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প্রধানমন্ত্রীর দেয়া খােয সহায়তা প্রোনকালে দময়র 

শুধু দ াশাক নয় কলরানায় 

মাস্ক  ররধানও অ ররহার্ য 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকারল ম্াশাক ্সেচ্ছরেে ্াশা্ াসশ মাস্ক ্সেধানও অ্সেহা প। 

বর্পমারন মকাসিরেে ম  ঊর্ধ্ পগমন র্াাঁে জনয আমারেে নাগসেক অিরচর্নর্া অরনকাংরশ োসয়। গর্কালও (২৭জলুাই) িাোরেরশ ১৪ হাজাে ৯ শর্ ৭৫ 

জন আক্রান্ত ও ২৫৮ জন সাণ হাসেরয়রেন। এে মরধয চট্টগ্রাম শহরেই মৃর্য যবেণ করেরে ৯ জন। কারজই কর াে সবসধ সনরেধ মমরন চলাে সবকল্প মকান 

্থ নাই। না হয় আমারেে বড় ধেরণে মাশুল সেরর্ হরব। সর্সন আজ বুধবাে িকারল আন্দেসকল্লাস্থ ্ুের্ান নগে িবন চত্বরে সবসিন্ন মারকরিপে ১শর্ 

৫০জন শ্রসমক ও িাগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী কা পালরয় ১শর্ সসর্বন্ধীরেে মারে সধানমন্ত্রীে মেয়া খােয িহায়র্া সোনকারল সধান অসর্সথে বক্তরবয 

একথা বরলন। খােয িহায়র্া সোনকারল ্যারনল মময়ে মমা. সগয়ািউদ্দিন, অধযা্ ক ে. মমা.মািুম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, সনব পাহী 

সরকৌশলী মীজপা ফজলুল কারেে, মিন্টাে ফে সেরজবল কনিাণ প (সিসেসি) এে সনব পাহী ্সেচালক লুৎফুরন্নো রূ্িা, উরম্ম হাসববা আাঁসখ সমুখ উ্সস্থর্ 

সেরলন। 

খােয িহায়র্া সোনকারল মময়ে আরো বরলন, বর্পমারন মেঙু্গে সােুিপাবও লক্ষ্য ্াসেলসক্ষ্র্ হরচ্ছ। ম  কােরণ আমো ্যারনল মময়ে মমা. 

সগয়ািউদ্দিরনে মনরৃ্রত্ব ৬ িেরিযে একটি কসমটি গ ন করেসে। র্ারেে র্ত্ত¡াাবধারন ৪১ টি ওয়ারেপ ৩০ মথরক ৪০ জন ¯রা^চ্ছারিবক কাল (২৯ জলুাই) 

মথরক নগেবািীরক িরচর্ন কেরর্ মার  কাজ কেরব। ইরর্ামরধয নগেীরর্ িারড় ৪ লাখ মানুেরক মকাসিরেে টিকাও সোন কো হরয়রে, া এখরনা 

চলমান আরে। কারজই করোনা মমাকারবলায় ¯^াাস্থযসবসধ মমরন মাস্ক ্সেধান করুন ও মেঙু্গ সসর্রোরধ সনজ বাসড়ে আসঙ্গনা,আশ-্াশ, 

মেসিরজরেিরেে মে,ফুরলে িরব জরম থাকা ্াসন ্সেস্কাে োখরর্ হরব। কােণ মেঙু্গে সরকা্  বৃদ্দি ্ায় ¯^চ্ছ ্াসনরর্ এসেি মশাে বংশ সবস্তারেে 

মাধযরম। সর্সন সশঘ্রই নগরে মশাসনধরন এোসিিাইি (কারলা মর্ল) সেিারনাে ্াশা্ াসশ চট্টগ্রাম সবশ্বসবেযালরয়ে কীি র্ত্ত¡সবরেে সসর্রবেন ম্রল ফগাে 

মমসশরনে িাহার য ওেুধ মে কো হরব বরল উরল্লখ করেন। মময়ে িদ্দম্মসলর্ সয়ারি এই িংকিকাল উত্তেরণ িবাে িহর াসগর্া কামনা করেন। এোড়াও 

মকাসিে ্রজটিি হরল নগেীে সরয়াজরন লালসেঘী ্াড়স্থ কর্ পারেশন স্থাস্ র্ অইরিারলশান মিন্টাে মথরক সিরর্ সচসকৎিারিবা গ্রহরনে আহŸাান 

জানান। 

 

চরসলকর ভ্রামযমান আোেত  ররচারেত 

¯স্বাস্থ্যরিরধ অমানয করায় 

৮  থচারীলক জররমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ বুধবাে নগেীে সবসিন্ন এলাকায় ভ্রামযমাণ আোলর্ ্সেচাসলর্ হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযাদ্দজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযাদ্দজরেি জাহানাো মফেরেৌরিে মনরৃ্রত্ব নগেীে লালখান বাজাে মমাড়, কাজীে মেউেী, োম্াড়া, দ্দজইসি, মোলশহে, 

মুোে্ুে, ্াাঁচলাইশ, কার্ালগঞ্জ, চকবাজাে, জামালখান ও আন্দেসকল্লা এলাকায় করোনা িাইোি জসনর্ মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে স্বাস্থযসবসধ 

অমানয কোয় ৮ বযদ্দক্তে সবরুরি মামলা রুজু ্ূব পক ৩ হাজাে ২শর্ িাকা জসেমানা কো হয়। অসি ানকারল মযদ্দজরেি ্থচােীরেে মারে মাস্ক সবর্েণ 

করেন এবং নগেবািীরক ¯স্বাস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরেপশনা সোন করে। অসি ারন মযাদ্দজরেিগণরক িহায়র্া করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট 

সবিারগে কম পকর্পা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্ সলিন ্ুসলশ িেিয বৃন্দ। 

 

সংিােোতা 

স্বাক্ষ্সের্/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকর্পা প্রঅসর্সেক্ত োসয়ত্ব  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসর্ 

গ্রাম শহরেে উন্নসর্ 

 


