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সি.এন.জি ও অট ো ট টপো চোলকটের মোটে প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর সিতরণকোটল টময়র
লকডোউটন ভু ক্তটভোগীটের পোটে িরকোর ও চসিক থোকটি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনা অসিমাসেে কােরে সি.এন.জজ চালকো
কমহীন
প
হরয় করে আরেন। িারেে কে লাঘরব িামর্থযবানরেে
প
এসগরয় আিরি হরব এিাই মানসবকিা। সধানমন্ত্রী কমহীনরেে
প
জনয ম সরোেনা সেরয় ারেন িাে ম ন িটিক বযবহাে হয় মিসেরকও নজে োখরি হরব। লকডাউরন ভু ক্তরভাগীরেে ্ারশ
িেকাে আরে এবং চসিকও ্ারশ র্থাকরব। আজ বৃহস্পসিবাে িকারল িাইগাে ্ািস্থ চসিক সবন্নাঘাি সকল্প িংলগ্ন চত্ত¡মে
করোনাকারল চট্টগ্রারমে িমাসয়ক ক্ষসিগ্রস্থ সি.এন.জজ ও অরিা মিরপা চালকরেে মারে সধানমন্ত্রীে উ্হাে (অর্থ প িহায়িা)
সবিেরে সধান অসিসর্থে বক্তরবয সিসন এ কর্থা বরলন। বাংলারেশ অরিাসেক্সা ও অরিা মিরপা শ্রসমক লীগ চট্টগ্রাম মহানগে
শাখাে িভা্সি মমা. ওিমান গসেে িভা্সিরে অনুটিি িভায় আরো বক্তবয োরখন মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল
হারশম, সনবাহী
প সরকৌশলী সমজপা ফজলুল কারেে, শ্রসমক মনিা মমা. িাইফুল ইিলাম, িুভাষ নার্থ, মমা. কা)ান, মমা. জসিম, শাহ
আলম সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, আিন্ন ঈেুল আ হারক িামরন মেরখ িেকাে লকডাউন আ্ািি ২২ জুলাই ্ ন্ত
প সশসর্থল করেরে। এই
সশসর্থলিা মারন মব্রোয়া হওয়া নয়। সিসন িকল ধেরেে ¯^াাস্থযসবসধ মমরন সনরজরক িুেসক্ষি মেরখ অরনযে িুেক্ষাও সনজিি
কেরি আহŸাান জানান। সিসন মকােবারনে িময় ্শুে বজপয সনসেপে জায়গায় োখা এবং নগেীরক ্সেস্কাে-্সেেন্ন োখাে
বযা্ারে েৃঢ় ভূ সমকা োখাে জনয আহŸাান জানান। সিঙ্গক্ররম জলাবদ্ধিা সনরয় সিসন বরলন, আমারেে মোরষ আমো কে
্াজে। প্লাসিরকে মবািল, ্সলসর্থন ত্রিত্র না মফরল ডািসবরন মফলাে জনয নগেবািীে সসি আহŸাান জানান। সিসন োসব
করে বরলন, আসম িাধােে মানুরষে মময়ে, মকান সনসেপে মশ্রেীে নই। ম মকান অসভর াগ বা সরয়াজন হরল সনিঃশরকারচ িা
জানারবন, আ্নারেে জনয আমাে েেজা িব িময় মখালা র্থাকরব। এ িময় ¯^াাস্থয িুেক্ষা িামগ্রী মাস্ক ও িাবান সবিেে কো
হয়।
টময়টরর কোটে ওয়োিোর এম.সড-এর
১৪ টকোট
োকোর টচক হস্তোন্তর
আজ বৃহস্পসিবাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে কারে মোড কাটিং বাবে ওয়ািাে
এম.সড সরকৌশলী এ.মক.এম ফজলুল্লাহ ১৪ মকাটি ২১ লক্ষ িাকাে মচক হস্তান্তে করেন। এ িময় ্যারনল মময়ে মমা.
