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                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ০৪ আগস্ট’২০২১সি. 
 

 

মশক নিধনি নিনশষ ক্র্যাশ প্রাগ্রাম শুরু 

পদ্ধনি ও গুণগি পনিিিতনি 

কার্ তক্র্ম সফল হনি-প্ময়ি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেীরে মশক সনধন একটি সধান মিবা মূলক কা পক্রম। এেসিন ম -্দ্ধসেরে 

ও ওষুধ সেটিরয় কা পক্রম ্সেচাসলে হরয়সেরলা। োরে নানা ধেরেে ক্রটি ও অিঙ্গসে সেরলা। বযবহৃে ওষুধও অকা পকে সেরলা। এই মসসিরে চসব কীিেত্ত¡ 

সবভারগে গরবষোলব্ধ সসেরবিরনে িু্াসেশ ও ্োমশ প অনু ায়ী আজ বুধবাে মেরক নগেীরে মশক সনধরন মািবযা্ী সবরশষ ক্রযাশ মসাগ্রাম শুরু হরলা। 

এে আওোয় সসেসিন ৪টি করে ওয়ারডপ কাজ মশষ হরব। ্ েসিন আে ৪টি ওয়ারডপ কাজ চলরব। এ ভারব ৪১টি ওয়ারডপ ১০ সিন করে মমাি ৩ িফায় মািবযা্ী 

এই কম পিূসচ চলরব। ্দ্ধসেগে ও গূেগে ্সেবেপরন এই কা পক্রম িফল হরব। সেসন আজ বুধাবাে শুলকবহে ওয়ারডপ সবপ্লব উিযান িংলগ্ন এলাকা মেরক 

সবরশষ ক্রযাশ মসাগ্রাম উরবাধনকারল সেসন এ কো বরলন।  

চসিক বজপয স্টযান্ডং কসমটিে িভ্সে মমা. মমাবােক আলীে িভা্সেরে অনুটিে এই কম পিূসচরে বক্তবয োরখন ওয়াডপ কাউন্িলে মমা. মমােরশি আলম, 

শশবাল িাশ িুমন, হািান মুোি সবপ্লব, মমা. এিোরুল হক, হাজী নুরুল হক, আবিুি িালাম মািুম, কাজী নুরুল আসমন, িংসিে কাউন্িলে  মজিসমন 

্ােভীন মজিী, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, সধান ্ সেচ্ছন্ন কম পকেপা শসফকুল মান্নান সিন্িকী স শু, সনব পাহী সরকৌশলী আবু সেন্িক, উ্-

সধান ্ সেচ্ছন্ন কম পকেপা মমােরশি আলম মচৌধুেী। 

মময়ে বরলন, মাশা সজনরনে উৎি হরলা ময়লা-আবজপনাে ভাগাড়। এিব বােবাে ্সেষ্কাে কোে ্েও আবাে আবজপনাে ভাগাড় শেেী হয়। নালা-নিম পায় 

আবজপনা মফলা হয়। এিরবে জনয িায়ী অিরচেন নগেবািী। োরিে এই িাসয়েহীনো িমাে অর াগয। সেসন মডঙু্গ ও সচকনগুসনয়া িংক্রমে সসেরোরধ 

নগেবািীরক আরো মবসশ িেকপ হওয়াে আহŸাান জাসনরয় বরলন, জমাি ্সেষ্কাে ্াসনরে মডঙু্গে লাভপা েড়ায়। োই সনরজে বাসড়ে আসঙ্গনায় ম খারন 

জমাি ্ াসন আরে ো দু্রে িসেরয় মফলরে হরব।  

সেসন আরো বরলন, সয়াই মিখা  ায় সনম পাোধীন ভবরন জমাি ্াসন  ত্রেত্র ্ রড় োরক এবং এখারন এসডি মশাে লাভপা ্াওয়া  ায়। োই সনম পানাধীন ভবরনে 

মাসলকো জমাি ্ াসন না িোরল োরিে আইরনে আওোয় আনা হরব।   

 

 

মানয়নেি পুষ্টি সমৃদ্ধ খািাি নিিিণকানল প্ময়ি 

সুস্থ মা ভনিষযনিি সিল সন্তাি 

জন্ম নেনি পানি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মোজউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, গভপবেী মারয়ে িুস্থোে উ্েই সনভপে করে ভসবষযরেে িবল িন্তান জন্ম মিয়া। 

আমো অ¯^চ্ছল ্সেবারেে গভপবেী মারয়িে ম -্ুটি িমৃদ্ধ খাবাে সিন্চ্ছ ো  রেি না হরলও বাকীিা ্সেবােরকই বযবস্থা কেরে হরব। সেসন আজ বুধবাে 

্াহাড়েলী ওয়াডপস্থ িাইগাে্াি বহুমুখী উচ্চ সবিযালয় সমলনায়েরন ইউএনসডস্’ে িহায়োয় গভপবেী মারয়রিে মারে ্ুটিকে খািয িামগ্রী সবেেে 

অনুিারন এ কো বরলন। মময়ে করোনাকারল ¯^াাস্থয সনো্ত্তা ও িুেিাে সবষয়টিরক গুরুরেে িারে আমরল আনরে অনুরোধ জাসনরয় বরলন, এ মিরত্র 

িরচেনো িবরচরয় মবসশ সরয়াজনীয় সশিাচাে। োই আমারিেরক মাস্ক অবশযই ্সেধান কেরে হরব। ম্াশাক ম মন সনেয ্সেধান ম াগয টিক মিই ভারব 

