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চটগগম- ৩ জজন ২০১৪

“হদরয় সবজয় ”৭১  পকগসশত মজখরত মগসসক   হদরয় ৭১ বগসলগরদশ শভ উরদগধন কররন
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম।

হদরয় সবজয়’৭১ এর মজখরত হদরয় ৭১ বগসলগরদশ নগমক একসট মগসসক রসতকগ ২ জজন ২০১৪সখ: পথম
সসখখগ পকগসশত হয়। পসগমবগর সবরকরল চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম তগতর দপরর রসতকগসট শভ উরদগধরনর মধখ সদরয় পকগশ কররন। এসময় রখগরনল পময়র লগয়ন
পমগহগমদ পহগরসন,  নগরগয়ন চন রগল,  রসতকগর সমগদকমনললর সভগরসত পমগ.  আবদজর রসহম,  পধগন
সমগদক ডগ. আর পক ররবল, সনবরগহল সমগদক ডগ. মগহমজদজল হগসগন, বঙবনজ  সগসসস সতক পজগট চটগগম
পজলগ সগসগঠসনক সমগদক পখগররশদ আলম, হদরয় সবজয় ৭১ এর পমগহগমদ পহগরসন, ডগ. আবজ তগরহর,
ডগ. অরপবর ধর, ডগ. সরনগষ কগসন পদব, ডগ. হমগয়জন কবলর, ডগ. আসমনজল ইসলগম জগহগঙলর ও ডগ. ইউসজফ
পমজখ।
“মগসসক হদরয়‘৭১ বগসলগরদশ” রসতকগসট পকগশ কগরল পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,
রসতকগ পকগশ করগর পচরয় এর পসগর ও সগসয়রতর সবষয়সটরক গরত সদরত হরব। অনজরমগদন ছগড়গ
পকগসশত রসতকগ পবশল সদন সটরক থগরক নগ। সতসন অসবলরম হদরয়’৭১ বগসলগরদশ রসতকগসটর সসসশষ
কতস ররকর অনজরমগদন পনয়গর আহগন জগনগন। 

চটগগম- ৩ জজন ২০১৪

পময়ররর পশগক

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর বড় মগমগ ২২ মহলগ সরর গর
সনবরগহল কসমসটর সদসখ, সদঘলর রগড় মহলগ সরর গর কসমসটর পধগন সরর গর, পবলণ আওয়গমল ললগ পনতগ, ২৩
নস উতর রগঠগনটজ সল ওয়গডর  আওয়গমল ললরগর উররদষগ, পদওয়গন হগট সদঘলর রগড় সনবগসল মরহম সমদজ
সময়গ সওদগগররর পথম রজত হগজল তসমজ পগগলগল ৩ জজন ২০১৪ সখ: মঙলবগর ২-৩০ টগর সময় সনজ
বগসভবরন বগধরকখজসনত কগররণ ৭৫ বছর বয়রস ইরনকগল কররন (ইনগ...................রগসজউন)। মসতজ খকগরল
সতসন সল, ২ রজত, ৪কনখগ সহ অসসখখ আতলয় সজন পররখ যগন। ৩ জজন মঙলবগর রগত ১০টগয় রজরগতন
পরল পষশন চতরর মরহরমর নগমগরজ জগনগজগ অনজসষত হয়। জগনগজগ পশরষ তগরক চচতনখ গসল ২২ মহলগ
কবরসগরন  সমগসহত করগ হয়। জগনগজগয় রগজননসতক,  সগমগসজক,  বখসকত ও আতলয়-সজন সহ বহ
ধমরপগণ মজসসল অসশ পনন। 
মহলগ সরর গর হগজল তসমজ পগগলগরলর মসতজ খরত চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ
মনজজর আলম গভলর পশগক পকগশ কররন। সতসন পশগকবগতর গয় মরহরমর সবরদহল আতগর মগগরফরগত ও
পশগক সনপ রসরবগর রসরজরনর পসত সমরবদনগ জগনগন। 
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আগগমল ৫ জজন বসহসসতবগর চসসকর
মগসবখগরল বসকরমলগর উরদগধন

নগরলর আউটগর পসসডয়গরম শর হরত যগরচ চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত মগসবখগরল বসকরমলগ
২০১৪। আগগমল ৫ জজন বসহসসতবগর সবরকল সগরড় ৪টগয় চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজজর আলম পধগন অসতসথ সহরসরব উরসসত পথরক পমলগর আনজষগসনক উরদগধন কররবন।
এরত সসসশষ সকলরক উরসসত থগকগর জনখ সসসট করররগররশরনর রসররবশ উনয়ন সখগসনস কসমসটর
পচয়গরমখগন কগউসনলর জহর লগল হগজগরল অনজররগধ জগসনরয়রছন। 
উরলখখ,  মগসবখগরল এ বসকরমলগয় পসতসদন রসররবশ সবরশষজ,  বজসদজলসব,  সগসবগসদক,  সগসহসতখক,
পরককশলল, ছগত-সশকক ও জনপসতসনসধরদর অসশগহরন রসররবশ সবষয়ক আরলগচনগ সভগর আরয়গজন
থগকরছ। এ ছগড়গও থগকরব করররগররশন রসরচগসলত সজ ল-করলরজর ছগত-ছগতল ও জনসপয় পবতগর সটসভ
সশললরদর অসশগহরন সগসসস সতক অনজষগন। পসতসদন সকগল ৮টগ পথরক রগত ৯টগ রযরন পমলগ
সবরসগধগররণর জনখ উনজক থগকরব। 

