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চটগগম- ২ পম ২০১৪
৩নস রগপচলগইশ ওয়গরর  সরর গররদর সগরথ মতসবসনময়

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ২পম ২০১৪সখখ সবরকরল
রগচপ লগইশ এস.এম নগসসর উসরন সসসট করররগররশন করলজ সমলনগয়তরন ৩নস রগচপ লগইশ ওয়গরর
মহলগ সরর গররদর সগরথ মত সবসনময় কররন। মত সবসনমরয় কগরল পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম ৩নস রগচপ লগইশ ওয়গররর  সবগত ৩ বছর এবস ২০১৩-২০১৪ অথর বছরর সসসট করররগররশন
রসরচগসলত কগযরকরমর সবশদ সববরণ তজ রল ধররন। পময়র বরলন, রগচপ লগইরশ মসহলগ করলজ পসতষগ,
ভবন সনমরগণ,  কগলভগট,  রজল,  রগসগ সনমরগণ,  নগলগ-নদর মগ সনমরগণ,  খগল পথরক মগসট ও আবজর নগ
উরতগলন সহ সশকগ,  সগসস ,  সড়কবগসত,  পযগগগরযগগ,  রসরচন কগযরকম অনসগনস ওয়গররর র তজ লনগ
পকগন অসরশ কম নয়। সতসন বরলন,  অনজনত ওয়গরর  সবরবচনগ ৩নস ওয়গরর রক উনয়রনর পকরত
অসধকতর পধগনস পদয়গ হরয়রছ। পময়র বরলন সস.সর.এ অনসনগ আবগসসক গরড় উঠগয় সগভগসবক
রগসন চলগচরল সকছজটগ সমসসগ  সসসষ হরচ। পময়র বরলন, বগমন শগহহ খগল ও শহতল ঝণরগর নগবসতগ
রকগর জনস খগল পথরক মগসট ও আবজর নগ অরসগরণ করর কণরফজ লহ নদহরত রগসন পবগরহর লরক
চলসত অথর বছরর কগযরকর বসবসগ গহণ করগ হরব। সতসন বরলন,  জসম পগসপ সগররক অত ওয়গররর
একসট মগতস সদন হগসরগতগল গরড় পতগলগ হরব। সতসন বরলন,  ৩নস ওয়গররর র সরর গররদর ররগমরশর
এবস তগরদর পদয়গ কমরসসসচর সভসতরত আবজর নগ অরসগরন, জলগবদতগ সনরসন, সড়কবগসতর বসবসগ
ও উনয়ন কগযরকম রসরচগসলত হরব। পময়র বরলন,  দলমত সনসবররশরষ সকরলর সহরযগসগতগয় ৩নস
রগচপ লগইশ ওয়গরর রক আদরশ ও মররল ওয়গররর  উনত করগ হরব। সতসন বরলন, আসম দন সসঘগত ও
ববষসরম সবশগস কসর নগ। সসসট করররগররশন পসবগধমরহ পসতষগন। এ পসতষগনসটরক রগজননসতক সগরথর
বসবহগর করগর পকগন অসভলগশ আমগর পনই। সতসন মসহলগ পফগরগরমর জনস একসট অসফস গরড়
পদয়গরও আশগস পদন।
মতসবসনময় সভগয় সভগরসতত কররন মহলগ সরর গর কসমসটর সভগরসত আলহগজ পমগখ ইউসজফ
সওদগগর। মতসবসনমরয় অসশ পনন ৩নস ওয়গরর  কগউসনলর আলহগজ শসফকজ ল ইসলগম,  সগরবক
কসমশনগর কসফল উসরন খগন,  সরর গর আলহগজ সজ.এম.আইউব খগন,  সনবগহর হ পরককশলহ কগমরল
ইসলগম, আলহগজ পমগখ মনজজরল আলম পচকধজরহ, পমগ. ইসদস আলহ সহ সবসভন মহলগর সরর গর গণ।

