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আরবান কমিউমনটি ভলামিয়ার ও টিি মলডারদের সভায় মিয়র 

কদরানায় ভলমিয়ারদের মসবা 

িহৎ ও িানমবক কাজ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মানুষ িৃটিে মিো জীব। মানুরষে মরধে মানসবকতা সরয়াজন। মকাসিড-১৯, 

মডঙু্গ সসতরোরধ মেচ্ছারিবক হরত  াো এরিরেন তাো একটি মহৎ কারজ শাসমল হরয়রেন। এই উর্োগ চট্টগ্রামিহ িাোর্রশ ্ৃিান্ত হরয় থাকরব। 

সতসন আজ বৃহস্পসতবাে ্ু্ুরে নগেীে আন্দেসকল্লাস্থ ্ুোতন নগে িবরন মক.সব আব্ুি িাত্তাে সমলনায়তরন মকাসিড-১৯, মডঙু্গ সসতরোধ এবং ম  

মকান ্ুর পাগ মেচ্ছারিবক িূসমকা ্ালরনে লরযে গটিত আেবান কসমউসনটি িলাসিয়াে এে ্লরনতার্ে িারথ মতসবসনময়কারল এ কথা বরলন। 

জাতীয় ্ুর পাগ বেবস্থা্ না নীসতমালাে আরলারক কর্ পারেশরনে গটিত ৬ ি্রিেে কসমটি এই িলাসিয়াের্ে কা পক্রম ত া্েক কেরবন। ইরতামরধে 

৪,৭,৮,১৯ নং ওয়াডপ মথরক িলাসিয়াে মনয়া হয়। ্েবতীরত সসতটি ওয়ারডপ ২জন করে িলাসিয়াে িং ুক্ত কো হয়। এর্ে মরধে ৪ জন িলাসিয়াে 

ফায়াে িাসিপরিে সসশসযত। তাো জাতীয় ্ুর পাগ মমাকারবলায় ম্রশে ম  মকান সারন্ত কাজ কেরত িযম। মব-িেকাসে উন্নয়ন িংস্থা ই্িাে সয়াি 

সকরেে অধীরন িলাসিয়াে সসশযণ ম্য়া হরব। চসিরকে ্ুর পাগ বেবস্থা্ না স্ট্োন্ডং কসমটিে িিা্ সত ও কাউন্িলে জহরুল আলম জসিরমে 

িিা্ সতরে ও মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্ম্ আবুল হারশরমে িঞ্চালনায় এরত আরো বক্তবে োরখন ্োরনল মময়ে মমা. সগয়ািউন্িন,বজপে স্ট্োন্ডং 

কসমটিে িিা্ সত কাউন্িলে মমা. মমাবারেক আলী   োস্থে স্ট্োন্ডং কসমটিে িিা্ সত কাউন্িলে জহুে লাল হাজােী, িমাজ কলোণ স্ট্োন্ডং কসমটিে 

আব্ুি িালাম মািুম, িংেসযত কাউন্িলে রুমকী মিনগু), জাতীয় ্ুর পাগ বেবস্থা্ না কসমটিে ি্িে িসচব ও চসিক িসচব খারল্ মাহমু্। 

মময়ে আরো বরলন, এবাে মকােবাসনে ঈর্ ম মন বজপে ্সেস্কারে চসিক িাফলে ম্সখরয়রে মতমসন করোনা ও মডঙু্গে মরতা ্ুর পারগ চসিক গটিত 

¯র ^চ্ছারিবক ্লও িফলতা ম্খারত ্ােরব বরল আমাে সবশ্বাি। আমো সমাণ কেরত চাই ম রকান ্ুর পাগ মমাকারবলািহ জাতীয় ম রকান গুরুে্ূণ প 

া্সয়ে ্ালরন চট্টগ্রাম িবিময় অগ্রগামী সেল, আরে এবং িসবষেরতও থাকরব। চসিক গটিত িলাসিয়াে ও ্লরনতাো  স্ এই করোনািহ ম রকান 

্ুর পারগ িাফলে ম্খারত ্ারেন তাহরল মময়ে সহরিরব আসম তার্ে ্ুেষৃ্কত কেরবা। আশাকসে আমার্ে িলাসিয়ােগণ িাফরলেে িারথ তার্ে া্সয়ে 

্ালন কেরবন। 

 

চমসকদক কদরানা সুরক্ষা সািগ্রী মেল 

বাাংলাদেশ মরড ক্রিদসি মসাসাইটি মসটি ইউমনি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনরক করোনা মমাকারবলায় িুেযা িামগ্রী সহরিরব ২২ শত মাস্ক ও ২২০ স্ ি হোড িোসনিাইজাে স্ান করেরে বাংলার্শ মেড 

