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                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ০১ আগস্ট’২০২১সি. 
 

 

পরিবহণ শ্ররিকদেি িাদে প্রধানিন্ত্রীি উপহাি সািগ্রী রবতিণকাদে মিয়ি 

অরতিািীদত বাাংোদেশ মেই হািায় রন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, করোনা মহামাসে কারল লকডাউন চলাকারল কম পহীন হরয় ্ড়া শ্রসমক-কম পচােীরেে 

হারে সধানমন্ত্রীে উ্হাে একটি সশংসিে উরেযাগ। করোনা মহামােীরে ম খারন উন্নে মেশগুরলা অর্ পননসেভারব সব্ পস্থ ম খারন সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনে 

েূেেশী ও িুেক্ষ মনেৃরে বাংলারেরশে অর্ পননসেক উন্নয়ন ও অগ্রগসে সাসিধান ম াগয।োই অসেমােীরে বাংলারেশ মখই হাোয়সন। সেসন আজ মোববাে 

িকারল িাইগাে্ািস্থ চসিরকে অস্থায়ী কা পালরয়ে িমু্মখ চেরে চট্টগ্রাম মহানগে িড়ক ্সেবহি শ্রসমক লীরগে উরেযারগ করোনাকারল কম পচূযে সিএনসি, 

বাি ও ট্রাক শ্রসমকরেে মারে খােয িহায়ো সোনকারল একর্া বরলন।  

সেসন আরো বরলন, করোনা ্াশা্ াসশ এখন মডঙু্গে সােুভপাব মেখা সেরয়রে। মডঙু্গ সসেরোরধ আমারেে ঘে-বাড়ীে আশ্াশ ্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্ন এবং মকার্াও 

 ারে ্াসন জমা না র্ারক মি সেরক লক্ষয োখরে হরব। মময়ে বরলন, মশাে সজনন মক্ষত্রগুরলা ধ্বংি কোে জনয চসিক ক্রাি মসাগ্রাম শুরু কেরে  ারচ্ছ। 

এ মসাগ্রাম ৪১টি ওয়ারডপে সরেযক ঘরে ঘরে ্সেচাসলে হরব। এই সবষরয় জনিাধােরিে মকান অসভর াগ র্াকরল িংসিষ্ট এলাকাে ওয়াডপ কাউন্সিলেরক 

অবসহে কোে আহŸাান জানান। এ িময় উ্সস্থে সেরলন-মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, সনব পাহী সরকৌশলী মীজপা ফজলুল কারেে, 

অসেসেক্ত সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকেপা মমােরশে আলম মচৌধুেী, ি. ম ন্সজয়াউে েহমান, মমা. মিসলম মশখ, আবু হাসনফ জসন, আরনায়াে মহারিন সমুখ।   

 

  

চরসক ভ্রািযিান আোেত 

স্বাস্থ্যরবরধ না িানায় 

৬ জনদক িািো ও জরিিানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ মোববাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাি আোলে ্সেচাসলে হয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযান্সজরেি 

মারুফা মবগম মনলী ও মেশাল মযান্সজরেি জাহানাো মফেরেৌরিে মনেৃরে নগেীে িাইগাে্াি, লালখান বাজাে, ওয়ািা মমাড়, োম্াড়া, জাসকে মহারিন 

মোড, ন্সজইসি মমাড়, নাসিোবাে, মষালশহে ও বারয়ন্সজে মবাস্তামী মোড এলাকায় করোনা ভাইোি জসনে মোরগে সবস্তাে মোরধ ¯^াাস্থযসবসধ অমানয কোয় ৬ 

বযন্সক্তে সবরুরে মামলা রুজু ্ূব পক ১ হাজাে ৪ শে িাকা জসেমানা কো হয়। এ িময় ্র্চােীরেে মারে মাস্ক সবেেি ও করোনা ভাইোি সসেরোধকরে 

¯^াাস্থযসবসধ িম্পরকপ িরচেন কো হয়। একই অসভ ারন ভােী বষ পনজসনে কােরন িাইগাে্াি ্াহারড়ে ্ােরেরশ েুুঁ সক্ূি পভারব বিবািকােীরেে সনো্ ে 

স্থারন িরে  াওয়াে জনয ্ুনোয় সনরেপশনা সোন কো হয়। অসভ ারন মযান্সজরেিগিরক িহায়ো করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সবভারগে কম পকেপা-

কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরট্রা্ সলিন ্ুসলশ িেিয বৃন্দ। 

 

স্বাক্ষরিত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত োসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