সগয়ািউজিন, সধান সনবাহী
প কমকিপা
প
মমাহাম্মে শহীেুল আলম, সধান োজ¯^ কমকিপা
প
মমা. নজরুল ইিলাম, সধান সরকৌশলী
েসফকুল ইিলাম, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, অসিসেক্ত সধান সহিাব েক্ষে কমকিপা
প
মমা. হুমায়ুন কসবে
মচৌধুেী, ওয়ািাে সড.এম.সড (সশািন) িারহো মফেরেৌি, সড.এম.সড (অর্থ)প শামিুল আলম, সধান সরকৌশলী মকিুে আলম,
সকল্প ্সেচালক মমা. আসেফুল ইিলাম উ্সস্থি সেরলন। এ িময় মময়ে বরলন, িমš^ময়ে সবকল্প মনই, চসিক ও ওয়ািা
িমšসা^িভারব কাজ কেরল জনেুরভপাগ অরনকাংরশ লাঘব হরব। এ বযা্ারে সিসন িকল মিবা িংস্থাে িহর াসগিা কামনা
করেন।
চসিক পসরটিে স্থোয়ী কসমট র িভোয় িক্তোরো
টরলওটয়র িোয়গোয় টি-িরকোসর হোিপোতোল
স্থোপনো লুন্ঠনিৃসির অপপ্রয়োি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উন্নয়ন ও িুেক্ষা সবষয়ক স্থায়ী কসমটিে িভায় বযক্তো নয়নাসভোম সি.আে.সব’ে মেলওরয়ে জায়গায়
মব-িেকাসে উরেযারগ হাি্ািাল ও মমসডরকল করলজ সনমারেে
প
্সেকল্পনা নগেীে সাকৃসিক ননিগ প ও মিৌন্দ যহানীে
প
ফাাঁি
সহরিরব অবসহি করেরে। চট্টগ্রাম মেলওরয়ে ৫০ শ যাসবসশে বক্ষ বযাসধ ও ৫০ িাধােে শ যাে হাি্ািাল েরয়রে। এ
হাি্ািালটিরক সবরশষাসয়ি হাি্ািাল সহরিরব গরে না িু রল একটি মব িেকাসে সসিিানরক ৫০০ শ যাে হাি্ািাল ও
মমসডরকল করলজ সনমারেে
প
্ায়িাো মমরন মনয়া ায় না। িভায় বলা হয় চট্টগ্রাম মমররা্সলিন মািাে প্লযান ২০০৯ িারলে
অনুরেে সড.স্.এল-০৩ সিএইচ-০৩-০৮ মি বলা হরয়রে, সি.আে.সব’ে ভু সাকৃসিক উন্মুক্ত স্থানরক মকানভারব ্সেবিপন বা
্সেবধনপ কো ারব না। ঐসিহাসিক স্থারনে আরশ ্ারশ ম িকল নিু ন স্থা্না কো হরয়রে মিগুরলারক অ্িােে করে ্ িন
প
বান্ধব কেরি হরব। আরশ্ারশে বজস্ত ও কাাঁচা ঘেরক স্থানান্তে কেরি হরব। বিপমান সস্থি ম হাি্ািালটি আরে মিটিে
বযবস্থা্না উন্নি কেরি হরব সকন্তু মকান ধেরেে িম্প্রিােে কো ারব না। বাসেজজযক ও আবাসিক মকান স্থা্না কো ারব না।
এেই আরলারক িভায় সিদ্ধান্ত হয় ম , মািাে প্লযারনে অনুসলস্ িংসিে মন্ত্রনালয়, মময়ে, চউক ও ্সেরবশ অসধে)ে কা কে
প

বযবস্থা গ্রহরেে জনয মসেে কো হরব। িভায় আরো বলা হয়, হাি্ািাল ও সচসকৎিা মকন্দ্র সসিিায় অরনক বে বে মব-িেকাসে
সবসনরয়াগকােীরক নাম মাত্র মূরলয জায়গা সেরয়সেরলা িাধােে মানুরষে িুলরভ সচসকৎিা মিবা সাস)ে শিপ িার্রক্ষ। সকন্তু কা িপ
মেখা মগরে হাি্ািালগুরলা বাসেজজযক শ্রীবৃজদ্ধে ¯^াারর্থ পধনীক মশ্রেীে সচসকৎিা মকন্দ্র হরলও িাধােরেে সচসকৎিা মিবা সাস)ে
