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মা ও সশশু হাি্াতাল মমসিরকল করলরজে ইন্টানীরেে 

িমা্নী ও িাটিপসিরকি সবতেণ অনুষ্ঠারন মময়ে 

সাধারণ মানুষ একজন চিচকৎসককর 

শরণাপন্ন হয় অকনক প্রত্যাশা চনকয় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সচসকৎিকরেে ম্শা হরে মানব মিবা সোরন িরব পাচ্চ ম্শা। িাধােণ মানুষ 

একজন সচসকৎিরকে শেণা্ন্ন হয় অরনক সতযাশা সনরয়। এই সতযাশা মেরক মানুষ সবমুখ হরল সচসকৎিকরেে সসত আস্থা হাোয় এবং অিহায়ত্ব এক িময় 

সচসকৎিকরেে সসত্ক্ষ হরয় োাঁড়ায়। তাই সচসকৎিকরেে মিবাে মানসবকতা সনরয় কাজ কেরত হরব। সতসন আজ িকারল আগ্রাবােস্থ মা ও সশশু হাি্াতাল 

মমসিরকল করলরজে ১০ম বযারচে ইন্টানী সচসকৎিকরেে িমা্নী ও িাটিপসিরকি সবতেণ অনুষ্ঠারন সধান অসতসেে বক্তরবয একো বরলন। 

িা. মমা. শহীেুল ইিলারমে িভা্সতরত্ব অনুষ্ঠারন আরো বক্তবয োরখন হাি্াতারলে কা পসনব পাহী কসমটিে ভােসা) মসসিরিন্ট ও মমসিরকল করলজ গভসন পং 

বসিে ভাইি মচয়ােমযান সিয়ে মমা. মমােরশে মহারিন, চট্টগ্রাম মা ও সশশু হাি্াতাল মমসিরকল করলরজে সসন্সি্াল সরিিে এ.এি.এম মমাস্তাক 

আহরমে, কা পসনব পাহী কসমটিে জরয়ন্ট মজনারেল মিরেিােী িা. মমা. আসেিুল আমীন, মিানাে িেিয ইন্সি. মমা. জারবে আবোে মচৌধুেী, কা পসনব পাহী িেিয 

মেখা আলম মচৌধুেী, অধযক্ষ লায়ন মমা. িানাউল্লাহ, মমাোঃ আহোন উল্লাহ, জনাব এি.এম কুতুব উন্সিন, ্সেচালক (সশািন) িা. মমাোঃ নূরুল হক, ভাইি 

সসন্সি্াল অধযা্ক (িা.) অিীম বড়–য়া, িাজপােী সবভারগে সবভাগীয় সধান সরিিে খন্দকাে মবােহান উন্সিন, কসমউসনটি মমসিসিন সবভারগে সবভাগীয় 

সধান অধযা্ক (িা.) জালাল উন্সিন, ্যােলন্সজ সবভারগে অধযা্ক িাোঃ বাবুল ওিমান মচৌধুেী সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, করোনাকারল চট্টগ্রাম মা ও সশশু হাি্াতারলে সচসকৎিরকো করোনা মোগীরেে সচসকৎিা মিবায় ম  অবোন মেরখরেন তা িসতযকাে 

অরে প সশংিাে োসব োরখ।  াো আজরকে ইন্টানীং মেরক সচসকৎিক সহরিরব োসয়ত্ব ম্রলন তারেেরক একজন সচসকৎিক সহরিরব নয় একজন ভারলা 

মানুষ ও মানসবক িাক্তাে হওয়াে ব্রত সনরয় কাজ কোে আহŸাান জানান। সতসন নতুন এই সচসকৎিকরেে আন্তসেক অসভনন্দন ও শুরভো জানান। 

হাি্াতাল ্সেচালনা কসমটিে ভােসা) মসসিরিন্ট সিয়ে মমাহাম্মে মমােরশে মহারিন হাি্াতারলে িাসব পক কা পেরমে সবষরয় মময়েরক অবগত করেন 

এবং সকেু িমিযা িমাধারন তাাঁে হস্তরক্ষ্ কামনা করেন। 

 

 

িচসককর ভ্রামযমাণ আদালত্ 

অস্বাস্থ্যকর ও ননাোংরা পচরকেকশ খাদয উৎপাদন করায় 

৫০ হাজার টাকা জচরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ েসববাে নগেীে চাাঁেগাও োনাধীন ্াঠাসনয়ারগাো এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। চসিক সনব পাহী 

মযান্সজরেি মারুিা মবগম মনলী ও মেশাল মযান্সজরেি জাহানাো মিেরেৌরিে মনতৃরত্ব এই অসভ ান ্সেচাসলত হয়। অসভ ানকারল অ¯^াাস্থযকে ও 

মনাংো ্সেরবরশ খােয্ণয উৎ্ােন কোয় একটি মবকােী মাসলরকে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ৫০হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই অসভ ারন 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন মাসলকানাধীন বহিােহাি কাাঁচাবাজারে মেতা িাধােরনে চলাচরলে ্ে েখল করে বযবিা ্সেচালনা কো ভািমান মোকান্াি 

উরেে করে চলাচরলে ্ে উমু্মক্ত করে মেওয়া হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন 

্ুসলশ মযান্সজরেিগনরক িহায়তা সোন করেন।    

 

স্বাক্ষচরত্/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


