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চমেমের ৮০০ কেোটি টোেোর জমে কেদখল 

জমের অভোমে আটেো মেমেষোমিত হোসপোতোলসহ নোনো উন্নিন প্রেল্প 

 এে এ েোউসোর, চট্টগ্রোে ব্যুমরো 

 

চট্টগ্রোে কেমিমেল েমলজ। ফোইল ছমে 

নোনো উমযোমের পরও চট্টগ্রোে কেমিমেল েমলমজর (চমেে) ৮০০ কেোটি টোেোর সম্পমি উদ্ধোর েরো যোমে নো। েছমরর পর েছর 

কেহোত হওিো সম্পমি কভোেদখল েমর যোমেন অবেধ দখলদোররো। েোমে েমে এ মনমি তৎপরতো শুরু হমলও বেঠে পয যন্ত সীেোেদ্ধ 

থোমে উদ্ধোর েোয যক্রে। 

অথচ জমের অভোমে মেমেষোমিত হোসপোতোলসহ এেোমধে উন্নিন প্রেল্প প্রমতষ্ঠো েরমত পোরমছ নো চমেে ের্তযপক্ষ। এরই েমে চীন ও 

জোপোন সরেোমরর অথ যোিমন পৃথে দুটি ইউমনট মনে যোমে এেই জোিেো মনধ যোরে েরো হি। চমেে হোসপোতোমলর এেই স্থোমন ইউমনট দুটি 

মনে যোমে জোিেো েরোদ্দ কদিোি এ মনমি জটিলতো সৃমি হমিমছ। 

ফমল জোপোন ইন্টোরন্যোেনোল কেো-অপোমরেন এমজমির (জোইেো) অথ যোিমন করমিওলমজ অুোন্ড ইমেমজিং ইউমনট ও চীন সরেোমরর 

অথ যোিমন েোন য অুোন্ড প্লোমিে সোজযোমর ইউমনট মনে যোমে প্রোি ২০০ কেোটি টোেোর প্রেমল্পর েোজ আটমে কেমছ। অমভমযোে রমিমছ, 

চমেমের কেদখল হওিো সম্পমিমত যোরো ঘরেোমি তুমলমছন তোরো স্থোনীিভোমে প্রভোেেোলী। 

সূত্র জোনোি, চমেমের নোমে অমধগ্রহেকৃত ৮০ দেমেে ৮৩৬ এের ভূমের েমে েতযেোমন ৭২ এের জমে হোসপোতোমলর দখমল আমছ। 

অেমেি ৮ দেমেে ৮৩৬ এের সম্পমি কেদখল হমি আমছ। যোর েোজোর মূল্য আট কেোটি টোেোর কেমে েমল জোমনমিমছন সিংমিি 

ের্তযপক্ষ। ৯ জোনুিোমর চমেমের কেহোত হওিো ৮ দেমেে ৮৩৬ এের ভূমে উদ্ধোর, সীেোনো মনধ যোরেসহ সীেোনো প্রোচীর মনে যোে ও দোলোল 

প্রমতমরোমধ েোয যের ব্যেস্থো কনিোর মসদ্ধোন্ত হি। 

এরই েমে অবেধ দখল হওিো ভূমে উদ্ধোমর সোমভ য েোমজ সহমযোমেতো েরোর আশ্বোস কদি চট্টগ্রোে মসটি েমপ যোমরেন। ব্যেস্থোপনো 

েমেটির র্ততীি সভোি হোসপোতোলমে মঘমর মেমভন্ন উন্নিন পমরেল্পনোর তথ্য উপস্থোপন েরো হি। 

এগুমলো হল- ১০০ কেমির েুোিোর ইউমনট স্থোপন, ৫০০ কেমির নতুন হোসপোতোল ভেন মনে যোে, কিন্টোল েমলজ প্রমতষ্ঠো, ৫০ হোজোর 

মলটোর ধোরেক্ষেতোসম্পন্ন জলোধোর মনে যোে, আধুমনে লমি প্লুোন্ট স্থোপন, কিোর েেমপ্লক্স মনে যোে, কেোটরসোইমেল পোমেযিং কেি মনে যোে 
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এেিং েোমির পোমেযিং উন্নিন, ইন্টোন য কহোমিল মনে যোে, েহুতল আেোমসে ভেন মনে যোে, েহুতল মচমেৎসে ও নোস য িরমেটমর মনে যোে। তমে 

