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চসিক ঠিকাদার িসিসি আয় াজিি ঈদ-এ-সিলাদনু্নবী (ি:) অনুষ্ঠায়ন মি র 

রিুল সিসিয় য়েন িািাজিক নযা  সবচার 

পরষ্পয়রর িয়যয ভ্রািৃত্বয়বায ও ভালাবািা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন,  ুরগ  ুরগ মানুষরক িটিকোরব ্সেচাসলত কোে জনয মহান আল্লাহ তায়ালা নবী 

েিুল ্াটিরয়রেন। আমারেে সসয় নবী হ েত মমাহাম্মে (ি:) মশষ ও মেষ্ঠ নবী। িমগ্র মানবজাসতে কলযারেই উৎিগ পকৃত তাাঁে বে পাঢ্য ও কম পময় জীবন। 

সতসন সশসখরয়রেন িামাজজক নযায় সবচাে, ্েষ্পরেে মরধয ভ্রাতৃত্বরবাধ ও োলাবািা। মানুষরক িং মী হওয়াে সশক্ষা সেরয়রেন, মতমসন বযজিগত জীবরনও 

সতসন এিরবে চচপা করেরেন। তাাঁে কারে মানুষ সেল িৃটিে মিো জীব, আশোফুল মাখলুকাত। সতসন আজ মঙ্গলবাে েু্ুরে িাইফুজিন খারলে মোরেে একটি 

কসমউসনটি মিন্টারে ঈে-এ-সমলােুন্নবী (ি:) উ্লরক্ষ চসিক টিকাোে িসমসত কতৃপক আরয়াজজত খতরম মকাোন, মবাখােী শেীফ, সমলাে মাহসফল ও মমজবান 

অনুষ্ঠারন সধান অসতসিে বিবয োখরত সগরয় সতসন এ কিা বরলন। 

চসিক টিকাোে িসমসতে িো্ সত সিয়ে মাহমুেুল হরকে িো্ সতরত্ব অনুটষ্ঠত মাহসফরল বিবয োরখন চসিক ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উজিন, মময়রেে 

একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, টিকাোে িসমসতে িাধােে িম্পােক আবু ফেহাে মমা. িাবু,  ুবলীগ মনতা মনোে আহরমে, িারবক োত্ররনতা মমা. 

িালাউজিন, টিকাোে িসমসতে মনতা শামিুল আলম, আবুল কালাম, মমা. আসতক উল্লাহ, শাহ মিসলম খারলে, ফসেে উজিন ফেহাে, আহিান োিূল জারহে, 

এ.মক.এম বখরতয়াে, মতাসহেুল হক, ইফরতখাে মহারিন বাবুল, আসমে উজিন, মমা. নাসিে তালুকোে, মমা. ইিমাইল, মমা. মবলাল মহারিন, মমাহাম্মে হান্নান, 

মমা. মজজবুে েহমান, মমা সগয়াি উজিন সমুখ। 

 

 

চউক ও চসিয়কর িিন্বয়  

অববয দিলদারয়দর উয়েদ করা হয়ব - মি র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারি সব্নী সবতান মারচপন্ট ওরয়লরফয়াে এযারিাসিরয়শন’ে িো্ সত মমা. িাসগে ও 

িাধােে িম্পােক সিয়ে খুেশীে আলরমে মনতৃরত্ব একটি সসতসনসধ েল িাক্ষাত করেন। িাক্ষাতকারল মনতৃবৃন্দ চউক ্সেচাসলত সব্নী সবতারনে িামরন 

অববধোরব ফুি্াত ও োস্তা েখল করে বিা ও  ানজি িৃটিকােী হকােরেে উরেরেে অনুরোধ জানারল মময়ে বরলন, আসম োসয়ত্ব মনয়াে ্ে ফুি্াত ও 

োস্তা অববধ েখলোেরেে উরেে এবং  ান চলাচরল শৃক্সখলা সফসেরয় আনাে জনয কাজ করে  াজে,  া এখরনা চলমান। এিা আমাে সনব পাচনী অঙ্গীকাে। 

সনউ মারকপি এলাকা খুবই বযস্ত এলাকা। এই এলাকারক  ানজিমুি ও েখলমুি োখা অতযন্ত জরুেী। ঐখারনে ফুি্াত ও োস্তা েখলমুি কোে জনয সতসন 

