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শীঘ্রই এমওইউ  স্বাক্ষর 

নগরীতে আতরা স্বাস্থ্যসম্মে পাবলিক টয়তিট স্থ্ালপে হতব : মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মবিেকাসে উন্নয়ন িংস্থারক সরয়াজন অনুিারে নগেীে গুরুত্ব্ূর্ প স্থারন আরো ্াবসলক 

িয়রলি স্থা্রনে আহŸাান জাসনরয়রেন। সিসন আজ বুধবাে সবরকরল িাইগাে্ািস্থ কর্ পারেশরনে অস্থায়ী অসিরিে কনিারেন্স রুরম কর্ পাারেশরনে 

িারে দুস্থ ̄ ^াাস্থযরকন্দ্রে িারে কম পকিপারদে িমš^য় িভায় সধান অসিসেে বক্তরবয একো বরলন। এরি অনযারনে মরধয বক্তবয োরখন কর্ পারেশরনে সধান 

সনব পাহী কম পকিপা শহীদুল আলম, দুুঃস্থ স্বাস্থয মকরন্দ্রে সনব পাহী ্সেচালক ডা.সদবারলাক সিংহ। উ্সস্থি সেরলন কর্ পারেশরনে সধান সরকৌশলী েসিকুল 

ইিলাম মাসনক, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, িত্ত্বাবধায়ক সরকৌশলী িুদী্ বিাক,  ুগ্ম ্সেচালক (ওয়াি) একোমুল হক, সকল্প 

্সেচালক আরেিািুল জান্নাি, চসিরকে উ্ সধান ্ সেচ্ছন্ন কম পকিপা মমােরশদ আলম মচৌধুেী সমুখ। 

িভায় দুুঃস্থ স্বাস্থয মকরন্দ্রে কম পকিপাগর্ ্রিঙ্গা সলংক মোরড স্থাস্ি চসিরকে মিন্ন্সং গ্রাউন (টিন্জ) মি মানববজপয বযবস্থা্না কা পক্রম বিপমারন ম াগার াগ 

বযবস্থা্নাে কােরর্ অকা পকে হওয়াে ্রে জানারল, মময়ে ওই মোড ম রহিু সিসডএ’ে িাই িারদে িারে িমš^য় করে বযবস্থা গ্রহরন বযবস্থা সনরবন বরল 

জানান। উরেখয দুুঃস্থ স্বাস্থয মকন্দ্র ইরিামরধয চট্টগ্রাম শহরে ৭টি ্াবসলক িয়রলি স্থা্ন করেরে। চলসি এই ২০২১ অে পবেরে কর্ পারেশরনে িারে িাো 

আরো ্াবসলক িয়রলি স্থা্রনে এমওইউ  স্বাক্ষে কেরব। এই সসিষ্ঠান ২০০০ িাল মেরক ্ াসন ও ্ য়ুঃ সনস্কাশন সনরয় কাজ কেরে। 

িভায় মময়ে ্রিঙ্গা সিকি ও আগ্রাবাদ এলাকায় আরো ্াবসলক িয়রলি স্থা্ন কোে সস্তাব মদন। সরয়াজরন ্রিঙ্গা সিকি এলাকায় ভ্রামযমার্ 

িয়রলরিে বযবস্থা কো  ায় সকনা িা দুুঃস্থ স্বাস্থয মকরন্দ্রে কম পকিপারদে সবরবচনা কেরি বরলন। দুুঃস্থ  স্বাস্থয মকন্দ্র  চসিরকে ্সেচ্ছন্ন কমীরদে মকাসভরডে 

টিকা সনরি সিরি মেন্জরেশরনে বযবস্থা করেরেন বরল মময়েরক অবসহি করেন। 

 

 

চলসতকর ভ্রামযমাণ আদািে 

অস্বাস্থ্যকর ও মনাোংরা পলরতবতশ খাদয উৎপাদন করায় 

৯২ হাজার টাকা জলরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ বুধবাে নগেীে মকারিায়ালী োনাধীন মেয়াজউন্িন বাজােস্থ সিন্ুরলে মাোয় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলি হয়। 

অসভ ারন সনব পাহী মযান্জরেি মারুিা মবগম মনলী মনিৃরত্ব অ¯^াাস্থযকে ও মনাংো ্ সেরবরশ সমষ্টান্ন দ্রবয উৎ্াদন ও সবন্ক্র কোয় জব্বাে িুইিি এবং মক্কা 

িুইিরিে মাসলরকে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ৮০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয় এবং িুি্াি দখল করে বযবিা কোে দারয় ৩ মদাকান মাসলরকে 

সবরুরে মামলা রুজু্ূব পক ১২ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই সদরন অ্ে অসভ ারন মেশাল মযান্জরেি জাহানাো মিেরদৌি’ে মনিৃরত্ব লালখান 

বাজােস্থ চরট্টশ্বেী মোরড িুি্ারিে উ্ে অববধ ভারব সনম পার্ িামগ্রীে মেরখ জনিাধােরর্ে চলাচরল সসিবন্ধকিা িৃটষ্টে দারয় ২ বযন্ক্তে সবরুরে মামলা 

রুজু ্ূব পক ২০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ 

মযান্জরেিগনরক িহায়িা সদান করেন। 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