৩নস রগচপ লগইশ ওয়গররর  চলমগন উনয়ন কগজ রসরদশররন
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহমদ মনজজর আলম ২পম দজরজরর নগরহর ৩নস
রগচপ লগইশ ওয়গররর  ২০১৩-২০১৪ অথর বছরর চলমগন উনয়ন কগযরকম সররজসমরন রসরদশরন কররন।
অত ওয়গররর  এ সর সব পকরলর অধহরন ৩ পকগসট ৫ লক টগকগর এবস পথগক ও নরমগল পকরলর
অধহরন ২ পকগসট ১ লক ৩২ হগজগর টগকগর উনয়ন কগজ চলমগন ররয়রছ। পময়র আলহগজ পমগহগমদ
মনজজর আলম এ সর সর’র ৭৫ লক টগকগ বসরয় সনমগণ রগধহন রগচপ লগইশ (ওয়গরজসদয়গ) পরগর হগজহর
রজল পরগর এবস রগঠগন রগড়গ আবগসসক এলগকগ পরগররর উনয়ন কগজ সররজসমরন রসরদশরন
কররন। সতসন ৩০ জজরনর রসরবর কগজ সমগপ করগর সনরদশর পদন। ররর সতসন শহহদ নগর ও
রগচপ লগইশ ওয়গররর র পসতসট অসল-গসল ঘজরর ঘজরর পদরখন এবস বগমন- শগহহ ও শহতল ঝণরগ খগরলর
বতর মগন রসরসসসত সরর জসমরন রযররবকণ কররন। পময়র ৩নস ওয়গরর রক মররল ওয়গররর  উসনত
করগর জনস অত ওয়গররর র নগলগ-নদর মগ,  রগসগ-ঘগট উনয়রনর সনরদর শ পদন। এ সময় ৩নস ওয়গরর
কগউসনলর আলহগজ শসফকজ ল ইসলগম, হগজহ পমগ. ইউসজফ সওদগগর, সজ এম আইউব খগন, আবজ
তগরহর,  সজলতগন আহমদ,  আবজল কগরসম,  মনজজর আলম পচকধজরহ,  সনবগহর হ পরককশলহ পমগ.  কগমরল
ইসলগম, শগহহন-উল-ইসলগম, সজদহর বসগক সহ গণসমগনস বসসকবগর উরসসত সছরলন।

ববশগখহ পমলগ ও পসগনগরজর পগইট উরদগধন কররলন পময়র আলহগজ পমগহমদ মনজজর আলম

 



চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন, বগঙগলহ’র ইসতহগস
ঐসতহস,  সসসস সত ও কস সষ অটজ ট রগখরত হরব। সতসন বরলন,  বগঙগলহ’র সসসস সতরক লগলন-রগলন
অনজসরণ ও অনজকরণ কররত হরব। সবরদসশ কস সষ ও সভসতগ নয়, সনজস জগতহয় কস সষ ও সভসতগরক
মসলসগয়ন কররত হরব। সতসন ২ পম সবরকরল নগরহর রগচপ লগইশ নয়গরহগট এলগকগয় এস.  এম.  নগসসর
উসরন মসহলগ করলজ মগরঠ আরয়গসজত ববশগখহ পমলগ ১৪২১ এর শভ উরদগধন কগরল এ কথগ
বরলন। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সফতগ পকরট এবস পবলজন উসড়রয় ববশগখহ পমলগর
শভ উরদগধন কররন। ররর সতসন পমলগর ববশগখহ আরয়গজন ও সবসভন ষল ঘজরর ঘজরর পদরখন।
ববশগখহ পমলগর আরয়গজন কররন রগচপ লগইশ যজব সসঘ। এ উরলরক অনজসষত একসভগয়
সভগরসতত কররন রগচপ লগইশ যজব সসরঘর পচয়গরমসগন আলহগজ মনজজর আলম পচকধজরহ। রগচপ লগইশ
যজব সসরঘর মসখস সসচব আবজ সগদগত পমগহমদ সগরয়ম,  অনজষগনসট সঞগলন কররন। এরত সবরশষ
অসতসথ সছরলন কগউসনলর আলহগজ শসফকজ ল ইসলগম,  সমগজরসবক সজ.এম আইউব খগন,

সরর গর পমগহগমদ ইউসজফ সওদগগর,  হগজহ পমগহগমমদ ইউনজচ ও সগমসজল ইসলগম ববশগখহ পমলগ
উরদগধন পশরষ পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম, এর. ইসলয়গছ সময়গ ও জগরহদ আলহ খগন
সসসত কগবগসর পসতরযগগহতগয় চসগসময়ন ও রগনগর আর এবস পসরগ পখরলগয়গড়রদর হগরত টসফ
তজ রলরদন। ররর পময়র পসগনগরজর পগইরটর সফতগ পকরট শভ উরদগধন কররন।