 



 



চটগগম- ৩ জজন ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন, যতসদন দগসয়রত থগকরবগ
সরবরগচ নগগসরক পসবগ সদরয় যগরবগ। সতসন বরলন,  নগরবগসলর রক ও ঘগরম অসজর ত টখগরকর সবসনমরয়
আমগরদর পবতন ভগতগ চরল। তগই আমগরদর চনসতক দগয়বদতগ পথরকই নগরবগসলর সজখ সগচনখ পদখরত
হরব। পময়র বরলন,  আবজর নগ অরসগরণ করর সজনর ও বগসরযগগখ রসররবশ সনসশত কররত আমরগ
বদরসরকর। সতসন বরলন,  রগসতকগললন সমরয় সচল সড়ক বগসত,  রসরষগর-রসরচনতগ,  সগভগসবক রগসন
চলগচরল নগলগ-নদর মগ সচল রগখগ,  যগতগয়গরতর সজসবধগরথর রগসগ-সড়ক-অসল-গসল উররযগগল রগখগ,  সসসট
করররগররশন রসরচগসলত সশকগ পসতষগনগরলগর সশকগর মগন, ছগত-ছগতলরদর পলখগরড়গর সজরযগগ সসসষ করগ,
নগরবগসল এবস মগ ও সশশ’র সচসক সগৎ  পসবগ, সবরশষ করর ‘সগসখ সকল সজরখর মপল’ এ সবষয়সট সবরবচনগয়
পররখ সগসখ পসবগ পসতসট নগগসররকর পদগররগগড়গয় পরপরছ পদয়গ সসসট করররগররশরনর দগসয়ত ও কতর রবখর
অসশ। ৩ জজন ২০১৪ সখ. মঙলবগর দজরজরর পময়র তগর দপরর সসসট করররগররশরনর সবসভন সবভগগ ও শগখগ
পধগনরদর সগরথ এক চবঠরক এ সব কথগ বরলন। পময়র বরলন,  জবগবসদসহতগ কররত হরব নগরবগসলর
সনকট কগরণ,  নগরবগসল তগরদর টখগক সদরয় আমগরদর বগতসচরয় পররখরছন। সতসন বরলন,  নগরবগসলর পকগন
দজরভর গগ সহখ করগ হরব নগ। পময়র সতকর  করর সদরয় বরলন, কমরকতর গ-কমরচগরলরদর পকগন ধররনর অবরহলগ,
গগসফলসত বগ অসগবধগনতগর কগররণ নগগসরক দজরভর গগ সসসষ হরল বগ সমগসনত নগগসরকগন উরযজক পসবগ
হরত বসঞত হরল তগর দগয়ভগর আমগরদর সকলরক সনরত হরব। সতসন কমরকতর গ-কমরচগরল সকলরক
পজগতরনর কমরচগরল সহরসরব দগয়বদতগর সগরথ সনজ সনজ কতর বখ ও দগসয়ত ঈমগরনর সগরথ রগলন করগর
সনরদর শনগ পদগন কররন। চবঠরক রসরচন কগযরকম,  নগলগ-নদর মগ পথরক মগসট ও আবজর নগ উরতগলন এবস
চলমগন উনয়ন কগযরকরমর অগগসত রযরগরলগচনগ করগ হয়। চবঠরক পধগন সনবরগহল কমরকতর গ আলল
আহরমদ,  পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহমদ শসহদজলগহ,  পধগন রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক,  ততগবধগয়ক
পরককশলল এয়গকজ ব নবল, আরনগয়গর পহগরসন, পমগ. রসফকজ ল ইসলগম, পধগন নগর রসরকলনগসবদ এ.পক.এম
পরজগউল কসরম, আইন কমরকতর গ সরওয়গর-ই আলম, পধগন রসরচন কমরকতর গ পশখ পমগ. শসফকজ ল মনগন
সসসরকল,  সনবরগহল পরককশলল মসনরল হদগ,  অসতসরক পধগন সহসগব রকণ কমরকতর গ পমগহগমদ সগইফজ সরন,
রসরচন কমরকতর গ কগনজ লগল নগথ ও সহকগরল পরককশলল সজদলর বসগক সহ সসসশষরগ চবঠরক উরসসত
সছরলন।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম  
 

 


