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শুলকবহর ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র ববতরণকার্ল মেয়র 

উন্নয়ন অগগবতর অদেয শক্তির্ক থাবের্য় 

মদয়ার অপর্েষ্টা রুখর্ত হর্ব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, জ্ঞাংলারেশ আজ অর্ পননসিক অগ্রগসিে মানেরে উন্নয়নশীল মেরশে ম পাো 

অজপন করেরে। এ ধাো অজ্ঞযহি োখরি ্ােরল আগামী ২০৪১িারলে মরধয জ্ঞাংলারেশ সজ্ঞরেে উন্নি মেরশে কািারে স্থান ্ারজ্ঞ। জ্ঞাংলারেরশে অগ্রগসিে এ 

অেময ধাোরক র্াসমরয় মেয়াে জনয একটি মহল মেরশ-সজ্ঞরেরশ ষড় রেে সল) েরয়রে। জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধ িনয়া সধানমেী মশখ হাসিনা ও আওয়ামী লীরগে িযাগী 

মনিা-কমীো  িসেন জীসজ্ঞি র্াকরজ্ঞ এই ষড় ে িাো রুরখ োাঁড়ারজ্ঞ এজ্ঞং ষড় ে কােীরেে এই ঘৃনয অ্রচষ্টা মকানসেন িফল হরি মেরজ্ঞ না। আজ শসনজ্ঞাে 

িকারল মুোে্ুেস্থ একটি কসমউসনটি মিন্টারে জনক-জননী ওরলফরয়াে ফাউরেশরনে উরেযারগ শীিািপ মানুরষে মারে কম্বল সজ্ঞিেণকারল সধান 

অসিসর্ে জ্ঞক্তরজ্ঞয সিসন একর্া জ্ঞরলন।   

জনক-জননী ওয়রলফরয়াে ফাউরেশরনে সনজ্ঞ পাহী ফসেে মাহমুরেে িভা্ সিরে শুলকজ্ঞহে ওয় পাড আওয়ামী লীগরে িাধােণ িম্পােক মশখ িেওয়ােীে 

্েসচালনায় অনুটিি িভায় জ্ঞসশরষ অিসর্সে জ্ঞক্তজ্ঞয োরখন ওয়াডপ কাউন্সিলে এম. আশোফুল আলম, নূে মমাস্তফা টিনু, শুলকজ্ঞহে ওয়াডপ আওয়ামী লীগ 

িভা্ সি আসিকুে েহমান,  ুজ্ঞলীগ মনিা শরখ নাসেে আহমে, মেরলায়াে মহারিন মেলু, হাজী মমাহাম্মে ইব্রাসহম, মহারিন িেওয়ােী, আশোফুল গসন, 

আকিাে ফারুক, মিৌসহেুল আরনায়াে মিন্িু, এি.এম ওয়াজরে সমুখ।  

কম্বল সজ্ঞিেণ অনুিারন মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আরো জ্ঞরলন, িীব্র শীি েসেদ্র জনরগািীরক মভাগাসিরি মফরল ও অিহায় করে মিারল। িাই 

হিেসেদ্র শীিািপরেে সসি িহানুভূসিে হাি িম্প্রিাসেি করে িারেে ্ারশ োাঁড়ারনা িকরলে ননসিক োসয়ে জ্ঞরল আসম মরন কসে। এই শীিগ্রস্থ মানুরষে 

িাহা য ও  মিজ্ঞা কোই মানজ্ঞিা। এ মানজ্ঞিাে োসয়ে মজ্ঞাধ মর্রক জনক-জননী ফাউরেশন কিৃপ্ ক্ষ শীিািপ মানুরষে মারে িাহার যে হাি জ্ঞাসড়রয় সেরয়রে 

জ্ঞরল িারেেরক আিসেক অসভজ্ঞােন জানাই। 

এোড়াও মময়ে আরো জ্ঞরলন, করোনা িংক্রমরনে নিুন ধেন অসমক্রন মমাকারজ্ঞলায় নগেজ্ঞািীরক িরচিন হরি হরজ্ঞ এজ্ঞং িেকাসে সজ্ঞসধসনরষধ মমরন 

চলাচল করে মাস্ক ্োিহ জু্ঞষ্টাে মডাজ গ্রহরণ আগ্রহী হরি হরজ্ঞ। আমো িরচিন হরলই এই মহামাসে মর্রক েক্ষা ্ারজ্ঞা। ্রে সিসন জনক-জননী 

ওরলফরয়াে ফাউরেশরনে শীিজ্ঞস্ত্র সজ্ঞিেণ করেন।  

 

  

েবিক ভ্রােযোণ আদালত 

িরকাবর বনর্েধাজ্ঞা না মের্ন খাবার পবরর্বশন করায় 

নগরীর বববিন্ন মরষু্টর্নন্টর্ক ৪৪ হাজার টাকা জবরোন 

 

 

চট্টগ্রাম সিটি কের্ারেশরনে উরেযারগ আজ শসনজ্ঞাে মহানগে এলাকায় মমাজ্ঞাইল মকািপ ্সেচাসলি হয়। চিসক সনজ্ঞ পাহী মযান্সজরেি মারুফা মজ্ঞগম মনলী’ে 

মনিৃরে এই মমাজ্ঞাইল মকপাি মকাসভড-১৯ করোনাভাইোি সনয়েরণে লরক্ষ িেকাে মঘাসষি সজ্ঞসধসনরষধ না মানায় ও গ্রাহকরেে টিকা িনে না মেরখ 

মেি্িুরেরন্ট খাজ্ঞাে ্সেরজ্ঞশন কোয় আগ্রাজ্ঞােস্থ মিন্ট মাটিপন মহারিরলে জ্ঞরনসে মেি্িুরেন্টরক ৫ হাজাে, সিলভাে সু্পনরক ৫ হাজাে, সে ক্াে চসমনীরক  ৫ 

হাজাে, কান্সি ডাইনরক ৫ হাজাে, ওসেরয়ন্ট মেি্িুরেন্টরক ৫ হাজাে ওয়ািা মমারড় কুিুম জ্ঞাসড় মেি্িুরেন্টরক ৫ হাজাে, গ্রযাে মমাগলরক ৫ হাজাে, 

োম্াড়াস্থ হান্সেরক ৫ হাজাে, োজ্ঞারক ৩ হাজাে িাকািহ িজ্ঞ পরমাি ১২ টি মামলা রুজ ু্ূজ্ঞ পক ৪৪ হাজাে ২ শি িাকা জসেমানা আোয় কো হয়।  

এই িময় গ্রাহকরেে টিকা িনে ও মাস্ক ্োে সজ্ঞষয় সনন্সিি কোে জনয মেি্িুরেন্ট মাসলকরেে সনেশ পনা সোন কো হয় এজ্ঞং জনিাধােণরক স্বাস্থয সজ্ঞসধ 

মমরন চলাে সজ্ঞষরয়ও িরচিন কো হয়। এ িময় মযাজসেরিরক িহায়িা কেরন িটিস  কপর্ােরশনরে কপমকপিা-কপমচােী ও মরররা্ লটিন ্ুলসশ । 
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