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২৪ প্রম ২০১৮ সি.
চট্টগ্রাম মমডিকেল েকলজ ও হাসপাতাকলর ইন্টাডনি ডচডেৎসেকের
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠাকন মাননীয় মময়র
চট্টগ্রাম প্রমসিরকল করলজ ও হাি্াতারলে ইন্টাসনপ সচসকৎিকরেে শ্থ গ্রহণ অনুষ্ঠারন িভা্সতে
িক্তরিে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, েুুঃখজনক হরলও িসতে চট্টগ্রাম
প্রমসিরকল করলরজ ইন্টাসনপ সচসকৎিকরেে প্রোগী প্রিিা, প্রোগীে আত্মীয়-স্বজনরেে িারথ িেিহাে
সনরয় নানা অসভর াগ আরলাসচত। এ সনরয় হাি্াতাল কততপ ্ক্ষরক নানা িমারলাচনাে মুরখামুসখও
হরত হরে। তরি মরন োখা উসচত, একজন প্রোগীে কারি সচসকৎিকোই একমাত্র ভেিা। অরনক
প্রক্ষরত্র প্রোগী িা প্রোগীে স্বজনরেে অ াসচত আচেরণ সিব্রত হন সচসকৎিকো। এরত করে প্রোগী
এিং সচসকৎিকরেে মরযে সিসভন্ন িময় িাকসিতন্ডা িা হয়োসনমূলক ্সেসিসত িতসি হয়। তরি
আমারেে সচসকৎিকরেেরক প্রোগী িা স্বজনরেে মানসিক ্সেসিসত ্ পরিক্ষণ করে তারেে প্রিিা
সনসিরত অঙ্গীকােিদ্ধ থাকরত হরি। সচসকৎিকরেেরক উোে ও ননসতক েতসিভসঙ্গ সনরয় কাজ করে
প্র রত হরি। সতসন ইন্টাসনপ সচসকৎিকরেে উরদ্দরশে িরলন,আসম প্রজরনসি আ্নাো এই েসতষ্ঠারনে
প্রিস্ট িোচ অজপরনে স্বীকত সত প্র্রয়রিন। আ্নারেেরক প্রিিা, মানসিকতা, উোেতা, নয পে িি
মা্কাঠিরতই প্রিস্ট হরত হরি। ্ুরোরনা িি অচলায়তন আে আরলাচনা স্িরন প্রেরল নতু ন সেরনে
িূচনাে ভাে আজ প্রথরক আ্নারেেই হারত। আ্নারেে হারতই অস্পত হরয়রি এই গুরুত্বোসয়ত্ব।
২৪ প্রম ২০১৮ সি. িতহস্পসতিাে, িকারল কনোরেন্স হরল চট্টগ্রাম প্রমসিরকল করলজ ও হাি্াতাল
আরয়াসজত ৫৫তম িোচ ইন্টাসনপ সচসকৎিকরেে শ্থ গ্রহণ অনুষ্ঠারন মাননীয় প্রময়ে চরমক
হাি্াতাল ্সেচালনা ্র্পে িভা্সত আ জ ম নাসিে উদ্দীন একথা িরলন। অনুষ্ঠারন
সচসকৎিকরেেরক শ্থ িাকে ্াঠ কোন চরমক হাি্াতাল ্সেচালক সব্র.প্রজনারেল জালাল

উসদ্দন ভূূঁ ইয়া।অনুষ্ঠারন চরমক অযেক্ষ িা.প্রিসলম প্রমা.জাহাঙ্গীে, সিএমএ িভা্সত অযো্ক িা.
মুসজিুল হক খান, অযো্ক িা. েণি কুমাে প্রচৌযুেী, অযো্ক িা.অরশাক কুমাে েত্ত, সিএম এ
িাযােণ িম্পােক িা. েয়িল ইকিাল প্রচৌযুেী, িা.নূে প্রহারিন ভূূঁ ইয়া শাহীন িক্তিে োরখন।
িঞ্চালনা করেন িা. আিুল প্রহারিন ভূূঁ ইয়া শাহীন।
২৪ প্রম ২০১৮ সি.

চট্টগ্রাম ডসটি েকপিাকরশন এর ভ্রামযমান আোলকতর অডিযান অব্যাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উরেোরগ ২৪ প্রম ২০১৮ সি. িতহস্পসতিাে, িকারল সনিপাহী মোসজরেট
আসেয়া আখতাে এে প্রনতত রত্ব চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকাটপ ্সেচাসলত হয়।
অসভ ানকারল ্াহাড়তলী থানাযীন অলংকাে প্রমারড় অ্সেেন্ন কমীরেে সেরয় অস্বািেকে ও
প্রনাংো ্সেরিরশ খােে িামগ্রী েস্তুত ও সিসিে োরয় প্রভাক্তা অসযকাে িংেক্ষন আইরন আসলে
প্রহারটলরক ৪০ হাজাে টাকা, অলংকাে শস্ং প্রিন্টারে সিটি কর্পারেশরনে প্রেি লাইরিন্স সিহীন
িেিিা কোে োরয় সজ্ প্রজানরক ৫ হাজাে টাকা, ্্ুলাে প্রটইলািপরক ৫ হাজাে টাকা, োজ্ুেী
কারলকশনরক ৫ হাজাে টাকা, মসেনা কারলকশনরক ২ হাজাে টাকা একই অসভ ারন আিেুল আলী
হাট মারকপ রটে কাূঁচা িাজাে মসনটসেং কারল সিসভন্ন প্রোকারন দ্ররিেে মূলে তাসলকা েেসশপত িারন
টাঙারনাে সনরেপ শনা েোন ও ্ারটে প্রমাড়ক িেিহাে না কোে োরয় নাসিে প্রিােরক ৫ হাজাে
টাকা, ইসদ্রি প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা, িন্ধী্ প্রিােরক ৫ হাজাে টাকা, িাহাে প্রিােরক ৫ হাজাে
টাকা ও মসেয়ম প্রিােরক ২ হাজাে টাকা, িহ িিপরমাট ৭৯ হাজাে টাকা জসেমানা আোয় কো হয়।
অসভ ানকারল সিটি কর্পারেশরনে োজস্ব িারকপ ল-৬ এে কে কমপকতপ া, উ্ কে কমপকতপ াগণ,
িংসিি সিভারগে কমপকতপ া-কমপচােী ও চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসলশ মোসজরেটরক িহায়তা করেন।
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