িুর াগ মনই। িাই িংগি কােরে সসিয়মান ম মেলওরয় সি.আে.সব নান্দসনক স্থারন মিই ধেরেে হাি্ািাল বাসনরয়
¯^াাস্থযরিবাে নারম লুন্ঠনবৃসত্তে আরেকটি স্থা্না কেরি চায়। আজ বৃহস্পসিবাে িকারল িাইগাে ্ািস্থ চসিক কা ালরয়
প
িসচরবে ে)রে ্সেরবশ উন্নয়ন ও িুেক্ষা স্থায়ী কসমটিে িভা্সি কাউজিলে নশবাল োশ িুমরনে িভা্সিরে ও িসচব খারলে
মাহমুরেে িঞ্চালনায় স্থায়ী কসমটিে িভায় বক্তবয োরখন কাউজিলে মমা. মমাবারেক আলী, মমা. শসফকুল ইিলাম, িংেসক্ষি
কাউজিলে রুমকী মিনগু), মফেরেৌসি আকবে ও নগে ্সেকল্পনাসবে আব্দুল্লাহ আল ওমে।
িোিুচী ও িয়টের মোটে প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর সিতরণকোটল টময়র
সিপন্ন মোনিতোয় পোটে েোাঁড়োটত
িকলটক এসগটয় আিটত হটি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িম্প্রসিকারল অসিমােীে মরিা কটিন িময়গুরলারি
কাউরক ারি অভু ক্ত র্থাকরি না হয় মিজনয সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা মানসবক সয়াি চাসলরয় ারেন, া আজ িাো সবরে
সশংসিি। বিপমান করোনাকালীন কটিন েুিঃিমরয় ম ্সেমাে িাহা য মেয়া েেকাে িা হয়রিা অসিু ল িরব আন্তসেকিা সনরয়
্ারশ োাঁোরনা এিাও বে ধেরেে সাস) বরল ধরে সনরি হরব। সিসন কসমউসনটি মিন্টাে বন্ধ র্থাকাে কােরে বাবুসচপ ও বয় এবং এ
কারজ িংসিে শ্রসমরকো সনোরুে কি ্ারেন উরল্লখ করে এই িকল শ্রসমকরেে ্ারশ সবত্তবানরেে এসগরয় আিাে আহŸাান
জানান। গিকাল বুধবাে সবরকরল নগেীে েীমা কসমউসনটি মিন্টারে মডরকারেশন মাসলক িসমসি ও কসমউসনটি মিন্টাে মাসলক
িসমসিে আরয়াজরন বাবুসচপ ও বয়রেে কারে সধানমন্ত্রীে উ্হাে সবিেেকারল সধান অসিসর্থে বক্িৃিায় সিসন এ কর্থা বরলন।
কসমউসনটি মিন্টাে মাসলক িসমসিে িভা্সি হাজী িাহাবুিীরনে িভা্সিরে অনুটিি অনুিারন বক্তবয োরখন মডরকারেশন
মাসলক িসমসিে িাধােে িপােক িারজেুল আলম মচৌধুেী সমলিন, উ্সস্থি সেরলন মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল
হারশম।
মময়ে আরো বরলন, করোনা মোবরল ্ েস্ত
ুপ
বাংলারেশ সার্থসমক ধাক্কা কাটিরয় ঘুরে োোরলও সিিীয় ধাক্কা আেও ভয়াবহ
হওয়ায় মভাগাসন্ত মবরেরে। সিসন এরি আিংসকি না হরয় িাহি সনরয় আবাে ঘুরে োোবাে শজক্ত িঞ্চয় কোে আহŸাান জানান।
েসিকুল হোিোন ও টমোস্তোটকর মৃতুুটত টময়টরর টেোক
বীে মুজক্তর াদ্ধা, বঙ্গবন্ধু হিযা সসিরশাধ মফাোরমে ুগ্ম আহŸাায়ক, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে িপােক মন্ডলীে
িারবক িেিয, আওয়ামী ব