মাস্ক বযবহােও অ্সেহা প।  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকেপা মুহাম্মি শহীিুল আলরমে িভা্সেরে অনুটিে এ অনুিারন বক্তবয োরখন- ওয়াডপ কাউন্িলে ওয়াসিম 

উন্িন মচৌধুেী, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, সকল্প মযারনজাে মমা. িেওয়াে মহারিন খান, ্ুটি সবরশষপ্ত মমা. হাসনফ, িউন মফডারেশন 

মযারনজাে মকাসহনুে আকোে, িাইগাে্াি বহুমুখী উচ্চ সবিযালরয়ে সধান সশিক মমা. মমাজারম্মল হক। 

উল্লখয, এই সকরল্প সনবসিে ২৩৭৫ গভপবেী ও িুগ্ধিানকােী মারয়রিে সসেমারি ্ুটি িহায়ো চলমান মেরখরে। সসে মারি খািয িহায়োে মরধয েরয়রচ ২ 

সলিাে মভাজয মেল, ৩০টি সডম ও ১ মকন্জ ডাল।   

 

 

৭ আগস্ট মর্তািাি ভযক্সিি 

কার্ তক্র্নমি আিুষ্ঠানিক উনবাধি 

 

আগামী  ৭ আগস্ট শসনবাে িেকারেে স্বাস্থয অসধি)রেে সনরিপশনা অনু ায়ী ৬ সিন বযা্ী মডপানা (মকাসভড-১৯) টিকািান কা পক্রম োহাত্তাে্ুলস্থ মন্জসিয়া 

আসলম মাদ্রািা কবেস্থান িংলগ্ন চেরে স্থাস্ে বুে মেরক আনুিাসনক ভারব উরবাধন কেরবন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম 

মচৌধুেী। সেসন আজ বুধবাে ্াহাড়েলী ওয়াডপ কা পালরয় টিকা গ্রহেকােীরিে সনবিন কা পক্রম ্ সেিশ পেকারল এ েেয জানান। সেসন বরলন, আিাে বেরোর্ধ্ প 

সরেযরকই টিকা গ্রহরে সনবিকৃে হওয়াে িুর াগ ্ারবন।  ারে সরেযরকই টিকা গ্রহরে সনবিনভ’ক্ত হন মি বযা্ারে চসিক িরচি। সনবিনকৃেো ম  মকন্দ্র 

বা বুরে টিকাে সেম মডাজ মনরবন সবেীয় মডাজও মিখান মেরক মনয়া বাধযোমূলক।  

্াহাড়েলী ওয়াডপ কাউন্িলে মমা. ওয়াসিম উন্িন মচৌধুেীে েত্ত¡াাবধারন সনবিন কা পক্ররম উ্সস্থে সেরলন মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, 

মমা. আবিুল মারলক, িারিক মহারিন, খারলি মমাশােেফ মহারিন, জারবি খান, আওলাি মহারিন, মিৌরমন বড়–য়া, মমা. িাঈি আবিুল্লাহ সমুখ।  

 

 

 

চনসনকি ভ্রামযমাি আোলনিি অনভর্াি 

নিম তাণাধীি ভিনিি জমাট পানিনি 

এনর্নসি লাভতা পাওয়ায় জনিমাি 

মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 



  

 

  

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ বুধবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাে আিালে ্সেচাসলে হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযান্জরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযান্জরেি জাহানাো মফেরিৌরিে মনেৃরে নগেীে লাভরলইন, নুে আহমি মোড, জাসকে মহারিন মোড, নাসিোবাি গাল পি 

সু্কল মোড, ্ সলরিকসনক মোড, মষালশহে, নাসিোবাি হাউন্জং মিািাইটি ও িুগিা আবাসিক এলাকায় করোনা ভাইোি জসনে মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাে 

ম াসষে ̄ ^াাস্থযসবসধ অমানয কোয় সনব পাহী মযান্জরেি মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসলে অসভ ারন ০৮ বযন্ক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ ূব পক ১হাজাে ৩শে িাকা 

এবং একই অ্োরধ নগরেে লালখান বাজাে, ওয়ািা মমাড়, িাম্াড়া, ন্জইসি, চরট্টশ্বেী মোড, সবত্তপক মমাড়, মগাল্াহাড়, মবিােী গসল ও িাি পন মোড 

এলাকায় মেশাল মযান্জরেি জাহানাো মফেরিৌি ্সেচাসলে অসভ ারন  ০৬ বযন্ক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্ূব পক ১ হাজাে ২ শে িাকা জসেমানা কো হয়। 

এ িময় ্ েচােীরিে মারে মাস্ক সবেেন এবং করোনা ভাইোি সসেরোধকরল্প স্বাস্থযসবসধ িম্পরকপ িরচেন কো হয়। 

একই িারে মডঙু্গ মেরক নগেবািীরক িুেিা সিরে অসভ ারন লাভরলইন ও িাম্াড়া সিসডএ এসভসনউ এলাকায় িুইটি সনম পাোধীন ভবরনে নীরচ জমারনা 

্াসন ্াওয়ায় িুইটি ভবন মাসলকরকে সরেযকরক ১০ হাজাে িাকা করে মমাি ২০ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। মডঙু্গ মেরক নগেবািীরক িুেিা সিরে 

এই অসভ ান চলমান োকরব। অসভ ারন মযান্জরেিগেরক িহায়ো করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ি সবভারগে কম পকেপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম 

মমররা্সলিন ্ ুসলশ িিিয বৃন্দ।  

 

স্বাক্ষনিি/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত িাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