প্রমিোজনীি জমের অভোমে এসে উন্নিন পমরেল্পনো েোস্তেোিন েরো যোমে নো। 

৯ এমপ্রল চমেে হোসপোতোল এলোেোি অবেধ েসেোসেোরীমদর সমর কযমত েোইমেিং েমরমছ ের্তযপক্ষ। হোসপোতোমলর টিে মলচু েোেোন, 

েসমজদ েমলোমন ও কেোিোমছ েোেোন িোফ কেোিোট যোর এলোেোি এ েোইমেিং েরো হি। েোইমেিংমি অবেধ েসেোসেোরীমদর দ্রুত সমর 

কযমত মনমদ যে কদিো হমিমছ। অন্যথোি ের্তযপক্ষ তোমদর উমেদ েরমে। তমে সমর কযমত মনমদ যি কেোমনো সেি কেমধ নো কদিোি মেষিটি 

আেমল মনমে নো অবেধ েসেোসেোরীরো। 

চমেে হোসপোতোমল েে যরত এে হোজোর ৫০০ েে যেতযো-েে যচোরী রমিমছ। এর েমে প্রথে কথমে চতুথ য কেেীর িোফমদর জন্য ৮৯টি 

িোফ কেোিোট যোর রমিমছ। হোসপোতোমলর মলচু েোেোন ও েসমজদ েমলোমনমত এসে কেোিোট যোর অেমস্থত। তমে চমেে হোসপোতোমলর 

কেদখল সম্পমির কেমের ভোে রমিমছ কেোিোমছ েোেোন এলোেোি। প্রোি ছি েছর আমে ওই এলোেোি পাঁচটি িোফ কেোিোট যোর ভেন মছল। 

২০১৩ সোমল ভেনগুমলো পমরতুক্ত কঘোষেো েরো হি। মূলত ওই ভেনগুমলো স্থোনীি প্রভোেেোলীরো তোমদর দখমল কনন। েতযেোমন অবেধ 

দখলদোররো মনজ উমযোমে েোসোেোমি মনে যোে েমর েসেোস েরমছন। 

এমদমে স্বোস্থু েন্ত্রেোলমির অনুমেোদমনর পরও জমের অভোমে ২০০ েয্যোর এেটি মেমেষোমিত মেশু হোসপোতোল ও চট্টগ্রোে কেমিমেল 

েমলজ (চমেে) হোসপোতোল েোেমেে স্কুল প্রমতষ্ঠো েরো যোমে নো। েত দুই েছর ধমর দুই এের জোিেোর জন্য চট্টগ্রোে কজলো প্রেোসন, 

মসমভল সোজযন েোয যোলি ও সিংমিি েন্ত্রেোলমি মচঠি চোলোচোমল চলমছ। এেই সেমি চমেে হোসপোতোল েোেমেে স্কুমলর জন্য েরোদ্দ 

কদিো জমে মতন সিংস্থোর নোমে রমিমছ। 

ওই জমে জনস্বোস্থু প্রমেৌেল, েেপূতয মেভোে ও েোমলক্টমরর নোমে খমতিোনভুক্ত থোেোি স্বোস্থু ও পমরেোরেল্যোে েন্ত্রেোলমির নোমে 

করেি য (নোেজোমর) সিংমেোধন েরমত চমেে হোসপোতোল পমরচোলেমে মনমদ যে কদিো হমিমছ। 

চট্টগ্রোে কেমিমেল েমলজ অেক্ষ িো. কসমলে কেোহোম্মদ জোহোঙ্গীর যুেোন্তরমে েমলন, ‘চট্টগ্রোে কেমিমেল েমলমজর নোমে দমলল নো 

থোেোি নোনো উমযোে কনিোর পরও েোস্তেোিন েরো সম্ভে হমে নো। এ ব্যোপোমর এেোমধেেোর স্বোস্থু েন্ত্রেোলি, চট্টগ্রোে মসটি েমপ যোমরেন 

কেির ও কজলো প্রেোসমের েোমছ জোমনমিমছ। এ পয যন্ত কেোমনো সুরোহো হিমন।’ আন্তঃেন্ত্রেোলমির বেঠমের েোেমে কেেল এ ব্যোপোমর 

মসদ্ধোন্ত কনিো সম্ভে েমল চমেে অেক্ষ িো. কসমলে কেোহোম্মদ জোহোঙ্গীর জোনোন। 

 


