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চবি বিশেষজ্ঞ টিশের গশিষণা প্রবিশিদন গ্রহণকাশে মেয়র 

েেক বনধশন িুধিার মেশক 

বিশেষ ক্র্যাে মপ্রাগ্রাে শুরু 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মশক সনধরন বযবহৃত ওষুরধে কা পকাসেতা সনরু্ন ও সরয়াগ ্দ্ধসতে  সিন্নতা সনধ পােরে 

চট্টগ্রাম সবশ^সবদ্যালরয়ে কীিতত্ত¡ সবিারগে গরবষো সসতরবদ্নলব্ধ একটি নতুন ইসতবাচক মাত্রা  ুক্ত করেরে বরল মন্তবয করে বরলন, এে সিসত্তরত 

আগামীকাল ৪ আগস্ট মেরক নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ মািবযা্ ী  সবরশষ ক্রাশ মসাগ্রাম ্সেচাসলত হরব। সসতসদ্ন ৪টি করে মমাি ৪১টি ওয়ারডপ ১০ সদ্ন মশাে 

ওষুধ সেিারনাে ্ে আবাে ্ুন:কা পক্রম ্সেচাসলত হরব। অে পাৎ সসতটি ওয়ারডপ একমারি সতনবাে ওষুধ সেিারনা হরব। এে বাইরে সনয়সমত কা পক্রমও 

চলরব। এিারব মািবযা্ ী কা পক্ররম ১০০জন জনবল িমৃ্পক্ত োকরব। একই িারে মডঙু্গ ও সচকনগুসনয়া িংক্রমে সসতরোরধ িরচতনতা মূলক সচাে 

কা পক্রম চলরব। সতসন জানান, মশাে ওষুধ সেিারনাে জনয অতযাধুসনক মমসশন িংগ্রহ কো হরয়রে। এই কা পক্ররমে িারে িরচতনতা বৃদ্ধদ্ধে জনয ১হাজাে 

৫শত ¯র ^চ্ছারিবক সনরয়াগ মদ্য়া হরয়রে। সসতটি ওয়ারডপ ২৫জন মেমযান ওষুধ সেিারবন।  

মময়ে চট্টগ্রাম সবশ^সবদ্যালরয়ে কীিতত্ত¡ সবিাগ এে গরবষোলব্ধ সসতরবদ্নরক অতযন্ত ফলসিু সস্তাবনা সহরিরব অসিসহত করে বরলন, গরবষোলব্ধ 

সসতরবদ্ন ততেীে জনয চসব উ্াচা প সরফিে ড. সশেীে আখতাে মক অনুরোধ জানারল সতসন তারত িাড়া সদ্রয় গুরুরেে িারে গরবষো কম প িম্পাদ্রন 

িরচষ্ট সেরলন এবং তাাঁে তত্ত¡ াবধারন কীিতত্ত¡ সবিারগে সবরশষপ্ত অধযা্ কগে ম  সসতরবদ্ন সদ্রয়রেন তা িসতযই নগেবািীে জনয বড় সাস)। এ জনয চসব 

উ্াচা পিহ গরবষো সসতরবদ্ন ততেীরত িংসিষ্ট িকলরক মময়ে ধনযবাদ্ ও কৃতপ্ততা সকাশ করে বরলন, মশক সনধরন এ ধেরেে সবরশষপ্ত সসতরবদ্ন 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনই এই সেম বারেে মত ম্রয় িাোরদ্রশ মশক সনধরন সদ্ক সনরদ্পশনামূলক উ্ায় অšর ^ষরেে ্ে মদ্সখরয়রে।  

চট্টগ্রাম সবশ^সবদ্যালরয়ে উ্াচা প সরফিে ড. সশসেে আখতাে মশক সনধরন চসিরকে কা পক্ররমরক অে পবহ ও ফলসিু  কেরত গরবষোলব্ধ সসতরবদ্ন 

