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ইমাম-মমায়াজ্জিনদের সম্মানীভাতা প্রোনকাদে মময়র
ইমাম-মমায়াজ্জিনরা হদেন সমাদের কর্ধার
ণ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ইমাম ও মমায়াজ্জিনো হরেন িমারজে কর্ধাে।
প
মানুরেে মারে িামাজজক ও ননসিকিারবাধ িৃটিরি ভূ সমকা োখাে ্াশা্াসশ নগেীরক আরলাসকি কেরি ম মিবা সিরয় ারেন
মিজনয চসিক মেরক আ্নারিে ম িম্মানী মিয়া হরে িা মিবাে িু লনায় নগনয। এই মিবাে কােরর্ চসিরকে অরনক অে িাশ্রয়
প
হরে এবং নগেবািীো িারিে সা্য মিবা মেরক বজিি হরে না। সিসন আরো বরলন, িমারজে মানুে আ্নারিে কোে গুরুত্ব
মিয়। আ্নাো সি সসি ওয়াক্ত নামারজে িময় করোনা অসিমাসে মেরক িুেক্ষাে জনয মুিল্লীরিে ¯^াাস্থ্যসবসধ মমরন চলাে জনয
নসেয়ি করেন িাহরল এলাকাে মানুে িরচিন হরব এবং ¯^াাস্থ্যসবসধ মমরন চলরব। আজ েসববাে িকারল নগেীে সেরয়িাে
ইসনসিটিউরি ইমাম মমায়াজ্জিনরিে চসিরকে িড়ক বাসিে িুইচ অন/অফ কােীরিে িম্মাসনভািা সিান অনুষ্ঠারন সিসন এিব
কো বরলন।
্াসন,সবিুযৎ স্থ্ায়ী কসমটিে িভা্সি কাউজিলে মমা. মমােরশি আলরমে িভা্সিরত্ব অনুটষ্ঠি িভায় সবরশে অসিসেে বক্তবয
োরখন চসিক সধান সনবাহী
প কমকিপা
প
মমাহাম্মি শহীিুল আলম, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্দীন, কাউজিলে হািান মুোি সবপ্লব,
মমা. ওয়াসিম উজদ্দন মচৌধুেী, িংেসক্ষি কাউজিলে রুমকী মিনগু), আঞ্জুমান আো মবগম, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম,
মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, িত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী (সবিুযৎ) েু লন কুমাে িাশ, সরকৌশলী মেজাউল বােী।
মময়ে বরলন, জলাবদ্ধিা ারি নাগসেক িুরভপাগ না বাড়ায় মিইজনয চসিক িরচি, মমগাসকল্প বাস্তবায়রনে ¯^াারে পখাল িমূরহে
ম িকল অংরশ বাাঁধ/ব্লক মিয়া হরয়রে মি কােরর্ জলাবদ্ধিাে িৃটি এইমুহুরিপ বড় কাের্ হরয় িাাঁসড়রয়রে। খাল-নালা-নিপমায়
্সলসেন, প্লাটিক ও আবজপনায় স্তু্ হওয়ায় জলাবদ্ধিা িৃটি হরয় জনিুরভাগ প মবরড়রে। িাই নগেবািীরক এ বযা্ারে িরচিনাে
িৃটিে মক্ষরে আ্নারিে ভূ সমকা োকরল নগে ্সেেন্ন ও জলজি মুক্ত োকরব। মময়ে করোনাে টিকা সনবন্ধন িম্পন্ন করে টিকা
গ্রহরর্ মানুেরক উি্বদ্ধ
ু কোে আহŸাান জানান। সিসন অনুষ্ঠারন ১৪০০ জন ইমাম-মমায়াজ্জিন-্ুরোসহিরিে মারে ৩৫ লাখ
িাকা িম্মানীভািা সিান করেন।
ফিফরঙ্গীবাোর ওয়াদডণ প্রধানমন্ত্রীর উপহার ফবতরর্কাদে মময়র
কদরানাকাদে কমচ্যণ ুত মানুদের
