
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ময়মন স িংহ সিভাগের 

সিভাে ীয়  হহড  হ ায় ার্ টার  

প্রসিষ্ঠ ায় ভূসম অসিগ্রহণ  

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী হেখ হাস নার 

সনগদ টেনা অনুযায়ী ব্রক্ষপুত্র নদীর 

অপর পাগে যথা ম্ভি  ম 

পসরমাণ জসম অসিগ্রহণ  গর 

ময়মনস িংহ সিভাগের সিভােীয় 

হহড হ ায়ার্ টার ও নতুন েহর 

প্রসিষ্ঠার জন্য ৮ জুন, ২০২০ 

িাসরখ জনপ্রো ন মন্ত্রণালগয়র 

অসিসরক্ত  সিি জনাি দুলাল 

কৃষ্ণ  াহার হনতৃগে েঠিি উচ্চ 

পয টাগয়র টিম প্রস্তাসিি প্র ল্প 

এলা া পসরদে টন  গরন। এ 

 ময় সিভােীয়  সমেনার, হজলা 

প্রো   হ সিসভন্ন দপ্তগরর 

ঊর্ধ্টিন  ম ট িটাবৃন্দ উপসিি 

সিগলন।  এই টিম এ ই সদগন 

প্রো ন, েণপূিট সিভাে ও 

িাপিয অসিদপ্তগরর 

 ম ট িটাগদর  াগথ এ  িংক্রান্ত 

বিঠ   গরন ও প্রগয়াজনীয় 

সনগদ টেনা প্রদান  গরন। 

 
দ্রব্যমূল্য সনয়ন্ত্রগন  গঠার হজলা প্রো ন  

 গরানা পসরসিসিগি হ ান অ াধু ব্যি ায়ী 

হযগনা পগের দাম িাোগি না পাগর হ  

ব্যাপাগর  গঠার অিিাগন হজলা প্রো ন। 

 

 

 

 

 

স্বািযসিসি সনসিি রগণ 

 গঠার ভ্রাম্যমাণ  আদালি  

মাস্ক পগর িাইগর যাওয়া হ 

অন্যান্য স্বািযসিসি হমগন িলার 

হক্ষগত্র ভ্রাম্যমাণ আদালগির 

 গঠার অসভযান অব্যহি রগয়গি। 

 

 র ার হথগ  প্রাপ্ত সিসভন্ন  হায়িা  ায টক্রগমর এলা াসভসি  িরাদ্দ 

 র ার  তৃট  সনম্ন আগয়র জনেণগ   হায়িা ও  গরানায় হপো হারাগনা মানুগের দুুঃখ-দুদ টো লাঘগির 

জন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী হেখ হাস নার সনগদ টগে ময়মনস িংহ হজলায় হরেন  াড ট হ ৫,১৩,২৬০ টি  াড ট 

এর িরাদ্দ রগয়গি (িরাদ্দ িাসল া  িংযুক্ত)।  র াসর িরাদ্দ  ঠি  উপ ারগভােীগদর মগে সিিরগণর 

হক্ষগত্র অসনয়ম হরাি  রগি  মগ্র ময়মনস িংগহর  সমউসনটির অিংেগ্রহণ প্রগয়াজন। " সমউসনটি 

ইন্সগপ েন টুল" এযাগপর  াহাগে আপনার এলা ার ভুয়া, মৃি , হিনামী িা এ ই পসরিাগরর এ াসি  

 াড টিারীর িাসল া আমাগদর সিসিি  গর সদগি পারগিন। আপনার নাম/ পসরিয় হোপন থা গি। 

আপনার অনু ন্ধাগনর সভসিগি অসনয়ম হপগল সডলারেীপ িাসিল হ  িংসিষ্টগদর সিরুগে প্রো সন  ও 

আইনানুে ব্যিিা গ্রহণ  রা হগি। এ ব্যাপাগর   গলর  হায়িা আমাগদর এ ান্ত  াম্য। 

ত্রাণ সিিরগণ অসনয়ম রুখগি হজলা প্রো গনর উগযাগে িালু হগলা 

‘ সমউসনটি ইন্সগপ েন টুল’ 