ততেীে জনয চসবরক দ্াসয়ে মদ্য়ায় িরন্তাষ ও ্সেতৃস) জাসনরয় বরলন, এই দ্াসয়েটি আমারদ্ে জনয চযারলরেে এবং গরব পেও। আমো মচষ্টা করেসে, একটি 

কা পকে ও ফলসিু সস্তাবনা ও িু্াসেশ িমৃদ্ধ গরবষোলব্ধ সসতরবদ্ন উ্স্থা্ন কেরত। এরত মমধা, ম াগযতা ও িামে পরক উজাে করে সদ্রয়সে। এরত  সদ্ 

মশক সনধন িফল হয় আমারদ্ে শ্রম িাে পক হরব। সতসন জানান, সসতরবদ্ন ততেীরত সবরশষপ্ত টিম ৯৯টি এলাকা ্সেদ্শ পন করেন। এে মরধয ৫৭ টি স্পি 

মেরক লািপা িংগ্রহ কো হয়। এ িংগৃহীত লািপাে মরধয ১৫টি স্পরি লািপাে শতিাগই সেরলা এসডি, এনা্ সলি সেরলা ৩৯টিরত। সসতরবদ্রন িু্াসেশ কো হয় 

ম , ফগাে মমসশরনে মচরয় মে-মমসশরন ওষুধ সেিারনা হরল তাে কা পকাসেতা ফলসিূ হরব। তরব ফগাে মমসশরন সেিারনা ওষুরধে সিন্নতা আনরল এে 

কা পকাসেতা ্ূে পতা ্ারব। গরবষোয় উরেখ কো হরয়রে সাকৃসতক িারব মশা সজনন সসতরোধ িম্ভব। এ ধেরেে মাে লািপা মখরয় সবনাশ করে। এ োড়া 

উদ্ধিরদ্ও ্ুসদ্না ্াতা, মলবু ্াতা, তুলিী ্াতা, সনম্াতাে, মতজ্াতাে ঘ্রাে মশা সজনন সসতরোধ করে। চসব সিসি এ সিরঙ্গ িু্াসেশ করেন ম , সিটি 

কর্ পারেশরনে ম  িকল আইলযান্ড আরে মিখারন এ ধেরেে উদ্ধিরদ্ে চাো মো্ন কো হরল মশা সনধন অরনকিা িহজ িাধয হরব।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মুহাম্মদ্ শসহদু্ল আলরমে িিা্ সতরে সসতরবদ্ন উ্স্থা্ন িিায় বক্তবয োরখন-সবরশষ অসতসে চসব 

উ্-উ্াচা প সরফিে মবনু কুমাে মদ্, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্ধিন, বজপয স্টযাদ্ধন্ডং কসমটিে িিা্ সত ওয়াডপ কাউদ্ধিলে  মমা. মমাবােক আলী, তশবাল 

দ্াশ িুমন, চসিক িসচব খারলদ্ মাহমুদ্, চসব গরবষো টিরমে আহবায়ক িহর াগী অধযা্ ক েসবউল হািান, ড. মমা. ওমে ফারুক, ড. তা্ িী মবাি, ড. 

এইচ.এম আবদু্োহ আল মাহমুদ্, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ্ আবুল হারশম সমুখ। চসব গরবষো টিরমে আহবায়ক অধযঅ্ক েসবউল হািান 

সসতরবদ্নটি সরজক্টরেে মাধযরম মসরজরেশন করেন।  

  

 

নাগবরক সোজ চট্টগ্রাশের স্মারকবেবি গ্রহণকাশে মেয়র 

সরকার ও মেখ হাসবনার ভািেূবিি 

কু্ষন্ন করশিই বসআরবি-মি হাসিািাে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মোজউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িেকাসে সপ্তা্ ন অনু ায়ী সিআেসব একটি িাংসৃ্কসতক ঐসতহয স্মােক। এখারন 

