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দাতার কাছে থেছক পররচ্ছন্ন সামগ্রী গ্রহণকাছে থময়র 

পররচ্ছন্নতা রক্ষায় সামাজিক দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূণ ণ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, নগেবািীে িহায়তা ও ্োমশ প সনরয় িাধােরেে বাির াগয আধুসনক নগেী গরে 

তুলরত চাই। এই নগেী আমাে বা আে কােও একাে নয়। তাই সবত্তবারেেও উসচত উন্নয়রন িামর্থ পয অনু ায়ী অবদান োখা। সতসন আজ মিামবাে সবরকরল তাাঁে 

অসিি করে ্ার্থেঘািাে দানবীে ও িামাজজক বযজিত্ব িঞ্জীব কুমাে মজযসতপসবরদে ্রে চসিক ্সেচ্ছন্ন সবভাগরক মদয়া ১০০টি চায়না মবলচা গ্রহেকারল 

এ কর্থা বরলন।  

মময়ে দাতা িঞ্জীব মক ধনযবাদ জাসনরয় বরলন, এভারব িামর্থ পযবানো এসগরয় এরল সিটি কর্ পারেশরনে িেমতা বােরব এবং মিবাে ্সেসধও সবি্তৃত হরব। 

িবরচরয় বে কর্থা সরতযরকে িামাজজক দায়বদ্ধতাে সিাে ঘিরব। সতসন আরো বরলন, ্সেচ্ছন্ন নগেীে জনয জনিরচতনতা বৃজদ্ধে সবষয়টি গুরুত্ব্ূে প। 

নালা-নদপমা-খাল এবং োস্তা-ঘািিহ সবরশষ সনরজে বাসেে আসিনা ্সেষ্কাে োখাে মানসিকতা ততেী হরল ্সেরবশ েোয় ইসতবাচক ্সেবতপন িাসধত হরব।  

এ িময় উ্সিত সেরলন-চসিক উ্িসচব আরশক েিুল মচৌধুেী (টি্ু), উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমা. মমােরশদ আলম মচৌধুেী, িঞ্জীব কুমারেে ্রে 

িাংবাসদক রূ্ম কুমাে চক্রবতী সমুখ।  

 

 

চরসছকর ভ্রামযমান আদােত োদ বাগাছনর টছব িমাট পারন োকায় 

ভবন মারেকছক ৫ হািার টাকা িররমানা 

 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মিামবাে নগেীে চকবাজাে ও হাসলশহে হাউজজং এরস্টি এলাকায় ভ্রামযমান আদালত ্সেচাসলত হয়। 

অসভ ানকারল নগরেে চকবাজাে এলাকায় অস্বািযকে ও মনাংো ্সেরবরশ খাদয্েয উৎ্াদন কোয় সনব পাহী মযাজজরেি মারুিা মবগম মনলী ্সেচাসলত 

অসভ ারন ২ টি মবকােীরক ১৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একই সদরন মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মিেরদৌরিে মনতৃরত্ব হাসলশহে হাউজজং এরস্টি 

এলাকায় এসিি মশা সনধরন করয়কটি ভবরন অসভ ান ্সেচাসলত হয়। এ িময় ১নং মোরিে ১৩নং বাসেে োদ বাগারনে িরব জরম র্থাকা ্াসন সনষ্কাশন না 

কোয় ভবন মাসলকরক ৫ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ এই অসভ ান অবযাহত র্থাকরব। অসভ ানকারল 

মযাজজরেিগনরক িহায়তা সদান করেন কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকতপা-কম পচােী, চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ িদিয। 
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