রসিিার, ২১ জুন, ২০২০ 

 র াগরর  ামাসজ  সনরাপিা  ম টসূসির  ঠি  িাস্তিায়ন এিিং দুনীসি দমগনর লগক্ষয এ  

সভন্নিমী উগযাে সনগয়গি ময়মনস িংহ হজলা প্রো ন।  সমউসনটি ইন্সগপ েন টুল নাগম 

এ টি অযাপ িালুর মােগম এিার  হগজই সিসিি  রা যাগি এলা ার হিদসরদ্র 

উপ ারগভােীগদর িাসল া। িাসল ায় হ ান অসনয়ম হদখগল নাম পসরিয় হোপন  গর হয 

হ উ অসভগযাে  রগি পারগি।  িংসিষ্ট এলা ার ট্যাে হমম্বার ও হিয়ারম্যান এর 

 হগযাসেিায় অসভগযাে যািাই  গর িাসল া  িংগোিন হ জসেিগদর সিরুগে সিসি অনুু্যায়ী 

ব্যিিা হনয়া হগি। িাসল ার নাম  ািারণ মানুগের  াগি থা ায় এই ব্যিিায় স্বচ্ছিা 

এগ গি, িসিিরাও পাগি  মান সুগযাে। সডসজর্াসল অসনয়ম/ দুনীসি রুখগি এই ব্যিিার 

উগযাক্তা হজলা প্রো  , ময়মনস িংহ হমাুঃ সমজানুর রহমান জানান হয ক্রমান্বগয়  ামাসজ  

সনরাপিা  ম টসুসির   ল স্তগর এই অযাপ ব্যিহার  রা হগি।   ল উপ ারগভােীগ  এই 

অযাপ এর আওিায় আনার মােগম  র াসর  াহাে প্রদাগন অসনয়ম/ দুনীসি দূর  রার 

মােগম এ িরগনর  র াসর উগযাগের যথাযথ িাস্তিায়ন সনসিি হগি। 

হজলা প্রো ন িািটা, ময়মনস িংহ 

mo 

, 

 
হেৌরীপুগর অি টেি িির পর 

 র াগরর ৬.৮৭ এ র 

জলমহাল অবিি দখলমুক্ত 

ময়মনস িংগহর হেৌরীপুগরর  

মাওহা ইউসনয়গনর িসিো 

 গেহা ও হিগোয়া  গেহা 

হমৌজায় প্রায় ১৩ এ র জায়ো 

সনগয় অিসিি  গেহা সিল, 

যার ৬.৮৭ এ র জায়ো 

হেৌরীপুগরর ইউএনও এর 

িত্ত্বািিায়গন ও এস  ল্যান্ড এর 

প্রগিষ্টায় দীঘ ট অি টেি 

িিগররও হিসে  ময় পর ১৭ 

জুন ২০২০ িাসরগখ অবিি 

দখলমুক্ত  রা হগয়গি। 

 র াগরর দখল প্রসিষ্ঠার পর 

হ র্াগ  খুি দ্রুি  র াগরর 

জলমহাগলর অন্তভু টক্ত  গর 

ইজারা প্রদাগনর স োন্ত গ্রহণ 

 রা হয়। ২০২১  াল হগি 

সিলটি জলমহাল সহগ গি ৩ 

িিগরর জন্য ইজারা প্রদান 

 রা যাগি। সিলটি উোগরর 

ফগল প্রসিগযাসেিামূল  

হর্ন্ডাগরর মােগম প্রসি ইজারা 

হথগ   র াগরর আনুমাসন  

৩০লক্ষ র্া া রাজস্ব আয় 

হগি পাগর। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হজলা প্রো ন িািটা, ময়মনস িংহ 

 

 