সাকৃসতক মিৌন্দ পয ও তবিব হাসন করে হাি্াতাল মতা নয়, ইি-্ােরেে মকান স্থা্ না গরড় তুলরত মদ্য়া হরব না। চট্টগ্রাম নগেীে ম খারনই মুদ্ধক্ত ুদ্ধ, 

োজননসতক ও িাংসৃ্কসতক ঐসতরহযে সৃ্মসতময় স্থান েরয়রে মিগুরলা  ো ে িংেক্ষে করে মিখারন ইসতহারিে িারে িঙ্গসত্ূে প তাৎ্ প মদ্ধিত মিৌধ স্মােক 

স্থা্ না গরড় মতালা হরব। সতসন আজ মঙ্গলবাে দু্্ুরে িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী িবরনে িরম্মলন করক্ষ নাগসেক িমাজ চট্টগ্রারমে ্রক্ষ মদ্য়া োষ্ট্র 

ম াসষত িাংসৃ্কসতক ঐসতহয সিআেসবরত মবিেকাসে হাি্াতাল স্থা্ না সনম পাে সকল্প বাস্তাবয়ন না কো িংক্রান্ত  স্মােকসলস্  গ্রহেকারল একো বরলন।  

সতসন আরো বরলন, চট্টগ্রারমে নানা জায়গায় ইসতহাি-ঐসতরহযে অরনক হীেক খন্ড েসড়রয় আরে। এখরন সি্াহী সবররাহ, বৃটিশ সবরোধী িশস্ত্র লড়াইরয় 

মাস্টাে দ্া িূ প মিরনে সবপ্লবী কম পকাি, ঐসতহাসিক ৬ দ্ফা ম াষো এবং মহান মুদ্ধক্ত ুদ্ধিহ অরনক কালজয়ী  িনা িং টিত হরয়সেরলা। এই মগৌোব দ্ী) 

ঐসতরহযে স্থানগুরলা িনাক্ত করে েক্ষান-মবক্ষে কো হরব নতুন সজরেে ইসতহাি অšর ^ষে ও প্তান চকু্ষ উম্মীলরনে ¯^ ারে পই। সতসন সবষ্ময় সকাশ করে 

বরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা চট্টগ্রাম দ্েদ্ী। সতসন ঐসতহয িরচতন ও সকৃসত মসমী। এ জনয সতসন িাো সবরশ^ সশংসিত ও বরেেয সহরিরব ¯^ ীকৃত। 

আমো সকেুরতই তাাঁে এই অননয ¯^ ীকৃসতরক ম্লান হরত মদ্রবা না। আমো জাসন একটি অশুি চক্র আজ নানিারব িেকাে ও সধানমন্ত্রী ’ে িাবমূসতপ কু্ষন্ন 

কেরত তৎ্ে। সিআসবরত হাি্াতাল সনম পাে মিই অশুি অ্তৎ্েতােই অংশ। সতসন আরো বরলন, আমো হাি্াতাল চাই। তরব সিআসবরত মকা িারবই 

নয়। হাি্াতারলল জনয সিআেসব োড়া আরো অরনক বড় ্সেিরেে স্থান েরয়রে। চসিরকেও আরে। চাইরল আমো হাি্াতারলল জায়গা মদ্রবা। সকন্তু 

তাে আরগই আমো সনশ্চয়তা চাই সিআসব-মত মকান হাি্াতাল নয়। তরব এিাও টিক হাি্াতাল হরত হরব িাধােে মানুরষে মিবাে জনয, সবত্তবানরদ্ে জনয 

নয়। নাগসেক িমাজ চট্টগ্রারমে িদ্িয িসচব এডরিারকি ইব্রাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুরলে মনতৃরে স্মােকসলস্  সদ্ানকারল উ্সস্থত সেরলন-চসব উ্াচা প 

সরফিে ড. সশেীে আখতাে, ডা. এ.সকউ.এম সিোজুল ইিলাম, মসি ক্লারবে িাধােে িম্পাদ্ক মচৌধুেী ফসেদ্, চট্টগ্রাম দ্সক্ষে মজলা আওয়ামী লীরগে 

