
 

  

 নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 
নগর ভবন, ১০ ব�ব� �রাড, 

নারায়ণগ�                                                                                                                             

                                                                                                                                            ২৮ এি�ল২০২০ ি�ঃ 

�ময়র এর বাত�া 
 

ি�য় নগরবাসী, 
 

আসসালা� আলাই�ম, কেরানা ভাইরাস সং�মণ �িতেরােধ সারা িব� আজ লক-ডাউন অব�ায় রেয়েছ । বাংলােদেশর �ায় সকল �জলায় এ 
সং�মণ িদন িদন �ি� পাে�। আপনারা জােনন �য, আইইিডিসআর, নারায়ণগ� �ক কেরানা ভাইরােসর �া�ার এিরয়া িহসােব িচি�ত কেরেছ। 

সব �েশষ ত� অ�যায়ী আমােদর নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেন এ পয �� ৪৫১ জন মা�ষ কেরানায় আ�া� হেয়েছ এবং ২৮ জন আ�া� হেয় ���বরণ 
কেরেছ। ���বরণকারী সকেলর �েহর মাগিফরাত কামনা করিছ এবং পিরবােরর সকেলর �িত গভীর সমেবদনা জানাি�।  
 

স�ািনত নগরবাসী, 
 

এ �রােগর �িতেষধক আিব�ত না হওয়া পয �� আমােদর অত�� �ধ�� ও সাহিসকতার সােথ এ পিরি�িত �মাকােবলা করেত হেব। নারায়ণগ� িস� 
কেপ �ােরশন এ পিরি�িত �মাকােবলায় সব �া�ক �চ�া কের যাে� । আমােদর �ািপত কে�াল�ম �িতিদন ত�েসবা িদেয় যাে� । িতন� অ�েলর 
জ� �থক ০৩ � �মিডেকল �ম িনয়িমত �টিলেফােনর মা�েম �া��েসবা সহ বািড়-বািড় িগেয় ন�না সং�েহর কাজ করেছ । এ পয �� আমােদর 
�মিডেকল �েমর মা�েম ৫১১ জেনর ন�না সং�হ করা হেয়েছ যার মে� ১২৯ জেনর কেরানা পেজ�ভ িচি�ত হেয়েছ। আমরা লাশ দাফন-
কাফন/সৎকােরর জ� �িত� ওয়ােড � কিম� গঠন করিছ । ইেতামে� কাউি�লরেদর সহেযািগতায় িস� কেপ �ােরশেনর সািব �ক �ব�াপনায় লাশ 
দাফন-কাফন / সৎকার কাজ করা হে� । নগরীেত িনয়িমত জীবা�নাশক পািন িছটােনা হে� । পির�ার-পির�� ও মশক িনধন কায ��ম অ�াহত 
রেয়েছ । সেচতনতা�লক �চারণা চলমান রেয়েছ।  
 

ি�য় নগরবাসী, 
 

আিম জািন লক-ডাউন অব�ায় আপনারা অেনেকই মানেবতর জীবন-যাপন করেছন । িবেশষ কের কম �হীন িদন ম�র, িরকসা-ভ�ান চালক, হকার, 
গােম ��স কম� ভাই-�বােনরা অেনক কে� রেয়েছন । িক� মহামাির এই ভাইরাস �থেক �বে� থাকার উপায় িনজ ঘের থাকা। িনেজ সেচতন থা�ন 
অ�েক সং�মণ �রােধ িবরত রা�ন। তাই আপনােদর িবনীতভােব অ�েরাধ করিছ, আপনারা ঘের থা�ন,িবেশষ �েয়াজন ছাড়া ঘর �থেক �বর হেবন 
না। সরকারী িনেদ �শনা �মেন চ�ন। আপনারা যােত অনাহাের না থােকন তার জ� বাংলােদশ সরকােরর পাশাপািশ অেনক জন�িতিনিধ, িবিভ� 
রাজৈনিতক/সামািজক �ি�বগ � সহায়তা কের যাে�। আমােদর মা�েম দির� জনেগাি�েক সহায়তা করার জ� িবিভ� �ি�/�িত�ান সাহাে�র 
হাত বািড়েয়েছন। আিম সকেলর �িত �ত�তা জানাি�। আমরা ইেতামে� িস� কেপ �ােরশেনর ২৭� ওয়ােড �র ৩৬ জন কাউি�লরেদর 
সহেযািগতায় �ায় ১,০৮,০০০ ( এক ল� আট হাজার ) �ঃ�, হতদির� মা�েষর তািলকা ��ত কেরিছ এবং কাউি�লরেদর মা�েম চািহদা অ�যায়ী  
ন�ন কের আরও এই তািলকায় �� করিছ। 
 

