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৬ষ্ঠ সাধারণ সভায় মেয়র
ম াভভড-১৯ ও মডঙ্গু প্রভিররারধ
চভস
াল মের োরে ো রে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেমরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মকাসিড-১৯ এে িংক্রমরেে ক্রম উর্দ্পগসিে ্াশা্াসশ মডঙ্গু ে সাদুিাপ ব
সসিরোরধ চসিক আগামীকাল ২৭ জুলাই মেরক জরুেী সিসিরি কা ক্রম
প
ও অসি ান ্সেচালনা শুরু কেরব। এই লরযে ্োরনল মময়রেে মনিৃরে ৬
িদিে সবসশষ্ট একটি কসমটি সরয়াজনীয় ্ রবযে,
প
িদােকী ও কম্ন্থা
প
বাস্তবায়রন মারে োকরব। আজ মিামবাে িকারল িাচচ প য়াল িংর ারগে মাধেরম
িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী িবরনে িরেলন করয অনুটিি ৬ি সনবাসচি
প
্সেষরদে ৬ি িাধােে িিায় িিা্সিে বক্তরবে সিসন এ কো বরলন।
মময়ে বরলন, চট্টগ্রারম মডঙ্গু সাদুিাপ ব সবস্তাে এখন ্ ন্ত
প ঢাকাে মি সকি নয় এবং এখরনা ্সেসস্থসি সনয়ন্ত্ররেে মরধে েরয়রে। মডঙ্গু মোগ সবস্তাে সসিরোরধ
ম িকল অিীব জরুেী ্দরয্ মনয়া দেকাে িা সরয়াগ কেরি চসিরকে ্সেচ্ছন্ন সবিাগ ও ¯^াাস্থে সবিারগে জনবলরক িক্রক্রয় োখরি িকল সস্তুসি
িম্পন্ন কো হরয়রে। এসডি মশা সজনরনে উৎিগুরলা সসিরষধক ওষুধ সেিারনা এবং নালা-নদপমা-খাল ও জলাশয় আবজপনা মুক্ত োখরি াবিীয় কম্ন্থা
প
চলমান োখা হরয়রে। এ বো্ারে কাউক্রিলেরদে সনজ সনজ ওয়ারডপ িদােকী ও নজেদােীে দাসয়ে মদয়া হরয়রে।
সিসন আরো বরলন, মকাসিড-১৯ িংক্রমরেে ক্রম উর্দ্পগসি িামাল সদরি চলমান করোে লক ডাউনকারল মকাোও ারি ¯^াাস্থে সবসধ ও িেকাসে সনরদপ শনা
লক্রিখি না হয় মি বো্ারে চসিরকে িজাগ ও িিকপ দৃ টষ্ট েরয়রে। চসিরকে ৬ি সনবাসচি
প
্সেরষরদও িকল িোসনি সসিসনসধ, কমকিপ
প া ও জনবল
মকাসিড-১৯ িংক্রমে ্সেসস্থসি মমাকারবলায় িবধেরেে িযমিা ইসিবাচক সয়াি চলমান মেরখরে। এ মযরে মকান বেবস্থা্না েæটিও সবচচ েসি োকরল
নগেবািীে আকািখা অনু ায়ী িাে িংরশাধন,্সেবিপন ও ্সেবর্দ্পরন কাউক্রিলেরদে িহায়ক িূ সমকা ্ালরন আহŸাান জানান।
সিসন নগেীে আরলাকায়রনে মযরে ম -িকল বেিেয়, অসিচ লিা ও অ্ া)িা
প
সবদেমান িা সনেিরনে অঙ্গীকাে বেক্ত করে বরলন, এই সবষরয় িংসিষ্ট
সবিাগরক সরয়াজনীয় উরদোগ সনরি বলা হরয়রে। অরনক স্থারন ববদুেসিক বাসি অচল হরয় আরে, সকেচ এলাকায় ববদুেসিক িাে চচ সে হরয়রে। এিব মযরে
সবদুেৎ সবিাগ আরলাকায়ন ্ুনঃ স্থা্রন জরুেী সিসিরি কাজ শুরু কেরব। এ োড়া বৃটষ্টে কােরে ম িকল অিেন্তেীন িড়ক যসিগ্রস্থ হরয়রে মি িব
িড়ক বৃটষ্ট করম আিরল মমোমি কো হরব। মবসশ যসিগ্রস্থ িড়রকে খানা খন্দকগুরলা ইরিে মখায়া সদরয় িোি কো হরব। স্ট্োন্ড মোরডে কাজ িমাস)ে
্রে। ম অংশগুরলা এখন অনু্র াগী মিগুরলা দ্রুি ান চলাচল উ্র াগী কো হরব। স্সি মোরডে অিমা) কাজ নরিম্বরেে মরধেই মশষ কেরি হরব।
এখারন নিচ ন টেকাদাে সনরয়াগ মদয়া হরয়রে। মশখ মুক্রজব মোরডে ম অংরশ সিসডএ এসলরিিে এিরসিওরয় সকল্প বাস্তবায়ন কেরে মিখারন ¯^াািাসবক
ান চলাচল বেহি হরচ্ছ। এই অংশগুরলা দ্রুি মমোমি করে সদরি সিসডএ মক অনুরোধ জানারনা হরয়রে।
মশক সনধন কা ক্রম
প
িম্পরকপ মময়ে বরলন, বেবহৃি িরুল ওষুরধে কা কাসেিা
প
াচাইরয় চসব’ে সবরশষপ্ত টিরমে সসিরবদন ্াওয়া মাে সরয়াজনীয়