জরুেী সেসিরত বযবস্থা মনয়াে জনয িংসিিরেে সনরেপশ সোন করেন। সতসন আরো বরলন, ফুি্াত ও োস্তা অববধ েখলোেরেে কাে মিরক মুি কো 

চসিরকে একক োসয়ত্ব নয়। এবযা্ ারে আইন শৃক্সখলা বাসহনী, সবসেন্ন মারকপরিে মোকানোে ও িসমসতে মনতৃবৃন্দরেেও োসয়ত্ব েরয়রে। মময়ে চউক ও 

সব্নী সবতান মারচপন্ট ওরয়লরফয়াে মনতৃবৃরন্দে মরধয ম  সি্াসক্ষক সিদ্ধান্ত হরয়রে তা ¯^াাগত জানান। সতসন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ্ রক্ষে িারি সিটি 

কর্ পারেশরনে িমš^ময়ে মাধযরম অববধোরব ফুি্াত ও োস্তা েখল করে  ানজি িৃটিকােীরেে উরেরেে আশ্বাি মেন। আজ মঙ্গলবাে েু্ুরে 

িাইগাে্ািস্থ চসিক নগে েবরন তাাঁে ে)রে চউক সব্নী সবতান মারচন্ট ওরয়লরফয়াে মনতৃবৃন্দ িাক্ষাত কেরত এরল মময়ে এিব কিা বরলন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন িহ-িো্ সত মমা. শাহজাহান মচৌধুেী,  ুগ্ম িম্পােক ইসলয়াি মচৌধুেী, শামিুজিন আহরমে, কা পকেী িেিয আব্দেু েহমান, 

মলাকমান মহারিন সমুখ। 

  

 

স্বাস্থ্যিায়ি চসিয়কর আয়রা বরাদ্দ প্রয় ািন - মি র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন এমন একটি সসতষ্ঠান, ম  সসতষ্ঠানটি স্বাস্থয মিবায় 

অননয েৃিান্ত োখরত িক্ষম হরয়রে। এই ধাোবাসহকতায় চসিক ্সেচাসলত সফসেঙ্গী বাজােস্থ ইনসিটিউি অব মহলি মিকরনালজজ এন্ড মযািরি সবএিসি ইন 

মহলি মিকরনালজজ মমসেসিন মকাি প চালু কোে মাধযরম স্বাস্থয মিবায় আরেকটি নতুন মাত্রা ম াগ হল। এই মকাি প ্সেচালনাে জনয চট্টগ্রাম মমসেরকল 

সবশ্বসবেযালরয়ে সনরেপশনা মমাতারবক ১১ িেরিযে একটি গেসন পং বসে গিন কো হরয়রে। আজ এই কসমটিে িোয় আমসিত অসতসি সহরিরব চট্টগ্রাম 

মমসেরকল সবশ্বসবেযালরয়ে উ্াচা পয সরফিে মমা. ইিমাইল খান এবং স্বাস্থয, সশক্ষা ও ্সেবাে-্সেকল্পনা সবোরগে উ্-্সেচালক ো. সবেুযৎ বড়ুয়ািহ 

কসমটিে িেিযরেে স্বাগত জানান। আজ মঙ্গলবাে িকারল িাইগাে্ািস্থ কর্ পারেশন অসফরিে মময়ে ে)রে গেসন পং বসেে সিম িোয় িো্ সতে বিবয 

োখরত সগরয় সতসন এই অনুেুসত বযি করেন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন চসিক স্বাস্থয িযাজন্ডং কসমটিে িো্ সত জহে লাল হাজােী, চসিক সধান স্বাস্থয কম পকতপা ো. মমা. মিসলম আকতাে মচৌধুেী, চট্টগ্রাম 

মমসেরকল সবশ্বসবেযালরয়ে োেসা) মেজজস্ট্রাে ো. হাসিনা নািসেন, ো. আইসেন িুলতানা, চট্টগ্রাম মমসেরকল করলরজে ইউরোলজজ সবোরগে িহর াগী 

