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নাগরিক সমাজকক মময়কিি কৃতজ্ঞতা 

চরসক মকািবারন পশু বজয্ অপসািকে সফল 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মকােবাসনে ্শু বজপযিহ িব ধেরেে আবজপনা অ্িােরে স্বাস্থ্য 

বান্ধব ্সেরবশ েক্ষায় ম  িফলতা অর্জপত হরয়ছ মি জনয নগেবািীরক ধনযবাদ জানান। নগেীবািীে সসত এক কৃতপ্ততা বাত পায় 

সতসন বরলন, অতীরতে অসিপ্ততা মেরক মকােবাসনে ঈরদও ্শু বজপয দ্রতুতম িমরয়ে মরধয অ্িােরে চসিরকে িামে পয অনু ায়ী 

ম  িকল সনদপশনা সদান কো হয় তা  ো েিারব নাগসেক িমাজ ্ালন-করেরছন এবং চসিক সনরয়ার্জত জনবল  োে পিারব 

অস্ পত দাসয়ত্ব িম্পাদন করেরছন।  

সতসন উরেখ করেন, করোনাকারল মকােবাসন ্শু জরবহ কো এবং ্েবতীরত বজপয অ্িােরে ম -িকল নীসত ও কম প্ ন্থা গহৃীত 

এবং বাস্তবাসয়ত হরয়রছ তা অতীরতে িাফরলযও ধাোবাসহকতা সহরিরব এবােও  োে প িারব অনুিৃত হরয়রছ বরলই চট্টগ্রাম 

নগেীরক মকােবাসন উত্তে সবরকল ৫িাে মরধযই বজপয মুক্ত কেে করে ¯^াাস্থ্য ও ্সেরবশ বান্ধব নগেীে বজায় োখা িম্ভব হরয়রছ। 

সতসন আশ^স্থ্ সকাশ করে বরলন, ধমীয় আরবগ-অনুিূসতরক শ্রদ্ধায় মেরখ এবাে ঈদুল আ হারক উ্লক্ষ করে িেকাে 

লকডাউরনে ম  শশসেলযতা সদান করেরছন তারত নগেবািী অবশযই িাড়া সদরয়রছন এবং এিাই িসবষ্যরত িকল িংকি মরু্ক্তে 

শর্ক্ত আশা কসে আগামী ঈদুল আ াহা আমো ¯^াািাসবক িারবই ্ালন কেরত ্ােরবা ইনশাআোহ।  

মময়ে আরো বরলন, বজপয অ্িােরেে মক্ষরে মকান সবচয যসত বা শৈেতা োকরল তা অবসহত কোে জনয নগেবািীরক চসিরকে 

কররাল রুরম জানারত বলা হরলও কাজ মশরষ্ এ ধেরেে মকান অসির াগ ্াওয়া  ায়সন। তাই দায়বদ্দতা ্ালরন চসিক িরচষ্ট ও 

ির্িয় সছল, আরছ এবং েকরবই। সতসন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ্সেচ্ছন্ন ও  াসিক সবিারগে মিবা ্সেিংখযান উরেখ করে 

জানান, ঈদুল আ াহাে সদন বজপয অ্িােে কারজ িারড় চাে হাজাে শ্রসমক সনরয়ার্জত মেরক সতনশত িরতেটি গাড়ীে মাধযরম 

সায় ৭ হাজাে িন বজপয ও ঈরদে সিতীয় সদন সায় ৩ হাজাে শ্রসমক িাো ২শত ২০টি গাড়ী িাো িারড় ৫ হাজাে িন বজপয নগেী 

মেরক তয রল দুটি মির্সং গ্রাউরে ডাম্ম্পং কো হয়।  

বজপয অ্িােে কা পিম ্সেদশ পনকারল উ্সস্থ্ত সছরলন-চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মদ শহীদুল 

আলম, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উর্দ্দন, বজপয স্ট্যার্েং কসমটিে িিা্সত মমা.মমাবােক আলী, ওয়াডপ কাউর্সলে শশবাল দাশ 

িমুন, হািান মুোদ সবপ্লব, আবদুল বারেক, এিোরুল হক, চসিক িসচব খারলদ মাহমুদ, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, 

মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ আবুল হারশম, সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা িসফকুল মান্নান সির্দ্দকী স শু, তত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী 

িুদী্ বিাক, ঝুলন কুমাে দাশ, সনব পাহী সরকৌশলী, সমজপা ফজলুল কারদে, উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমােরশদুল আলম 

মচৌধুেী, ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা সনব শম পা সমুখ। 
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