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বিশ্ব ডায়বিটিক বিিবে মেয়র 

ডায়বিটিক বিয়ন্ত্রবের জিয েবেতি 

থাকািাই িড় ধরবের বেবকৎো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ডায়রবটিক িমূ্পর্ প সনোময়র াগয না হরলও অবশযই সনয়ন্ত্রর্র াগয। সনয়মসবসধ ও 

শৃক্সখলা মমরন চলরল স্বাোসবক জীবন- া্ ন িচল োখা  ায়। এমনসক ক্রীড়া মেরেও চচপা ও অংশগ্রহরর্ মকান ধেরর্ে িমিযা থারক না। সিসন আজ 

১৪নরেম্বে মোববাে িকারল জাসকে মহারিন মোডস্থ ডায়রবটিক হাি্ািারলে িমু্মরখ সবশ্ব ডায়রবটিক সিবি ্ালন ও িরচিনিা িৃটিে লরেয আরয়াজজি 

ে যাসল্ূব প িমারবরশ অসিসথ সহরিরব বক্তবয োখরি সগরয় একথা বরলন। 

সিসন আরো বরলন, ডায়রবটিক মকান জটিল বযাসধ না, িরব এই মোরগে ফরল হৃিরোগ, মরাক, সকডনীরোগ ও অন্ধত্বিহ আরো নানাধেরর্ে শােীসেক 

িমিযাে িৃটি করে। িাই ডায়রবটিক মোগীে শৃক্সখলা্ ূর্ প জীবন িারিে শােীসেক িেমিা িুেো করে এবং জীবনরক িীর্ পায়ু করে। ্সেসমি আহাে ও 

্সেশ্রম ডায়রবটিক আক্রান্তরিে স্বাস্থয ঝুুঁ সক কমায়। এবাে সবশ্ব ডায়রবটিক সিবি-২০২১ িারলে সসি্ািয হরলা ÔAccess to Diabetes care- If 

not now when? বা ডায়রবটিরকে মিবা সনরি আে মিেী নয়। 

সিসন উরেখ করেন, ঢাকা িহ িাোরিরশ ডায়রবটিক আক্রান্তরিে জনয সবশ্বমারনে একাসধক হাি্ািাল েরয়রে। এগুরলারি ডায়রবটিক মোরগে ্াশা্ াসশ 

অনযানয মোরগেও সচসকৎিা ও গরবষর্া হয়। িাই এই হাি্ািালগুরলা িেকাসে আনুকুলয সনরয় ্ুরো্ ুসে স্বয়ং িমূ্পর্ প এবং আিশ প সচসকৎিা মিবা সসিষ্ঠারন 

্সের্ি হরয়রে। 

চট্টগ্রাম ডায়রবটিক িসমসিে িো্ সি অধযা্ ক জাহাঙ্গীে মচৌধুেী িো্ সিরত্ব ও িিিয হািান মুোরিে িঞ্চালনায় এরি আরো বক্তবয োরখন চট্টগ্রাম 

ডায়রবটিক িসমসিে িহ-িো্ সি শওকি মহারিন কমরু, শাহজািা এনারয়ি উোহ, আসবিা মমাস্তাফা, মকাষাধযে মমা. জাফে, সনজাম উজিন মাহমুি, মমা 

আলী মচাধুেী, অধযে িানাউোহ, চসিক ্সেরবশ উন্নয়ন স্ট্যাজডং কসমটিে িো্সি শশবাল িাশ িুমন, অধযা্ ক মািুম মচৌধুেী সমুখ। 

িো্ সিে বক্তরবয অধযা্ ক জাহাঙ্গীে মচৌধুেী বরলন, অরনক সবত্তশালীরিে চাইরি একজন িুস্বারস্থযে অসধকােী মানুষ অরনক মবসশ িুখী। চট্টগ্রাম 