অধযা্ ক এবং চট্টগ্রাম মমসেরকল সবশ্বসবেযালরয়ে নাসি পং ও মমসেরকল মিকরনালজজ অনুষরেে সেন ো. মমাহাম্মে মরনায়ারুল হক, কসমটিে িেিয িসচব ও 

ইনসিটিউি অব মহলি মিকরনালজজ এন্ড মযািরিে অধয¶ ো. মমাহাম্মে আলী, িহকােী অধযা্ ক ো. রুমানা শােসমন ও সোষক শাহনাজ আিাে সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, কর্ পারেশরনে উরেযারগ ১০০ শ যাে একটি, ৫০ শ যাে সতনটি মাতৃিেন ও ৫০ শ যাে একটি মজনারেল হাি্াতাল সমসলরয় মমাি ৭১টি 

সািসমক স্বাস্থযরিবা মকন্দ্র চালু আরে। ্াশা্ াসশ ১৯৯৮ িাল মিরক িারবক মময়ে এ.সব.এম মসহউজিন মচৌধুেীে চালু কো আেবান সাইমােী মহলি মকয়ারেে 

স্বাস্থযরিবা এখরনা চালু আরে। এিব সচসকৎিা মকরন্দ্র আমারেে সনরয়াগকৃত সবরশষপ্ত সচসকৎিকো সনয়সমত মোগীরেে সচসকৎিারিবা সোন কেরেন। এই 

মিবা মেরশে মকান সিটি কর্ পারেশন মেয় না। স্বাস্থযখারত এরতা মিবা সোরনে ্েও কর্ পারেশন িেকারেে কাে মিরক নগেবািীে স্বাস্থযরিবায় মকান বোি 

্ায় না! অিচ আগ্রাবাে মা ও সশশু হাি্াতাল বেরে ৭ মকাটি িাকা মিাক বোি ্ায়। সতসন িোয় উ্সস্থত চট্টগ্রাম মমসেরকল সবশ্বসবেযালরয়ে উ্াচা পযরে 

েৃটি আকষ পে করে বরলন, ম্শাগত কােরে আ্নারেে স্বাস্থয মিোলরয়ে ম াগার াগ েরয়রে। তাই আ্নারেে সসত আহবান িাকরব আ্নাো নগেবািীে 

স্বারি প কর্ পারেশরনে স্বাস্থযখারত সরয়াজনীয় বোি ম্রত িু্াসেশ কেরবন। কােে নগেীে বসধ পত জনিংখযাে সচসকৎিা মিবায় িেকাসে হাি্াতাল ও 

সচসকৎিা মকন্দ্র বারে একমাত্র চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে হাি্াতাল ও সচসকৎিা মকরন্দ্র িুলরে সচসকৎিা মিবা ্াওয়াে িুর াগ আরে। 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

আমসিত অসতসি সহরিরব চট্টগ্রাম মমসেরকল সবশ্বসবেযালরয়ে উ্াচা পয সরফিে ো. মমা. ইিমাইল খান বিবয োখরত সগরয় বরলন, বঙ্গবনু্ধ মেশ স্বাধীন 

হওয়াে ্ে মানুরষে অনযতম মমৌসলক অসধকাে স্বাস্থয মিবারক সাসন্তক ্ পারয় ম্ৌৌঁোরনাে জনয িুেূেসিাসে ম  সচন্তা করেসেরলন তাে অরনকসেন ্রে সবশ্ব 

স্বাস্থয িংস্থা একই সচন্তা অনুেব করেরে। িুতাোং বঙ্গবনু্ধে েূেেশী সচন্তা-োবনা কতিা বাস্তসবক তা বতপমান িমরয় অনুরময়। সতসন চসিক ্সেচাসলত িমস্ত 

স্বাস্থয মিবায়  তিুকু িহর াসগতা কো  ায় তা কেরবন বরল অসেসায় বযি করেন। 

 

 

ইস্কয়নর অন্নকূট িয়হাৎিয়ব মি র: 

িম্প্রসি নষ্ট করা ইিলাি িির্ থন কয়র না 

 

মেশ স্বাধীন কেরত িব ধরম পে মানুষরক  ুি করেরে। এরেশ কারো একাে েরি স্বাধীন হয়সন। এই েূ-খন্ড িকল ধরম পে মানুরষে। কারজই  াে  াে ধম প মি মি 