 গরানা প্রসিগরাগি  ম টিৎপরিার স্বীকৃসি 

  গরানা ভাইরা   িংক্রমণ হমা াগিলায়  ামাসজ  

 গিিনিা বৃসে,  ামাসজ  দূরে সনসিি রণ, 

ল ডাউন িাস্তিায়ন,ত্রাণ  ায টক্রম এর সুষ্ঠু িদারস  ও 

ব্যিিাপনা এিিং িাজার মসনর্সরিং এর মােগম 

সনিযপ্রগয়াজনীয় সজসন পগত্রর দাম  হনীয় পয টাগয় 

রাখগি ঝুঁস  সনগয় সদন-রাি অসভযান ও হমািাইল 

হ ার্ ট পসরিালনা  রগি হজলা প্রো ন, ময়মনস িংহ 

এর সনি টাহী ম্যাসজগের্েণ। 

 গরানা হমা াগিলায় এসপ্রল ও হম মাগ র  গি টাচ্চ 

 িংখ্য  এিিং  ায ট র অসভযান ও হমািাইল হ ার্ ট 

পসরিালনার স্বীকৃসি সহগ গি  

জনাি আসজজুল হ  খান মামুন, স সনয়র  হ ারী 

 সমেনার -গ  পুরষ্কার তুগল হদন জিাি হমাুঃ সমজানুর 

রহমান, হজলা প্রো  , ময়মনস িংহ। এ ময় হজলা 

প্রো গনর ঊর্ধ্টিন  ম ট িটাবৃন্দ ও সনি টাহী 

ম্যাসজগের্েণ উপসিি সিগলন।  

 

ভালু ায় স্বািযসিসি সনসিি  রার 

প াোপাসে হভজাল খািাগরর 

সিরুগেও ভ্রাম্যমাণ আদালগির 

সনয় সমি  অসভয ান  িলগি  

মাস্ক না পো, স্বািযসিসি হমগন না 

িলা,  র াসর সনগদ টেনা প্রসিপালন 

না  রা এিিং হনািংরা ও অপসরচ্ছন্ন 

পসরগিগে খািার প্রস্তুগির 

অসভগযাগে ভালু ার হসিরিাসের 

সিসভন্ন িাগন  হ াসর  সমেনার 

(ভূসম), ভালু া  তৃট  হমািাইল 

হ ার্ ট পসরিাসলি হগয়গি। এ ময় 

সিসভন্ন ব্যসক্ত ও প্রসিষ্ঠানগ  

সিসভন্ন অিংগ র হমার্ ১৮,০০০ 

র্া া জসরমানা  রা হয়। 

ময়মনস িংগহ স্বািযসিসি না 

হমগন িাগ  অসিসরক্ত যাত্রীিহগন 

সনয়সমি জসরমানা আদায় 

 

 র াসর সনগদ টে অমান্য ও 

স্বািযসিসি না হমগন িাগ  

অসিসরক্ত যাত্রী িহন হরাগি হজলা 

প্রো ন,  ময়মনস িংহ অিযন্ত 

িৎপর রগয়গি। হরািিার (১৪ 

জুন)  দুপুগর ময়মনস িংগহর 

হর্ালপ্লাজা এলা ায় হজলা 

প্রো গনর সনি টাহী ম্যাসজগের্ 

 তৃট   ৭টি  মামলায় ১১ হাজার 

র্া া জসরমানা আদায়  রা 

হগয়গি। ময়মনস িংগহ  ি টস্তগর 

স্বািযসিসি  িংক্রান্ত ভ্রাম্যমাণ 

আদালগির এ িরগণর অসভযান 

সনয়সমি পসরিালনা  রা হগচ্ছ। 

ময়মনস িংহ হজলা প্রো গনর উগযাগে অনলাইন েণশুনাসন  

 
 গরানার এ দুগয টাে ালীন  মগয় জনেগণর নানা  মস্যা, দুুঃখ-দুদ টো লাঘি ও  ামাসজ  ন্যায়সিিার সনসিি রগণ হজলা 

প্রো   জনাি হমাুঃ সমজানুর রহমান অনলাইগন েনশুনাসন হনয়ার এ  ব্যসিক্রমী উগযাে গ্রহণ  গরগিন। েনশুনাসনর জন্য 

এখন আর  াউগ  অসফগ  আ গি হগি না, ঘগর হথগ ই  প্তাগহর প্রসি বুিিার হজলা প্রো  , ময়মনস িংহ এর  াগথ 

 রা সর হয হ উ  জুম ক্লাউগডর মােগম   াল ১০:৩০ হগি ১২:০০ ঘটি া পয টন্ত  থা িলগি পারগিন। েণশুনাসনগি যুক্ত 

হগয় আপনার এলা ার সিসভন্ন  মস্যা, মানসি   হায়িা সিিরণ হ অন্যান্য সিেগয়  রা সর সভসডওগি  থা িলার জন্য 

