চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেি সিজ্ঞসি)
সিটি কর্োরেশরেে
প
তত্ত্বোবধোরে ্োসে
্েীক্ষোে জেয ৩ িদরিযে কসিটি গঠে।।
চট্টগ্রাম,২৮ জুন ২০১৮
হাসিশহরে জন্ডিরিে েরকা্ িৃন্ডি িংক্রান্ত সিষয় সনরয় গণমাধ্যরম েকাসশত িংিারে িৃষ্ট
জনসিভ্রাসন্ত ও জন আতংক েূেীকেরণ নানামুখী আরিাচনারন্ত চট্টগ্রাম ওয়ািাে ্াই্
িাইন প্রেরক িোিসে িাইন িেিোহকৃত ্াসন এিং সেজার্পারেে িংেসিত ্াসনে নমূনা
সনরয় ্েীিা সনেীিাে িযা্ারে ৩ িেরিযে একটি কসমটি গঠন কো হ । এ উ্িরি
আজ সিরকরি চসিক প্রময়ে েিরে সিটি প্রময়রেে ির্া্সতরে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন,চট্টগ্রাম
প
ওয়ািা এিং চট্টগ্রাম প্রজিা স্বাস্থ্য অসধ্েিে এক ন্ডি্িীয় বিঠক
অনুটিত হয়।
কসমটিরত চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
েধ্ান স্বাস্থ্য কমকতপ
প া ডা. প্রিসিম আকতাে প্রচৌধ্ুেীরক
আহিায়ক, প্রড্ুটি সিসর্ি িাজপন ডা.হুমায়ুন কসিে ও ওয়ািা’ে ্ি প্রেরক িহকাসে
েরকৌশিী ইফরতখারুল্লাহ মামুনরক িেিয কো হরয়রে। উক্ত কসমটি ওয়ািাে িেিোহকৃত
্াসন িংগ্রহ করে ্েীিা ্ূিক
প আগামী এক িিারহে মরধ্য কর্ারেশন
প
িোিরে সের্ািপ
জমা প্রেয়াে জনয সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন সনরেপ শনা সেরয়রেন। এিময় চসিক
েধ্ান সনিাসহ
প কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, চট্টগ্রাম ওয়ািা প্রচয়ােমযান এ প্রক এম ফজিুল্লাহ,
সিসর্ি িাজপন ডা. আন্ডজজুে েহমান সিন্ডদ্দকী এিং চসিক েধ্ান স্বাস্থ্য কমকতপ
প া ডা. প্রিসিম
আকতাে প্রচৌধ্ুেী উ্সস্থ্ত সেরিন। আরিাচনায় সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন গটঠত
কসমটিে উরদ্দরশয িরিন, হাসিশহরে জন্ডিরিে েরকা্ িৃন্ডি সনরয় গণমাধ্যরম িংিাে
েকাসশত হওয়াে খিরে চট্টগ্রাম ওয়ািাে িেিোহকৃত ্াসন সনরয় নগেিািীে মরধ্য সিভ্রাসন্ত
ও আতংক িৃটষ্ট হরয়রে। জন আতংক েূে কো এিং জনসনো্ত্তাে স্বারে প চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
তত্ত্বািধ্ারন ্াসনরত জীিাণুে উ্সস্থ্সত আরে সক না তা ্েীিা সনেীিাে
িযা্ারে একটি কসমটি গঠন কো হরয়রে। এই কসমটি েুই র্ারি ওয়ািাে ্াসন িংগ্রহ করে
তা িারয়ন্স িযািরেিেীরত ্েীিা সনেীিাে জনয ্াঠারি। িযািরেিেীরত ্েীিাে ্ে
আগামী এক িিারহে মরধ্য সের্ািপ টি কর্ারেশরন
প
জমা প্রেয়াে জনয সিটি প্রময়ে
সনরেপ শনা েোন করেন। সতসন নগেিািীরক আতংসকত না হরয় খাওয়াে ও িযিহারেে ্াসন
ফুটিরয় িযিহাে কোে জনয নগেিািীে কারে আহিান এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
স্বাস্থ্য সির্ারগে চিমান কা ক্রম
প
অিযাহত োখাে জনয িংসিষ্টরেে সনরেপ শ েোন করেন
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হোসিশহে আটিপ িোসে সিন্টোে িংিগ্ন এিোকোে খোি িংস্কোে
গোইড ওয়োি ও েোস্তো িংস্কোরেে উরদযোগ সেরব চট্টগ্রোি সিটি কর্োরেশে
প
চট্টগ্রাম- ২৮জুন ২০১৮
