স্বাস্থ্্ প্রিিা খারত ৫৬ প্রকাটি টাকা ি্য় করে। চসিক ্সেচাসিত
সশক্ষা েসতষ্ঠারনে িংখ্া িতপ মারন ৫৯টি। কর্পারেশন ্সেচাসিত আরো একটি হাি্াতািরক
প্রজনারেি হাি্াতারি উন্নীত কো হরে প্রময়ে উরেখ করেন। মাননীয় প্রময়ে খুি সশঘ্রই
কর্পারেশন ্সেচাসিত প্রজনারেি হাি্াতারি সকেসনে জটিি প্রোরগ আক্রান্ত প্রোগীরদে জন্
নামমাে মূরি্ সকেসন োইরিাসিরিে ি্িস্থ্া প্রনয়া হরে িরি জানান। সতসন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে স্বাস্থ্্রিিা কা পক্ররম নগেিািীে প্রথরক প্রকান েকাে অসতসেক্ত কে প্রনয়া হয় না
িরি ব্র্্াক ি্াংরকে কমপকতপ ারদেরক অিসহত করেন। প্রচক গ্রহনকারি চসিরকে কাউসিিে ও
স্বাস্থ্্-সশক্ষা ষ্ট্াসডং কসমটিে প্রচয়ােম্ান নাজমুি হক সেউক, প্রগািাইি োঙ্গা ওয়ােপ কাউসিিে
হাসিিুি হক, ব্র্্াক ি্াংরকে প্রে্ুটি ম্ারনসজং সেরেক্টে প্রচৌিুেী আকতাে আসিফ, কর্পারেশরনে
স্বাস্থ্্ কমপকতপ া ো. েীসত িড়–য়া, প্রমাহাম্মদ আিী, আশীষ মুখাজী, ব্র্্াক ি্াংরকে ব্র্াঞ্চ ম্ারনজাে
আহরমদ সিসদ্দক খারিদ, প্রমরহদী হািান প্রচৌিুেী, আিুি কারিম, প্রশখ নাসিদুে েহমান, জামরিদ
আহরমদ প্রচৌিুেী, আিদুে েসহম প্রিারহি, সেসজউনাি ম্ারনজাে (কর্পারেট) খান প্রমা. ইিসতয়াক
েমুখ উ্সস্থ্ত সেরিন।
২৭ আগস্ট ২০১৭ সি.
আহম্মদ সিটি করপণারিশন গািিণ হাই স্কু ি কাে িাইরলান মিল্টারিি
সিসিপ্রস্তি ফিক উরমাচন কিরিন- োননীয় মেয়ি আ ে ে নাসিি উদ্দীন
সিটি গভারনপি েকল্প ও জাইকাে অথপায়রন ৭ প্রকাটি ৯০ িক্ষ ৬ হাজাে ৫শত ৩৩ প্রকাটি টাকায়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সনমপার্ কেরে আহম্মদ সিটি কর্পারেশন গািিপ হাই স্কু ি কাম িাইরলান
প্রিল্টাে। ৬ তিা এ ভিরনে েসত তিা হরি ৩৮৫০ িগপফুট। এরত ৯টি লাি রুম, ৪টি ি্ািরেটেী,
১টি িাইরব্র্সে, ১টি মািটি্াে্াি হি রুম, ১টি িভা রুম, ১টি গািিপ কমন রুম, ১টি প্রমসেরকি
রুম, ১টি টিচািপ রুম, ১টি সেসি্াি রুম, ১টি এ্ােসমশন এড একাউন্ট রুম, ১টি ক্াসন্টন, ১টি
ইনরোে প্রগইমি রুম এিং ১টি আিুসনক সিফট থাকরি। ২৭ আগস্ট ২০১৭ সি. দু্ুরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন ফিক উরমাচন ও মুনাজারতে মি্ সদরয় অে

ভিন সনমপার্ কারজে শুভ উরবািন করেন। এ উ্িরক্ষ্ অে স্কু ি ক্াম্পারি অনুসষ্ঠত িুিী
িমারিরশ প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরিন, ৩৮নং দসক্ষর্ মি্ম হাসিশহে ওয়ারেপ ২০১৬২০১৭ অথপ িেরে ৩ প্রকাটি টাকাে উন্নয়ন কাজ কো হরয়রে। ২০১৭-২০১৮ অথপ িেরে ২ প্রকাটি
৯ িক্ষ টাকাে কাজ চিমান আরে। এ োড়াও এসেসি েকরল্পে অিীরন ৮ প্রকাটি ৫ িক্ষ টাকাে
উন্নয়ন কাজ চিমান আরে। এে মরি্ ৫ প্রকাটি ৮৪ িক্ষ টাকাে উন্নয়ন কারজে দে্ে আহিান
কো হরয়রে। প্রময়ে িরিন, আহম্মদ সিটি কর্পারেশন গািিপ হাই স্কু ি কাম িাইরলান প্রিল্টাে
সনমপারর্ োয় ৮ প্রকাটি টাকা ি্য় হরি। ঠিকাদারেে িারথ িম্পাসদত চু সক্তে মূরি আগামী িেরেে ৫