েুদভণাগ োঘদব পাদে োাঁড়াদত হদব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িেকােরক বাস্তব ্সেসস্থ্সি সবরবচনায় লকডাউন সশসেল
ও কর াে কেরি হরে। এরি অরনরকে কি হরে, জীসবকাে ্ে বন্ধ হরি ারে। িরব জীবন বাাঁচারি হরল সনরজে ও ্সেবারেে
িুেক্ষা সনজিি কো িেকাে। িামসয়ক এই কি লাঘরব সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে এই উ্হাে রেি না হরলও আ্ািি:
¯^জস্তিায়ক। আমোও িাধযমি মচিা কেরবা করোনাকারল কমচুপ যি মানুরেে িুরভপাগ লাঘরব ্ারশ িাাঁড়ারি। আজ িকারল ৩৩ নং
সফসেঙ্গীবাজাে ওয়ারডপ সধানমন্ত্রীে উ্হাে ও োর্ িহায়িা সিানকারল সধান অসিসেে বক্তরবয সিসন এ কো বরলন।
কাউজিলে হািান মুোি সবপ্লব’ে িভা্সিরত্ব সবরশে অসিসেে বক্তবয োরখন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্দীন, িংেসক্ষি ওয়াডপ
কাউজিলে লুৎফুরন্নো মিাভাে মববী, ওয়াডপ আওয়ামী লীগ িাধাের্ িম্পািক েসফকুল মহারিন বাচ্ চু, মময়রেে একান্ত িসচব
মুহাম্মি আবুল হারশম, মঞ্জুে আলম, হাজী নাসেে আহরমি, আবিুল মাবুি, িাইফুদ্দীন আহম্মি, ওিমান গসর্ বাবুল, সমজানুে
েহমান সমুখ।
উত্তর কাট্টেী ওয়াদডণ প্রধানমন্ত্রীর উপহার ফবতরর্কাদে মময়র
মানফবকতা মবাধ োগ্রত করদত পারদে মকউ অভয ক্ত থাকদব না
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকারল নগেীে সন¤œ আরয়ে সসিটি সব্ন্ন
মানুরেে হারি সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে উ্হাে িামগ্রী সিান উরিযাগ আ্িকালীন ্সেসস্থ্সিরি মানসবকিা মবাধ িবাে মারে
জাগ্রি হরে। িম্প্রসিকারল কট ন িময়গুরলারি সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা কাউরক ারি অভু ক্ত োকরি না হয় মিজনয ম মানসবক
সয়াি চাসলরয় ারেন িা িাোসবরে সশংসিি। আজ িু্রু ে ১০নং উত্তে কাট্টলী ওয়ারডপ সধানমন্ত্রীে উ্হাে (খািয) সবিের্কারল
সধান অসিসেে বক্তরবয সিসন এ কো বরলন।
ওয়াডপ কাউজিলে ড. সনোে উদ্দীন আহরমি মঞ্জু’ে িভা্সিরত্ব অনুটষ্ঠি োর্ সবিের্ অনুষ্ঠারন সবরশে অসিসে সহরিরব
উ্সস্থ্ি সেরলন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উদ্দীন, িংেসক্ষি কাউজিলে িিসলমা নূেজাহান রুসব, ওয়াডপ আওয়ামী লীগ মনিা
িুলিান আহমি মচৌধুেী, সগয়াি উদ্দীন জুরয়ল, ইকবাল মচৌধুেী, মমা. হারুনে েশীি, আবু িুসফয়ান, হাসববুে োরিল হাসবব, মময়রেে
একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম সমুখ।

মময়ে আরো বরলন, করোনাে সিিীয় মেউরয়ে সবরূ্ সভারব ্সেসস্থ্সি ক্রম অবনসিশীল। ম
িরচিনািায় ্সেসস্থ্সি সনয়ন্ত্ররর্ মেরখ িামাল মিয়াে িুজয়
প সহম্মি অজপন কেরি হরব।