হজলা প্রো ন, ময়মনস িংহ এর পক্ষ হথগ  অনুগরাি  রা হগলা। জুম সমটিিং এর সলিং  এিিং আইসডর হজলা প্রো ন, 

ময়মনস িংগহর হফ বু  হপগজ সনয়সমি সদগয় হদয়া হগি। 

02 

হভাক্তা অসি ার সনসিি রণ ও দ্রব্যমূল্য সনয়ন্ত্রগণ ভালু া িাজাগর ‘মূল্যিাসল া হিাড ট’ 

িাপন মূল্যিাসল া প্রদে টন না  রা হভাক্তা অসি ার আইন , ২০০৯ এর ৩৮ িারা 

হমািাগি  োসস্তগযাগ্য অপরাি। ভালু া িাজাগর এ সদগন িাসপি হগয়গি ৭০টি 

মূল্যিাসল ার হিাড ট। হভাক্তাগদর অসি ার সনসিি রগণ এিিং অ াধু ব্যি ায়ী 

 তৃট  দ্রব্যমূগল্যর ঊর্ধ্টেসি সনয়ন্ত্রগণ সনুঃ গন্দগহ এটি এ টি গুরুেপূণ ট পদগক্ষপ। 

প্রথগমই োসস্তমূল  ব্যিিা গ্রহণ না  গর ব্যি ায়ী হনতৃবৃন্দগ  অনুগরাি  রা হয় 

দ্রুি   ল হদা াগন মূল্যিাসল া িাপন  রার জন্য। ব্যি ায়ীগদর  সদচ্ছা এিিং 

 হ ারী  সমেনার (ভূসম), ভালু া এর আন্তসর  প্রগিষ্টায় প্রায়   ল 

সনিযপ্রগয়াজনীয় পগের হদা াগন মূল্যিাসল ার হিাড ট িাসপি হগয়গি। সনয়সমি 

ভ্রাম্যমাণ আদালি পসরিালনার মােগম হদা াগনর দৃশ্যমান িাগন মূল্যিাসল া 

প্রদে টন ও হালনাোদ রগণর সিেয়টি িদারস   রা হগি। 

হজলা প্রো গনর সিগেে  ভায় সনি টাহী ম্যাসজগের্গদর  ম টিৎপরিার 

উপর আগয়াসজি সিগেে  ভা  

ভালু া িাজাগর িাসপি ‘মূল্যিাসল া হিাড ট’ 

রসিিার, ২১ জুন, ২০২০  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হজলা প্রো ন িািটা, ময়মনস িংহ 

  র াসর িাল সিিরগন অসনয়মুঃ ৬ সডলাগরর সডলারসেপ িাসিল 

 

 

 

ময়মনস িংগহর ঈশ্বরেগে খাযিান্ধি  ম টসূসির ৬  জন সডলাগরর সডলারসেপ িাসিল 

 রা হগয়গি। িাল সিিরগণ অসনয়ম, সনগয়ােপ্রাপ্ত সডলাররা হিযা ও হফৌজদাসর 

মামলার আ াসম হওয়ায় িাগদর লাইগ ন্স িাসিল  রা হয়। খায অসিদপ্তগরর 

খাযিান্ধি  ম টসূসির আওিায় হিদসরদ্রগদর মাগে ১০ র্া া হ সজ দগর িাল 

সিিরগণর জন্য সডলার সনগয়াে সদগয় িাল সিিরণ শুরু হয়। স ন্তু িাল সিিরগণ 

অসনয়গমর অসভগযাে ওগঠ স ছু  সডলাগরর সিরুগে। 

03 
রসিিার, ২১ জুন, ২০২০  

 

