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শীঘ্রই মশক নিধনি ক্রাস প্রাগ্রাম : প্ময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী করোনা মমাবারবলাে ্াশা্ াসশ মশা সনধরন অসচরেই ক্রাশ মসাগ্রাম শুরু কোে কথা 

জাসনরয়রেন। সিন বরলন, আমো এখরনা অর্ক্ষা কেসে চট্টগ্রাম সবশ^সবদ্যালরয়ে কীিিত্ত¡সবরদ্ে সসিরবদ্ন ্াওয়াে জনয। সসিরবদ্ন ম্রলই মশাসনধরন 

অসি ান শুরু হরব। নগেীে ম  মকান জায়গা মথরক অসির াগ আিরল মিই মরি বযবস্থা মনয়া হরব। মময়ে আজ শসনবাে িকারল নগেীে আন্দেসকল্লাস্থ 

্ুোিন নগে িবন চত্বে, কাজজে মদ্উেী সিআইস্  িাওয়াে হরল ও  মুনিুোবাদ্স্থ কর্ পফুলী কসমউসনটি মিন্টারে ্ৃথক সিনটি অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম বাবুসচপ 

িসমসি, সিআইস্  িাওয়াে কম পচােী ও উত্তে আগ্রাবাদ্ ওয়ারডপ করোনাকারল কম পচয যিরদ্ে মারে সধানমন্ত্রী’ে মদ্য়া ত্রার্ িামগ্রী সবিের্কারল সিসন একথা 

বরলন।   

এ িকল স্থারন ত্রার্ সবিের্কারল মময়ে আরো বরলন, করোনাে উর্ধ্ পগসিে কােরর্ মানুরেে জীবন জীসবকা এখন িংকিা্ ন্ন। িাই সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা 

গেীব অিহায়রদ্ে মারে খাদ্য িহায়িাে ্াশা্ াসশ টিকা কা পক্রমরক ইউসনয়ন ্সেেদ্ ্ পারয় সনরয়  ারে।  ারি করে মদ্রশে মানুে মকানিারব খাদ্য ও 

স্বাস্থয মিবাে িংকরি সব্দ্া্ ন্ন না হয় এবং িমারজে িামথ পবানরদ্েও গেীব অিহায়রদ্ে িহায়িায় এসগরয় আিরি হরব। সিসন মহামাসে ও মডঙু্গে সাদু্পিাব 

মথরক েক্ষা ম্রি মাস্ক ্সেধারনে ্াশা্ াসশ সনরজে বাসিে আশ-্াশ ্সেস্কাে-্সেেন্ন োখাে আহŸাান জানান। মময়ে বরলন, আমারদ্ে নাগসেক 

িরচিনিাই ্ারে এই দু্র পাগ মথরক েক্ষা করেি।  

ত্রার্ সবিের্ অনুষ্ঠারন অনযানযে মরধয বক্তবয োরখন-বাংলারদ্শ আওয়ামী  ুবলীরগে িারবক মসসিসডয়াম িদ্িয ও মহানগে আওয়ামী লীগ মনিা সিয়দ্ 

মাহমুদু্ল হক, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উজিন, উত্তে আগ্রাবাদ্ ওয়াডপ আওয়ামী লীগ িিা্ সি সিয়দ্ মমাহাম্মদ্ জাকাসেয়া, িাধাের্ িম্পাদ্ক আবদু্ল্লাহ 

আল ইব্রাসহম, কাউজিলে নাজমুল হক সডউক, িংেসক্ষি কাউজিলে রূমকী মিন গু), জারহদ্া মবগম ্স্ , মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মদ্ আবুল হারশম, 

উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকিপা মমােরশদ্ আলম মচৌধুেী, সনব পাহী সরকৌশলী মীজপা ফজলুল কারদ্ে, চট্টগ্রাম মডরকারেিাি প মাসলক িসমসিে িাধাের্ িম্পাদ্ক 

িারজদু্ল আলম মচৌধুেী সমল্টন, সিআইস্  িাওয়াে মদ্াকান কম পচােী িসমসিে িিা্ সি কামাল উজিন, সবীে কুমাে মচৌধুেী, আবদু্ে েহমান, আবদু্ল 

বারেক, শামীম আো সলস্ , মচমন আো মবগম সমুখ। 

 

 

চনসনকর ভ্রামযমাি আদালত পনরচানলত 

স্বাস্থ্যনিনধ অমািয করায় 

১৩ পথচারীনক জনরমািা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদ্যারগ আজ শসনবাে নগেীে সবসিন্ন এলাকায় ভ্রামযমার্ আদ্ালি ্সেচাসলি হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযাজজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মফেরদ্ৌরিে মনিৃরত্ব নগেীে জুসবলী মোড, এনারয়ি বাজাে মমাসমন মোড, জামালখান, চট্টগ্রাম 

করলজ মোড, চকবাজাে, কািালগঞ্জ, ্াাঁচলাইশ মমাি, িুগন্ধা আবাসিক এলাকা, ওআে সনজাম মোড, মক সব ফজলুল কারদ্ে মোড এলাকায় করোনা 

িাইোি জসনি মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে ¯^াাস্থযসবসধ অমানয কোয় ১৩ বযজক্তে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ১ হাজাে ৭শি িাকা জসেমানা কো হয়। 

অসি ানকারল মযজজরেি ্থচােীরদ্ে মারে মাস্ক সবিের্ করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরদ্পশনা সদ্ান করে। অসি ারন 

মযাজজরেিগর্রক িহায়িা করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সবিারগে কম পকিপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ িদ্িয বৃন্দ। 
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গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