ু লীরগে মকন্দ্রীয় কসমটিে িারবক িেিয ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী ুবলীরগে িারবক িাধােে
িপােক শসফকুল হািারনে মৃিুযরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী গভীে মশাক সকাশ
করেরেন।
এক মশাকবািপায় সিসন বরলন, মেহুম শসফকুল হািান বঙ্গবন্ধু আেসশক
প নিসনক সহরিরব আমৃিুয োজ্রর্থে অকুরিাভয় কান্ডােী
সেরলন। সনরলাভ
প ও সনেহকাে এই োজনীসিক কখরনা আেপশচু যি হনসন। িাাঁে মৃিুয োজননসিক অঙ্গরনে অ্ূেেীয় ক্ষসি হরলা।
মশাকবািপায় সিসন মেহুম শসফকুল হািারনে রূরহে মাগরফোি কামনা ও মশাক িন্ত) ্সেবারেে সসি িমরবেনা সকাশ
করেরেন।
অ্ে এক মশাক বািপায় মুজক্তর াদ্ধা ও োত্রলীরগে িারবক মকন্দ্রীয় মনিা এবং ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম িসমসিে িারবক িাধােে িপােক
মনিা মেজাউল হক মমাস্তারকে মৃিুযরি গভীে মশাক সকাশ করেরেন।
চসিটকর ভ্রোমুমোন আেোলত পসরচোসলত
এক সকটলোসম োর ও চকিোিোটর অবিধভোটি পশু সিজির েোটয়
৫৭ হোিোর োকো িসরমোনো আেোয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরেযারগ আজ বৃহস্পসিবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাে আোলি ্সেচাসলি হয়। সিটি
কর্ারেশরনে
প
সনবাহী
প মযাজজরেি মারুফা মবগম মনলী ও মস্পশাল মযাজজরেি জাহানাো মফেরেৌরিে মনিৃরে নগেীে চান্দগাাঁও
র্থানাধীন এক সকরলাসমিাে ও চকবাজাে র্থানাে জয়নগে এলাকায় অনবধভারব খাইন বসিরয় মকােবানীে ্শু সবজক্রে োরয় চােটি
খাইন মাসলরকে সবরুরদ্ধ ০৭টি মামলা রুজু ্ূবক
প ৫৭ হাজাে িাকা জসেমানা আোয় করেন এবং ্শু গুরলারক দ্রুি িমরয়ে মরধয
্ােবিী
প
সনধাসেি
প
মকােবানীে হারি সনরয় াওয়াে জনয সনরেপশনা সোন করেন। অসভ ানকারল মযজজরিি ্র্থচােীরেে মারে
মাস্ক সবিেে করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরেপশনা সোন করে। করোনা ভাইোি সসিরোধকরল্প ও
নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ িপরকপ িরচিন কোে লরক্ষ চসিরকে ভ্রামযমান আোলি অবযাহি র্থাকরব। অসভ ারন
মযাজজরেিগেরক িহায়িা করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসশ¬ে সবভারগে কমকিপা-কম
প
চােী
প
ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ
িেিয বৃন্দ।
িংিোেেোতো
স্বাক্ষসেি/প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকিপা
প
প্রঅসিসেক্ত োসয়ে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
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