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চসিককক অত্যাধুসিক লাইফ িাক ার্ট এ্যামু্বকলন্স সিল ভারত্ 

বছকরর শুরুকত্ উ হার  াওয়া সিৌভাকযযর বযা ার : সেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বেরেে শুরুরে বনু্ধসেীম োরেে কাে মেরক উ্হাে ্াওয়া সন:িরেরহ 

মিৌভারগেে বো্াে। এধেরেে উ্হাে ম  কাউরক আনন্দেে কেরব। আজ মোববাে িকারল িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভবন চত্ত¡মে সধান অসেসে সহরিরব 

ভােে িেকারেে উ্হাে মেয়া এোমু্বরলন্স সনরে সগরয় এই মন্তবে করেন। চট্টগ্রামস্থ ভােেীয় িহকােী হাইকসমশনাে অসনেে বোনাজী সবরশষ অসেসে সহরিরব 

উ্সস্থে মেরক মময়রেে কারে এোমু্বরলরন্সে চাসব হস্তান্তে করেন। 

অনুষ্ঠারন িভা্সেত্ব করেন চসিক সধান সনব পাহী কম পকেপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম। বক্তবে োরখন িসচব খারলে মাহমুে ও সধান ¯^াাস্থে কম পকেপা ডা. 

মিসলম আকোে মচৌধুেী। এরে কর্ পারেশরনে িকল সবভাগীয় ও শাখা সধানগে উ্সস্থে সেরলন। উরেখে ভােরেে সধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমােী গেবেে মারচপ 

বাংলারেশ িফেকারল বাংলারেশরক ১১৯টি সবরশষাসয়ে অেোধুসনক এোমু্বরলন্স উ্হাে সেরবন বরল কো সেরয়সেরলন।  াে ধাোবাসহকোয় চসিক এই 

এোমু্বরলন্স উ্হাে ম্রলা। এই এোমু্বরলন্স-এ আইসিইউ িুসবধা িহ ট্রমা মোসগরেে জনে সবরশষ বেবস্থা েরয়রে বরল চট্টগ্রামস্থ ভােেীয় িহকােী হাই 

কসমশনাে অসফিিূরে জানা  ায়। 

অনুষ্ঠারন সধান অসেসেে বক্তরবে মময়ে আরো বরলন, ভােে বাংলারেরশে সসেরবশী বনু্ধোে। সসেরবশী সহরিরব একটি োরেে ম  ভূসমকা োখা সরয়াজন 

অেীরেও ভােে ো মেরখরে।  াে সমাে আমো ৭১-এ ম্রয়সে। িাম্প্রসেক করোনাকারলও োাঁো টিকা উ্হােিহ স্বাস্থে িংক্রান্ত সবসভন্ন িুর াগ িুসবধা সেরয় 

আমারেে ্ারশ আরেন।  াে মরধে স্স্ই সকি, সচসকৎিা িেঞ্জাম, মিসটং সকি ইেোসে। সেসন বরলন, আসম সবশ্বাি কসে সসেরবশী মেশ সহরিরব ম  িম্প্রীসে 

ও মিৌহােপে্ূে প িম্পকপ োকা সরয়াজন ো ভােে-বাংলারেশ েু’মেরশে মরধে আগামীরেও সবোজ কেরব। মময়ে নেুন বেরেে শুরুরে ভােে িেকারেে 

উ্হারেে জনে ভােরেে সধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমােী ও িহকাসে হাইকসমশনােরক ধনেবাে জানান। 

সবরশষ অসেসেে বক্তরবে চট্টগ্রামস্থ ভােেীয় িহকােী হাইকসমশনাে অসনেে বোনাজী বরলন, আমাে কূিননসেক জীবরন চট্টগ্রারম আসম েীর্ প চােবেে িময় 

অসেবাসহে কেলাম। এে্ূরব প ঢাকায়ও কাজ করেসে। িব সমরল সায় ১০বেরেে মে বাংলারেরশ আমাে কম পজীবন কািরলা। এই িময়িুকু আমাে মবশ 

আনরে মকরিরে। েরব এেমরধে চট্টগ্রারম আমাে মবশ ভারলা িময় অসেবাসহে হরয়রে। কােে এখানকাে অসধবািীো অসেসে্োয়ন। সেসন বরলন, স্বাধীনো 

