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সিএনএ’র অসিন্ন প্রসিবেদবনর সেষবে িাবেক প্রশািবকর েক্তেয প্রিবে 

সিটি মেেবরর প্রসিক্রিো 

 

আজ ৪ নরেম্বে ২০২১ সিিঃ তাসেখ বৃহস্পসতবাে চট্টগ্রারমে স্থানীয় ্ত্রিকায় সিএনএ’ে (চট্টগ্রাম সনউজ ম্্াে অ্যালারয়রেে) অ্সেন্ন সসতরবদরনে সবষরয় 

চসিরকে িারবক সশািক মমা. মখােরশদ আলম িুজরনে বক্তবয চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী’ে দৃটি মগাচে হরয়রে। 

এ সবষরয় মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, িারবক সশািক মমা. মখােরশদ অ্লম িুজন বক্তরবয বরলরেন, মিক্সিাইল, মশেশাহ ও তাোরগি 

এলাকায় ফুি্ারত ম িব মদাকান বোদ্দ মদয়া হরয়রে তা তাাঁে িময়কারল হয়সন। সতসন উদ্ধৃসত সদরয় বরলন দাসয়ত্ব্ূর্ প ্রদ মেরক কারো সবরুরে অ্িতয 

তেয উ্স্থা্ ন কো মশােন নয়। এ সবষরয় সকৃত িতয হল, মমা. মখােরশদ আলম িুজন সশািরকে দাসয়রত্ব োকাকালীর্ িমরয় উরেসখত এলাকািমূরহ 

চসিক কতৃপক অ্ববধ দখলদােরদে উরেদ কো হয়। এরত উক্ত স্থারন বযবিা ্সেচালনাকােী কু্ষদ্র বযবিায়ীগর্ আসে পক ক্ষসতে িমু্মসখন হয় মরম প উরেদকৃত 

বযবিায়ীগরর্ে এক আরবদরনে মসসক্ষরত উন্নয়ন অ্বসশি জায়গায় মানসবক কােরর্ ্ূর্ পবািরনে জনয চসিক সরকৌশল সবোগ কতৃপক জায়গা সচসিত ও মাকপ 

করে এরেি শাখাে মাধযরম বোদ্দ মদয়া ও োড়া আদায়্ূব পক সকৃত মদাকান মাসলকরদে সনজ অ্ে পায়রন মদাকান সনম পারর্ে জনয মিক্সিাইল এলাকায় গত 

০১/০২/২০২১ সিিঃ, মশেশাহ এলাকায় ৩১/০১/২০২১ সিিঃ ও তাোরগি এলাকায় ০১/০২/২০২১ সিিঃ তাসেরখ তৎকালীন সশািক অ্নুরমাদন করেন। সকন্তু 

দুিঃরখে িারে বলরত হরে ম , সতসন গর্মাধযরম ম  বক্তবয সদান করেন তা তেয উ্ারেে িারে মকান সমল মনই। এ ধেরর্ে সবভ্রাসিমূলক বক্তবয আমারদে 

িকরলে জনয ক্ষসতকে। অ্নযসদরক িামাত্রজক ও োজবনসতক মক্ষরি আমারদে োবমূসতপ এবং সবশ্বাির াগযতা কু্ষন্ন হয়।  

 

চট্টগ্রাে ো ও সশশু হািপািাবের নে-সনে বাসচি কসেটির িাবে িাক্ষাবি মেের 

চট্টগ্রাে োর োর ইসিহাি িৃটি কবর িংোদ সশবরানাে হে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সবপ্লবতীে প চট্টগ্রাম বাে বাে ইসতহাি িৃটি করে িংবাদ সশরোনাম হয়। ম মন 

ইসতহাি িৃটি করেসেল ১৯০৫ িারলে স্বরদশী আরদালরনে িূচনা করে এবং ১৯২১ িারল সেম অ্িহর াগ আরদালন শুরু করে। চট্টগ্রাম আবাে ইসতহাি 

িৃটি করে ১৯৭১ িারলে ২৫ মাচপ োরত সেম মুত্রক্ত ুরেে িূচনা করে। মিই োরতই বঙ্গবনু্ধ বাংলারদরশে স্বাধীনতাে ম াষর্া ্াঠারল তা এম.এ হান্নান 

কালুে ািস্থ স্বাধীন বাংলা সবপ্লবী মবতাে মকন্দ্র মেরক সেম ম াষর্া করে, এই হরে সবপ্লবতীে প চট্টগ্রাম। মতমসন চট্টগ্রাম মা ও সশশু হাি্াতাল ৩ ুগ ধরে 

