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জাতীয় জন্ম মৃ তযু নিবন্ধি নিবস’২১
ররানিঙ্গারা শরিার্থী
জন্ম নিবন্ধনির রেনে সততক র্থাকনবি : রময়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জন্ম সনবন্ধন িহকােীরেে ির্পক ও িজাগ মেরক জন্ম মৃর্যু সনবন্ধন কাজ কোে আহŸাান
জাসনরয়রেন। মেরশ মোসহঙ্গা জনরগাষ্ঠীরক আশ্রয় মেয়াে কােরে র্াো সবসিন্ন মাধুরম মেরশ অববধিারব নাগসেকত্ব গ্রহরনে অ্সয়াি চালারে। সকন্তু
সধানমন্ত্রী মানসবক কােরে র্ারেেরক শেনােী সহরিরব আশ্রয় সেরয়রেন। কারজই জন্ম মৃর্যু সনবন্ধরন ারর্ মকান মোসহঙ্গা অন্তিয ক্তপ ি না হয় মি সবষরয়
জন্মসনবন্ধনকােীরেে সবরশষ িাবধানর্া অবলম্বন করে কাজ কেরর্ হরব। সর্সন আজ বুধবাে েু্ুরে নগেীে িাইগাে্ািস্থ কর্ারেশরনে
প
অস্থায়ী িবরন
িরেলন করে জার্ীয় জন্ম ও মৃর্যু সনবন্ধন সেবি ২০২১ এে আরলাচনা িিায় সধান অসর্সেে বিরবু এ কো বরলন।
চসিক সধান সনবাহী
প কমকর্প
প া মমাহােে শহীেুল আলরমে িিা্সর্রত্ব এরর্ বিবু োরখন জন্ম মৃর্যু সনবন্ধন স্ট্ুাক্তডং কসমটিে িিা্সর্ কাউক্তিলে মমা.
ইসলয়াে। জন্ম মৃর্যু সনবন্ধন মকন সরয়াজন এে উ্ে একটি িসচত্র সসর্রবেন উ্স্থা্ন করেন কর্ারেশরনে
প
মজানাল মমসিরকল অসিিাে িা. র্্ন
চক্রবর্ত্তী, অনুানুরেে মরধু বিবু োরখন চসিক িসচব খারলে মাহমুে, িােসা) ¯^াাস্থু কমকর্প
প া িা. মমা. আলী, জন্ম-মৃর্যু সনবন্ধন িহকােী েসবউল
আলম ও সবকাশ কাসন্ত মসিক। এরর্ িংেসের্ কাউক্তিলে সনলু নাগ, মিেরেৌসি আকবে, মময়রেে একান্ত িসচব মুহােে আবুল হারশম উ্সস্থর্ সেরলন।
িিায় বর্পমারন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
৪১টি ওয়ারিপ জন্ম সনবন্ধরন ৮ লাখ ২৯ হাজাে ৯শর্ ৩৫জন ্ুরুষ, ৭ লাখ ৬৯ হাজাে ৯শর্ ৪৭জন মসহলা ও
অনুানু ৩ জন িহ িবরমাি
প
১৫ লাখ ৯৯ হাজাে ৮শর্ ৫৫জন অনলাইরন সনবসন্ধর্ হরয়রেন বরল মজানাল মমসিরকল অসিিাে িা. র্্ন র্াে সসর্রবেন
উরিখ করেন। র্াাঁে র্রেু মৃর্যু সনবন্ধরন ২ হাজাে ১শর্ ৩৪জন ্ুরুষ, ৭শর্ ৯১জন মসহলািহ িবরমাি
প
২ হাজাে ৯শর্ ২৫জন অনলাইরন সনবসন্ধর্
হরয়রেন বরল জানা ায়। িিায় জন্মমৃর্যু সনবন্ধরনে মেরত্র মিাগাসন্ত ও ৪৫ সেরনে মরধু জন্ম সনবন্ধন িম্পন্ন কেরর্ ইস্আই কমীরেে িহর াসগর্া
কামনা করেন জন্ম সনবন্ধনকােীো। র্াো বরলন নবজার্ সশশুো ওয়ারিপে টিকা মকরে টিকা সনরর্ আরিন মিরেরত্র ইস্আই কমীো সশশুে
অসিিাবকরেে জন্ম সনবন্ধরনে গুরুত্ব িম্পরকপ অবসহর্ করেন র্া িম্পন্ন কেরর্ উে্বুদ্ধ কেরর্ ্ারেন।
পুষ্টি রসবা সামগ্রী নবতরণকানে রময়র
নকনশারীনির জীবিমাি উন্নয়নিই
আগামী প্রজনন্মর সুস্বানযুর ভনবষ্ুত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বাংলারেরশে মমাি জনিংখুাে ২২ শর্াংশ সকরশােী েরয়রে, াে অসধকাংশই
েসেদ্র বিসর্রর্ বিবাি করে। বরয়া:িসন্ধকারল এিকল সকরশােীো অকাল গিপধােে ও মাোত্মক ্ুটিহীনর্ায় মিারগ এরেে জীবনমান উন্নয়ন কো মগরল
আগামী সজন্মরক িু স্বারস্থুে অসধকােী কো ারব।
আজ বুধবাে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িাইগাে্ািস্থ িরেলন করে আরয়াক্তজর্ ্ুটি সসর্সনসধরেে মারে সজনন স্বাস্থু ও ্ুটি মিবা িামগ্রী সবর্েে
অনুষ্ঠারন সধান অসর্সেে বিবু োখরর্ সগরয় এ কো বরলন। চসিক সধান সনবাহী
প কমকর্প