 ুরে ্ারশ োকা সসেরবশী মেশ সহরিরব বেপমারন বাংলারেরশে িামান্দজক ও অে পননসেক উন্নসেরে ভােে িেকাে আনন্দেে। আমো ম  এোমু্বরলন্সটি 

উ্হাে সেলাম োরে নেুন অেোধুসনক জীবন েক্ষাকােী  ন্ত্র্াসে েরয়রে। এটি মোসগরেে মানিম্মে জরুসেরিবা ও ট্রমা লাইফ িার্ািপ সোরন 

্োোরমসডক এবং সসশক্ষেসা)রেে িাহা ে কেরব। 

 

 

 সরচ্ছন্নত্া বযবিা প্রসত্ষ্ঠাকির রুসচকবাকধর প্রকাশ  ায়- সেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী নগে উন্নয়রন বেবিায়ীরেে িহর াসগো কামনা করে বরলরেন, নাগসেকরেে িোরেে 

সবসনমরয় চসিক নাগসেক মিবা সনন্দিে করে োরক। চট্টগ্রাম আ্নাে আমাে সসয় শহে। এই নগেীরক ্সেরবশ বান্ধব ও ্সলসেনমুক্ত েৃটি নেন নগেী 

গড়াে মক্ষরে আসে পক িক্ষমো সরয়াজন। এই মক্ষরে িেকারেে িহর াসগো অবোহে োকরলও নাগসেকরেেও িহর াসগো সরয়াজন। গেকাল শসনবাে 

িন্ধোয় ্াহাড়েলী মেলওরয় বাজাে বেবিায়ী কলোে িসমসেে কা পকেী ্সেষরেে বষ প্ ূসেপ উ্লরক্ষ আরয়ান্দজে অনুষ্ঠারন সধান অসেসেে বক্তবে োখরে 

সগরয় সেসন একো বরলন। 

িসমসেে িভা্সে আলহাজ্ব মমা. কামাল উন্দিরনে িভা্সেরত্ব ও িাধােে িম্পােক জাহাঙ্গীে আলরমে িঞ্চালনায় সবরশষ অসেসেে বক্তবে োরখন 

্াহাড়েলী োনা আওয়ামী লীরগে িাধােে িম্পােক অধো্ক আিলাম মহারিন,  ুগ্ম আহŸাায়ক লায়ন এম. শওকে আলী, এম. লুৎফুল হক খুসশ, ওয়াডপ 

কাউন্দন্সলে আলহাজ্ব মমা. নুরুল আসমন, িংেসক্ষে ওয়াডপ কাউন্দন্সলে জারহো মবগম ্স্। 

মময়ে আরো বরলন, বেবিায়ীরেে মখয়াল োখরে হরব  ারে মকান অবস্থারেই ম ন মক্রো িাধােে মভাগাসন্তে সশকাে না হন। একই িারে মেরশে সবসভন্ন 

অঞ্চরল ম ভারব বেবিায়ী সিন্দিরকি তেেী হয় মেলওরয় বাজাে ম ন এইিব সিন্দিরকি মেরক সনো্ে েূেরত্ব োরক। সেসন বরলন, বেবিায় সসের াসগো 

োকরব, সকন্তু মখয়াল োখরে হরব এিব সসের াসগোয় ম ন বেবিাসয়ক েীসে নীসে মমরন ্সেচাসলে হয়। বেবিা সসেষ্ঠান ্সেচ্ছন্ন োখাে ্াশা্াসশ সসেষ্ঠান 

সাঙ্গে ম ন ্সেস্কাে োখা হয় এ সবষরয় মজাে সেরয় সেসন বরলন, ্সেচ্ছন্নো বেবিা সসেষ্ঠারনে রুসচরবারধে সকাশ ্ায়। মময়ে লাইরিন্স সবহীন বেবিা 

্সেচালনা না কো এবং সসেবেে লাইরিন্স নবায়রনে জনে বেবিায়ীরেে আহŸাান জাসনরয় বাজাে উন্নয়ন ও ্সেস্কাে ্সেচ্ছন্নোে সবষরয় চসিরকে ্ক্ষ 

মেরক িাসব পক িহর াসগোে আশ্বাি মেন।   
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