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চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় ভ্রামযমান
আদালত ্সেচাসলত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারগ সনিপাহী মযাসজরেট িনজী্া শেসমন এে প্রনতৃ রে ৫ মাচপ ২০১৭
সি. েসিিাে, িকারে চট্টগ্রাম মহানগে এোকায় ভ্রামযমান আ্ােত ্সেচাসেত হয়। অসি ানকারে
প্রকারতায়ােী থানাধীন সিোজরদৌো প্রোরে অ্সেচ্ছন্ন ও প্রনাংো ্সেরিরশ খা্য িামগ্রী েস্তুত এিং
সিসিে অ্োরধ ্ত্ত িুইটিরক ১০ হাজাে টাকা, চান্দগাাঁও থানাধীন িহদপ ােহাট িাি টাসমপনাে এে
িাাঁশখােী প্রহারটেরক ১০ হাজাে টাকা, আে মস্না প্রহারটেরক ১০ হাজাে টাকা, সিটি কর্পারেশরনে
প্রেে োইরিন্স না থাকাে অ্োরধ আল্লাহে ্ান ঝাে সিতানরক ১ হাজাে টাকা ও প্রেের্ৌি
আেমরক ১ হাজাে টাকা িহ িিপরমাট ৩২ হাজাে টাকা জসেমানা আ্ায় কো হয়।
অসি ানকারে সিটি কর্পারেশরনে িংসিষ্ট সিিাগ িমূরহে কমপকতপ া/কমপচােীগণ ও সিএমস্ ্ুসেশ
মযাসজরেটরক িহায়তা করেন।
৫ মাচপ ২০১৭ সি.
দদওয়ানহাট সিটি কর্পারেশন করলজ এে সিসি কযারমো উরবাধন,
নবীন বেণ এবং বাসষপ ক িাসহতয-িাংস্কৃসতক ও ক্রীড়া প্রসতর াসিতাে
্ুেষ্কাে সবতেণ অনুষ্ঠারন মাননীয় দময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদীন িরেরিন, আরোসকত মানুষ না হরে
িমাজ এিং প্র্শরক আরোসকত কো িম্ভি নয়। প্রি েরযয সশযাথীর্ে নীসত ননসতকতায় িমৃদ্ধ হরয়
আরোসকত মানুষ হওয়াে আহিান জানান প্রময়ে। ৪ মাচপ ২০১৭ সি. শসনিাে িকারে প্র্ওয়ানহাট
সিটি কর্পারেশন করেজ অসেটসেয়ারম অনুসিত প্র্ওয়ানহাট সিটি কর্পারেশন করেজ এে সিসি
কযারমো উরবাধন,নিীন িেণ এিং িাসষপক িাসহতয-িাংস্কৃসতক ও িীড়া েসতর াসগতাে ্ুেষ্কাে

সিতেণ অনুিারন েধান অসতসথে িাষরন সতসন এিি কথা িরেন। ২৩ নং উত্তে ্াঠানটু েী ওয়ােপ
কাউসন্সেে ও অত্র করেজ ্সেচােনা কসমটিে ি্িয প্রমা. জারি্ এে িিা্সতরে এিং েিাষক প্রমা.
আিুে খারয়ে এে উ্স্থা্নায় অনুসিত উক্ত অনুিারন সিরশষ অসতসথ সিরেন িাংোর্শ
আওয়ামী ি
ু েীরগে প্রেসিসেয়াম ি্িয অত্র করেজ ্সেচােনা কসমটিে ি্িয নিয়্ মাহমু্ে
ু হক,
েধান সশযা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন, িংেসযত ওয়ােপ কাউসন্সেে সমরিি োেহানা জারি্,
েিাষক প্রমা. নুরুে আেম আজা্। স্বাগত িক্তিয োরখন প্র্ওয়ানহাট সিটি কর্পারেশন করেজ এে
অধযয সমরিি সঝনু আো প্রিগম। নিাগত িাত্রিাত্রীর্ে উরদরশয মান্ত্র ্াঠ করেন বা্শ প্রেনীে
সশযাথী খাস্জা আক্তাে মুক্তা, মান্ত্র গ্রহণ করেন মঈন উসদন। নিাগত িাত্রিাত্রীর্ে ্রয
িক্তিয োরখন শাখাওয়াত প্রহারিন িাসকি এিং তথয সচত্র ে্শপন করেন সমল্টন চন্দ্র ্াশ। িিাে
শুরুরত ্সিত্র ধমপগ্রন্থ প্রথরক ্াঠ,জাতীয় িঙ্গীত ্সেরিশন এিং অসতসথর্ে েু ে ও প্রিষ্ট স্রয় িেণ
কো হয়। িিায় চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীেীরগে ি্িয আেহাজ্ব প্র্াস্ত প্রমাহাম্ম্,আওয়ামীেীগ
প্রনতা হাজী প্রমা. ইব্রাহীম, মাহেু জুে েহমান ি্প াে, প্রমা. হারুন ি্প াে উ্সস্থত সিরেন। অনুিান
প্রশরষ েধান অসতসথ িাসহতয,িাংস্কৃসতক ও িীড়া েসতর াসগতায় সিজয়ীর্ে মারঝ ্ুেষ্কাে সিতেণ
করেন। েধান অসতসথে িাষরন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদীন িরেন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন প্রিিাে অংশ সহরিরি িতূপ সক স্রয় সশযা প্রিিা চাসেরয় ারচ্ছ। িেকারেে নীসতে িারথ
িমন্বয় করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সশযারক োধানয স্রয়রি। সতসন আশা করেন চসিক সশযা
েসতিান িমূহ প্রথরক সশযা গ্রহণ করে সশযাথীো প্র্রশে সিসিন্ন অংরশ অি্ান োখরত িযম হরি।
প্রময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িকে প্রিিাধমী কমপকারে নগেিািীে িহর াসগতা কামনা
করেন।
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