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২৮ প্রম ২০১৮ সি.
জামালখান ওয়ার্ডে গরীব দুঃস্থর্দর মার্ে মমা. মমারর্েদল আলর্মর
ঈদ সামগ্রী ববতরণ অনষ্ঠার্ন মাননীয় মময়র
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, মাননীয় েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে
িেকাে ক্ষমতা গ্রহরেে আরগ প্রেরশ গেীরিে িংখযা সিে প্রমাট জনিংখযাে ৪২ শতাংশ। িতপ মারন
প্রেরশ গেীরিে হাে মাত্র ২২ শতাংশ। আগামী সনিপাচরন আওয়ামীেীগ সনিপাসচত হরে প্রেরশ আে
প্রকউ গেীি থাকরি না। সতসন িরেন, এভারি চেরত থাকরে প্রেরশ োসেদ্র হাে শূরেযে প্রকাটায় প্রনরম
আিরি। িেকারেে কমপিূসচে কােরে প্রেরশ কমপিংস্থান িৃসি হরে। আশা কো ায়, িেকারেে
সভশন অনু ায়ী প্রেশ মধযম আরয়ে প্রেরশ উন্নীত হরি। িক্তরিয সতসন আরো িরেন, আমারেে
িাধােে জনিাধােেরক এই কথাটা অনুধািন কেরত হরি। আওয়ামীেীগ িেকাে জনগরেে
িেকাে। আওয়ামীেীগই িিিময় জনগরেে িারথ সিে, আরি এিং ভসিষ্যরতও থাকরি। ২৮ প্রম
২০১৮ সি. প্রিামিাে, িকারে নগেীে একটি কসমউসনটি প্রিন্টারে জামােখান ওয়ার্প আওয়ামী
েীগ িাধােে িম্পােক প্রমােরশেুে আেরমে িযসক্তগত উরেযারগ ঈে ও ইফতাে িামগ্রী সিতেে
অনুষ্ঠারন েধান অসতসথে িক্তরিয মাননীয় প্রময়ে এ কথা িরেন। অনুষ্ঠারন এোকাে ১ হাজাে
গেীি ও েুুঃস্থরেে মারে ইফতাে িামগ্রী সিতেে কো হয়। অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন জামােখান
ওয়ার্প আওয়ামী েীগ িভা্সত আিুে হারশম িািুে। এরত আরো আরোচনা করেন ২১নং
জামােখান ওয়ার্প আওয়ামীেীরগে িাধােে িম্পােক প্রমা. প্রমােরশেুে আেম,ওয়ার্প কাউসিেে
শশিাে োশ িুমন, িহ িভা্সত হাজী প্রমা. শাহািুসদ্দন, িাংগঠসনক িম্পােক শিয়েুে আেম,
শ্রসমক প্রনতা িখসতয়াে উসদ্দন, মৃেে
ু কাসি োশ, জাহাঙ্গীে আেম, এনামুে হক, প্রশখ িাইফু সদ্দন

খারেে োনা, িুেসজত োশ, ইকিাে আহরমে, সিজাে িড়–য়া, সিকাশ োি, হাসিি খান, নুরুে
আরনায়াে সে্ন, সিকাশ োশ, িাইফু ে ইিোম মুন্না িহ অনযো।
২৮ প্রম ২০১৮ সি.
স্বাস্থয ববভার্গর উর্দযার্গ বনরাপদ মাতৃ ত্ব বদবস পাবলত
গেেজাতন্ত্রী িাংোরেশ িেকারেে স্বাস্থয অসধেিরেে উরেযারগ প্রেশ িযা্ী ‘সনো্ে মাতৃ ত্ব
সেিি’ উে া্ন কমপিসূ চে অংশ সহরিরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে স্বাস্থয সিভারগে উরেযারগ
২৮ প্রম ২০১৮ সি. েু্ুরে প্রমমন মাতৃ িেন হাি্াতারে িরেেন করক্ষ ‘সনো্ে মাতৃ ত্ব সেিি’
এে ‘কমারত হরে মাতৃ মৃতুয হাে-সমর্ওয়াইফ ্ারশ থাকা একাি েেকাে’ এ েসত্ােয সিষ্রয়ে
উ্ে আরোচনা িভা ও ে্ ােী অনুসষ্ঠত হয়। ে্ ােী উরবাধন করেন মাননীয় প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন। ‘সনো্ে মাতৃ ত্ব সেিি’ এে আরোচনা িভায় িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন েধান স্বাস্থয কমপকতপ া র্া. প্রিসেম আকতাে প্রচৌধুেী । আরোচনা িভায় মাননীয়
প্রময়ে েধান অসতসথে িক্তরিয িরেন, এিারেে েসত্ােয ‘কমারত হরে মাতৃ মৃতুয হাে-সমর্ওয়াইফ
্ারশ থাকা একাি েেকাে’ অতযি িময় ও উ্র াগী। সনো্ে েিি সনসিত এিং মাতৃ মৃতুয
হ্রারি সমর্ওয়াইফগে গুরুত্ব্ূেপ ভূ সমকা ্ােন করে িরেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
সমর্ওয়াফাইেী প্রিন্টাে েসতষ্ঠা করে ১৯ িিে