হাসিশহে আটিপ িাসে প্রিন্টাে ও স্কুি িংিগ্ন এিাকাে খাি িংস্কাে ,খারিে েুই ্ারে গাইড
ওয়াি সনমাণ
প ও োস্তা িংস্কারেে উরেযাগ প্রনরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন।
প
আজ িকারি হাসিশহে আটিপ িাসে প্রিন্টাে এে কমারিন্ট এে প্রনতৃরে ৩ িেরিযে একটি
েসতসনসধ্ েি সিটি প্রময়রেে িারে তাাঁে কা ািরয়
প
প্রিৌজনয িািাতকারি সিটি প্রময়ে আ জ
ম নাসেে উদ্দীন এ কো িরিন। িািাতকারি েসতসনসধ্েি হাসিশহে আটিপ িাসে প্রিন্টাে ও
স্কুি িংিগ্ন খাি িংস্কাে িহ েয়টি েস্তািনা সিটি প্রময়রেে সনকি প্র্শ করেন। েস্তািনা
িমূহ প্রগাডাউন িাজাে হরত আব্বাি ্াো িংিগ্ন ১০নং প্রগইি হরয় প্রগািন্দাজ িেক
্ ন্ত
প অিসস্থ্ত ১৫ ফুি েশস্ত খাি িংস্কাে ও খারিে েুই ্ারে গাইড ওয়াি সনমাণ
প কো,
উক্ত খারিে ্াশ সেরয় ওয়াক ওরয় সনমাণ
প ও িাইি প্র্াস্ট স্থ্া্নিহ আরিাকায়ন িযিস্থ্া,
প্রিনাসনিারিে অর্যন্তরে ৫ সকরিাসমিাে োস্তা েশস্ত ও কার্টিংকেণ,
প
নাে্াো প্রেরক
প্রগাডাউন িাজাে িংিগ্ন ৫নং প্রগইি ্ ন্ত
প প্রেওয়াি সনমাণ,
প প্র্ািপ কারনকটিং প্রোরডে
হাক্কাসন প্র্ররাি ্াম্প প্রেরক প্রগািন্দাজ িেরকে কাির্ািপ ্ ন্ত
প ফুি্াতিহ োস্তা
িংস্কাে কো,িুদ্রাস্ত্র ফায়াসেং প্রেরেে েসিণ ্ারশ পঅিসস্থ্ত োস্তা প্রেি িাইন হরত িাই্াি
িেক ্ ন্ত
প আনুমাসনক ৬’শ সমিাে োস্তা কার্টিং
প কো এিং িজপয িযিস্থ্া্না কা ক্ররম
প
সিটি প্রময়রে িহর াসগতা কামনা করেন। প্রময়ে েসতসনসধ্িৃন্দরক উত্থাস্ত েস্তািনা
িাস্তিায়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িাসিক
প িহর াসগতা অিযাহত োখাে েসতশ্রæসত
িযক্ত করেন।
েসতসনসধ্িৃন্দ হাসিশহে এিাকাে জিািিতা সনেিরন মরহশ খারিে উর্য় ্ারে োস্তা
সনমারণে
প
্সেকল্পনা িাস্তিায়রনে িযা্ারে সিটি প্রময়েরক উরেযাগী হওয়াে অনুরোধ্
জানান। এ েিরে প্রময়ে েসতসনসধ্িৃন্দরক িষা প প্রমৌিুরমে ্ে ্েই মরহশ খারিে েুই
্ারেে অবিধ্ স্থ্া্না উরেে কা ক্রম
প
শুরুে ্সেকল্পনাে সিষয়টি অিসহত করেন। এ
ির্ায় িজপয অ্িােন েিরে সিটি প্রময়ে িরিন প্রিনা সনিাি ও তাে আশ্াশ এিাকাে
িাসিন্দাো প্রগাডাউন িাজাে এিাকায় ডাম্ম্পং কেরি প্রিখান প্রেরক চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
সনয়সমতর্ারি িজপয অ্িােন কেরি। িািাতকারি চসিক েধ্ান সনিাহী
প
কমকতপ
প া প্রমা. িামিুরদ্দাহা িহ হাসিশহে আটিপ িাসে প্রিন্টাে এে কমারিন্ট উ্সস্থ্ত
সেরিন।
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বোংিোরদশ িোেবোসধকোে িংগঠরেে
কিকোন্ড
প
িকি িংগঠরেে অেুকেণীয়-সিটি সিয়ে
িাংিারেশ মানিাসধ্কাে কসমশন িৃহত্তে চট্টগ্রাম অঞ্চি শাখা আরয়ান্ডজত ঈে ্ুনসমিনী
প
ও
িম্মাননা েোন অনুিান গতকাি িুধ্িাে োরত চট্টগ্রাম ক্লারি অনুটিত হয়। িাংিারেশ
মানিাসধ্কাে কসমশন িৃহত্তে চট্টগ্রাম অঞ্চসিক শাখাে ির্া্সত আসমনুি হক িািুে
ির্া্সতরে অনুটিত ির্ায় চট্টগ্রাম সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন েধ্ান অসতসে