ন্ক্ররিি মিািাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউসনি। এিব িুেযা িামগ্রী বহিােহাি কাাঁচাবাজারেে বেবিায়ী ও বাজারে আিা মক্রতা িাধােণর্ে মারে সবতেণ কো 

হরব। আজ বৃহস্পসতবাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারথ তাাঁে বািিবরন মেড ন্ক্ররিি মিািাইটি চট্টগ্রাম 

সিটি ইউসনি’ে মনতৃবৃন্দ িাযাত করে এিব িুেযা িামগ্রী হস্তান্তে করেন। 

িুেযা িামগ্রী গ্রহণকারল মময়ে বরলন, ববসশ্বক মহামাসেরত সবশ্ব আজ সব্ পস্ত। আমো চসিরকে ্য মথরক মেচ্ছারিবক টিম গিন করে ৪১টি ওয়ারডপ 

করোনা িরচতনতায় কম পিূসচ সনরয়সে। ্াশা্ াসশ সধানমন্ত্রীে ম্য়া ত্রাণ সবতেণ কা পক্রমও অবোহত োখা হরয়রে। এখন  া সরয়াজন তা হরলা িেকাে 

ম াসষত করিাে সবসধসনরষধ মমরন চলা। সতসন বরলন, আমার্ে জরুেী সরয়াজরন  ে মথরক মবে হরত হরল অবশেই মাস্ক ্সেধান কেরত হরব। ্াশা্ াসশ 

দু্রত মেন্জরেশন করে করোনাে টিকা সনরয় সনরত হরব। সতসন বরলন, িাবধানতা অবলম্বনই ্ারে করোনা মথরক িুেযা স্ রত। 

এ িময় কাউন্িলে মমা. এিাোরুল হক, বাংলার্শ মেড ন্ক্ররিি মিািাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউসনরিে মিরক্রিােী আব্ুল জব্বাে, িহ-্সেচালক মমা. 

ইয়াসহয়া বখসতয়াে,  ুব মেড ন্ক্ররিি চট্টগ্রারমে িাংগিসনক সবিাগীয় সধান তানিীে আহরম্ মচৌধুেী মাসহন, ইশতাকুল ইিলাম মচৌধুেী, বহিােহাি 

কাাঁচাবাজাে বেবিায়ী কলোণ িসমসতে িিা্ সত মমা. জারন আলম, িাধােণ িম্পা্ ক বস্ উল আলম সমুখ। 
 

 

চমসদকর ভ্রািযিান আোলত পমরচামলত 

স্বাস্থ্যমবমি অিানয করায় 

১৩ পথচারীদক ৩ হাজার ১শত িাকা জমরিানা 
 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্োরগ আজ বৃহস্পসতবাে নগেীে সবসিন্ন এলাকায় ভ্রামেমাণ আ্ালত ্সেচাসলত হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী 

মোন্জরেি মারুফা মবগম মনলী ও মস্পশাল মোন্জরেি জাহানাো মফের্ৌরিে মনতৃরে নগেীে কান্জে ম্উেী, মমরহ্ীবাগ, সবত্তপক মমাড়, ্াাঁচলাইশ 

মমাড়, কাতালগঞ্জ, চকবাজাে, জামালখান, সমজপা্ ুল, মুো্্ুে, সিসডএ এসিসনউ, ন্জইসি মমাড়, ্াম্াড়া, লালখান বাজাে, িাইগাে্াি ও আমবাগান 

এলাকায় করোনা িাইোি জসনত মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে োস্থেসবসধ অমানে কোয় ১৩ বেন্ক্তে সবরুরে মামলা রুজ ু্ূব পক ৩ হাজাে ১ শত িাকা 

জসেমানা কো হয়। অসি ানকারল মেন্জরেি ্থচােীর্ে মারে মাস্ক সবতেণ করেন এবং নগেবািীরক োস্থেসবসধ মমরন চলাে সনর প্শনা স া্ন করে। 

একই অসি ারন িােী বৃটি্ারতে কােরন িাইগাে্াি ্াহারড়ে ্া্র্রশ েুাঁ সক্ূণ পিারব বিবািকােীর্ে সনো্ ্ স্থারন িরে  াওয়াে জনে মাইসকং কো 

হয় এবং ্াহারড়ে েুাঁ সক্ূণ প এলাকা মথরক লালখানবাজােস্থ শহী্  নগে সিটি কর্ পারেশন উচ্চ সব্োলরয়ে আশ্রয় মকরে মলাকজনরক িসেরয় মনওয়াে 

জনে সিটি কর্ পারেশরনে ্সেচ্ছন্ন সবিারগে কমীর্ে তৎ্েতা অবোহত েরয়রে। অসি ারন মোন্জরেিগণরক িহায়তা করেন সিটি কর্ পারেশরনে 

িংসশ¬ি সবিারগে কম পকতপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ ি্িে বৃন্দ। 

 

সাংবােোতা 

োযসেত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত ্াসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 
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