ডায়রবটিক হাি্ািালরক মজনারেল হাি্ািারল রূ্ান্তে করে আমো ম  মিবা সিজি িা চট্টগ্রামবািীরিে জনয একটি বড় ্াওনা। সিসন সবশ্ব ডায়রবটিক 

সিবিটি িম্পরকপ বরলন, সবশ্ব ডায়রবটিকি মফডারেশন (আইসডএফ) ও সবশ্ব স্বাস্থয িংস্থা ১৯৯১িারলে ১৪নরেম্বেরক সবশ্ব ডায়রবটিক সিবি সহরিরব মর্াষর্া 

করেন। এসিন সবপ্তানী মেডসেক জন্ম সনরয়সেরলন এবং সিসন সবপ্তানী চাল পি মবরস্ট্ে িরঙ্গ একরে ইনিুসলন আসবস্কাে করে ডায়রবটিক সচসকৎিায় নিুন 

 ুরগে িূচনা করেন।  াে িুফল বিপমারন ডায়রবটিক মোগীো ্ারিন। 

 

 

অতযাধুবিক আিােি ভিি বিে মাবের উবিযাগ 

প্রাবিক জিবগাষ্ঠীর মেৌবিক অবধকার পূরবের বভবিবোপাি - মেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চসিক মিবরকো নগেীরক ্সেিন্ন োরখ বরলই আমো ্সেিন্ন নগেীরি বাি 

কেরি ্ােসে। মিবকরিে ম োরব মানুষ সহরিরব মিখা উসচি মি িৃটিরকার্ মথরক মিখা হয় না  া অিযন্ত মবিনািায়ক, ওোও মানুষ। সিসন বরলন, সধানমন্ত্রী 

মশখ হাসিনা একান্ত ইিা ও সরর্ািনায় নগেীে ্সেিন্ন কমীরিে জনয বাির াগয অিযাধুসনক আবািন েবন সনম পারর্ে উরিযাগ িমারজে কম পজীবী সাসন্তক 

জনরগাষ্ঠীে বািস্থারনে মমৌসলক অসধকাে ্ূেরর্ে একটি সেসত্তরিা্ ান। এেই ধাোবাসহকিায় জামালখানস্থ ঝাউিলা মিবক করলানীরি ১৪িলা েবন সনম পার্ 

কাজ আগামী িু’এক সিরনে  মরধয শুরু হরি। সিসন মিবকরিে িাসয়ত্ব ্ালরন আরো মবসশ মরনার াগী হবাে জনয আহ্বান জানান।  

আজ মোববাে িু্ুরে জামালখান ঝাউিলা মিবক করলানীে সনম পারর্ে জনয স্থানান্তে অনুষ্ঠারন সিসন একথা বরলন। কাউজিলে শশবাল িাশ িুমরনে 

িো্ সিরত্ব অনুটষ্ঠি িোয় আরো বক্তবয োরখন িংেসেি কাউজিলে আঞ্জমুান আো, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, িত্ত¡াাবধায়ক 

সরকৌশলী ঝুলন কুমাে িাশ, মসনরুল হুিা, সনব পাহী সরকৌশলী মেজাউল বােী, সিসবএ’ে িহ-িো্ সি জাসহিুল আলম মচৌধুেী, চট্টগ্রাম মিাকান মাসলক 

িসমসিে িো্ সি হাজী মমা. িাহাবুজিন, হসেজন িমাজ কলযার্ ্সেষরিে িো্সি বািল চন্দ্র িাশ সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, একিময় ঝাউিলা করলানীটি ময়লাে স্তু্িহ িুগ পন্ধময় স্থান সেল। এখন মিবকো িারিে জীবনমান ও ¯^াাস্থযগি সিক সনরয় িরচিন 

হওয়ায় িমূ্পর্ প এলাকাটি উন্নি ও ্সেিন্ন এলাকায় ্সের্ি হরয়রে। ১৪িলা েবন সনম পার্ িম্পন্ন হরল এটি একটি অননয রূ্ লাে কেরব। সিসন স্থানান্তসেি 