ািত গভপ িতী মা ও নিজাতকরেে প্রিিা

অিযাহত প্রেরখরি। জনস্বারথপ এিং মাতৃ মৃতুয হ্রারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রেড় িিরেে
সমর্ওয়াইফ প্রকািপ এে িময়িীমা িেকারেে িময়িীমাে িারথ ৩ িিরে উসন্নত কেরি। প্রময়ে
িরেন, িেকারেে স্বাস্থয প্রিিাে ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন মানুরষ্ে প্রোড় প্রগাড়ায়
স্বাস্থযরিিা প্র্ৌরি সেরত মাতৃ িেন হাি্াতাে, প্রজনারেে হাি্াতাে, সচসকৎিারকন্দ্র, োতিয
সচসকৎিােয় ও প্রহাসমও সচসকৎিা ্সেচােনা কেরি। সতসন িরেন, সশশু মৃতুয হাে এিং মারয়ে
মৃতুয হাে কসমরয় এমসর্সজ েক্ষয মাত্রা অজপরন িক্ষম হরি িাংোরেশ। প্রটকিই অজপরনে েরক্ষ
িেকারেে েরচিাে ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন জনিরচতনতা, েিি কাসেন ও েিি
্েিতী মানিেত প্রিিা এিং েসশসক্ষত সমর্ওয়াইফ গড়াে োসয়ত্ব ্ােন কেরি চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন। সতসন আশা করেন, িকরেে িসেসেত েরচিায় মা ও সশশু স্বারস্থযে উন্নয়রন িাংোরেশ