্ালরনে অসধকাে েরয়রে। এই অিা¤সোসয়ক বাংলারেরশ এমন ঘিনা মকন ঘিরে তা খসতরয় মেরখ মোষীরেে শাজস্তে আওতায় আনরত হরব। সতসন বরলন, 

আমো ম   াে  াে ধম প ্ালন কেরলও অিা¤সোসয়ক মচতনা লালন কসে। িুতোং এমন সকেু কো উসচত নয়, সসতরবশী ম  ধম প ্ালন করেরে তাে ও্ে 

আঘাত আরি। বাংলারেরশে মানুষ ধম পেীরু সকন্তু ধম পান্ধ নয়, ি¤সীসত নি কো ইিলাম িমি পন করে না।  

 

গতকাল মিামবাে আন্তজপাসতক কৃষ্ণোবনামৃত িংঘ (ইিক্ন) চট্টগ্রাম আরয়াজজত ইিরক্নে সবোগীয় সধান কা পালয় নন্দনকাননস্থ েী েী োধামাধব মজন্দে 

সাঙ্গরে সগসে মগাবধ পন ্ূজা, অন্নক‚ি মরহাৎিব ও ইস্কন সসতষ্ঠাতা আচা পয েীল অেয়চেোসবন্দ েজিরবোন্ত স্বামী সেু্ারেে ৪৪ তম সতরোোব সতসি 

মরহাৎিরব সধান অসতসিে বিরবয সিটি মময়ে এম. মেজাউল কসেম মচৌধুেী উ্রোি মন্তবয করেন। 

বাংলারেশ ইস্করনে সিসনয়ে িহ িো্ সত েজিসসয়ম্ গোধে মগাস্বামী মহাোরজে ম্ৌেসহরতয এবং নন্দনকানন ইস্কন মজন্দরেে অধয¶ েী্ াে ্জন্ডত গোধে 

োি ব্রহ্মচােীে িো্ সতরত্ব উরিাধক সেরলন বাংলারেশ জন্মািমী উে া্ ন ্সেষরেে মকন্দ্রীয় িো্ সত িুকুমাে মচৌধুেী। এরত আরো বিবয োরখন চট্টগ্রাম 

ইিক্ন সবোগীয় িাধােে িম্পােক ও ্ুন্ডেীক ধারমে অধয¶ সচন্ময় কৃষ্ণ োি ব্রহ্মচােী, বাংলারেশ জন্মািমী উে া্ ন ্সেষরেে মকন্দ্রীয় ্সেষরেে িাধােে 

িম্পােক সরকৌশলী সবীে কুমাে মিন, মহানগে সহন্দ ু মবৌদ্ধ সিিান ঐকয ্সেষরেে িাধােে িম্পােক এে. সনতাই সিাে মঘাষ, জন্মািমী মকন্দ্রীয় 

্সেষরেে িারবক িহ-িো্ সত শচীনন্দন মগাস্বামী, মহানগে ্ূজা কসমটিে িারবক িো্ সত এে. চন্দন তালুকোে, মহানগে ্ূজা কসমটিে িো্ সত 

আশীষ েট্টাচা পয, বনরগা্ াল মচৌধুেী, ্‚জা কসমটিে িাধােে িম্পােক সহরল্লাল মিন উজ্জ্বল, ইিক্ন মমাহো মজন্দরেে অধয¶ িব পমঙ্গল মগৌে োি ব্রহ্মচােী, 

নন্দনকানন ইস্কন মজন্দরেে িহ-িো্ সত অসকঞ্চন মগৌে োি ব্রহ্মচােী, িাধােে িম্পােক তােন সনতযানন্দ োি ব্রহ্মচােী,  ুগ্ম িম্পােক মুকুন্দ েজি োি 

ব্রহ্মচােী, িুবল িখা োি ব্রহ্মচােী, অ্ূব প মরনাহে োি ব্রহ্মচােী, মশষরূ্ োি ব্রহ্মচােী, িতযতীি প োি, েীসকাশ োশ অসিত, সকরশাে োি সমুখ। সেনবযা্ ী 

অনুষ্ঠারন সায় েশ হাজাে েিরেে সিাে সবতেে কো হয়। 

 

স্বাক্ষসরি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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