স্থারন গযাি, সবিুযৎ ও ্াসন দু্রি িংর াগ মিওয়াে সনরিপশনা মিন। সিসন অনুষ্ঠান মশরষ স্থানান্তসেি এলাকায় সবিুযৎ িংর ারগে শুে উরবাধন করেন।  

 

 

মপাস্তারপাড় আছো খাতুি বে/ক েবিিা কবিজ ও 

মিওয়ািিাি বে/ক কবিজ এর গভবি মিং িবডর েভা অিুটষ্ঠত 

 

আজ মোববাে িাইগাে্ািস্থ নগে েবরন িরম্মলন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন ্সেচাসলি ম্াস্তাে্াড় আেমা খািুন সি/ক মসহলা করলজ ও 

মিওয়ানহাি সি/ক করলজ এে গেসন পং বসডে িো চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িো্ সিরত্ব অনুটষ্ঠি হয়। িো্ সিে বক্তরবয সিসন বরলন, 

সশো সবস্তারে চসিক ম  অবিান োখরে িা অনযানয সিটি কর্ পারেশন মথরক আমারিে বযসিক্রমী রূ্ িান করেরে। সিসন সশোে মান বৃজিে জনয 

্সেচালনা কসমটিে িকলরক িিােকী বৃজি কো ও সশেকরিে োে-োেীরিে সসি আরো  িœশীল হওয়াে জনয আহŸাান জানান। মময়ে োে-োেীরিে 

িাধাের্ সশোে ্াশা্ াসশ কাসেগেী সশোয় উৎিাহীি কোে মাধযরম িে জনশজক্ত গঠরন আত্মসনরয়াগ কোে িারথিারথ শনসিক মূলযরবাধ িম্পন্ন নাগসেক 

িৃটিরি সশেকরিে অগ্রনী েূসমকা োখাে জনয সনরিশ পনা সিান করেন। িোয় ্ূব পবত্তী িোে কা পসববের্ী অনুরমািন কো হয়। 

এিময় কাউজিলে মমা. জারবি, চসিক সধান সশো কম পকিপা লুৎফুন নাহাে, করলজ গেসন পং বসডে িিিয-িসচব লােলী মজুমিাে, জঝনু আো মবগম, িিিয 

শিয়ি মাহমুিুল হক, আলহাজ্ব মাহফুজুে েহমান, আইয়ুব আলী, সশেক সসিসনসধ মযাগরনাসলয়া বড়–য়া, িুলিানা ্ােেীন সমুখ। 

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 



  

 

  

েবেবকর ভ্রােযোে আিািত পবরোবিত 

অস্বাস্থ্যকর ও মিািংরা পবরবিবে বি উৎপািি  ও মিাতিজাত করায় 

েুপার িািািাবড় বি এর কারখািাবক ৫০িাজার িাকা জবরোিা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ মোববাে নগেীে ্াহাড়িলী থানাধীন সডটি মোরড মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলি হয়। চসিক সনব পাহী মযাজজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসলি অসে ারন অস্বাস্থযকে, মনাংো ্সেরবরশ সর্ উৎ্ািন ও মবািলজাি করে সবজক্রে িারয় িু্াে বার্াবাসড় সর্ কােখানাে 

সবরুরি মামলা রুজ ু ্ূব পক ৫০ িাকা জসেমানা কো হয়। জবুসল মোরড অ্ে এক অসে ারন মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মফেরিৌি’ে মনিৃরত্ব 

জনিাধােরর্ে চলাচরল সসিবন্ধকিা িৃটি করে ফুি্াি ও োস্তা িখল করে বযবিা ্সেচালনাে িারয় ৩ সসিষ্ঠারনে সবরুরি মামলা রুজ ু্ূব পক ১৫ হাজাে 

িাকা জসেমানা আিায় কো হয়। 

অসে ানকারল মযাজজরেিবয়রক িহায়িা করে সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবোরগে কম পকিপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ। 
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 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত িাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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