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চসিক মেয়রেে িারে সিসিআেসি মেতৃবৃরেে িাক্ষাত 

প্রসতবন্ধী ও শােীসেক প্রসতবন্ধী সশশুরেে 

প্রসশক্ষরে মেয়রেে আসে িক িহায়তা কােো 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে িাক্ষারে সিজএ্যাবল্ড মিরেল্রমন্ট এ্ন্ড সেিাচপ মিন্টাে-সিসিআেসি’ে মনেৃবৃন্দ 

এ্নসিসি সসেবন্ধী সশশু (িাউন সিনররাম, অটিজম, মিসেব্রাল ্লসি) ও শােীসেক সসেবন্ধী সশশু ও  ুবারেে বছেবযাস্  সশক্ষা, সিজজওরেোস্  মিবা, সবসেন্ন 

ধেরেে সসশক্ষে সোন কা পক্রম বাস্তবায়রন মময়রেে সনকি আসে পক িহায়ো কামনা করেন। 

সিসিআেসি মনেৃবৃন্দ মময়েরক অবসহে করে বরলন, োো চসিক মজনারেল হাি্াোল (মমমন-২) ১৪নং লালখান বাজাে ও ১৩নং ্াহাড়েলী ওয়ারিপে 

সেনটি করক্ষ সসেবন্ধী সশশু ও  ুবারেে সিজজওরেো্ ী মিবা সোরনে ্াশা্ াসশ সসেবন্ধী সশশু  ুবারেে সগোে, িহায়োকােীরেে সসশক্ষে, ওসেরয়রন্টশন 

সোন করে আিরছ। ্ৃসেবী বযা্ ী মকাসেি ক্রাসিকারলে সবরশষ ্সেসিসেরে িমস্ত কা পক্রম বাস্তবায়রন োো িংিাে কা পক্রম বন্ধ ও বারজি বোদ্দ করম 

মগরছ। এ্মোবিায় আ্নাে িহর াসগো সরয়াজন। মময়ে োরেে সস্তাব শুরন িহর াসগোে আশ্বাি মেন। 

এ্িময় ্যারনল মময়ে মমা. সগয়ািউজদ্দন, ওয়ািপ কাউজিলে আবুল হািনাে মবলাল, আবেুি িালাম মািুম, মময়রেে এ্কাি িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, 

চসিক সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, সিসিআেসি সনব পাহী ্সেচালক শহীেুল ইিলাম িাজ্জাে উ্সিে সছরলন। 

 

(শুরেচ্ছা বােী) 

 

সিটি মেয়রেে শােেীয় শুরেচ্ছা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী শােেীয় েুগ পা্ূজা উ্লরক্ষ িনােনী িম্প্রোরয়ে িকলরক শুরেচ্ছা জাসনরয়রছন। সেসন 

আজ বৃহস্পসেবাে এ্ক শুরেচ্ছা বােীরে বরলন, মেরশ সসে বারেে নযায় এ্বােও শােেীয় েুগ পা্ ূজা উৎিবমুখে ্সেরবরশ অনুটিে হরচ্ছ। মহামােী করোনাে 

কােরে গে েু’বছে আড়ম্বেহীনোরব উৎিব ্াসলে হরয়রছ। এ্খন করোনাে িংক্রমে সন¤œমুখী হওয়ায় জাাঁকজমক্ূে প ্সেরবরশ িকল িম্প্রোরয়ে মমল 

বন্ধরন মিৌহােপয্ূে প ্সেরবরশ েূগ পাৎিব উে াস্ ে হরচ্ছ। িকল ধম পানুিােীরেে আত্মেযাগ ও েরেে ¯  ্ োর্রে ¯^্াধীনো অজজপে হরয়রছ োই 

ঐসেহযগেোরবই বাংলারেশ অিাম্প্রোসয়ক মেশ।  সে মকান মহল এ্ই ঐসেহযরক ধ্বংি কোে হীনমানরি অিাম্প্রোসয়ক োবমূসেপে উ্ে আঘাে হানরে 

চায় ো হরব কাসলমাসলর)ে িাসমল। মময়ে িাম্প্রোসয়ক অশুে শজেে সবরুরে েলমে, ধম প-বে প সনসব পরশরষ িকলরক িরচেন োকাে আহŸ্ান জানান। 

 

এোেরকয়াে হিসিিারেে 

মোগী সবোেূরেে িসেবহে মিবা উরবাধে করেে মেয়ে 

 

বন্দেনগেী চট্টগ্রারমে িব পবৃহৎ হাি্াোল এ্োেরকয়াে হিস্ িাল চট্টগ্রাম মোগী ও এ্রিনরিন্টরেে  াোয়ারেে িুসবধারে প এ্কটি সবরশষ ্সেবহন মিবা চালু 

করেরছ। নগেীে জজইসি মমাড় মেরক হাি্াোল ্ পি েশ সকরলাসমিাে এ্লাকা এ্ই মিবাে আওোয় োকরব। শসনবাে মেরক বৃহস্পসেবাে সসে েুই ঘন্টা 

্ে-্ে িমূ্পে প সবনামূরলয মোগী ও এ্রিনরিন্টগে এ্ই মিবা ্ারবন।  আজ বৃহস্পসেবাে এ্োেরকয়াে হিস্ িাল চট্টগ্রারমে এ্্সেবহন মিবাে উরবাধন 

করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা: মেজাউল কসেম মচৌধুেী। অনুিারন উ্সিে সছরলন এ্োেরকয়াে হিস্ িাল চট্টগ্রারমে উধ্ব পেন 

কম পকেপাবৃন্দ।  

উরবাধনী অনুিারন চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, হাি্াোরল আগে মোগী ও এ্রিনরিন্টগরনে  াোয়ারেে িুসবোরে প এ্ধেরনে উরেযাগ 

সিংশাে োবী োরখ। সেসন করোনাকারল এ্োেরকয়াে হাি্াোরলল মিবা কা পক্ররম ম  েূসমকা মেরখরছ োও সশংিনীয়।  

এ্োেরকয়াে হিস্ িাল চট্টগ্রারমে মহাবযবিা্ ক িা. িজরল আকবে বরলন, মোগীরেে কলযারে িব পোই আমো মিোটি সেরে সস্তুে োসক। আমো সায়ই 

ল¶  ্  কসে, মোগী এ্বং মোগীে আত্মীয়-¯^জন বা বনু্ধো হাি্াোরলে আিা- াওয়াে িময় ্সেবহন জসনে িমিযাে মুরখামুসখ হন। োই োরেে মিই 

িমিযা েূে কেরে আমারেে এ্ই উরেযাগ। নগেীে জজইসি মমাড় মেরক হাি্াোল ্ পি ম রকান মোগী এ্বং এ্রিনরিন্ট এ্ই িুসবধা সনরে ্ােরবন। আশা 

কেসছ এ্ই ্সেবহন মিবাে মাধযরম োাঁো সকছুিা হরলও উ্কৃে হরবন।    

 

স্বাক্ষসেত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেে োসয়ত্ব  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