্দরয্ মনয়া হরব। সিসন সস্তাসবি আয়বর্দ্পক সকল্প বাস্তবায়ন সিরঙ্গ বরলন, চসিরকে মাসলকানাধীন অবেবহৃি জায়গায় সক ধেরেে সকল্প বাস্তবায়ন
কো ায় মি বে্ারে কাউক্রিলেগে মিামি ও ্োমশ মদরবন।
প
সিসন জানান, মকাসিড-১৯মমাকারবলায় চসিরকে ৫০ শ ো সবসশষ্ট আইরিারলশরন সবনামূরলে
সচসকৎিা মিবা কা ক্রম
প
চলমান েরয়রে। আক্রান্ত মোগী ্সেবহরে অোম্বুরলি িাসিি,প অক্রিরজন সিসলন্ডাে সদানিহ িব ধেরেে সচসকৎিা মিবা সস্তুি
োখা হরয়রে।
সিসন আরো উরেখ করে বরলন, এখন ্ ন্ত
প নগেীরি চসিরকে বেবস্থা্নায় িারড় ৪ লাখ মডাজ িোকসিন সদান কো হরয়রে, া অিেন্ত িরন্তাষজনক।
িসবষেরি টিকা সদান কা ক্রম
প
আরো গসিশীল কো হরব। চসিক িােসা) সধান সনবাহী
প কমকিপ
প া ও িসচব খারলদ মাহমুরদে িঞ্চালনায় িাধােে িিায়
্োরনল মময়ে, কাউক্রিলেবৃন্দ, সবিাগীয় সধানগে বক্তবে োরখন।
ররানার টি া প্রদান
ার্ক্রে
য
পভরদর্রন
য মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মোজউল কসেম মচৌধুাৃেী আজ মিামবাে িকারল কর্ারেশন
প
্সেচাসলি মজনারেল হাি্ািারল করোনাে টিকা
সদান কা ক্রম
প
্সেদশরন
প
ান। ্সেদশনকারল
প
টিকা সনরি আিা নাগসেকরদে িাসেবর্দ্িারব লাইরন দাাঁসড়রয় োকরি মদরখ িরন্তাষ সকাশ করেন মময়ে।
সিসন বরলন, িেকাে করোনা মমাকারবলায় নানা ্দরযর্ে ্াশা্াসশ মদরশে িবস্তরেে
প
মানুষরক করোনাে টিকাে আওিায় আনরি চায়। ইসিমরধে টিকা
িংকরিে িমাধান হরয়রে। সশঘ্রই ১৮ বেরেে উরবেপ নাগসেকরদে টিকা সদান শুরু কোে সির্দ্ান্ত হরয়রে। নাগসেক সহরিরব আমারদেও দাসয়ে হরলা
িেকাে ম াসষি সবসধ সনরষধ মমরন চলা। সরয়াজন োড়া রেে বাইরে মবে না হওয়া। মবে হরল ¯^াাস্থেসবসধ মমরন মাস্ক ্সেধান কো। না হয় জীবন
িংকিা্ন্ন হওয়াে িম্ভাবনা েরয়রে। ইরিামরধে নগেীে িারড় ৪ লাখ মানুষরক করোনাে টিকা মদয়া হরয়রে জাসনরয় বরলন, কর্ারেশরনে
প
এ উরদোগ
িবমহরল
প
সশংসিি হরয়রে। এখারনা কর্ারেশরনে
প
আইরিারলশন মিন্টারে ৩৫ জন মোগী িসিপ আরে। সিসন করোনাকালীন িমরয় নগেবািীে ¯^াাস্থে
িুেযায় িব িময় কর্ারেশন
প
্ারশ োকরবন বরলন জানান।
চভসর র ভ্রােযোন আদালি পভরচাভলি
¯^াাস্থ্যভেভধ অোনয রায়
১৯ পেচারীর ৪ হাজার ৬র্ি িা া জভরোনা
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদোরগ আজ মিামবাে নগেীে সবসিন্ন এলাকায় ভ্রামেমাে আদালি ্সেচাসলি হয়। সিটি কর্ারেশরনে
প
সনবাহী
প মোক্রজরেি
মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মোক্রজরেি জাহানাো মফেরদৌরিে মনিৃরে নগেীে লালখান বাজাে মমাড়, ওয়ািা মমাড়, ক্রজইসি, কাজীে মদউেী, চরট্টশ্বেী
মমাড়, চকবাজাে ও জামালখান এলাকায় করোনা িাইোি জসনি মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে ¯^াাস্থেসবসধ অমানে কোয় ১৯ বেক্রক্তে সবরুরর্দ্ ১৯টি মামলা
রুজু ্ূবক
প ৪ হাজাে ৬ শি িাকা জসেমানা কো হয়। অসি ানকারল মেক্রজরস্ট্ি ্েচােীরদে মারে মাস্ক সবিেে করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থেসবসধ
মমরন চলাে সনরদপ শনাও সদান করে। অসি ারন মোক্রজরেিগেরক িহায়িা করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসশ¬ষ্ট সবিারগে কমকিপ
প া-কমচােী
প
ও চট্টগ্রাম
মমররা্সলিন ্ুসলশ িদিে বৃন্দ।
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