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ম োজোইক ও টোইলস্ শ্রম কদের োদে প্রধোন ন্ত্রীর উপহোর মিতরণকোদল ম য়র
লকডোউন মিমিলতোদক অিজ্ঞো করদল
পমরমিমত আদরো ভয়োনক রূপ মনদত পোদর
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মকাসিড-১৯ এে িংক্রমণ ও মৃত্যুহাে উর্ধ্গসত্
প
হরলও মানুরেে জীসবকাে উ্ে
গুরুত্ব সিরয় িেকাে লকডাউন সশসিল কোে ্িরে্ সনরয়রে। এই লকডাউন সশসিলত্ারক অবপ্তা কেরল ্সেসিসত্ আরো িয়ানক রূ্ সনরত্ ্ারে। ত্াই
¯^াািু অসধি)ে ম াসেত্ িকল ¯^াািুসবসধ সনরজরিে ¯^াারি পমমরন চলরত্ হরব। সত্সন িেকাে কত্ৃক
প গণটিকা িান কমিূপ চী চলাকারল সনরজে টিকা সনরজ
গ্রহণ করে অরনুরক টিকা সনরত্ িকল ধেরণে িহর াসগত্া কোে আহŸাান জানান। সত্সন আজ মিামবাে িকারল নগেীে িাইগাে্ািি সবনুা াি সকল্প
চত্ত¡মে মমাজাইক ও িাইলি মলাড-আনরলাড শ্রসমক ইউসনয়ন িিিুরিে মারে সধানমন্ত্রীে উ্হাে িামগ্রী (খািু) সবত্েণকারল এ কিা বরলন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িসচব খারলি মাহমুরিে িিা্সত্রত্ব অনুষ্ঠারন বক্তবু োরখন মলবাে মেডারেশন মহানগে কসমটিে িিা্সত্ আরনায়াে
মহারিন, মলাড-আনরলাড শ্রসমক মনত্া মেেরিৌি জামান মুকুল, েসবউল ইিলাম, নুরে আলম, এম.এন ইিলাম োনা, মমা. কামরুল ইিলাম, মমা. মবলাল
মহারিন, মমা. জাহাঙ্গীে, মমা. মহলাল সমুখ।
মময়ে আরো বরলন, করোনাে ্াশা্াসশ মডঙ্গু ও সচকনগুসনয়াে সািুপিাব মিখা সিরয়রে। এই ্সেসিসত্ িামাল সিরত্ চসিক মািবুা্ী মশক সনধরনে ক্রুাশ
মসাগ্রাম শুরু করেরে। সসত্সিন ৪টি ওয়ারডপ ১০০জন মেমুান সিরয় এই কা ক্রম
প
চলমান েরয়রে। জনিাধােণরক মডঙ্গু ও সচকনগুসনয়া সসত্রোরধ
সনরজরিে েবাসিে আশ্াশ ্সেস্কাে-্সেচ্ছন্ন এবং মকািাও ারত্ ¯^চ্ছ ্াসন জরম না িারক মিসিরক লেু োখরত্ হরব। সত্সন ক্রুাশ মসাগ্রাম চলাকারল
মকান অসির াগ িাকরল িংসিষ্ট ওয়াডপ কাউন্সিলেরক অবগত্ কোে আহŸাান জানান।

চমসকদক সোাংসে ফজদল কমর মচৌধুরী’র
অক্সিদজন কনদসোদলটর প্রেোন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে সনকি জাত্ীয় িংিি িিিু এ.সব.এম েজরল কসেম মচৌধুেীে ্রে ¯^াািু স্টুান্সডং
কসমটিে িিা্সত্ জহে লাল হাজােী চসিক আইরিারলশন মিন্টারেে জনু একটি অত্ুাধুসনক ¯^য়ংন্সক্রয় অন্সিরজন কনরিারলিে হস্তান্তে করেন।
অন্সিরজন কনরিারলিে গ্রহণকারল মময়ে বরলন, করোনাে আক্রান্ত মোসগরিে মিবায় এ ধেরণে মহসত্ উরিুাগ সশংিনীয়। সত্সন বরলন, িুর াগকালীন
প
িমরয় িমারজে সবত্তবান ও িাসয়ত্বশীলো সি এসগরয় আরিন ত্াহরল িাধােণ জনগণ অরনক উ্কৃত্ হন। মময়ে করোনাে অসত্মাসেরত্ িবস্তরেে
প
নাগসেকরিে ¯^াািু অসধি)রেে ম াসেত্ ¯^াািুসবসধ মমরন চলাে আহŸাান জানান। এ িময় ওয়াডপ কাউন্সিলে আবিুি িালাম মািুম, মমা. মমাবােক
আলী, ্ুলক খাস্তগীে, িমাজরিবক িত্ুন্সজৎ মচৌধুেী িয লু উ্সিত্ সেরলন।

জোতীয় মিোক মেিস উপলদযে
চমসদকর রচনো ও মচত্োাংকন প্রমতদ োমিতো
স্বাধীনত্াে মহান ি্সত্ জাসত্ে স্ত্া বঙ্গবন্ধু মশখ মুন্সজবুে েহমারনে ৪৬ত্ম শাহািাত্ বাসেকীরত্ জাত্ীয় মশাক সিবি উ্লরেু চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
উরিুারগ চসিক ্সেচাসলত্ সশো সসত্ষ্ঠারনে োত্র-োত্রীরিে অংশগ্রহরণ ৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম মশ্রণী ‘বঙ্গবন্ধু ও মিানাে বাংলা’ এবং ৩য় মিরক ৫ম
মশ্রণী ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলারিশ’ সশরোনারম সচত্রাংকন সসত্র াসগত্া এবং ৮ম মিরক ১০ম মশ্রণী ্ ন্ত
প ৭০০ শরেে মরধু ‘মুন্সক্ত ুদ্ধ ও বাংলারিশ’ এবং একািশ
মিরক দ্বািশ মশ্রণী ্ ন্ত
প ১০০০ শরেে মরধু ‘সডন্সজিাল বাংলারিশ’ অনলাইরন েচনা সসত্র াসগত্া অনুটষ্ঠত্ হরব। আগামী ১৪ই আগরস্টে মরধু সধান সশো
কমকত্প
প াে ইরমইল আইসড chiefeducationofficer18@yahoo.com -মত্ jpg/pdf েেমুারি মসেণ কোে জনু আহবান জানারনা হরয়রে।
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