মবিেকাসে সচসকৎিা মক্ষরি মিবা সদরয় এবং কযাোে হাি্াতাল সসতষ্ঠাে উরদযাগ সনরয় ইসতহাি িৃটিে ্রে এসগরয়  ারে। আজ বৃহস্পসতবাে 

িাইগাে্ািস্থ নগে েবরন মময়ে দ)রে আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম মা ও সশশু হাি্াতারলে নব-সনব পাসচত কসমটিে মনতৃবৃদ িাক্ষাত কেরত এরল সতসন একো 

বরলন। এিময় উ্সস্থত সেরলন মময়রেে একাি িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, মা ও সশশু হাি্াতারলে নব-সনব পাসচত মসসিরেন্ট ো. সরফিে এম.এ তারহে 

খান, োইি মসসিরেি সিয়দ মমা. মমােরশদ মহারিন, ইত্রিসনয়াে লায়ন মমা. জারবদ আবোে মচৌধুেী, মজনারেল মিরেিােী মেজাউল কসেম আজাদ, 

মেজাোে. লায়ন অ্ধযক্ষ ে. মমা. িানাউোহ, জরয়ন্ট মেজাোে লায়ন এি.এম কুতুব উত্রদ্দন, অ্গ পানাইত্রজং মিরেিােী মমাহাম্মদ িাগীে, সনব পাহী িদিয 

এ.এি.এম জাফে সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রারমে সবসেন্ন মের্ী ম্শাে িমন্বরয় ্সেচাসলত মা ও সশশু হাি্াতালটি সনেসবত্রেন্ন ম  মিবা সদরে তা চট্টগ্রারমে মানুরষে জনয 

কলযার্ময়। সতসন আরো বরলন, মিবা মকান ম্শা নয় মিবা হরে সনরবসদত অ্বদান। মনতৃবৃদ জলাবেতাে কো উরেখ কেরল মময়ে দুিঃখ সকাশ করে 

বরলন, জলাবেতা ্ুরো নগেীে িমিযা। তরব মা ও সশশু হাি্াতারলে মোগী ও সচসকৎিা মিবাগ্রহর্কােীো জলাবেতা কােরর্ ম  দুরোগ প ম্াহায় তা মেরক 

্সেিারর্ে জনয চসিক উরদযাগী হরব। অ্নযসদরক জলাবেতাে মমগাসকল্পটি িমূ্পর্ প বাস্তবায়ন হরয় মগরল নগেবািীও জলাবেতা মেরক ্সেিার্ ্ারব 

বরল আশাবাদ বযক্ত করেন। সতসন হাি্াতালমুখী িড়কগুরলা এই শুকরনা মমৌিুরমে মরধয দু্রততাে িারে িংস্কাে কো হরব বরলও আশ্বাি সদান করেন। 

সতসন মা ও সশশু হাি্াতালরক আগামীরত সবশ্বমারনে সচসকৎিা মিবাে একটি বড় সসতষ্ঠান সহরিরব গরড় তুলরত িত্রেয় োকাে জনয নব-সনব পাসচত কসমটিে 

মনতৃবৃরদে সসত আহŸাান জানান। 

 

 

চসিবকর ভ্রােযোণ আদােি পসরচাসেি 

অস্বাস্থ্যকর ও মনাংরা পসরবেবশ খাদয উৎপাদন  ও সেক্রি করাে 

মেম্বার মহাবিে, সনউ শাহী মেকারী ও রিুইঘর মরি্িুবরন্টবক ৫৫হাজার িাকা জসরোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ বৃহস্পসতবাে নগেীে খুলশী োনাধীন ওয়ারল পি এলাকায় মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। চসিক সনব পাহী 

মযাত্রজরেি মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসলত অ্সে ারন অ্স্বাস্থযকে, মনাংো ্সেরবরশ খাদযদ্রবয সতেী ও সবত্রেে দারয় মামলা রুজ ু্ূব পক মমম্বাে মহারিল মক 

৩০ হাজাে িাকা, সনউ শাহী মবকােী ১৫ হাজাে িাকা ও েিুই ে মেি্িুরেন্টরক ১০ হাজাে িাকািহ মমাি ৫৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। অ্সে ারন 

ফুি্াত ও োস্তায় সনম পার্ িামগ্রী, মদাকারনে মালামাল মেরখ জনিাধােরর্ে চলাচরল সসতবন্ধকতাে িৃটিে দারয় ৪ সসতষ্ঠানরক ৯ হাজাে িাকা জসেমানা 

আদায় কো হয়। অ্সে ানকারল মযাত্রজরেিরক িহায়তা করে সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবোরগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্ সলিন ্ুসলশ। 

 

স্বাক্ষসরি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅ্সতসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


