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চসিক মেয়রেে িারে সিএেসিএফ এেসি’ে িাক্ষাত
অিযিহৃত জায়গায় আয়ির্দ্ধক
প্রকল্প দ্রুত িাস্তিায়রে মেয়রেে তাসগদ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে বাংলারেশ সমউসনসি্যাল মেরেল্রমন্ট ফান্ড (সবএমসেএফ) এে নবসন ুক্ত
বযবস্থা্না ্সেচালক আবুল মনিুে ফয়জুল্লাহ আজ িকারল িাইগাে্ািস্থ চসিক েবরনে মময়ে ে)রে মিৌজনয িাক্ষাত করেন। িাক্ষাতকারল
সবশ্ববযাংরকে সর ােনায় ও সবএমসেএফ’ে িাসবক
প বযবস্থা্নায় নগেীরত িেযসনসমতপ েসক্ষ আগ্রাবাে মাসিরটারেি কমাসশয়াল
প
কমরেক্স ও ফইলযাতলী
মাসি মটারেি সকরচন মারকপরিে িম্পাসেত কারজে সবষরয় মময়েরক অবসহত করেন। মময়ে কারজে গু গত মান িম্পরকপ িরতাষ সকাশ করেন এবং
আগামীরত চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরন
প
আরো উন্নয়ন সকল্প বোদ্দ মেয়াে জনয সবএমসেএফ’ে এমসেরক অনুরোধ জানান। সতসন বরলন, সবশ্ববযাংক
আমারেে উন্নয়রনে অংশীোে। সবএমসেএফ’ে মাধযরম ম কাজগুরলা িম্পাসেত হয় তারত স্থানীয় িেকাে সসতষ্ঠানগুরলা নানাোরব উ্কৃত হয়। সতসন
নগেীে সবসবেহারি চসিরকে ম েুই একে জায়গা আরে মিখারন সবএমসেএফ কতৃক
প মমািে ্ািপ ি মারকপি সনমাপ কেরল চসিক ম মন উ্কৃত হরব
অনযসেরক সবএমসেএফ’েও একটি বড়ধেরনে নাগসেক মিবাে িুর াগ িৃটট হরব বরল অসেমত বযক্ত করেন। মময়রেে আহŸাারন িাড়া সেরয় সবএমসেএফ’ে
বযবস্থা্না ্সেচালক আগামী েু -এক ি)ারহে মরধয সবসবেহারিে জায়গাটি ্সেেশরনে
প
জনয সবরশষ টিম ্াটিরয় িাসবক
প বযবস্থা গ্রহ কেরবন বরল
মময়েরক আশ্বাি সোন করেন। মময়ে নগেীরত চসিরকে ম িব জায়গা খাসল ্রড় আরে, মিিব জায়গাে উ্ে মোি মোি সকল্প দ্রুততাে িারে গ্রহ করে
চসিরকে আয় বৃদ্ধিে বযবস্থা সনরত সনরেপশনা সোন করেন।
এিময় চসিক সধান সনবাহী
প কমকতপ
প া মমা. শহীেুল আলম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, উ্-সকল্প ্সেচালক সনবাহী
প সরকৌশলী সবেব োশ,
সনবাহী
প সরকৌশলী মমা. জসিম উদ্দীন, সবএমসেএফ’ে মকাম্পানী িসচব নাসিে উদ্ধদ্দন আহরমে মচৌধুেী িহ অনযানযো উ্সস্থত সেরলন।
চসিক তত্বািধারে ১১টি হািপাতারে
এি.এে.এি প্রাপ্তরদে টিকা মদয়া হরে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
সধান স্বাস্থয কমকতপ
প া ো. মিসলম আকতাে মচৌধুেী জানান, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
তত্ত¡াাবধারন নগেীে ১১টি হাি্াতাল,
মাতৃিেন ও স্বাস্থযরিবা মকরে মকাসেে-১৯ সসতরোধক মেপানা, মরারজরনি ও সিরনা ফারমেপ টিকা সোন কা ক্রম
প
চলরে। হাি্াতাল ও স্বাস্থয মকে গুরলা
হরলা সিটি কর্ারেশন
প
মমমন মজনারেল হাি্াতাল, বন্দেটিলা মাতৃিেন হাি্াতাল, মমাস্তফা হাসকম মাতৃিেন হাি্াতাল, োফা মমাতারলব মামৃিেন
হাি্াতাল, চট্টগ্রাম বন্দে হাি্াতাল, মনেী হাি্াতাল, সি এম এইচ হাি্াতাল, এয়াে মফাি পহাি্াতাল, ২৫০ শ যা সবসশট চট্টগ্রাম মজনারেল হাি্াতাল,
চট্টগ্রাম মমসেরকল করলজ হাি্াতাল। উরল্লখয ম , সিটি কর্ারেশন
প
মজনারেল হাি্াতারল সনবসিতরেে টিকা সফসেঙ্গী বাজােস্থ চসিক ইনসস্টটিউি অব
মহলে মিকরনালদ্ধজ এন্ড মযািরি মেয়া হরে।
চসিক সধান স্বাস্থয কমকতপ
প া আরো জানান, এিব হাি্াতাল ও স্বাস্থয মিবা মকরে শুধুমাত্র এি.এম.এি সা)োই টিকা সনরত ্ােরবন। এে বাইরে কাউরক
হাি্াতাল ও স্বাস্থয মকরে অ ো েীড় না কোে জনয অনুরোধ জানান।
ফরিা িাাংিাসদক সদদারুে আেরেে েৃ তযযরত
সিটি মেয়রেে ম াক
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী চট্টগ্রাম ফরিা জানাসলস্ট
প
এরিাসিরয়শরনে িো্সত ও সিসনয়ে িাংবাসেক সেোরুল
আলরমে অকাল মৃতযযরত গেীে মশাক সকাশ করেরেন। এক মশাক বাতপায় সতসন মরুহযম সেোরুল আলরমে রুরহে মাগরফোত কামনা করে মশাক িত)
্সেবারেে সসত িমরবেন প্তা্ন করেন।
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