মাননীয় �ধানম�ীর মানিবক সহায়তা কম ��িচর আওতায় গত ২৬ মাচ � �থেক ২৮ এি�ল ২০২০ ি�ঃ পয �� �মাট ৪১০.৮২ �ম.টন চাল ও আ�ষাি�ক 
খা�সাম�ী ও িশ�খা� �েয়র জ� ১৯,৫৯,৮০০/- (ঊিনশ ল� ঊনষাট হাজার আটশত) টাকা �� আয়, �ঃ� ও কম �হীন মা�েষর মােঝ িবতরেণর 
জ� বরা� পাওয়া িগেয়েছ। �া� বরাে�র চােলর সােথ আ�ষাি�ক খা� সাম�ী �য় কের তািলকায় অ�ািধকার িভি�েত ৪১০৮২ � পিরবার �ক 
খা� সরবরাহসহ ৮৫০ � পিরবার �ক িশ�খা� কাউি�লর এবং িস� কেপ �ােরশেনর কম �কত�ার মা�েম সরকারী িনেদ �শনা �মেন খা� সরবরাহ 
কেরিছ। ইেতামে� আেরা ৮০ �ম.টন চাল বরা� পাওয়া িগেয়েছ যা উে�ালণ কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। বরা� �াি� সােপে� এ কায ��ম 
অ�াহত থাকেব।  
 

স�ািনত নগরবাসী , 
 

ইেতামে� সকল কাউি�লর এবং কম �কত�া-কম �চারীগণ ও পির�� কম�েদর �ি�গত �র�া সাম�ী সরবরাহ করা হেয়েছ। এ পিরি�িত 
�মাকােবলায় আমােদর সকল কাউি�লর এবং কম �কত�া-কম �চারীগণ ভাইরাস আ�াে�র �িঁক িনেয় িদন-রাত িনরলসভােব �সবা িদেয় যাে�। তাই 
আপনােদর কােছ অ�েরাধ, আপনারা �ধেয �র সােথ আমােদর সহেযািগতা ক�ন এবং দািয়�শীল আচরেণর মা�েম সকলেক কােজ উ�ু� ক�ন। 
 

ি�য় ধম ��াণ �সলমান ভাই-�বােনরা , 
 

�সলমানেদর জ� রমজান মাস অত�� তাৎপয ��ণ �। িব� মানবতার নবী হযরত �মাহা�দ (সাঃ) আমােদর িশ�া িদেয়েছন মানব �সবাই পরম ধম �। 
আমরা সকেল মানিবক আচরেণর মা�েম সাম�� অ�যায়ী মা�েষর পােশ দ�ড়াই । এই মােস মহান রা�লু আলামীন জাহা�ােমর শাি� ব� রােখন। 
ইনশাআ�াহ আমােদর এ িবপদ �থেকও র�া করেবন । তাই আ�ন আমরা সকেল িমেল এবাদেতর মা�েম মহান আ�াহ রা�লু আলািমন এর কােছ 
এ মহামাির �থেক �ি�র জ� �াথ �না কির এবং মহান আ�াহ তায়ালা আমােদর সকল-�ক রহমত, মাগিফরাত ও নাজাত নিসব ক�ক। আপনারা 
সবাই ঘের থা�ন এবং কেরানা সং�মণ �রােধ সামািজক ��� বজায় রা�ন।  
 
আ�াহ সকেলর ম�ল ক�ক।  
 
 
ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী 
�ময়র 
নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন 

Ò†kL nvwmbvi g~jbxwZ 
MÖvg kn‡ii DbœwZÓ 

 


