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কর্ ণফুলী ব াঁচললই চট্টগ্র ম ব াঁচলব 

চট্টগ্র ম ব াঁচললই দেশ ব াঁচলব : দময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, কর্ পফুলী জ্ঞাাঁচরলই চট্টগ্রাম জ্ঞাাঁচরজ্ঞ, চট্টগ্রাম জ্ঞাাঁচরলই মেশ জ্ঞাাঁচরজ্ঞ। চট্টগ্রাম জ্ঞন্দে 

হরে মেরশে অর্ পনীসিে হৃেস্ ন্ড। কর্ পফুলীরক জ্ঞাাঁচারি হরল নগেীরক ্সলসর্নমুক্তিহ িকল আজ্ঞজপনা ্সেস্কারে নগেজ্ঞািীরক নাগসেক োসয়ত্ব ্ালরন ব্রি 

সনরি হরজ্ঞ। নগেীরক ্সেস্কাে ্সেেন্ন োখা মগরল মেশজ্ঞযা্ ী এে সভাজ্ঞ ্ড়রজ্ঞ। িাই ম খারন মিখারন ময়লা আজ্ঞজপনা মফলরজ্ঞন না। এই ¯র ø াগানরক 

ধাের্ করে এযাড সভশন নগেীরি মািজ্ঞযা্ ী ্সেেন্ন অসভ ান ২০২২ ও জনিরচিনিা িৃটিে ম  উরেযাগ গ্রহর্ করেরে এজনয িারেেরক ধনযজ্ঞাে এজ্ঞং 

অসভনন্দন জানাই। আজ জৃ্ঞহস্পসিজ্ঞাে িকারল িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভজ্ঞরনে িমু্মরখ এযাড সভশন’ে মািজ্ঞযা্ ী ্সেস্কাে ্সেেন্ন কম পিূচীে 

উরবাধনকারল সিসন একর্া জ্ঞরলন। 

এিময় উ্সস্থি সেরলন িংেসিি কাউন্সিলে িিসলমা মজ্ঞগম নুেজাহান, মময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ মুহাম্মে আজু্ঞল হারশম, উ্ িসচজ্ঞ আরশক েিুল মচৌধুেী 

টি্ু, এযাড সভশন’ে িভা্ সি মমা. মাঈনুল ইিলাম, িাধাের্ িম্পােক মািুে োনা, এড. কামরুল ইিলাম, হািান মািুে, মমা. আইয়ুজ্ঞ, মসহলা িম্পাসেকা 

িার্ী কামাল, নািসেন িমা, ি.ম ন্সজয়াউে েহমান, োজনীসিক আলহাজ্ব সিোজুল ইিলাম, কাসলম মশখ, িংসৃ্কসিক িংগঠক নজরুল ইিলাম সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, ্সলসর্ন ্সেরজ্ঞরশে জনয অসভশা্  ¯^রূ্। এে জ্ঞযজ্ঞহাে জ্ঞরে চসিক ইরিামরধয সিনটি কাাঁচাজ্ঞাজারে মািজ্ঞযা্ ী কম পিূচী গ্রহর্ করে 

অরনকিা িফলিা অজপন করেরে। এই িাফরলযে ধােজ্ঞাসহকিা ধরে োখরি নগেীে অনযানয জ্ঞাজােগুরলা মর্রক ্সলসর্ন জ্ঞযজ্ঞহাে জ্ঞে কোে জনয উরেযাগ 

গ্রহর্ কো হরয়রে। আগামী ১৫মফব্রæয়ােী মর্রক সজ্ঞসভন্ন জ্ঞাজারে ্সলসর্ন জ্ঞযজ্ঞহােকােীরেে সজ্ঞরুরে করঠাে অজ্ঞস্থারন  ারজ্ঞ চসিক। সিসন জ্ঞরলন, গৃহস্থালী 

ময়লা আজ্ঞজপনা, জ্ঞজপয মফলাে কােরর্ খাল, নালা-নেপমা ্সের্ি হরয়রে মশাে সজনন মিরে। অর্চ নগেজ্ঞািীরক জ্ঞাে জ্ঞাে অনুরোধ ও আহজ্ঞান জাসনরয়সে 

খাল-নালারক ডাস্টসজ্ঞন ভাজ্ঞরজ্ঞন না, এখারন ময়লা আজ্ঞজপনা ও জ্ঞজপয মফলরজ্ঞন না। এই আহŸ ানরক উর্িা করে একটি মহল এখরনা  েিে ময়লা 

আজ্ঞজপনা মফরল নগেীরক েূসিি কেরে। নগেীে জ্ঞাসিন্দাো হরে এই শহরেে নাগসেক। কারজই িারেে মরধয নাগসেক িরচিনিা র্াকরজ্ঞ এিা সিযাশা কসে। 

্সেরজ্ঞরশে িসিে ্াশা্ াসশ ও খারলে ্াসন েূসিি হরে। ্সেস্কাে ্সেেন্নিা ও সনম পল ্সেরজ্ঞশ িৃটিে মাধযরম চট্টগ্রামরক একটি জ্ঞাির াগয নগেী সহরিরজ্ঞ 

গরড় মিালাে চসিক ্সেেন্ন কমীরেে একাে ্রি িম্ভজ্ঞ নয় জাসনরয় নগেজ্ঞািীরক জ্ঞযন্সক্তগি ও সাসিষ্ঠাসনক ্ পারয়ও ্সেস্কাে ্সেেন্নিা সনন্সিি কেরি 

আহŸ ান জানান। 

 