িাধােে িম্পাদ্ক মসফজুে েহমান, মুদ্ধক্ত ুরদ্ধে সবজয় মমলা ্সেষরদ্ে মহািসচব মুদ্ধক্তর াদ্ধা মমাহাম্মদ্ ইউনুে, সিইউরজে িারবক িাধােে িম্পাদ্ক 

আসিফ সিোজ, মফডারেল িাংবাসদ্ক ইউসনয়রনে  ুগ্ম মহািসচব মহসিন কাজী, নাগসেক িমারজে  ুগ্ম িদ্িয িসচব োরশদ্ হািান, সমিুল দ্াশ গু), ¯^্ন 

মজমুদ্াে, নুরুল আদ্ধজম েসন, হাসমদ্ উোহ, িুজন ম াষ, সসতম দ্াশ, মমােরশদ্ তালুকদ্াে সমুখ।  

  

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

 

চবসশকর ভ্রােযোন আদােশির অবভযান 

বনে িাণাধীন ভিশন জোি িাবনশি 

োভিা িাওয়ায় জবরোন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদ্যারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীে সবসিন্ন এলাকায় ভ্রামযমাে আদ্ালত ্সেচাসলত হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযাদ্ধজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মস্পশাল মযাদ্ধজরেি জাহানাো মফেরদ্ৌরিে মনতৃরে নগেীে মশখ মুদ্ধজব মোড, আগ্রাবাদ্ বাসেদ্ধজযক এলাকা, মস্টশন মোড, সনউ 

মারকপি, জসুবলী মোড, নন্দনকানন ও মমাসমন মোড এলাকায় করোনা িাইোি জসনত মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে স্বাস্থযসবসধ অমানয কোয় সনব পাহী 

মযাদ্ধজরেি মারুফা মবগম মনলী মনতৃরে ্সেচাসলত অসি ারন ০৮ বযদ্ধক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু্ূব পক ১ হাজাে ৪ শত িাকা এবং একই অ্োরধ নগরেে 

মমাগলিুলী মোড, সডটি মোড, কদ্মতলী, ্ূব প মাদ্ােবাড়ী ও িদ্ে াি এলাকায় মস্পশাল মযাদ্ধজরেি জাহানাো মফেরদ্ৌি ্সেচাসলত অসি ারন ০৭ বযদ্ধক্তে 

সবরুরদ্ধ রুজ ু্ূব পক ১ হাজাে ২ শত িাকা জসেমানা কো হয়। এই িময় ্েচােীরদ্ে মারে মাস্ক সবতেন কো এবং করোনা িাইোি সসতরোধকরল্প স্বাস্থযসবসধ 

িম্পরকপ িরচতন কো হয়। 

নগেবািীরক মডঙু্গ মেরক িুেক্ষা সদ্রত ্সেচাসলত অসি ারন নন্দনকাননস্থ একটি সনম পাোধীন িবরনে নীরচ জমারনা ্াসন ্াওয়ায় িবন মাসলকরক ৫ 

হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। মডঙু্গ মেরক নগেবািীরক িুেক্ষা সদ্রত এই অসি ান চলমান োকরব। এোড়াও িােী বষ পনজসনত কােরে িাইগাে্াি 

্াহারড় েুাঁ সক্ূে পিারব বিবািকােীরদ্ে সনো্ দ্ স্থারন িরে  াওয়াে জনয ্ুনোয় সনরদ্পশনা সদ্ান কো হয়। অসি ানকারল মযদ্ধজরস্টি ্েচােীরদ্ে মারে 

মাস্ক সবতেে করেন এবং নগেবািীরক ¯^ াস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরদ্পশনা সদ্ান করে। অসি ারন মযাদ্ধজরেিগেরক িহায়তা করেন সিটি কর্ পারেশরনে 

িংসশ¬ষ্ট সবিারগে কম পকতপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ িদ্িয বৃন্দ।  

 

স্বাক্ষবরি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দ্াসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


