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চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশন এলাকায় উরেদ অসিযারন 

ভ্রামযমাণ   আদালত 
 

চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশরনে উর্যারগ প্রেশাল মযাসজরেট ( ুগ্ম প্রজলা জজ) জাহানাো প্রেের্ৌি এে  

প্রনতৃরে ২০ আগস্ট ২০১৮সি. প্রিামিাে, ্ু্ ুরে চট্টগ্রাম মহানগে এলাকায় প্রমািাইল প্রকাটপ /উরে্ 

অসি ান ্সেচাসলত হয়। অসি ানকারল নগেীে চান্দগাাঁও এলাকাে েসের্ে ্াড়া, চান্দগাাঁও আ/এ, 

খাজা প্রোড ও িহদ্দাে ্ুকুে ্াড় এলাকা প্রেরক   অবিধ গরুে িাজাে উরে্ কো হয়। এই িময় 

অবিধ স্থারন িাজাে িসিরয় গরু সিসিে অ্োরধ গরু সিরিতা প্রমা. িা্শারক ৫ হাজাে   টাকা  

জসেমানা কো হয়।   
 

অসি ানকারল সিটি কর প্ারেশরনে িংসিষ্ট সিিারগে কমপকতপ া ও কমপচােীগণ এিং সিএমস্ ্ুসলশ 

মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।  

 

্সিত্র ঈদলু আযহা উ্লরে মাননীয় মময়রেে িাণী 
 

২০ আগস্ট-২০১৮  
 

্সিত্র ঈ্লু আ হা উ্লরে চট্টগ্রামিহ প্র্শিািীরক ঈর্ে শুরিো জাসনরয়রেন মাননীয় প্রময়ে আ 

জ ম নাসেে উদ্দীন। প্রিৌস্ আেি প্রেরক প্রেসেত এক শুরিো িাণীরত সতসন িরলন- ্সিত্র ঈ্লু-

আ হা িুমহান তযারগে মসহমায় এক অননয ্ষৃ্টান্ত। প্রকােিাণীে মধয স্রয় িৃসষ্টকতপ াে েসত তযারগে 

মহান আ্শপ স্থাস্ত হরয়রে,  া তযারগে মসহমায় িাস্বে।  

 

প্রময়ে িরলন- িমারজ সহংিা-সিরেষ, হানাহাসন, ্েশ্রীকাতেতা প্রেরক মুসিে জনয প্রকােিাণী 

আল্লাহতায়ালাে েহমত স্বরূ্। সতসন িম্প্রীসতে িন্ধরন আিদ্ধ হরয় ্সিত্র ঈ্লু আ হাে তযারগে 



সশো ধােণ করে িমাজ গঠরন এসগরয় আিাে জনয িকরলে েসত আহিান জানান। একই িারে প্রময়ে 

প্র্শ ও জাসতে িুখ-শাসন্ত ও িমৃসদ্ধে জনয মহান আল্লাহ তায়ালাে েহমত কামনা করেন। 

এ স্রক ্সিত্র ঈ্লু আ হা উ্লরে এক সিিৃসতরত িােোি প্রময়ে প্রচৌধেুী হািান মাহমু্  হািনীও 

নগেিািীরক আন্তসেক শুরিো জাসনরয়রেন।  

 

প্রধান ঈদ জামারতে প্রস্তুসত ্সেদশপরন িােপ্রাপ্ত মময়ে 
 

২০ আগস্ট ২০১৮ 
 

চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশরনে িযিস্থা্নায় ্সিত্র ঈ্ উল আ হাে েেম ও েধান জামাত িকাল  ৭:৪৫ 

ঘটিকায়  জাতীয়  মিসজ্  জসময়তুল োলাহ ময়্ারন অনুসিত হরি। একই স্থারন সেতীয় জামাত 

অনুসিত হরি িকাল  ৮:৪৫ ঘটিকায়। এ োড়াও সিটি কর প্ারেশন ্সেচাসলত মিসজ্, িাকসলয়া সিটি 

কর প্ারেশন প্রস্টসডয়াম, লালস্সঘ সিটি কর প্ারেশন জারম মিসজ্িহ ৪১টি ওয়ারডপ  ১৬৫টি স্থারন ঈ্ 

জামাত অনুসিত হরি।  
 

এ স্রক িােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমু্ হািনী আজ প্রিামিাে ্ু্ ুে ১২ টায় জসময়তুল 

োলাহ জাতীয় মিসজ্ ময়্ারনে েধান ঈ্ জামারতে িিপরশষ েস্তুসত িরেজসমরন ্সে্শপন করেন। 

সতসন সিশাল ্যারেরলে েযান, আরলা-িাসত, নামা  আ্ারয়ে িযিস্থা, েরিশ ও িাসহে হওয়াে ্ে, 

সনো্ত্তা িযিস্থািহ িাসিপক সিষয়গুরলা খসতরয় প্র্রখন এিং সনসিপরে ঈ্ জামাত আরয়াজরন  ািতীয় 

িযিস্থা সনখুতিারি িম্পা্রন িংসিষ্টর্ে সনর প্শনা প্র্ন। এই িময় উ্সস্থত ইরলক্ট্রসনক সমসডয়াে 

িাংিাস্কর্ে িারে আলা্কারল িােোি প্রময়ে িরলন আিহাওয়া অনুকূল োকরল েেম জামারত 

োয় অধপ লরেে প্রিশী মিুসল্ল ঈর্ে নামা  আ্ায় কেরত িেম হরি। িােোি প্রময়ে নগেিািীরক 

তযারগে মসহমায় উজ্জ্বল ্সিত্র ঈ্লু আ হাে শুরিো জানান। ্সে্শপনকারল অনযানযর্ে মরধয 

কাউসিলে শশিাল ্াশ িুমন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহরম্, েধান ্সেেন্ন 

কমপকতপ া প্রমা. শসেকুল মান্নান সিসদ্দকী, তত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী মাহেুজেু েহমান, কামরুল ইিলাম, 

উ্ িসচি আরশক েিলু প্রচৌধুেী টি্ু, সনিপাহী েরকৌশলী শামিুল হু্া সিসদ্দকী, িু্ ী্ িিাকিহ 

চসিরকে সিসিন্ন সিিারগে উর্ধ্পতন কমপকতপ া এিং   সিসশষ্ট িমাজরিিক প্রমা. িাহািুসদ্দন উ্সস্থত 

সেরলন ।  

 

 



চসিরকে মকােিাসন ঈরদে িজপ য অ্িােণ কাযপক্রম  

্সেদশপন কেরিন িােপ্রাপ্ত মময়ে 
 

২০ আগস্ট ২০১৮ 
 

চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশরনে উর্যারগ আগামী ২২ আগস্ট িধুিাে ঈ্লু আ হাে স্ন সিকাল ৩ টায় 

্াম্াড়াস্থ চসিক কররাল রুম প্রেরক িােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমু্ হািনী নগেীে সিসিন্ন 

এলাকায় প্রকােিাসনে ্শুে িজপ য অ্িােণ কা পিম িরেজসমরন ্সে্শপরন কেরিন। উি ্সে্শপন 

কা পিরম িংসিষ্ট িকলরক  ো িমরয় উ্সস্থত োকাে জনয অনুরোধ কো হল।   

 

িজপ য িযিস্থা্নায় নাগসেক িরচতনতা িৃসিে জনয  
মেড সক্ররিন্ট প্রচাোসিযান 

 

২০ আগস্ট ২০১৮ 
 

আিন্ন ্সিত্র ঈ্লু আ হাে ্শু প্রকােিাসন ্েিতী নগেিািীরক িজপ য অ্িােণ ও িযিস্থা্নাে 

উ্ে গণিরচতনতা িৃসদ্ধে জনয চট্টগ্রাম সিটি কর প্ারেশন ও িাংলার্শ প্রেড সিরিন্ট প্রিািাইটি ও  ুি 

প্রেড সিরিন্ট চট্টগ্রারমে প্র ৌে উর্যারগ নগরে েচাোসি ান শুরু করেরে। আজ প্রিামিাে িকারল 

চট্টগ্রাম নগে িিন িঙ্গিনু্ধ চেরে এই কমপিূসচে আনুিাসনক উরোধন করেন িােোি প্রময়ে প্রচৌধুেী 

হািান মাহমু্ হািনী। এ িময় চট্টগ্রাম সিটি প্রেড সিরিন্ট ইউসনরটে প্রিরিটােী আি্লু জব্বাে, 

ইউসনট অসেিাে আজরু উসদ্দন ও  ুি েধান ইিমাইল হক প্রচৌধুেী েয়িাল িিিয োরখন।  
 

উরোধনী অনিুারন িােোি প্রময়ে িরলন প্র , নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ  ্ইুটি গাড়ীে মাধযরম  ুি প্রেড 

সিরিন্ট ি্িযিনৃ্দ উি েচােসি ান ্সেচালনা কেরিন এিং জন িাধােরণে মরধয সলেরলট সিতেণ 

কেরিন। সতসন নগেিািীরক অসগ্রম ঈর্ে শুরিো জ্ঞা্ন করেন এিং  ত্রতত্র ময়লা আিজপ না না 

প্রেরল সনস প্ষ্ট স্থারন ্শু জিাই, িজপ য প্রেরল তা অ্িােরণ সিটি কর প্ারেশনরক িহায়তা ে্ারনে জনয 

অনুরোধ জানান িােোি প্রময়ে।   

 

িংিা্্াতা 
েসেকুল ইিলাম 

জনিংর াগ কমপকতপ া 


