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                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ০৭ আগস্ট’২০২১সি. 
 

 

 

নগরীতে গণটিকার কার্ যক্রম উতবাধনকাতে মময়র 

ননন্দতুকর মুতে ছাই নিতয় 

জনমতন স্বস্তি ও মুস্তির সুবাস ছনিতয়তছ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মহল সবরশরেে অ্সচাে ও কুিরকৌশল এবং সবরেেকাতে সনন্দরুকে মুরখ োই 

সিরয় মর্পানা মকাসির্-১৯ গণটিকা িান কা পক্রম জনমরন স্বস্তি ও মুস্তিে িুবাতাি েসিরয়রে। এখন টিকা গ্রহরণে আগ্ররহে ম  মজা াে িৃটি হরয়রে তারত 

শেীক না হরল কােও জীবন  সি সব্ন্ন ও িংশয়গ্রি হয় তাে জনয সনরজরকই িায়ী হরত হরব। মকননা কটিন ও সসতকূল ্সেসিসতে মরধযও সধানমন্ত্রী মশখ 

হাসিনা বয়ি, ম্শা, শাসেেীক অবিান ও িক্ষমতা সবরবচনা স্বার্রক্ষ িকরলে টিকা সাস) সনস্তিতকেরণ িৃঢ় সতযয়ী ও উরিযাগী হরয়রেন। সতসন আজ 

শসনবাে িকারল নগেীে ্ূব প মোলশহে ওয়ারর্পে োহাত্তাে্ুল এলাকায় মস্তজসিয়া আসলয়া মাদ্রািা িংলগ্ন টিকািান মকরে িেকারেে স্বািয অসধি)রেে 

সনরিপশনা অনু ায়ী গণটিকা সিারনে কা পক্রম উরোধনকারল এ কথা বরলন।  

সতসন বরলন, আজ মথরক নগেীে সসতটি ওয়ারর্পে সতনটি করে মকরে বরয়ারজযষ্ঠ, নােী ও সসতবন্ধীরিে অগ্রাসধকাে সিসত্তরত টিকা মিয়া শুরু হরয়রে। সসতটি 

মকরে ২জন িযাস্তিরনিে ও ৩জন মস্বচ্ছারিবীিহ ৪১টি ওয়ারর্প ২৪৬জন সসশসক্ষত মিস্তিরনিে ও ৩৬৯ জন মিচ্ছারিবী থাকরবন।  

সতসন আরো বরলন, সসতটি ওয়ারর্পে কাউস্তিলেরিে তত্ত¡াাবধারন ম  টিকা সনবন্ধন কা পক্রম চলরে মি মক্ষরে মকান ধেরণে অরহতুক ধীেগসত ও 

িময়রক্ষ্ন  ারত না হয় মি বযা্ ারে িজাগ িৃটি োখরত হরব এবং টিকা গ্রহরন িাধােণ নাগসেকরিে উি্বুদ্ধকােরণ ঘরে ঘরে কযারেইন অবযাহত োখরত 

হরব। চসিক স্বািয সববাগ এবং িংসিি ওয়ার্প অসিি এই কা পক্ররমে মসনিসেং চলমান মেরখরে।  

এ িময় উ্সিত সেরলন-চট্টগ্রাম স্বািয অসধি)রেে ্সেচালক র্া. শাহসেয়াে কসবে, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মি শহীিুল 

আলম, ওয়ার্প কাউস্তিলে এম আশোিুল আলম, সধান স্বািয কম পকতপা র্া. মিসলম আকতাে মচৌধুেী, ওয়ার্প আওয়ামী লীগ মনতা শামিুল আলম, মমা. 

নজরুল ইিলাম, মমা. মিসলম উল্লাহ, আবুল কালাম সমুখ। 

 

 

প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী নবেরণকাতে মময়র 

আমরা এেন সংকি মুস্তির 

ন্বপ্ন মিেতে পানর 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনা িংক্রমণ ও ক্রম আগ্রািরন ববসশ^ক ্সেসিসত  খন িালমািাল তখন 

বাংলারিরশ সাসিক জনরগাষ্ঠী ও কম পচুযত মানুেরিে জীবনধােরন িাধ্রমত িাহা য-িহর াসগতা ও সরণািনা সিরয়  ারচ্ছ। বতপমারন করোনা িংক্রমরণ 

উর্ধ্ পগসত অতীরতে মেকর্প অসতক্রম কেরলও ববসশ^ক মসক্ষা্ রি বাংলারিরশে ্সেসিসত সনয়ন্ত্ররণ েরয়রে এবং সসতরেধক টিকা সরয়াগ সনস্তিত কেরত 

িব ধেরণে সরচিা অবযাহত েরয়রে। ইরতামরধয গণটিকা সিারনে কা পক্রম শুরু হরয়  াওয়ায় আমো এখন অবশযই িংকি মুস্তিে ¯^প্ন মিখরত ্াসে। সতসন 

আজ সচিাগাং কমরেি, িাইগাে্ািি চসিক কা পালরয়ে িমু্মরখ ও আন্দেসকল্লা ্ুোতন নগে িবন চত্বরে করোনাকারল কম পচুযত শ্রসমক ও মিাকান-

কম পচােীরিে মারে সধানমন্ত্রীে উ্হাে িামগ্রী সবতেণকারল একথা বরলন।  

এ িময় উ্সিত সেরলল কম পচােী ও শ্রসমক মনতা মঈনুল ইিলাম শামীম, মমােরশি আহমি মচৌধুেী, মুস্তজব আনিােী, িাইিুস্তিন আহরমি তারেক, 

আিাজ উস্তিন আবোে, মমািাক আহরমি তারেক সমুখ।  

 

  

েপেী মসন ও ড. সাতেহ উস্তিনতনর 

মৃেয ুতে মময়তরর ম াক 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী চট্টগ্রাম মহানগে মসহলা আওয়ামী লীরগে িারবক িাধােণ িোিক ও নােী মনেী ত্তী 

মিন গু)াে মৃতুযরত গিীে মশাক সকাশ করেরেন। এক মশাক বাতপায় মময়ে সয়াত ত্তী মিনগু)াে সবরিহী আত্মাে িিগসত ও মশাক িি) ্সেবারেে 

সসত িমরবিনা প্তা্  করেরেন। 

অ্ে এক মশাক বাতপায় সবসশি গরবেক সরিিে র্. গাজী িারলহ উস্তিরনে মৃতুযরত গিীে মশাক সকাশ করেরেন। এক মশাক বাতপায় সতসন মেহুম র্. 

িারলহ উস্তিরনে রুরহে মাগরিোত কামনা ও মশাক িি) ্সেবারেে সসত িমরবিনা প্তা্ ন করেন। 

 

স্বাক্ষনরে/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি িাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


