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লালখান বাজার ওয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সমাগ্রি গ্রবতরণকার্ল মময়র
কর্রানাকার্ল মেখ হাগ্রসনা মানবতার্বাধর্ক জািত কর্রর্েন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকারল
নগেীে সনন্ম আরয়ে সসিটি সব্ন্ন মানুরেে হারি সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে উ্হাে িামগ্রী
সদান উরদযাগ আ্দকালীন ্সেসিসিরি মানসবকিা মবাধ িবাে মারে জাগ্রি হরে।
িাম্প্রসিককারল কটিন িময়গুরলারি সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা কাউরক ারি অভূ ক্ত থাকরি
না হয় মি-জনয ম মানসবক সয়াি চাসলরয়রেন িা িাো সবরে সশংসিি। সিসন বরলন, বিপমান
কটিন দুুঃিমরয়ে িু লনায় অসিু ল হরলও এই ক াক্ররম
প
মেদ ্ড়রব না। এে বাইরে চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন
প
কিত্
প ক্ষ, কাউন্সিলে এবং িংগিরনে িকল স্তরেে মনিাো নগেীে সব্ন্ন
আিপমানবিাে ্ারশ সনরজে িামথযপ উজাে করে মদরব। সিসন আজ মিামবাে নগেীে ১৪নং
লালখান বাজে ওয়ারডপ কমচপ ু যি অসধবািী ্সেবারেে মারে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে মদয়া
উ্হাে ও ত্রাণ িামগ্রী সবিেণকারল একথা বরলন।
সিসন আরো বরলন, করোনাে সিিীয় মেউরয়ে সবরূ্ সভারব ্সেসিসি ক্রম অবনসিশীল। ম মকান ভারব িম্বসনি উরদযাগ ও িরচিনিায় ্সেসিসি সনয়ন্ত্ররণ মেরখ িামাল মদয়াে দুজয়
প
সহম্মি অজপন কেরি হরব। এ বযা্ারে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িন্সক্রয় ও সস্তুি েরয়রে।
চসিক ¯^াািয সবভাগ ্সেচাসলি আইরিারলশন মিন্টাে মকাসভড-১৯ আক্রান্তরদে সবনা মূরলয
িব ধেরণে সচসকৎিা িহায়িা মদয়াে জনয সস্তুি োখা হরয়রে। এখারন অন্সিরজনিহ ওেুধ ও
সচসকৎিা িেঞ্জারমে ্ া)
প মওজুদও েরয়রে এবং সচসকৎিক নাি প ও স্বািযকমীগণ মিবা
সদারন সনরয়ান্সজি আরে। সিসন টিকা গ্রহরণে জনয সনবন্ধন কা ক্ররম
প
নগেবািীরক
িহর াসগিা ও আগ্রহ বাড়ারি কাউন্সিলেরদে সসি অনুরোধ জানান।
লালখান বাজাে ওয়াডপি শহীদ নগে স্কুল সাঙ্গরণ সধানমন্ত্রীে উ্হাে িামগ্রী সবিেণ
অনুষ্ঠারন সবরশে অসিসথে বক্তবয োরখন-চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে সচাে ও
সকাশনা িম্পাদক আলহাজ্ব শসিকুল ইিলাম িারুক, ওয়াডপ কাউন্সিলে আবুল হািনাি
মমা. মবলাল, িংেসক্ষি কাউন্সিলে আঞ্জুমান আো। উ্সিি সেরলন-ম্শাজীবী মনিা
আমজাদ মহারিন হাজােী, িুেি কুমাে মচৌধুেী, আবদুল কারদে, ইকবাল মহারিন, শওকি
মহারিন, মমাজারম্মল মহারিন, সবেন্সজৎ মচৌধুেী, সমজানুে েহমান সমুখ।
গ্রসএনজজ চালকর্ের মার্ে উপহার সমাগ্রি গ্রবতরণ কর্রন-মময়র
পগ্ররগ্রিগ্রতই কর্ ার লক ডাউর্ন মের্ত বাধয কর্রর্ে
নগেীে ৮নং শুলকবহে ওয়ারডপ করোনাকারল কমহীন
প
সিএনন্সজ চালকরদে মারধয
সধানমন্ত্রীে উ্হাে ও ত্রাণ িামগ্রী সদানকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা.
মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা জীবন ও জীসবকাে চাকারক িচল
োখরি চান সকন্তু ্সেন্সস্তসি বাধয করেরে বরলই করিাে লকডাউন োড়া উ্ায় সেরলা না। মি
মক্ষরত্রও োড় মদয়া হরয়রে, িরব আরগ মিা জীবন, ্সেই জীসবকা। িাই জীবন েক্ষায় া সকেু

দেেকাে িেকাে িাই কেরে। াো কমচপ ু যি হরয় জীসবকা হাসেরয়রেন িারদও ্ারশ িেকাে
আরে এবং আমোও আসে। সিসন এক মিামবাে সবরকরল নগেীে শুলকবহে ওয়াডপি একটি
কসমউসনটি মিন্টারে সধানমন্ত্রীে উ্হাে ও ত্রাণ সবিেণকারল একথা বরলন।
সিসন মাদক ও িন্ত্রারিে সবরুরে গণসসিরোধ গরড় মিালাে আহবান জাসনরয় বরলন,
মহানগেীরি এই দু’টি অ্োধ দতশযমান হরে। ্সেসিসিে ির ারগ এই দু’টি অ্োরধ সবণিা
করোনাে মচরয়ও ভয়াবহ হরি ্ারে। িাই এে সবরুরে িাধােণ মানুে ও সশািনরক ন্সজরো
িলারেি নীসিরি অবস্তান কেরি হরব।
শুলকবহে ওয়াডপ কাউন্সিলে ও চসিক সবদুযৎ ও ্াসন িায়ী কসমটিে মচয়ােমযান মমাুঃ
মমােরশদ আলম'ে িভা্সিরে অনুষ্ঠারন সবরশে অসিসথ সহরিরব বক্তবয োরখন চসিক
্যারনল মময়ে সগয়াি উন্সিন। অনযারনযে মরধয মুোদ্ুে ইউসনি আওয়ামীলীরগে িভা্সি
কসিল উন্সিন মখাকন, আওয়ামীলীগ মনিা মশখ িেওয়াদী, এম.এ িারহে, িীনবন্ধু দাশ, মমাুঃ
মহারিইন, এম.এ মান্নান খান, মহারিন মমাহাম্মদ মািুদ, অসহদ মচৌধুেী মুন্সক্ত, হারুনুে েসশদ
িদপ াে, আিাদ িদপ াে, নজরুল ইিলাম, সসয়লাল মগাস্বামী, মমাুঃ শাহজাহান, িালাউন্সিন মলদু,
ুবলীগ মনিা ইিরিখাে হািান মবনন্সজে, মািুদ খান, আওয়ামীলীগ মনিা মমাুঃ ম‚ো, শম্বু
দাশ, ুবলীগ মনিা িাইিুল মান্নান সশমুল, মমাুঃ হাসববুে েহমান, মমাুঃ জারবদ, ন‚ে মমাহাম্মদ,
আইয়ুব খান, মামুনুে েশীদ, ইকবাল মহারিন, োত্রলীগ মনিা মমাজারম্মল হক জারবদ,
মিৌসিি আহরমদ ন‚ে উ্সিি সেরলন।
সরকাগ্রর স্বািযগ্রবগ্রধ মার্নত চগ্রসর্কর ভ্রামযমান আোলত পগ্ররচাগ্রলত
স্বািযগ্রবগ্রধ উর্পক্ষা করায় ১২ বযজির্ক জগ্ররমানা
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ আজ মিামবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাণ
আদালি ্সেচাসলি হয়। সিটি কর্ারেশরনে
প
সনবাহী
প মযান্সজরেি মারুিা মবগম মনলী ও
মেশাল মযান্সজরেি জাহানাো মিেরদৌরিে মনিতরে নগেীে ঈদগাাঁহ, নয়াবাজাে সবেরোড,
হাসলশহে মোড, িবুজবাগ, িইল্ল্যািলী বাজাে, হাসলশহে হাউন্সজং এরেি ও িোই্াড়া
এলাকায় করোনাভাইোি জসনি মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে স্বািযসবসধ অমানয কোয় ১২টি
মামলা রুজু ্ূবক
প ১২ বযন্সক্তরক ১ হাজাে ৫শি িাকা জসেমানা কো হয়। অসভ ানকারল
মযন্সজরেিগণ ্থচােীরদে মারে মাস্ক সবিেণ করেন এবং নগেবািীরক স্বািযসবসধ মমরন
চলাে সনরদপ শনা সদান করে। করোনা ভাইোি সসিরোধ করে ও নগেবািীরক স্বািযসবসধ
িম্পরকপ িরচিন কোে লরক্ষ চসিরকে ভ্রামযমান আদালি অবযাহি থাকরব। অসভ ারন
মযান্সজরেিগণরক িহায়িা করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিষ্ট সবভারগে কমকিপ
প া-কমচােী
প
ও
চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ িদিযবতন্দ।
সংবােোতা
স্বাক্ষসেি/প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকিপ
প া প্রঅসিসেক্ত দাসয়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩