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়ররর সগরথ সনহররর এম.সর’র ববঠক
সনহররর গপছড়গ রট হরত সগগসরকগ ররট রগরগরগরর ঘগট সগররন ঐকসমত

চটগগম সসসট করররররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর সগরথ তগর পমগসফগ হগসকম
বগসভবরন সনহর পথরক সনবরগসচত জগতহয় সসসদ সদসস মগহফজ জজর রহমগন সমতগর পনতস রত সনহররর
সবসশষ বসসকবরগরর এক পসকজনস সগকগৎ ও ববঠক অনজসষত হয়। ২ পম সকগরল অনজসষত সগকগৎ
ববঠরক পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  সনহর কগরলর সববতর রন ধহরর ধহরর,  পছগট
হরয় আসরছ। সনহররর অসধবগসহরদর অরনরক নদহ ভগঙরনর কবরল সনহর তসগগ কররত বগধস
হরয়রছ। সতসন বরলন,  অরনক জগনহ,গনহ ও সমদশগলহ বসসক এবস পসতষগরনর মগসলক
সনহরবগসহ । পমযর বরলন,  সনহর বগসহরদর সসমসলত পয়গরস সনহররর আমজল রসরবতর ন করগ
সমব। পময়র বরলন,  সনহররর সগরথ চটগগরমর পযগগগরযগগ বসসদ,  সসনরর গগরমরনস সশল সহ সবসভন
ধররনর সশল পসতষগন গরড় পতগরল এবস সবদজসৎ পকন সগরন করর সনহররক উনত এলগকগয় রসরনত
করগ সমব। এ লরক সনহরবগসহরদর ঐকসবদ হওয়গ জররহ। সতসন বরলন,  পবসরকগরহ উরদসগরগ
লঞ ও সষমগর সগসভর স চগলজ,  সবদজসৎ পকন সগরন,  পহসলকপগর সগসভর স সহ সশল গরড় পতগলগ পকগন
কসঠন কগজ নয়। আনসরকতগ ও জনভস সমর পসত ভগলবগসগ অটজ ট থগকরল পয পকগন অসগধস
কগজরক সগধন করগ সমব। সনহর পথরক সনবগসচর ত সসসদ সদসস ও পসতসনসধ দরলর দগবহর
পপসকরত সনহররর গপছড়গ হরত চটগগম শহরর সনরগররদ দত যগতহ রগরগরগররর জনস সগগসরকগ
পরগর বরগবর পবড়হবগধ এলগকগয় একসট নতজ ন ঘগট সগররনর সবষরয় পময়র একমত পরগষন কররন।
সতসন বরলন, বনর কতস ররকর সগরথ আরলগচনগর মগধসরম এ ঘগট সনমরগরন চটগগম সসসট করররগররশন
আনসরক পরচষগ পনরব। ববঠরক সসসদ সদসস মগহফজ জজর রহমগন সমতগ, সব.এম.এ পনতগ রগ. পমগহগমদ
রসফকজ ল মগওলগ, চটগগম সবশসবদসগলরয়র পরফসর র. হগসগন পমগহগমদ। বসবসগয়হ সগরওয়গর হগসগন
জগসমল,  সগসবগসদক সগরলহ পনগমগন,  সনহর এরসগসসরয়শরনর পগকন সগধগরন সমগদক এস এম
ইবগহহম,  সমগজকমরহ পফগরকগন উসরন সরজভহ,  সদদগরল আলম সফররগজ,  মসহউসরন জগফর এবস
চটগগম সসসট করররগররশরনর কগউসনলর পমগ.  সগয়গস উসরন,  ততগবধগয়ক পরককশলহ এয়গকজ ব নবহ,
আরনগয়গর পহগরসন উরসসত সছরলন। ববঠরক সগসসদ মগহফজ জজর রহমগন সমতগ সনহর বগসহর ররক
পময়র মনজজর আলমরক অসভননন জগনগন। সতসন বরলন, সনহররর গপছড়গ পথরক সগগসরকগররট
চলগচরলর জনস নতজ ন ঘগট সগররন চটগগম সসসট করররগররশরনর অনজরমগদন ও পময়ররর সহরযগসগতগ
সনহরবগসহ কস তজতগর সগরথ সররন রগখরব। সগসসদ সমতগ চটগগম নগরর বসবগসরত
সনহরবগসহরদররক চটগগম সসসট করররগররশরনর সগসবরক উনয়রন সহরযগসগতগর হগত পসগসরত করগর
আহবগন জগনগন।
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