প া মমাহােে শহীেুল আলরমে িিা্সর্রত্ব অনুটষ্ঠর্ িিায় আরো
বিবু োরখন মময়রেে একান্ত িসচব মুহােে আবুল হারশম, সাসন্তক জনরগাটষ্ঠে জীবনমান উন্নয়ন সকরেে িাউন মুারনজাে মমা. িরোয়াে মহারিন খান,
স্থ্সর্ আব্দুিাহ আল ওমে, ্ুটি সবরশষপ্ত মমা. হাসনি, িাউন মিিারেশরনে মচয়ােমুান মকৌসহনুে আকর্াে সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, সকরশােীরেে সজনন স্বাস্থু ্ুটি, মানসিক ও িামাক্তজক সবষরয় কাউরিসলং সনক্তির্ কোে লরেু সকরেে সনবসন্ধর্ মমাি ৭শর্ জন
সকরশােী মমরয়রেে সসর্মারি ্ুটি স্বাস্থু মিবা ্ুারকজ সোন কাজ শুরু হরলা। সাসন্তক জনরগাটষ্ঠে জীবনমান উন্নয়ন সকরেে বাস্তবাসয়র্ এ কা ক্রম
প
নগেীে েসেদ্র সকরশােীরেে সজনন স্বাস্থু মিবা সনক্তিরর্ িূ সমকা োখরব। ইউএনসিস্ সাসন্তক জনরগাটষ্ঠে জীবনমান উন্নয়ন সকে িব িমরয়ই নগরেে
েুাঁসক্ূে মানু
প
রষে ্ারশ মেরক কাজ কেরে এবং করে ারব বরল আশাবাে বুি করেন।

রময়নরর সানর্থ এিুার্জতট্রি অনেনেয়া প্রনতনিনি িনের সাোত
সকে সংন াগ োইি মাষ্টির িীনে নিনয় নিনত প্রস্তাব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে এনুাক্তজট্র
প ন অরেসলয়া (ঊহবৎমুুঃৎড়হ অাঁংুঃৎধষেধ ’ে একটি সসর্সনসধ েল আজ
বুধবাে েু্ুরে িাইগাে্ািস্থ কর্ারেশরনে
প
অস্থায়ী কা ালরয়
প
মময়ে ে)রে মিৌজনু িাোর্ করেন। এনুাক্তজট্র
প ন সসর্সনসধ েল সবস্সিসি আডােগ্রাউড
সকরেে সবষরয় মময়েরক অবসহর্ করেন। র্াো মময়েরক জানান, নগোয়রনে কােরে আধুসনক সবরে মকাোও শহে বন্দরেে মকাোও িড়রকে উ্ে মকান
সবেুুরর্ে খুাঁটি, ইন্টােরনি, কুাবল অ্ারেিরেে কুাবল েুলন্ত অবস্থায় োরকনা। া শুধুমাত্র বাংলারেরশ মেখা ায়। এধেরেে েুলন্ত ববসে্ ুসর্ক, ইন্টােরনি
ও কুাবল অ্ারেিরেে িংর াগ কুাবল ও সবেুুরর্ে খুাঁটি একসেরক ম মন জঞ্জারল িৃ টি করে অ্েসেরক েুাঁসক্ূে।প এিব কুাবল ও খুটাঁ িে কােরে ম রকান
িময় নগেীরর্ বড় ধেরেে েুর্িনাে
প
শংঙ্কা উসড়রয় মেয়া ায় না। এনুাক্তজট্র
প ন কমকর্প
প াো এ সবষরয় একটি িম্ভাবুর্া াচাই করে মেখরব বরল মময়েরক
অবসহর্ করেন। র্াো এ বুা্ারে সবেুুৎ উন্নয়ন কর্ৃ্
প ে, ওয়ািা, চউক িহ িব মিবা িংস্থাে িারে আলা্ কেরব বরল জানান। মময়ে র্ারেে সস্তারব িায়
সেরয় সশংিা করে বরলন, উন্নর্ সবরে িবসকেযে িংর াগ লাইন মাটিে র্লরেরশ স্থাস্র্ হয়। বাংলারেরশও র্া কো িম্ভব হরল এে িুিল ্াওয়া ারব।
ম খারন আমো িুারনরলে মর্ উন্নর্ স ুক্তি চালুে মাধুরম ম াগার াগ বুবস্থারক আধুসনকায়ন কেসে, মিখারন মাটিে উ্রে মকান িংর াগ লাইন না োখরল
নগেীে মিৌন্দ ুপ বহযগুে বৃক্তদ্ধ ্ারব। সর্সন এনুাক্তজপট্রন কমকর্প
প ারেে িব িংর াগ লাইন খুাঁটি অ্িােে কেরলও চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িড়কবাসর্ে
খুটাঁ ি ারর্ অ্িােে কো না হয় মি সবষয়টি সবরবচনায় োখরর্ বরলন, না হরল আরলাকায়ন কাজ বুাহর্ হরব।
এিময় মময়রেে একান্ত িসচব মমা. আবুল হারশম, সনবাহী
প সরকৌশলী (সবেুুৎ) মেজাউল বােী িূাঁ ইয়া, সবস্সিসব আডােগ্রাউড সকরেে উ্রেিা এ.মক.এম
মমাস্তিা কামাল, মি্ুটি টিম সলিাে মমা. আশোিুল আলম, সকে মুারনজাে সম. ক্তক্রি, সিল্ড মুারনজাে িয়িাল খান, সিল্ড িারিপয়াে আসনিুে েহমান,
নাঈম িাক্তিে োরিল উ্সস্থর্ সেরলন।
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