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ফ্রি অ্যামু্বলেন্স সাফ্রভিস উলবাধনকালে মেয়র 

গণটিকা কার্ িক্রে সফে কলর 

মকাফ্রভড-১৯ প্রফ্রিলরাধ করুন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, আগমী ৭ আগস্ট শসনবাে নগেীে ওয়ার্প ্ পরয় গন টিকা কা পক্রম চালু হরব। এই 

গণ টিকা কা পক্ররমে অংশ সহরিরব সসিটি ওয়ারর্প সিনটি করে টিকা মকন্দ্র থাকরব। সসি মকরন্দ্র সিনশি জনরক টিকা সদান কো হরব এবং সসি ওয়ারর্প 

৯শি করে ৪১টি ওয়ারর্পে ১২৩টি মকরন্দ্র ৩৬ হাজাে ৯শি জন একসদরন টিকা ্ারব। সিসন গিকাল বৃহস্পসিবাে দসিণ কাট্টলী ওয়ারর্প আলহাজ¦ খসললুে 

েহমান সৃ্মসি ফাউরেশরনে উরদযারগ সি অযামু্বরলন্স িসভপরিে উরবাধনী অনুষ্ঠারন সধান অসিসথে বক্তরবয একথা বরলন। ওয়ার্প কাউন্সন্সলে অধযা্ ক মমা. 

ইিমাইরলে িভা্ সিরে অনুটষ্ঠি িভায় সবরশষ অসিসথ সহরিরব বক্তবয োরখন উত্তে কাট্টলী ওয়ার্প কাউন্সন্সলে র্. সনছাে উন্সিন আহরমদ মঞ্জ,ু আওয়ামী 

লীগ মনিা এেশাদুল আমীন, আিলাম মহারিন িওদাে, নজরুল ইিলাম ভ ূঁ ইয়া নওয়াব আলী সময়া সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, মর্ঙু্গে সরকৌ্  সনয়ন্ত্ররণ আনাে লরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন মািবযা্ ী সবরশষ ক্রযাশ মসাগ্রাম শুরু করেরছ। সসিসদন চােটি ওয়ারর্প 

একশি মেমযান মশাে ওষুধ সছিারনা কারজ সনরয়ান্সজি আরছ। সিসন নগেবািীে উরিযরশয বরলন, আ্নাে  সদ িরচিন না হন িাহরল সিটি 

কর্ পারেশরনে একাে ্রি িফলিা অজপন কো িম্ভব নয়। কােণ সরিযক বাি বসিে আসঙ্গনা ্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্ন ও জমাি ্াসন ্সেষ্কাে কো সিটি 

কর্ পারেশরনে ্রি অিম্ভব। িাই সনরজো িরচিন হরলই মর্ঙু্গে উ্দ্রব মথরক মেহাই ্াওয়া  ারব।  

 

খাদ্য সহায়িা ফ্রিিরণকালে মেয়র 

মর্ মকান পফ্ররফ্রিফ্রিলি োনুষ োনুলষর পালে দ্াাঁড়ালনা 

একটি োনফ্রিক ও ননফ্রিক দ্ায়িদ্ধিা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, করোনাকারল নগেীে সন¤œ আরয়ে সসিটি সব্ন্ন মানুরষে হারি খাদয িহায়িা ম  

মকান আ্দকালীণ ্সেসিসিরি মানুষ মানুরষে ্ারশ দাূঁিারনা একটি মানসবক ও ননসিক দায়বদ্ধিা। কােণ িেকাে বিপমান ্সেসিসিরি ম  িাহা য 

িহায়িা ও সরনাদণা সদরচ্ছ মি মিরে িবাে চাসহদা  ্েণ কো মকান মরিই ্ুেণ কো িম্ভব নয়। িাই বযন্সক্তে ¯^িমিা অনু ায়ী আমো  সদ এক অ্রে 

সদরক হাি বািাই িারি অবশযই ভ ক্ত মভাসগে দুরভপাগ অরনক আংরশ লাঘব হরি ্ারে। সিসন বযন্সক্ত উরদযারগ দুিরদে মারে োণ িহায়িা সদরনে জনয 

িংসেিি কাউন্সন্সলে িছসলমা নুেজাহান রুসবরক ধনযবাদ জনান। গিকাল বৃহস্পসিবাে উত্তে কাট্টলী ওয়ারর্পে এ.মক.খান মমারি কম পচয যি আসধবািীরদে 

মারে খাদয িামগ্রী সবিেণকারল সিসন একথা বরলন। মময়ে আরো বরলন, জলাবদ্ধিা  ারি নাগসেক দুরভপাগ না বািা  মি জনয চসিক িরচিন েরয়রছ। সিসন 

নালা-নদপমায় প্লাসস্টক, ্সলসথন, ময়লা-আবজপনা না মফলরি জনিাধােরণে সসি অনুরোধ জানান।   

ওয়ার্প কান্সন্সলে র্. সনছাে উন্সিন আহরমদ মঞ্জ ুিভা্ সিরে োণ সবিেণ িভায় বক্তবয োরখন উত্তে ্াহািিলী ওয়ার্প কাউন্সন্সলে মমা. জহয রুল আলম 

মদাভাষ, কাজী আলিাফ মহারিন, মলাকমান আলী, এেশাদ মামুন সমুখ।  

 

চফ্রসলকর ভ্রােযোন আদ্ােি 

স্বািযফ্রিফ্রধ অ্োনয কারায় 

০৮ িযাক্তিলক জফ্ররোনা 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ শুক্রবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাণ আদালি ্সেচাসলি হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযান্সজরেি 

মারুফা মবগম মনলী’ে মনিৃরে নগেীে মশখ মুন্সজব মোর্, ্াঠান্িযলী, হাসলশহে মোর্, মব্ােী্ ািা, এরেি মোর্, বাদামিলী মমাি ও আগ্রাবাদ বাসণন্সজযক 

এলাকায় করোনা ভাইোি জসনি মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে স্বািযসবসধ অমানয কোয় ০৮ বযন্সক্তে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু  ্ব পক ১ হাজাে ৬ শি িাকা 

জসেমানা কো হয়। এই িময় ্থচােীরদে মারে মাস্ক সবিেন ও করোনা ভাইোি সসিরোধকরে স্বািযসবসধ িম্পরকপ িরচিন কো হয়। অসভ ারন 

মযান্সজরেিগণরক িহায়িা করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সবভারগে কম পকিপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ িদিযবৃন্দ। 

 

স্বাক্ষফ্ররি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে ম লনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