সেরিন । এই ির্ায় অনযরেে মরধ্য সিরশষ অসতসে সহরিরি উ্সস্থ্ত সেরিন বেসনক িীে
চট্টগ্রাম মরঞ্চে িম্পােক বিয়ে উমে ফারুক।
েধ্ান অসতসেে িক্তরিয সিটি প্রময়ে িরিন, মানিাসধ্কাে আরন্দািরন অে পমুখয নয় েেকাে
িসেো, আন্তসেকতা। প্রেরশ িি ¶প্র রি র্ারিা মন্দ েুটি আরে। প্রকারনা ¶প্র রি র্ারিাে
্াল্লা র্ােী, প্রকাোও মরন্দে। প্রকারনা প্রকারনা মানিাসধ্কাে িংগঠরনে কােরণ মানিাসধ্কাে
িন্ডিঘত হয়। প্রিই প্রিরি আসমনুি হক িািু মানিাসধ্কাে িংগঠরনে কমকাি
প
র্ািমূসতপ
উজ্জ্বি। তারেে কা ক্ররমে
প
মাধ্যরম অরনক সশশু-নােী উ্কৃত হরয়রে, িুস্থ্ স্বার্াসিক
জীিরন সফরে এরিরে। এগুরিা এ িংগঠরনেই িে েৃষ্টান্ত।
অনুিারন েধ্ান আরিাচরকে িক্তরিয চট্টগ্রাম প্রমসডরকি করিজ হাি্াতারিে ্সেচািক
সি. প্রজনারেি প্রমা. জািাি উন্ডদ্দন িরিন, মানিাসধ্কাে আরন্দািন শুধ্ু িক্তৃতা, প্র্াস্টাে,
প্রফিিুরকে প্র্াস্ট নয়। এটি মরন োরণ উ্িসিে সিষয়। এে জনয েধ্ান কাজ আত্ম
িমারিাচনা, আত্ম ্সেশুন্ডি ও নাগসেক োসয়ে ্ািন কো। মানিাসধ্কাে কমীো িাধ্ােণ
নন, তাো িাহিী, উেযমী। সতসন িামান্ডজক অি¶প্রয়ে ের্াি হাি্াতারিে ও্ে ্েরে
িরি মন্তিয করে িরিন চট্টগ্রাম প্রমসডরকি হাি্াতাি ৫০০ শ যা সিসশি। তাে্েও এ
হাি্াতারি েসতসেন োয় সতন হাজাে প্রোগীরক সচসকৎিারিিা সেরত হরে সিধ্ায় ্ াি
প
প্রোগীে প্রিিা সেরত ্ােসেনা। এ েিরে সতসন আশািাে িযক্ত করে িরিন আগামীরত আরো
৫০০ শ যাে র্িন ও ১০০ শ যাে িান প ইউসনি েসতটিত হরি। চট্টগ্রাম প্রমসডরকি
করিজরক একটি সিশ্বমারনে প্র্সডয়াটরক কাসডপয়াক িাজপাসে ও একটি সশশু হাি্াতাি
সনমারণে
প
েধ্ানমন্ত্রী আগ্ররহে কো সতসন ির্ায় উরল্লখ করেন।
অনুিারন িংিসধ্তপ অসতসে সেরিন সি প্লাি টিসর্ে েধ্ান িম্পােক আিমগীে অ্ু এিং
িাংিা সনউজ প্রিারয়সন্টরফাে.করমে িুযরো েধ্ান ত্ন চক্রিতী িক্তিয োরখন ।
অনুিারন শুরর্ো িক্তিয োরখন িংগঠরনে সনিাহী
প ির্া্সত আি িারিত প্রোর্াষ িাগে,
িহ-ির্া্সত মনজরুি হক, িাধ্ােণ িম্পােক আিহািুে েহমান, আিােুজ্জামান খান,
মসশউে েহমান, প্রমা. িখরতয়াে উন্ডদ্দন, প্রচৌধ্ুেী প্রকএম সেয়াে, মঈনুন্ডদ্দন কারেে িার্িু,
মসিুে ্ােরর্জ, িাংিাসেক প্রগািাম িেওয়াে, সহমাদ্রী োহা, আশোফুি আিম আকাশ,
এহিানুি হক, েমুখ।
্রে সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন চরমক ্সেচািক সি. প্রজনারেি প্রমা. জািাি
উন্ডদ্দন, সি প্লারিে েধ্ান িম্পােক আিমগীে অ্ু, িাংিাসনউরজে িুযরো েধ্ান ত্ন
চক্রিতী, আশোফুি আিম আকাশ, সহমাদ্রী োহা, অযাডরর্ারকি িািসেনা, আিােুে
েহমান, মনজুরুি হক, তানর্ীে শাহসেয়াে সেমন, ইন্ডেসনয়াে ইমোন, মহসিন র্ূাঁ ইয়া,
মািুে ্ােরর্জ, এমোে প্রচৌধ্ুেী, প্রশখ ওয়াসিে হািান, িুেশনপ োশ, সেগযান আচা , প
মসশউি আিম, হান্ডজ চান্দু সময়া, তানন্ডজে কামোন, প্রমা. নাসিে উন্ডদ্দরনে হারত িম্মাননা
স্মােক তু রি প্রেন

Establishment-1

Page no-3

িংবোদদোতো
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