ময়মনস িংহ হজলার ৪৫৮টি  ওমী মাদ্রা ার দুুঃি ও এসিম 

সেক্ষাথীগদর মাগে িরাদ্দকৃি ৬৩,৭৫,০০০/- ( হিেসি লক্ষ 

পঁিাির হাজার) র্া া অয ২০.৫.২০২০ িাসরগখ ১৩টি 

উপগজলায় সিিরণ হগয়গি। এর অিংে সহগ গি  দর উপগজলার 

 গয় টি মাদ্রা ার প্রিানেগণর সন র্ হি  সিিরণ  গরন 

জনাি হমাুঃ সমজানুর রহমান , হজলা প্রো  , ময়মনস িংহ। 

এ ময় হদে ও জাসির মঙ্গল এিিং মাননীয় প্রিানমন্ত্রী হেখ 

হাস নার দীঘ টায়ু ও মঙ্গল  ামনায় সিগেে হমানাজাি  রা 

হয়। এ ময় হজলা প্রো গনর অসিসরক্ত হজলা প্রো  বৃন্দ ও 

ময়মনস িংহ  দর উপগজলা সনিাহী  ম ট িটা উপসিি সিগলন। 

 

ময়মনস িংহ হজলার ৪৫৮টি  ওমী মাদ্রা ার দুুঃি ও এসিম 

সেক্ষাথীগদর মাগে অথ ট সিিরণ  

প্রকৃি  াড টিারী েনাক্ত  না  গর সভন্ন  াড ট সনগয় যাওয়া হলাগ গদর  াগি  

 র াসর িাল তুগল হদয়ার অসভগযাে রগয়গি িাগদর সিরুগে। এিাো হিযা 

মামলা হ হফৌজদাসর সিসভন্ন মামলা রগয়গি  অগন  সডলাগরর সিরুগে। ওই 

অিিায় অসভগযাে মূহ িদন্ত  গর েি হরািিার খাযিান্ধি  ম টসূসির 

উপগজলা  সমটির এ   ভায় ৬  সডলাগরর লাইগ ন্স িাসিগলর স োন্ত হয়। 

এর হপ্রসক্ষগি বুিিার ৬ সডলাগরর লাইগ ন্স িাসিল  গর আগদে জাসর  গরন 

উপগজলা সনি টাহী অসফ ার হমা. জাস র হহাগ ন। লাইগ ন্স িাসিল হওয়া 

সডলাররা হগলন- মাইজিাগের আবুল মুনসুর।  র াসর অঙ্গী ারনামার েিট 

ভঙ্গ  গর এলা ায় দীঘ টসদন িগর অনুপসিি, মামামাল উগিালন ও সিিরগণ 

জটিলিা সৃসষ্টর  ারগণ িার সডলারসেপ িাসিল হয়। এ ই ইউসনয়গনর িকুল 

আহগমগদর সিরুগে মালামাল সিিরগণ অসনয়ম ও পূগি ট ভ্রাম্যমাণ আদালগি 

অথ টদণ্ড-প্রাপ্ত হওয়ায় িার সডলারসেপ িাসিল হয়। জাটিয়া ইউসনয়গনর 

আিদুল েসণ খাগনর সডলারসেপ িাসিল হগয়গি।  সরো ইউসনয়গনর িাচ্চু 

সময়া হফৌজদাসর মামলার আ াসম ও মামলামাল সিিরগণ অসনয়ম  রায় 

সডলারসেপ িাসিল হগয়গি। আঠারিাসে ইউসনয়ন পসরেগদর হিয়ারম্যান 

আলমেীর হহাগ গনর ভাই হমা. জস ম উসদ্দন হফৌজদাসর মামলার আ াসম 

ও মালামাল সিিরগণ অসনয়ম  রায় সডলারসেপ িাসিল হগয়গি। এ ই 

ইউসনয়গনর হমা. হমাস্তাসফজুর রহমান হিযা মামলা ও মালামাল সিিরগণ 

অসনয়ম  রায় সডলারসেপ িাসিল হগয়গি। 

১০  র্া া হ সজর ৪৭ িস্তা িাল উোর  রগলন সত্রোগলর ইউএনও 

হিদসরদ্রগদর জন্য িরােকৃি খায িান্ধি  ম টসূিীর ১০র্া া হ সজর ৪৭ িস্তা িাল দুটি পৃথ  দুটি 

অসভযাগন উোর  গরগি ময়মনস িংগহর সত্রোল উপগজলা প্রো ন। শুক্রিার রাগি অসভযান 

িাসলগয় ৩৬িস্তা ও েসনিার   াগল অসভযান িাসলগয় আগরা ১১িস্তা িাল উোর  গর। উপগজলা 

প্রো ন সূত্র জানায়, হোপন  িংিাগদর সভসিগি শুক্রিার রাগি সত্রোল উপগজলার ১০নিং মঠিােী 

ইউসনয়গনর হপাোিােী িাজাগর অসভযান িালায় উপগজলা সনি টাহী অসফ ার ও সনি টাহী ম্যাসজগের্ 

হমাস্তাসফফজুর রহমাগনর হনতৃগে সত্রোল থানা পুসলগের এ টি র্ীম। এ ময় হপাোিােী িাজাগরর 

দুলাল সময়ার হদা াগনর িালা হভগঙ্গ হিদসরদ্রগদর জন্য িরােকৃি খায িান্ধি  ম টসূিীর ৩৬িস্তা 

িাল উোর  রা হয়। অপরসদগ  েসনিার   াগল উপগজলা সনি টাহী অসফ ার হমাস্তাসফজুর রহমান 

ও  হ ারী  সমেনার (ভূসম) িসরকুল ই লাম তুোগরর হনতৃগে থানা পুসলগের এ টি র্ীম দুলাল 

সময়ার িােীগি অসভযান িাসলগয় আগরা ১১ িস্তা িাল উোর  গর। উপগজলা সনি টাহী অসফ ার 

হমাস্তাসফজুর রহমান জানান, হোপন  িংিাগদর সভসিগি অসভযান িাসলগয় শুক্রিার রাগি ৩৬ িস্তা 

ও েসনিার   াগল ১১িস্তা িাল উোর  রা হগলও িাগলর মাসল  দুলাল সময়াগ  আর্   রা 

যায়সন। এঘর্নায় সনয়সমি মামলা দাগয়গরর প্রস্তুসি িলগি। 

 



 

 

 

 গরানা হমা াগিলায় উপগজলা প্রো ন, হিািাউো, ময়মনস িংগহর সিগেে উগযাে উপগজলা  

‘জরুরী ত্রাণ িহসিল’ েঠন 

 গরানা ভাইরাগ র  িংক্রমণ শুরু হওয়ার প্রথম সদগ ই অত্র উপগজলার দসরদ্র জনগোসষ্ঠর জীসি ার 

সিেয়টি সিগিিনা  গর মাননীয়  িং দ  দস্য , উপগজলা হিয়ারম্যান, সিসভন্ন  র াসর ও হি র াসর 

প্রসিষ্ঠাগনর প্রিান, রাজবনসি  ও  ামাসজ  হনতৃবৃগন্দর  মন্বগয় উপগজলা সনি টাহী অসফ ার, 

হিািাউো, ময়মনস িংগহর  ভাপসিগত্ত্ব উপগজলা পসরেদ হলরুগম অনুসষ্ঠি  ভায় উপগজলা জরুরী ত্রাণ 

িহসিল েঠন  রার স োন্ত গৃহীি হয় এিিং িাৎক্ষসণ ভাগি ভাগি উপগজলা জরুসর ত্রাণ িহসিল নাগম 

উপগজলা হিয়ারম্যান ও উপগজলা সনি টাহী অসফ াগরর হযৌথ স্বাক্ষগর হ ানালী ব্যািং , হিািাউো োখায় 

এ টি িলসি সহ াি হখালা হয়। উক্ত উপগজলা জরুসর ত্রাণ িহসিগল মাননীয়  িং দ  দস্য, উপগজলা 

হিয়ারম্যান, উপগজলা সনি টাহী অসফ ার, উপগজলার সিসভন্ন  র াসর দপ্তগরর  ম ট িটা- ম টিারীবৃন্দ, 

সিসভন্ন  র াসর ও হি র াসর সেক্ষা প্রসিষ্ঠাগনর সেক্ষ - ম টিারীবৃন্দ, জনপ্রসিসনসি, রাজবনসি  ও 

 ামাসজ  হনতৃবৃন্দ এিিং উপগজলার েেমান্য ব্যসক্তিে ট হ উপগজলার িাইগরর অন্যান্য অগন  

দাসয়েেীল ব্যসক্ত উপগজলা জরুসর ত্রাণ িহসিগল অনুদান প্রদান  গরন।  

দসরদ্র জনগোসষ্ঠর পাোপাসে অত্র উপগজলার হয   ল পসরিাগর  গরানা ভাইরা  (হ াসভড-১৯)-এ 

আক্রান্ত হরােী  নাক্ত হগয়গি এিিং যাগদর পসরিার ল ডাউন  রা হগয়গি হ    ল পসরিাগর ত্রাণ হ 

