
  

 

  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন  
জনিংর াগ শাখা 

চট্টগ্রাম 

মমাবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩  

 
 

                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ২০ মিরেম্বে ২০২১সি. 
 

 

 

চসিকের ভ্রাম্যম্াণ আদালত 

অস্বাস্থ্যের ও ন াোংরা পসরকেকে খাদয দ্রেয উৎপাদ  েরায় 

৮০ হাজার টাো জসরম্া া 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্যারগ আজ মিামবাে নগেীে মকার ায়ালী থানাধীন মেয়াজউদ্দিন বাজােস্থ স ন্ুরলে মাথা এলাকায় অস্বাস্থযকে ও মনাংো 

্সেরবরশ সমষ্টান্ন দ্রবয উৎ্া্ন এবং সবদ্দিে অ্োরধ সনব পাহী মযাদ্দজরেি মারুফা মবগম মনলী ্সেচাসল  অসি ারন জলর াগ মেি্িুরেরেে সবরুরে মামলা 

রুজ ু্ূব পক ৫০ হাজাে িাকা ও ম াষ িুইিিরক ৩০ হাজাে িাকা জসেমানা আ া্য় কো হয়। অ্ে অসি ারন মেশাল মযাদ্দজরেি জাহানাো মফের ৌ্রিে 

মন ৃরে মমাসমন মোরে ফুি্া  ও োস্তাে উ্ে সনম পাণ িামগ্রী মেরখ জনিাধােরনে চলাচরল সব œ িৃটষ্টে ্ারয় ১ বযদ্দিে সবরুরে  মামলা রুজ ু্ূব পক ১০ 

হাজাে জসেমানা কো হয়। অসি ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবিারগে কম পক পা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ মযাদ্দজরেিগনরক 

িহায় া স া্ন করেন। 

 

চসিকের উকদযাকে 

সিস য়র িসচে নম্া. নহলালুদ্দী  আহম্দ-এর নরাে মু্ক্তি োয় ায় 

নদায়া ম্াহসিল অ ুষ্ঠিত 

 

স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে সিসনয়ে িসচব মমা. মহলালুিীন আহম্-এে আশু মোগ মুদ্দি কামনায় আজ মিামবাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে 

উর্যারগ নগেীে হজে  মশখ ফসে্ (ে.) জারম মিদ্দজ ,্ লাল্ীস  জারম মিদ্দজ ,্ চকবাজাে জারম মিদ্দজ ,্ িুগন্ধা আবাসিক এলাকা জারম মিদ্দজ্, 

স্িণ খুলশী সিআইস্  আবািসক এলাকা জারম মিদ্দজ্, জহুে হকাি প মারকপি জারম মিদ্দজ ,্ আরেসফন নগে জারম মিদ্দজ্, িাগসেকা গরু বাজাে জারম 

মিদ্দজ ,্ িাগসেকা জহুে আহম্ মচৌধুেী মেসেয়াম িংলগ্ন মা আয়শা সিদ্দিকা (ো.) জারম মিদ্দজ্ ও সিটি কর্ পারেশন এবা্   খানায় সমলা্  ও ম া্য়া 

মাহসফল অনুটি  হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মাদ্রািা ্সে্শ পক মাওলানা আলহাজ¦ হারুন-উে-েসশ্ এে  ত্ত্বাবধারন স্ব স্ব মিদ্দজর্ে ইমামগণ 

সমলা্  ও ম া্য়া মাহসফল ্সেচালনা করেন। ম া্য়া মাহসফরল মমা. মহলাল উদ্দিরনে মোগ মুদ্দি ও িু¯^াাস্থয কামনা করে সবরশষ মুনাজ  অনুটি  হয়।   

 

স্বাক্ষসরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পক পা প্রঅস সেি ্াসয়ে  
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মশখ হাসিনাে মূলনীস  

গ্রাম শহরেে উন্নস  

 