আরো একধা্ এসগরয় ারি। আরোচনা িভায় চট্টগ্রাম প্রমসর্রকে করেজ হাি্াতারেে স্ত্রী প্রোগ ও
েিুসত সিভারগে সিভাগীয় েধান অধযা্ক র্া. শাহানাো প্রচৌধুেী, স্ত্রী ও েিুসত সিভারগে
অধযা্ক র্া. শাসমমা সিসদ্দকা রুসজ, সিসভে িাজপন র্া. আসজজুে েহমান সিসদ্দকী, হেযারেে
সিকাশ প্রচৌধুেী িড়–য়া, কাউসিেে হািান মুোে সিপ্লি, চট্টগ্রাম প্রমসর্রকে করেরজে িহর াগী
অধযা্ক র্া. শাহানা আকতাে, প্রমমন মাতৃ িেন হাি্াতারেে সিসনয়ে কনিােরটন্ট র্া. েীসত
িড়–য়া িক্তিয োরখন। আরোচনা িভায় র্াক্তাে,সমর্ওয়াইফ ও েিুসত মা িহ িংসিিো উ্সস্থত
সিরেন।
২৮ প্রম ২০১৮ সি.
েহর্রর গরীব বেশু এবং তার্দর পবরবার্রর মসবার লর্যয
ইউবনর্সফ এবং চট্টগ্রাম বসটিকর্পোর্রের্নর মর্যয MOU স্বাযর
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ১৭,১৮,১৯ ও ২০ নং ওয়ারর্প ্ুসি, সশক্ষা, স্বাস্থয, সশশু িুেক্ষা, ্াসন ও
্য়ুঃসনষ্কাশন েনােীে িু-িযিস্থা, কসমউসনটি উন্নয়ন এিং োসেদ্র সনেিন িংক্রাি সিষ্রয় ২০২০
িরনে ৩১ সর্রিম্বে ্ পি প্রময়ারে কাজ কোে েরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এিং ইউসনরিরফে
মরধয ২৮ প্রম ২০১৮ সি. েু্ুরে নগেভিরনে িরেেন করক্ষ একটি MOU স্বাক্ষসেত হয়। এরত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্রক্ষ স্বাক্ষে করেন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এিং ইউসনরিরফে
্রক্ষ ইউসনরিফ িাংোরেশ সেরেরজরন্টটিভ এযার্ওয়ার্প িযাকরিোন। MOU স্বাক্ষে অনুষ্ঠারন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমাহােে আিুে
প্রহারিন, েধান োজস্ব কমপকতপ া র্.মুহেে মুস্তাসফজুে েহমান, েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি
নাসজয়া সশসেন, েধান সহিাি েক্ষে কমপকতপ া প্রমা. িাইফু সদ্দন, েধান ্সেকল্পনাসিে এ প্রক এম
প্রেজাউে কসেম,জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আিেুে েসহম, ইউসনরিরফে ্রক্ষ সচফ অি প্রিািযাে
্সেসি কারেপাি এ কস্তা, সচফ অি সফল্ড অসফি মাধুেী িযানাজী, প্লাসনং এে মসনটসেং অসফিাে
গাজীউে হািান, সনউসিশন অসফিাে উিািুই প্রচৌধুেী, চাইল্ড প্রোরটকশন অসফিাে প্রলাো
প্রজিসমন েী্া, এযার্ু রকশন অসফিাে আফরোজা ইয়ািমীন ও ওয়াশ অসফিাে িাসফনা নাজনীন
িহ অনযো উ্সস্থত সিরেন।

২৮ প্রম ২০১৮ সি.
চট্টগ্রাম বসটি কর্পোর্রেন এর উর্দযার্গ ভ্রামযমান আদালত পবরচাবলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেযারগ ২৮ প্রম ২০১৮ সি. িকারে সনিপাহী মযাসজরেট আসফয়া
আখতাে ও প্রেশাে মযাসজরেট( ুগ্ম প্রজো জজ) জাহানাো প্রফেরেৌি এে প্রনতৃ রত্ব চট্টগ্রাম মহানগে
এোকায় প্রমািাইে প্রকাটপ ্সেচাসেত হয়। অসভ ানকারে ্াহাড়তেী থানাে করেপেহাট
কাাঁচািাজারে মসনটসেং কারে েেসশপত স্থারন মূেযতাসেকা না টাঙারনা ও ্রেয ্ারটে প্রমাড়ক
িযিহাে না কোে অ্োরধ জসিম প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা, ইিমাইে প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা,
্েয িামগ্রী মূরেয অিঙ্গসত থাকাে অ্োরধ কাজে প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা, প্রমিািপ োজু প্রিােরক
৫ হাজাে টাকা। এিাড়াও মারকপ রট প্রক্রতা িাধােরেে চোচরে োস্তায় অবিধভারি েখে করে
প্রোকারনে মাোমাে স্তু্ কোে অ্োরধ সেিা প্র্াসিরক ৫ হাজাে টাকা, আজমীে প্রিােরক ৫
হাজাে টাকা, আসমে প্রক্রাকাসেজরক ৫ হাজাে টাকা ও ইিমাইে প্রিােরক ৫ হাজাে টাকািহ
িিপরমাট ৪০ হাজাে টাকা জসেমানা আোয় কো হয়।
অসভ ানকারে করেপেহাট িযিিায়ী িসমসতে িভা্সত এম জাফে ও িাধােে িম্পােক এয়াে
মািুে িােশা, সিটি কর্পারেশরনে িংসিি সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসেশ
মযাসজরেটবয়রক িহায়তা করেন।
িংিােোতা
প্রমা. আিেুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