মকানভারব িমšসা^ি উরিযাগ ও

পশ্চিম মাোরবাফড় ওয়াদডণ প্রধানমন্ত্রীর উপহার ফবতরর্কাদে মময়র
ফবপন্ন মানবতা পাদে থাকদত হদব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনা মোবরল ্ িু
ু প স্ত বাংলারিশ সােসমক ধাক্কা
কাটিরয় ঘুরে িাাঁড়ারলও সিিীয় মেউ আেও বড় সব্ি হরয় ফর্া িু রলরে। এরি আিরেে সকেু মনই, িাহি না হাসেরয় আবােও ঘুরে
িাাঁড়াবাে শজক্ত িিয় কেরি ্ােরলই আমো অবশযই সবজয়ী হরবা। আজ সবরকরল ্জিম মািােবাসড় ওয়ারডপ সধানমন্ত্রীে উ্হাে
সবিের্ অনুষ্ঠারন সধান অসিসেে বক্তবয োখরি সগরয় সিসন এ কো বরলন।
ওয়াডপ কাউজিলে মগালাম মমাহাম্মি মজাবারয়ে’ে িভা্সিরত্ব অনুটষ্ঠি িভা বক্তবয োরখন িারবক কাউজিলে ও ওয়াডপ আওয়ামী
লীগ িভা্সি আলী বক্স, িহ-িভা্সি নুরুল আবোে, িাধাের্ িম্পািক আবিুল হাসমি ও মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল
হারশম সমুখ।
চ্ফসদকর ভ্রামুমান আোেত পফরচ্াফেত
নগরীর ফবফভন্ন এোকায় অববধভাদব পশু ফবশ্চির োদয়
৫৮ হাোর ৫ েত টাকা েফরমানা আোয়
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উরিযারগ আজ মোববাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমার্ আিালি ্সেচাসলি হয়। সিটি
কর্ারেশরনে
প
সনবাহী
প মযাজজরেি মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মফেরিৌরিে মনিৃরত্ব নগেীে ্াহাড়িলী
োনাে িোই্াড়া, ্ূব প নাসিোবাি, ঈিগাাঁ, নয়াবাজাে ও িাগসেকা মমাড় এলাকায় অস্থ্ায়ী খাইরন অববধভারব মকােবানীে ্শু
সবজক্রে সবরুরদ্ধ অসভ ান ্সেচাসলি হয়। এই িময় অববধভারব খাইন বাসনরয় ্শু সবজক্রে িারয় খাইন মাসলরকে সবরুরদ্ধ ২২টি
মামলা রুজু ্ূবক
প ৫৮ হাজাে ৫ শি িাকা জসেমানা কো হয় এবং দ্রুি িমরয়ে মরধয ্ােবিী
প
সনধাসেি
প
মকােবানীে হারি
্শুগুসল সনরয় াওয়াে জনয সনরিপশনা সিান কো হয়। একই অসভ ারন িাগসেকা গরুে বাজারে করোনাভাইোি সসিরোধকরল্প
িেকাে মঘাসেি ¯^াাস্থ্যসবসধ ো েভারব অনুিেন কো হরে সকনা িা মসনিসেং কো হয়। অসভ ানকারল মযজজরিি ্েচােীরিে
মারে মাস্ক সবিের্ করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থ্যসবসধ মমরন চলাে সনরিপশনাও সিান করে। অসভ ারন মযাজজরেিগর্রক
িহায়িা করেন সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসশ¬ি সবভারগে কমকিপা-কম
প
চােী
প
ও চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ িিিয বৃন্দ।
সংবােোতা
স্বাক্ষসেি/প্রকালাম মচৌধুেী
জনিংর াগ কমকিপা
প
প্রঅসিসেক্ত িাসয়ত্ব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩

