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সেচ্ছাসেবী েংগঠন মমতার োসে মতবববনময়কসে সময়র 

প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর মাসে কম মপবরবি বাড়সত হসব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সাসিক জনরগাষ্ঠীে মারনান্নয়রনে িারে কম পিংস্থারনে ্সেসধ বৃদ্ধি কেরে ্ােরল 

িমারজে সশশু সন পােনিহ অমানসবক অ্োধ সবণো বন্ধ কো িম্ভব হরব। অনগ্রিে জনরগাষ্ঠী দ্বাো মবসশে ভাগ অ্োধ িংঘটিে হয়। মি মেরে 

্শ্চাদৎ্দ এলাকাগুরলারে সবরশষ করে সন পােন মেরক সকভারব সশশুরদে িুেো কো  ায় মি ধেরনে িরচেনোমূলক সশো সদান অ্সেহা প। 

মিচ্ছারিবী উন্নয়নমূলক িংগঠন মমো দীঘ পসদন ধরে মি দাসয়ত্ব ্ালন করে  ারচ্ছ। আসম োরদে এ কা পক্ররমে িাধুবাধ জানাই। আজ বুধবাে সবরকরল 

চসিরকে িাইগাে্ািস্থ কা পালরয়ে িরেলন করে অনুটষ্ঠে মেসবসনময় িভায় সধান অসেসেে বক্তরবে সেসন একো বরলন।  

 

মমোে সধান সনব পাহী কম পকেপা মমা. ফারুরকে িভা্ সেরত্ব িভায় সবরশষ অসেসেে বক্তবে োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকেপা 

মমাহােদ শহীদুল আলম, ্োরনল মময়ে আফরোজা কালাম, ওয়ার্প কাউদ্ধিলে নাজমুল হক সর্উক, মমা. আবদুল মান্নান, িংেসেে কাউদ্ধিলে েিসলমা 

মবগম (নুেজাহান), হুরে আো মবগম, জারহদা মবগম ্স্ , চসিক সধান সশো কম পকেপা লুৎফুন নাহে। বক্তবে োরখন স্বপ্না োলুকদাে, মমা. মঈনুদ্ধিন, মমা. 

মসনে উদ্ধিন, শারহদা মবগম সলস্ , মখােরশদ, মোরকয়া, মমা. মমাজ্জারমল হক, িুব্রে বড়–য়া, ইকবাল আল মাহমুদ, মনিুে মািুদ সমুখ। সরজরেে মাধেরম 

োরদে কা পক্রম উ্স্থা্ ন করেন সকল্প বেবস্থা্ ক মুজোসহদ কাউোে। 

সধান অসেসেে বক্তরবে মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন অনগ্রিে এলাকাগুরলারক ইউএনসর্স্ িহ অনেনে মিচ্ছারিবী িংস গঠরনে মাধেরম 

কর্ পারেশন এলাকায় সাসিক জনরগাটষ্ঠে জীনবমান উন্নয়ন কা পক্রম ্সেচালনা করে  ারচ্ছ। মিচ্ছারিবী িংগঠন মমো ও মিভ দো সচলরেন 

ইন্টােনেঅশনাল ইন বাংলারদশ সশশুরদে িুেো ম  কা পক্রম ্সেচালনা করে  ারচ্ছ এে িুফল ইরোমরধে সাসিক জনরগাটষ্ঠ মভাগ কেরে। ম  কােরণ 

মিচ্ছারিবী িংগঠন মেোিহ অনোনে িংস্থাে কা পক্রম অবোহে োখরল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন োরদে িব পাত্মক িহর াসগো সদান কেরব বরল আশ্বাি 

সদান করেন।  

 

 

চবেসকর ভ্রামযমাণ আদােত 

অস্বাস্থ্যকর ও সনাংরা পবরসবসে খাদয দ্রবয উৎপাদন করায় 

৯০ হাজার টাকা জবরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদোরগ আজ বুধবাে িকারল নগেীে িদেঘাি ও ্াহাড়েলী োনা এলাকায় ভ্রামেমান আদালে ্সেচাসলে হয়। নগেীে 

্াহাড়েলী োনাধীন করন পল মজানি মোর্ এলাকায় অস্বাস্থেকে ও মনাংো ্সেরবরশ খাদে দ্রবে উৎ্াদন এবং সবদ্ধক্রে অ্োরধ সনব পাহী মোদ্ধজরেি মারুফা 

মবগম মনলী ্সেচাসলে ভ্রামেমান আদালে সবউটিফুল িু্াে মবকােীরক ৫০ হাজাে,  োমান্না মবকােীরক ২০ হাজাে ও মদশ ফুর্রক ২০ হাজাে িাকািহ 

িব পরমাি ৯০ হাজাে িাকা জসেমানা আদায় কো হয়। অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকেপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন 

্ুসলশ মোদ্ধজরেিগনরক িহায়ো সদান করেন। 

 

 

রাফোনুে হক জয় ও মুনতােীর বপয়াসমর বােভবসন সময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ বুধবাে িন্ধোয় কক্সবাজারে সনহে মকারোয়াসল োনা োেলীগ মনো োফিানুল হক 

জয় ও মুনোিীে স্ য়াম এে নগেীে এনারয়ে বাজাে বািভবরন  ান। মময়ে োে মনোদ্বরয়ে অকাল মৃেুেরে দুুঃখ সকাশ করেন এবং োরদে রুরহে 

মাগরফোে কামনা করেন। সেসন ্সেবারেে অনোনে িদিেরদে িািনা মদন ও িমরবদনা জানান। এ িময় মময়রেে িারে উ্সস্থে সেরলন-চট্টগ্রাম 

মহানগে  ুবলীরগে আহবায়ক মসহউদ্ধিন বাচ্চু, ওয়ার্প কাউদ্ধিলে মমা.িসলমুল্লাহ বাচ্চু, মহানগে  ুবলীগ মনো সশবু সিাদ মচৌধুেী, নুরুল আদ্ধজম েসন, 

মমােরশদুল আলম, আব্দলু্লাহ আল োসনম মচৌধুেী, েেন মঘাষ, মমাহােদ ফসেদ, মমাশােেফ মহারিন মচৌধুেী ্ারভল, মাহমুদুল কসেম, ইমোন শাওন, মায়মুন 

উিীন মামুন, আরনায়াে মহারিন ্লাশ, মজাবাইদুল আলম আসশক সমুখ। 
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 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেক্ত দাসয়ত্ব  
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