চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
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চট্টগ্রাম জেলা আইনেীবী কর ানা বুধ স্থাপরন জময়
কর ানা বুথ সক্রংমণ জ ারধ একটি সহায়ক অবলম্বন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মোজউল কসেম মচৌধুেী আজ বুধবাে িকারল আদালত ভবন চত্বরে চট্টগ্রাম মজলা
আইনজীবী িসমসতে কততক
প স্থাস্ত মকাসভড-১৯ করোনা বুথ উরবাধন করেন। এ িময় সতসন বরলন, মকাসভড-১৯ এে ক্রম
বধমান
প
িংক্রমণ মেকারত িেকাসে িেকাসে উরদযারগে ্াশা্াসশ িমাজজক উরদযারগে গুরুত্ব অ্সেিীম। আদালত ভবন
এলাকায় সনতয কা ক্ররম
প
জনিমাগম অসধকয থারকই ্সেসস্থসতগত কােরণ আদালরতে কা ক্রম
প
িীসমত হরলও গুরুত্ব
সবরবচনায় মেত্র সবরশরে আদালরতে কা ক্রম
প
চলরে। তাই এখারন আরগে মচরয় কম হরলও সবচােক, আইনজীবী ও সবচাে
সাথীরদে চলাচল আরে। এ জরনয াো এখারন আিা- াওয়া কেরেন তারদে ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলরত হরব এবং এখারন
চােটি স্থাস্ত করোনা বুথ িংক্রমন মোরধ একটি িহায়ক অবলম্বন। সতসন আইনজীবী িসমসতে মনততবতন্দরক স্থাস্ত
করোনা বুথগুরলা মদখভারলে অনুরোধ জানান।
এিময় উ্সস্থত সেরলন-চট্টগ্রাম মজলা আইনজীবী িসমসতে িভা্সত এড. এনামুল হক, িাধােণ িম্পাদক এড.
এ.এইচ.এম জজয়াউজিন, িারবক িভা্সত এড. মশখ ইফরতখাে িাইমুল মচৌধুেী, এড. চন্দন দাশ, এড. মজজবুল হক
িারবক িাধােণ িম্পাদক এড. আইয়ুব খান, এড. এম.এ নারিে, এড. আবু হাসনফ, এড. মােফুল আলম, এড. ফারতমা
মহরলন, এড. মজাহাো মবগম নুসনয়া সমুখ।
অনুষ্ঠারন মশরে মময়ে মিানালী বযাংক আদালাত শাখায় ্সেদশনপ করেন। মি িময় বযাংরকে বযাবস্থা্ক মমা. মালকুতু ে
েহমারনে মনততরত্ব িকল কমকতপ
প া-কমচােীগণ
প
মময়েরক ফুরলল শুরভচ্ছা জানান।
সল্টর ালা ক্রসসং পশু বাো উরবাধনকারল জময়
স কাস সনরদেশনা ও স্বাস্থযসবসধ না মানরল
চ ম মূলয সদরে হরব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ বুধবাে সবরকরল নগেীে িল্টরগালা ক্রসিংরয়
মকােবানীে ্শুে হাি উরবাধন কারল বরলন, ¯^াাস্থযসবসধ ও িেকাসে সনরদপশনা মমরনই ্শু মবচা-মকনা চলরব। চলমান
করোনা িংক্রমণ ্সেসস্থসতে উর্ধ্গসতে
প
কেরণ মকােবানীে ্শুে বাজারে সশািন ও চসিরকে িবাত্মক
প
িতপক নজেদােী
েরয়রে। তাই মকান সবচুযসত বা সনয়মনীসত ্ালরন বযতযয় ঘিরল বাজাে কতত্
প েরক চেম মূলয সদরত হরব। এ মেরত্র মকান
োড় মদয়া হরব না। এই িময় উ্সস্থত সেরলন- চসিক কাউজিলে মগালাম মমাহাম্মদ মচৌধুেী, জজয়াউল হক িুমন, মমা.
