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চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেীে মমাি জনিংখযাে ৪০শতাংশ মানুষ বস্তিরত বাি করে। সসত বেে চট্টগ্রাম 

শহরে বাি কেরত আিা ্াাঁচ লক্ষ মানুরষে অসধকাংশই বস্তিরত বিসত স্থা্ ন করেন। ম খারন তাো অরনক নাগসেক িুসবধা মেরক বস্তিত হন।  াে মরধয 

্াসন ও মিসনরিশন অনযতম। নগোয়রনে ফরল গ্রামিহ সবসিন্ন সারেে কম পমুখী মানুষরক সরয়াজরনে তাসগরে শহরে আিরত হয়। এিময় কম পমুখী এিকল 

মানুষরেে মশৌচকরম পে সরয়াজরন সবসিন্নিারব সবরূ্ ্সেসস্থসতে িমু্মখীন হরত হয়। সবরশষিারব নােী ও সসতবন্ধীরেে সবব্রতকে ্সেসস্থসতরত ্ড়রত হয়। 

এজনযই নগেীে িুসবধা বস্তিত সাসেক মেণীে মানুরষে সাকৃসতক কম প িম্পােরন চসিক গণ মশৌচাগাে বযবহাে সবনামূরলয করে মেয়া হরয়রে। নগেীে সিকু্ষক, 

সসতবন্ধী, তৃতীয় সলরেে মানুরষো এই িুর াগ ্ারবন। সতসন বরলন, ্য়: ্সেস্কাে ও ্সেচ্ছন্নতাে সবষয়টিরক অগ্রাসধকাে সেরয় এনস্তজও িংস্থা সি.এি.মক’ে 

িহায়তায় চসিরকে ৭টি গণরশৌচাগারে এই উরেযাগ বািবাসয়ত হরচ্ছ। িুসবধা বস্তিতরেে সবনামূরলয িয়রলি বযবহারেে িুর াগ সোন একটি মহসত উরেযাগ। 

আজ মিামবাে িকারল আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোতন নগে িবরন মক.সব. আবেুচ িাত্তাে সমলনায়তরন িািমান জনিাধােরণে সবনামূরলয ্াবসলক িয়রলি 

বযবহারেে জনয এরেি কািপ সবতেণ অনুষ্ঠারন সধান অসতসেে বক্তরবয সতসন একো বরলন। 

সি.এি.মক’ে ্সেচালক প্রস্বাস্থয) িা. মাহমুেুে েহমারনে িিা্ সতরে ও আোফাতুল জান্নারতে িিালনায় সবরশষ অসতসেে বক্তবয োরখন চট্টগ্রাম 

সবশ্বসবেযালরয়ে উ্-উ্াচা প অধযা্ ক মবনু কুমাে মে, ওয়ািাে বাসণস্তজযক বযবস্থা্ ক এ.এি.এম শারহেুল ইিলাম, বীে মুস্তক্তর াদ্ধা সরফিে ি. ইসিি আলী, 

কাউস্তিলে হাজী নুরুল হক, ওয়ািাে এইি’ে ্সেচালক মহারিন ইশোত আসেব সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, ম -মকান আধুসনক ও ্সেচ্ছন্ন নগেীরত িেকােী িংস্থাে ্াশা্ াসশ নাগসেক িমারজে িরচতনতা ও োসয়েশীলতা অ্সেহা প। 

আমারেে িমারজে এই সবষয়টিে  রেষ্ট ঘািসত েরয়রে। ম খারন-মিখারন মলমূত্র তযাগ জন¯^াাস্থয সনো্ ত্তাে মক্ষরত্রও হুমসক ¯^রূ্। এত নানা ধেরণে 

িংক্রমণ মোগ েড়ারনাে ঝুাঁ সক বারড়। সতসন বরলন, চট্টগ্রাম নগেী িূ-সাকৃসতক ববসচরত্রয  রেষ্ট িুন্দে ও িমৃদ্ধ। এই নগেীে মিৌন্দ পবদ্ধপন কা পক্রম চলমান 

েরয়রে। আইলযারে ম -িকল গাে গাোলী েরয়রে মিগুরলা ্সেচ পা ও ্াসন সেিারনা হরচ্ছ। িবুজায়ন ও সকৃসতবান্ধব ্সেরবশ নাগসেকরেে জনয 

¯^স্তিোয়ক করে তুলরত িব পাত্মক উরেযাগ মনয়া হরয়রে। সতসন নগেবািীরক সনজ¯^ বিরতে আসেনায় গাে-গাোলী মো্ ন ও োে বাগান কোে উরেযাগ 

মনয়াে আহŸাান জাসনরয় বরলন, এই উরেযারগ চসিক সরয়াজনীয় িহর াসগতা মেরব। সতসন শহরে িািমান সায় ১৫লক্ষ মানুরষে িুসবধারে প চসিক আরো 

্াবসলক িয়রলি সনম পারণে উরেযাগ গ্রহণ করে এে মাধযরম শহরেে িািমান মানুষগুরলা িয়রলি, মগািল ও িুর্য় ্াসন ্ারনে িুসবধা মিাগ কেরত 

্ােরবন বরল জানান। 

উ্-উ্াচা প সরফিে মবনু কুমাে মে বরলন, মানুরষে জনয মানুষ এই ধােণা সনরয় আমারেে কাজ কেরত হরব এবং িুসবধা বস্তিতরেে িমিযাগুরলারক 

সচসিত করে তারেে ্ারশ োাঁড়ারত হরব। সতসন িারবক মময়ে এ.সব.এম মসহউস্তিন মচৌধুেী ্সেচ্ছন্ন সবিারগে কমীরেে মিবক নাম সেরয় ম পাো মেয়াে ফরল 

সনরজে উোেতা সকাশ করেরেন বরল অসিমত বযক্ত করেন। এোড়া ্াবসলক িয়রলরিে স্থরল ্াবসলক কমরফািপ  মজান নামকেরণে সিাব ম্শ করেন। 

সরফিে ি. ইসিি আলী বরলন, মুস্তক্ত ুরদ্ধে মচতনা সসতষ্ঠা কোে জনয আমো বাংলারেশ সসতষ্ঠা কেসে। মি মচতনারক লালন কো এবং সজরেে কারে 

ধােণ কেরত মন-মানসিকতা বতেী কোে আহŸাান জানান। 

অনুষ্ঠান মশরষ মময়ে িুসবধা বস্তিতরেে মারঝ িয়রলি এরেি কািপ সবতেণ করেন। 

 

 

 

বিল্পপবত সাযাদমর মাদয়র ইদেকাদয মময়দরর মিাক 

 

এসশয়ান গররুর্ে বযবস্থা্ না ্সেচালক, বাংলারেশ মেিস্তক্ররিন্ট’ে মেজাোে সশল্প্সত মমা. আবেুি িালারমে মা আরনায়াো মবগরমে মৃতুযরত মশাক সকাশ 

করেরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। আজ মিামবাে িকারল এক মশাকবাতপায় মময়ে মেহুরমে রূরহে মাগরফোত 

কামনা ও মশাকিে) ্সেবাে ্সেজরনে সসত গিীে িমরবেনা প্তা্ ন করেন। 
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