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চসিকের ভ্রাম্যম্াণ আদালত 

অস্বাস্থ্যের ও ন াোংরা পসরকেকে নেোরী পণয উৎপাদ  েরায় 

িম্রাট নেোরীকে ৫০ হাজার টাো জসরম্া া 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উর্যারগ আজ মোববাে নগেীে ম ালশহে এলাকায় ভ্রামযমান আ া্লত ্সেচাসলত হয়। অসি ারন চসিক মেশাল মযাজজরেি 

জাহানাো মেের ৌ্রিে মনতৃরে ্সেচাসলত ভ্রামযমান আ া্লত বারয়জজ্ মবাস্তামী মোডস্থ ম ালশহে এলাকায় অস্বাস্থযকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী ্ণ্য 

উৎ্া্ন ও সবক্ররয়ে ্ারয় িম্রাি মবকােীে সবরুরে মামলা রুজ ু্ুব পক ৫০ হাজাে এবং েুি্াত ্খল করে বযবিা ্সেচালনাে া্রয় এক বযজিে সবরুরে 

মামলা রুজু ্ূব পক ১ হাজাে িাকা জসমেনা আ া্য় কো হয়। অসি ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবিারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম 

মমররা্ সলিন ্ুসলশ মযাজজরেিগনরক িহায়তা স া্ন করেন। 

 

 

চট্টগ্রাম্  গরস্থ্ িরফভাটা িসম্সতর ঈদ-এ-সম্লাদনু্নেী (ি:) অ ুষ্ঠাক  োউন্সিলর এিরারুল হে 

ম্হা েী হযরত মু্হাম্মদ (ি:) এর োণী 

সেশ্ব োসি ও িম্প্রীসত প্রসতষ্ঠায় অগ্রণী ভূসম্ো পাল  েরকত পাকর 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে চান্দগাাঁও ওয়ারডপে কাউজিলে এিোরুল হক বরলরেন, একাত্তরে মুজি ুরেে িময় ধমীয় ঐরকযে কথা বরল িব বাঙালীর্ে 

সবভ্রান্ত কো  ায়সন। একাত্তরে জামারয়রত ইিলামীে ্জিকা “িংগ্রাম” এ বােবাে মলখা হরয়রে, ্াসকস্তান না থাকরল ইিলাম থাকরব না। সকন্তু এর্রশে 

মানু  মি কথা সবশ্বাি করেসন, মবসশেিাগ মানু  এরত সবভ্রান্তও হয়সন। ধরম পে কথা বরল ্াসকস্তান টিসকরয় োখা  ায়সন। মানু  ধম পসিসত্তক োজনীসত গ্রহণ্ 

করেসন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমার্ে সসয়নবী হ েত মুহাম্ম্ (ি:) মক এ ্ৃসথবীরত মসেণ্ করেন শাসন্ত ও কলযারণ্ে জনয। তাাঁে আ্শ পই আমার্ে 

জীবরন অনুিেণ্ীয়। তাাঁে বাণ্ী সবশ্ব শাসন্ত ও িম্প্রীসত সসতষ্ঠায় অগ্রণ্ী িূসমকা ্ালন কেরত ্ারে। 

গতকাল ২৩ অরটাবে শসনবাে োরত চান্দগাাঁও এলাকাে একটি কসমউসনটি মিন্টারে চট্টগ্রাম নগরে অবস্থানেত োঙু্গসনয়া থানাস্থ িেেিািা িসমসত চট্টগ্রাম’ে 

উর্যারগ ্সবি ঈ্-এ-সমলা্ুন্নবী (ি:) উ্ া্ ন উ্লরে নূোনী মাহসেরল সধান অসতসথে বিবয োখরত সগরয় সতসন এ কথা বরলন। সধান আরলাচক 

সহরিরব বিবয োখরত সগরয় সবসশষ্ট ইিলামী সচন্তাসব্ ও চট্টগ্রাম সবশ্বসব্যালরয়ে আেবী সবিারগে অধযা্ ক ড. সগয়াি উজিন তালুক্াে বরলন,  ুরগ  ুরগ 

মানু রক িটিকিারব ্সেচাসলত কোে জনয মহান আল্লাহ তায়ালা নবী েিুল ্াটিরয়রেন। আমার্ে সসয়নবী েিুরল কসেম হ েত মুহাম্ম্ (ি:) তাাঁর্ে 

মরধয মশ  ও মেষ্ঠ। িমগ্র মানবজাসতে কলযারণ্ই উৎিগ পকৃত তাাঁে বন পাঢ্য ও কম পময় জীবন। সতসন সশসখরয়রেন িামাজজক নযায় সবচাে, ্েষ্পরেে মরধয 

ভ্রাতৃেরবাধ ও িালবািা। মানু রক িং মী হওয়াে সশো স্রয়রেন, মতমসন বযজিগত জীবরনও সতসন এিরবে চচপা করেরেন। তাাঁে কারে মানু  সেল িৃটষ্টে মিো 

জীব, আশোেুল মাখলুকাত। িসমসতে িিা্ সত কাজী শামিুল হু্া নাসিরমে িিা্ সতরে ও িসমসতে িহ-িিা্ সত মমা. শসেউল আজরমে িঞ্চালনায় 

¯^াাগত বিবয োরখন ঈ্-এ-সমলা্ুন্নবী উ্ া্ ন কসমটিে আহবায়ক মমা. শাহা্ াত মহারিন িাজ্জা্। সবরশ  অসতসথে বিবয োরখন িেেিািা ইউসনয়ন 

্সে র্ে মচয়ােমযান মশখ েসে্ উজিন মচৌধুেী, চসিক কে কম পকতপা জারন আলম, সবসশষ্ট বযাংকাে জনাব ওিমান গসণ্ মচৌধুেী। অনযানযর্ে মরধয বিবয 

োরখন সমলা্ ুন্নবী উ্ া্ ন ্সে র্ে ি্িয িসচব কাজী মাওলানা এ.মক.এম িাইেুজিন মামুন, িেেিািা ইউসনয়ন আওয়ামী লীরগে িিা্ সত আব্দেু 

েউে মাস্টাে, িাধােণ্ িম্পা্ক আহিান হাসবব, আলহাজ্ব মমা. জসিম উজিন, আব্ুল মান্নান মচৌধুেী, অধযা্ ক মমাহাম্ম্ আজজজ, সনজামুল ইিলাম 

িেেী, জারহ্ুল ইিলাম সিক্াে মাসনক, শামিুল আলম, মমাহাম্ম্ ইউনুে, এম. মকোরয়ত উল্লাহ, িারবক কাউজিলে মবগম মেখা আলম, সমরিি ঝুমা, 

সিয়্ আসতকুে েহমান, মমা. জারি্ মচৌধুেী, মমা. মমারশ প্  কামাল, এম. আরনায়ারুল ইিলাম তালুক্াে, মমা. হারশম, মমা. আবু তারহে, মমা. আব্ুল মান্নান, 

নাজজম উজিন মচৌধুেী িুজা সমুখ। মমানাজাত ্সেচালনা করেন মাওলানা জহুরুল আরনায়াে। 

 

স্বাক্ষসরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি ্াসয়ে  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