সরক লরর ¯স্ব স্থ্যবববি সংক্র ন্ত বসদ্ধ লন্তর আলল লক 

১৭দফব্রæয় রী দেলক চট্টগ্র লম বইলমল  হলব : দময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, করোনা মহামাসেে কােরর্ গিজ্ঞেে সস্তুসি র্াকা িরে¡ও অমে একুরশ জ্ঞইরমলা 

শুরু কেরি ্াসেসন। চসিরকে উরেযারগ িকল সস্তুসি িম্পন্ন করে আগামী ১৭মফব্রæয়ােী চট্টগ্রারম জ্ঞইরমলা শুরু কোে সিোন্ত গৃহীি হরয়রে। িরজ্ঞ 

্সেসস্থসি সজ্ঞরজ্ঞচনায় িেকারেে ¯^ াস্থযসজ্ঞসধ িংক্রান্ত সিোরন্তে আরলারক জ্ঞইরমলা আরয়াজরনে িাসজ্ঞ পক জ্ঞযজ্ঞস্থা গ্রহর্ কো হরজ্ঞ। আজ জৃ্ঞহস্পসিজ্ঞাে সজ্ঞরকরল 

িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভজ্ঞরন িরম্মলন করি ‘অমে একুরশ জ্ঞইরমলা ২০২২’ উ্লরি আরয়ান্সজি মিসজ্ঞসনময় িভায় িভা্ সিে জ্ঞক্তরজ্ঞয সিসন একর্া 

জ্ঞরলন। 

এিময় আরো জ্ঞক্তজ্ঞয োরখন চসিক সধান সনজ্ঞ পাহী কম পকিপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উন্সিন, সশিা স্টযান্সন্ডং কসমটিে িভা্ সি ড. 

সনোে উন্সিন আহরমে মঞ্জ,ু িমাজ কলযার্ স্টযান্সন্ডং কসমটিে িভা্ সি আজ্ঞেুি িালাম মািুম, কাউন্সিলে হািান মুোে সজ্ঞপ্লজ্ঞ, সধান সশিা কম পকিপা 

লুৎফুন নাহাে, জ্ঞীে মুন্সক্তর াো ডা. মাহফুজেু েহমান, িৃজনশীল সকশনা ্সেিরেে িভা্ সি মসহউন্সিন শাহআলম সন্ু, িাধাের্ িম্পােক আলী সয়াি, 

অসভক ওিমান, মেওয়ান মাকিুে আহরমে, জামাল উন্সিন, ওমে কায়িাে, সেয়াজ হায়োে মচৌধুেী, শুকলাল োশ, সের্ন মচৌধুেী, মুহাম্মে শামেুল হক, 

েী্ ক কুমাে েে, আ ফ ম মমাোরেে আলী, মেরহনা মচৌধুেী, সমজানুে েহমান শামীম, মমা. নুরুল আজ্ঞোে, মগাফোন উন্সিন টিিু, রূ্ম মুৎিুন্সি, কসজ্ঞ 

আইয়ুজ্ঞ সিয়ে, মমা. ইকজ্ঞাল মহারিন, নজরুল ইিলাম মমাস্তাসফজ, ি.ম ন্সজয়াউে েহমান, সর্জ্ঞ মচৌধুেী, জয়নুন্সিন আহরমে জয়, ভাষ্কে সড.মক োশ মামুন, 

িমীের্ ্াল। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, জ্ঞইরমলা হরলা জ্ঞইরক উ্লি করে মলখক ও ্াঠরকে সমলনরমলা। গ্রন্থরমলা সনরয় গ্রন্থরসমী মানুরিে মরধয আগ্রহ েরয়রে। এোড়া 

করোনা অসিমাসেে কােরর্ মানুি জ্ঞািায় জ্ঞন্সন্দ র্াকরি র্াকরি হাাঁস্ রয় উরঠরে। িাো িুর াগ ম্রলই জ্ঞাইরে আিরে িুিোং জ্ঞইরমলা শুরু হরল 

জনিাধােরর্ে সারর্ে স্পন্দন ও ্েচাের্ায় মুখে হরয় উঠরজ্ঞ জ্ঞইরমলা। সিসন জ্ঞরলন, মুন্সক্ত ুরেে মচিনায়  াো সজ্ঞশ্বাি না করে িারেে সকাসশি জ্ঞইরমলায় 

 ারি স্থান না ্ায় মিজ্ঞযা্ ারে োসয়ত্ব সনরয় কাজ কেরি হরজ্ঞ। সিসন স্মের্ কসেরয় সেরয় জ্ঞরলন, চট্টগ্রাম িজ্ঞিময় নানারিরে অগ্রর্ী ভূসমকা ্ালন করেরে। 

অরনক মগৌেজ্ঞ-গাাঁর্ায় িমৃে চট্টগ্রারমে ইসিহাি। এই ইসিহািরক ভসজ্ঞিযি সজরেে কারে িুরল ধো আমারেে োসয়ত্ব হরয় োাঁসড়রয়রে। করঠােভারজ্ঞ 

¯^ াস্থযসজ্ঞসধ মমরন  ারি জ্ঞইরমলায় মক্রিা ও ্াঠকো আিরি ্ারেন মি সস্তুসি গ্রহর্ করেরে চসিক। উরেখয গিজ্ঞেে জ্ঞইরমলায় ১৩৮টি সকাশনী িংস্থা 

অংশগ্রহর্ করেসেরলা িাো এজ্ঞােও জ্ঞইরমলায় অংশ সনরজ্ঞন জ্ঞরল মময়ে আশাজ্ঞাে জ্ঞযক্ত করেন। 
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