আবদুল মান্নন, মমা. মমােরশদ আলী, ইজাোদাে আবু োরল জুরয়ল। মময়ে আরো বরলন, করোনাে সবতীয় মেউরয়ে সবরু্
সভারব ্সেসস্থসত ক্রমঅবনসত শীল। িাধােণ মানুরেে জীবন ও জীসকবাে কথা সবরবচনা করে িেকাে লক ডাউন শীসতল
কেরলও তা মকান অবস্থায় অবরহলা কো ারব না।
সবএসআ এম-এ ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণকারল জময়
মানসবক দায়বদ্ধো সমােরক পস শুদ্ধ কর
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িমারজে সবত্তবান মেসণে অজজপত িম্পরদ
গেীরবেও হক েরয়রে। গেীব মানুরেে সতযে ও ্রোে েরম াো সবত্তবান হরয়রেন তারদে সসতদারনে িময়
করোনাকাল। এই সসতদান সদরত াো এসগরয় এরিরেন তারদে সসত মহান আল্লাহ তালাে েহমত-বেকত বসেতপ হরব। আজ
বুধবাে িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী ভবরন তাাঁে কা ালরয়
প
করোনাকারল কমচপ ু যত ও দুুঃস্থযরদে মারে সদারনে জনয
সবএিআেএম’ে ত্রাণ িামগ্রী গ্রহণকারল এ কথা বরলন।
সতসন আরো বরলন, ম -মকান ধেরণে দুর াগ প ও মহামােী মমাকারবলায় িেকাসে িহায়তা ও সরণাদনাে ্াশা্াসশ
মবিেকােী সসতষ্ঠান, বযজি ও িামাজজক উরদযাগ অরনকাংরশ ফলসিু। িব মচরয় বড় কথা মানসবক দায়বদ্ধতা িমাজরক
শুদ্ধ ও ্সেত্রাণ মদয়। মময়রেে কারে সবএিআেএম’ে ্রে ত্রাণ হস্তান্তে করেন সশািসনক সধান এ.মক.এম
িাইফউজিন খান, বযবস্থা্ক জসহরুজিন মমাহাম্মদ ইমরুল কারয়ি।
এিময় উ্সস্থত সেরলন-ওয়াডপ কাউজিলে শশবাল দাশ িুমন ও মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম সমুখ।

পস বহণ শ্রসমকরদ মারে প্রধানমন্ত্রী উপহা সবে ণকারল জময়
কর ানাকারল কমচযে যে মানুরে দুর্ো লাঘরব
পারশ দাড়ারনা মানসবক দাসয়ত্ব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী িাইগাে্ািস্থ বািাসে সহল িম্মুরখ আজ বুধবাে িকারল
্সেবহণ েসমকরদে মারে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা সদত্ত উ্হাে িামগ্রী তু রল মদন। সতসন বরলন, িেকাে বাস্তব
্সেরসসেত সবরবচনায় লকডাউন সশসথল ও করোে কেরত ারচ্ছ। এত অরনরকে কষ্ট হরচ্ছ, জীসবকা ্থ বন্ধ হরত ারচ্ছ।
তারব জীবন বাাঁচারত হরল সনরজে ও ্সেবারেে িুেো দেকাে। িামসয়ক এই কষ্ট লাঘরব সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে এই
উ্হাে রথষ্ট না হরলও আ্াতত: ¯^জস্তদায়ক। আমোও থািাধয মচষ্টা কেরবা করোনা কারল কমচপ ু যত মানুরেে দুরভপাগ
লাঘরব িকরলে ্ারশ দাাঁড়ারত। মি িময় উ্সস্থত সেরলন-ওয়াডপ কাউজিলে শশবাল দাশ িুমন, মময়রেে একান্ত িসচব
মুহাম্মদ আবুল হারশম, চসিক সধান ্সেচ্ছন্ন কমকতপ
প া িসফকুল মান্নান সিজিকী স শু, উ্-সধন ্সেচ্ছন্ন কমকতপ
প া
মমারশদুপ ল আলম মচৌধুেী, চট্টগ্রাম মহানগে িড়ক ্সেবহন েসমক লীগ িভা্সত মমা. সমনহাজ, িাধােণ িম্পাদক কসলম
মশখ, জজয়াউে েহমান, আরনায়াে মহারিন, সমুখ।
চসসরক ভ্রামযমান আদালে পস চাসলে
সিল সমল ও কাঠ ড় এলাকায় অববধ পশু হাি
বসারনা দারয় ৩ বযক্তিরক েস মানা
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরদযারগ আজ বুধবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাণ আদালত ্সেচাসলত হয়। সিটি
কর্ারেশরনে
প
সনবাহী
প মযাজজরেি মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মফেরদৌরিে মনততরত্ব নগেীে
্রতঙ্গা থানাধীন সিল সমল বাজাে ও কােগড় এলাকায় অববধভারব মকােবানীে ্শু সবজক্রে সবরুরদ্ধ অসভ ান ্সেচালনা
করেন। এই িময় অববধভারব খাইন বাসনরয় ্শু সবজক্রে দারয় সতনটি খাইন মাসলকরক ২৫ হাজাে িাকা জসেমানা আদায়
করেন এবং দ্রুত িমরয়ে মরধয কর্ারেশরনে
প
সনধাসেত
প
মকােবানীে হারি ্শুগুসল সনরয় াওয়াে জনয সনরদপশনা সদান
করেন। অসভ ারন মযজজরিি ্থচােীরদে মারে মাস্ক সবতেণ করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরদপশনা
সদান করে। করোনা ভাইোি সসতরোধ করে ও নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ িম্পরকপ িরচতন কোে লরে চসিরকে ভ্রামযমান
আদালত অবযাহত থাকরব। অসভ ারন মযাজজরেিগণরক িহায়তা করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসশ¬ষ্ট সবভারগে কমকতপ
প াকমচােী
প
ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ িদিয বতন্দ।
সংবাদদাো
স্বােসেত/প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রঅসতসেি দাসয়ত্ব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩

