চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ০৫ এসেল ২০১৮ সি.

চসিক পসিচাসিত ম াবাইি মকার্ট অসিযান অবযাহত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ প্রেশাল মযাজজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ)
জাহানাো প্রেের্ৌি ও সনিাহী
প মযাজজরেি আসেয়া আখতাে এে প্রনতৃরে ০৫
এসেল ২০১৮ সি. িৃহষ্পসতিাে, িকারল চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল
প্রকািপ ্সেচাসলত হয়। অসি ানকারল নগেীে সিসিেহািস্থ হািহাজােী প্রোরেে
িশে মারকপি িংলগ্ন এলাকায় অবিধিারি েুি্াত ্খল করে ্ুোরনা গাড়ীে
ন্ত্াংশ প্রেরখ জন ্ূরিপাগ িৃটি ও সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রেে লাইরিন্স না
থাকায় আলমগীে প্রমািেিরক
প
১০ হাজাে িাকা, িালাম প্রমািেিরক
প
৫ হাজাে
িাকা, প্রমিাি প হািান প্রমািিরক৫
প
হাজাে িাকা, সে্ন প্রমািেিরক
প
৫ হাজাে
িাকা, সচিাগাং প্রমািেিরক
প
২ হাজাে, সিএইউ প্রশে টিা ্ািপ রক ২ হাজাে ও
প্রিলাল প্রমািেিরক
প
২ হাজাে িাকা িহ প্রমাি ৩১ হাজাে িাকা জসেমানা
আ্ায় কো হয়।
অসি ানকারল সিটি কর্ারেশরনে
প
িংসিি সিিারগে কমকতপ
প া-কমচােী
প
ও
চট্টগ্রাম মহানগে ্ুসলশ মযাজজরেিদ্বয়রক িহায়তা করেন।
চট্টগ্রাম-৫ এসেল ২০১৮ সি.

আলিাসকত ি াজ গড়াি িলে নগিীলক িন্ত্রাি,
জঙ্গীবাদ ও াদক মেলক ুক্ত কিলত হলব-- ম য়ি আ জ
নাসিি উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন,
আরলাসকত িমাজ গড়াে লরে নগেীরক িন্ত্াি, জঙ্গীিা্ ও মা্ক প্রথরক
মুক্ত কেরত হরি। এ লরে মা্কািক্ত ঘৃণ্য িযজক্তর্ে সচসিত করে তার্ে
িসি ্ত্র্জত্রকািহ গণ্মাধযম এিং িমারজ িসড়রয় প্র্য়া হরি। েরল জনগণ্
এর্ে ঘৃনাে প্রচারখ প্র্খরি। সতসন িরলন, িকরলে িিিাির াগয সনো্্
নগেীে স্বারথ প জনগরণ্ে ঐকযিদ্ধ শজক্তরক িামরন সনরয় নগেীে
৪১ টি
ওয়ারেপ িন্ত্াি, জঙ্গীিা্ ও মা্ক সিরোধী কর াে অিস্থান গ্রহন কো হরি।
৫ এসেল ২০১৮ সি. িৃহেসতিাে, িকারল চট্টগ্রাম নগেীে ৭নং ্জিম
প্র ালশহে ওয়ারেপ স্থানীয় আজা্ কসমউসনটি প্রিন্টারে চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
উর্যারগ িন্ত্াি, জঙ্গীিা্ ও মা্ক সিরোধী িমারিরশ েধান
অসতসথে িা রন প্রময়ে এিি কথা িরলন। িমারিরশ িিা্সতে করেন ৭নং
্জিম প্র ালশহে ওয়ােপ
কাউজন্সলে আলহাজ্ব এম. প্রমািােক আলী।
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
জনিংর াগ কমকতপ
প া প্রমা. আি্ুে েসহরমে
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উ্স্থা্নায় অনুটিত িমারিরশ সিরশ
অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
্আইন শৃংখলা সি য়ক স্থায়ী কসমটিে িিা্সত কাউজন্সলে
এইচ এম প্রিারহল, ১৫নং ওয়ােপ কাউজন্সলে প্রমা. সগয়াি উজদ্দন, ৩৩নং ওয়ােপ
কাউজন্সলে হািান মুো্ সিপ্লি, িংেসেত ওয়ােপ কাউজন্সলে সমরিি প্রজিসমন
্ােিীন প্রজিী, সনিাহী
প
মযাজজরেি সমরিি আসেয়া আখতাে, প্রেশাল
মযাজজরেি ( ুগ্ম প্রজলা জজ) সমরিি জাহানাো প্রেের্ৌি, মা্কদ্রিয সনয়ন্ত্ণ্
অসধ্িরেে উ্ ্সেচালক
(প্রমরো) শাসমম আহম্। িন্ত্াি, জঙ্গীিা্ ও
মা্ক সিরোধী িমারিরশ মতামত িযক্ত করেন িামযিা্ী ্রলে অমূলয েঞ্জন
িড়–য়া, আলহাজ্ব ইিকান্দে সময়া, আি্ুল মারলক, আরনায়ারুল ইিলাম িাপ্পী,
প্রমা. নাসিে আলম, স্ব্ন প্রমাল্লা, মনিুে েহমান প্রচৌধুেী, আিু তারহে, প্রেজাউল
িাহাে, ইিকান্দে ইস্কু, িাইেুজদ্দন, নজরুল ইিলাম, েরেিে এনামুল হক,
আলহাজ্ব নুরুল ইিলাম ইিু, জারি্ুল ইিলাম, শাসমমা আেসেন মুজক্ত, কান্তা
ইিলাম সমনু, প্রহািরনআো ্ারুলিহ সিসিন্ন প্রেনী ও প্র্শাে েসতসনসধিৃন্দ।
িুসধ িমারিরশ েধান অসতসথে িা রন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো
িরলন, ্সেিংখযারন প্র্রশ ৭০ লে মা্করিিীে তথয জানা
ায়। এর্ে
স্বািাসিক জীিরন সেসেরয় আনাে জনয িমাজ, প্র্শ ও ্সেিােরক কা কে
প
উর্যাগ গ্রহন কেরত হরে। প্রময়ে িরলন, েসতটি ওয়ারেপ এিং ্াড়ায়
মহল্লায় কসমটি গ ন করে মা্ক প্রিিী, সিরেতা, িন্ত্ািী ও জঙ্গী কা েরম
প
সলির্ে সচসিত করে িামাজজক আরন্দালন গরড় প্রতালা হরি। এ লরে সতসন
িকরলে িহর াসগতা কামনা করেন।
িংবাদদাতা
ম া. আবদুি িসহ
জনিংলযাগ ক কতট
ট
া
চট্টগ্রা সিটর্ কলপালিশন
ট
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