অন্যান্য সনিযপ্রগয়াজনীয় পে  ামগ্রী হপৌুঁগি হদওয়া অব্যাহি রগয়গি। 

হ াসভড-১৯-এ আক্রান্ত  গরানা  ম্মখুগযাো ডা: হমাহাম্মদ এমদাদ উিাহ খান 

এর  জীিন  িাঁি াগি  এয়ার  এমবুল্যান্স 

 হ াসভড-১৯-এ আক্রান্ত  গরানা  ম্মুখগযাো ডা: হমাহাম্মদ এমদাদ উিাহ খান এর অিিার 

গুরুির অিনসি হগল জীিন িাঁিাগি এয়ার এমু্বল্যাগন্সর মাগেগম ময়মনস িংহ হথগ  উন্নি 

সিস ৎ ার জন্য িাঁগ  ঢা ায় হপ্ররণ  রার ব্যিিা  গর ময়মনস িংহ হজলা প্রো ন। হজলা 

প্রো ন, ময়মনস িংহ িন্যিাদ ও কৃিজ্ঞিা প্র াে  রগি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী হেখ হাস নার 

প্রসি , যার  দয় সনগদ টেনায় স্বািয ও পসরিার  ল্যাণ মন্ত্রণালয় এিিং স্বািয অসিদপ্তর এমন 

িমৎ ার ব্যিিা  গর হরগখগি। এ ই  াগথ আমরা কৃিজ্ঞিা প্র াে  রসি  আম টড হফাগ ট  

সডসভেগনর প্রসি , যারা িমৎ ার  মন্বগয়র মােগম অসি দ্রুি হহসল টারার হপ্ররগণর ব্যিিা 

সনগয়গিন। 

 

 

 

এ  নজগর 

ময়মনস িংহ 

হজলার  গরানা 

পসরসিসি 

হেগের পািা 

রসিিার, ২১ জুন, ২০২০  

 

হজলা প্রো ন িািটা, ময়মনস িংহ 
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উক্ত উপগজলা জরুসর ত্রাণ িহসিগল ১৩ (গির) র্ন িাল ও নেদ 

৭,৮২,১৩৫/- ( াি লক্ষ সিরাসে হাজার এ েি পয়সত্রে) র্া া অনুদান 

জমা হয়।  

উপগজলা প্রো ন,  হিািাউো,  ময়মনস িংগহর সিগেে উগযাে উপগজলা 

জরুরী ত্রাণ িহসিল হগি ত্রাণ সিিরণ 

 

 

 

 

 গরানা আক্রান্ত ময়মনস িংহ হমসড গ ল  গলগজর (এমএমস ) 

 হ ারী অোপ  ড া. হমাহাম্মদ এমদাদ উিাহ খানগ  উন্নি 

সিস ৎ ার জন্য সিমান িাসহনীর হহসল টারাগর  গর ঢা ায় আনা 

হগচ্ছ। 

ময়মনস িংহ হমসডগ ল  গলগজর হমসডস ন সিভাগের  হ ারী অোপ  ডা: হমাহাম্মদ এমদাদ উিাহর োরীসর  অিিার অিনসি হগল সিভােীয়  সমেনার 

জনাি হমা:  ামরুল হা ান এনসডস  এর সনগদ টেনায় হজলা প্রো  , ময়মনস িংহ জনাি হমা: সমজানুর রহমান িসেৎ পদগক্ষগপর মােগম যথাযথ ঊর্ধ্টিন 

 তৃটপগক্ষর  াগথ আগলািনাক্রগম সিমান িাসহনীর এয়ার এযামু্বগলগন্সগযাগে িাঁগ  ঢা ার হেখ রাগ ল হেগোসলভার হা পািাগল িানান্তগরর ব্যিিা  গরন। 

সি াল ৪.৫০ সমসনর্ এ এয়ার এমু্বল্যান্সটি ডা: খান হ  সনগয় ঢা ার পগথ উড্ডয়ন  গর। 

 