প্রিরেম্বে এ ভিরনে সনমপার্ কাজ িমাি হরি। সতসন িরিন, আরিাসকত মানুষ গড়াে িরক্ষ্ চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশন ঝুুঁ সক সনরয় ভতু সকপ সদরয় সশক্ষা কা পক্রম ্সেচািনা কেরে। প্রময়ে আশা করেন,
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসিত সশক্ষা েসতষ্ঠান প্রথরক সশক্ষা গ্রহর্ প্রশরষ সশক্ষাথীো কমপজীিরন
েরিশ করে চট্টগ্রারমে জন্ অিদান োখরিন। িভায় িভা্সতত্ব করেন ৩৮নং ওয়ােপ কাউসিিে
প্রগািাম প্রমা. প্রচৌিুেী। অনুষ্ঠারন িংেসক্ষত ওয়ােপ কাউসিিে সমরিি আফরোজা কািাম, েিান
সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, স্কু রিে েসতষ্ঠাতাে কন্া সমরিি আক্তাে জাহান, স্কু ি
্সেচািনা কসমটিে িারিক িদি্ ও িারিক কসমশনাে নুরুি আিম, স্কু ি ্সেচািনা কসমটিে
িদি্ কামাি উসদ্দন, সনজাম উসদ্দন, িাসিনা েহমান, চসিরকে তত্ত¡াািিায়ক েরকৌশিী আিু
োরিহ, সনিপাহী েরকৌশিী অিীম িড়–য়ািহ স্থ্ানীয় োজননসতক প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থ্ত সেরিন।
২৭ আগস্ট ২০১৭ সি.
োতীয় মশাক সদবি ও ২১ আগস্ট মগ্ররনড হােিা স্মিরর্ চান্দগাও থানা
১৪ দরিি আরিাচনা িিায় োননীয় মেয়ি আ ে ে নাসিি উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরিরেন, ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্ট
জাতীয় জীিরন প্রিদনা সিিুে ও ভয়ািহ ঘটনাে সদন। এিময় ঘাতকচরক্রে িঙ্গিন্ধু জাসতে স্তা
প্রশখ মুসজিুে েহমারনে নাম সনশানা মুরে প্রদয়াে চক্রান্ত সেি। প্রময়ে প্রশারকে শসক্তরত িসিয়ান
হরয় প্রদশ প্রথরক ক্ষু িা দাসেদ্র, িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ, দুনীসত সচেতরে উৎখাত কোে জন্ অঙ্গীকােিদ্ধ

হওয়াে আহিান জানান। ২৬ আগস্ট ২০১৭ সি. োরত নগেীে একটি কসমউসনটি প্রিন্টারে
জাতীয় প্রশাক সদিি ও ২১ আগস্ট প্রগ্ররনে হামিা স্মেরন চান্দগাও থানা ১৪ দি আরয়াসজত
আরিাচনা িভায় েিান অসতসথে ভাষরন প্রময়ে এ আহিান জানান। স্থ্ানীয় িংিদ িদি্
মঈনুসদ্দন খাি িাদি এে িভা্সতরত্ব িভায় চট্টগ্রাম প্রজিা োেিীরগে িারিক িভা্সত জািদ
প্রনতা এেরভারকট আিু প্রমাহাম্মদ হারশম, চান্দগাও থানা আওয়ামী িীরগে আহিায়ক আিহাজ্ব
নুরুি ইিিাম, চান্দগাুঁও ওয়ােপ আওয়ামী িীরগে িভা্সত নুে প্রমাহাম্মদ, িািাের্ িম্পাদক
এেরভারকট আইয়ুি খান, থানা জািদ িািাের্ িম্পাদক িেওয়াে আিম প্রচৌিুেী, অে ওয়ােপ
আওয়ামীিীরগে িািােন িম্পাদক িওকত আিী, জািদ প্রনতা জাহাঙ্গীে আিম প্রচৌিুেী, শ্রসমক
প্রনতা শসহদুি ইিিাম দুিাি, ুিিীগ প্রনতা িেওয়াে খান, প্রমা. প্রখাকন, ইব্র্াসহম ভু রট্টা, োেরনতা
এি এম মামুন, সগয়াি উসদ্দন তািুকদাে, িাখাওয়াত প্রহারিন, প্রমা. িুমন, আসশষ, প্রিৌেভ ও মুন্না
েমুখ িক্তি্ োরখন। অনুষ্ঠান ্সেচািনায় সেরিন হুমায়ান কসিে প্রহিাি ও জামাি উসদ্দন।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

