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চটগাম- ০৪ মাচর ২০১৪ 
আসন আইিসিস ওয়ালর কাপ িকেকট িট-২০ উপলেক চটগাম নগরীেক হকার মকু ও পিরচন নগরী িহসােব
েদশী-িবেদশী েমহমানেদর িনকট তেুল ধরার লেক আজ মঙলবার দপেুর নগরীর হকার সংগঠেনর
দািয়তশীলেদর সােথ চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজরু আলম ৈবঠক কেরন।
ৈবঠকেক চটগাম িসিট হকার লীগ, চটগাম  হকাসর ঐকয পিরষদ,  ফটুপাত হকাসর সিমিত,  েমেটাপিলটন
হকার সিমিত,  চটগাম সিমিলত হকার েফডােরশন সহ িবিভন হকার সংগঠেনর কমরকতরা ব্্্ৃন,  জাতীয়
শিমক লীগ,  জাতীয়তাবাদী শিমক দল,  েটড ইউিনয়ন েকেনর দািয়তশীল কমরকতরা বনৃ ৈবঠেক েযাগদান
কেরন। েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজরু আলম আসন আইিসিস ওয়ালর কাপ িকেকট িট-২০ চলাকােল
নগরীেক হকার িনয়িনত এলাকা িহেসেব গেড় েতালার কমর পিরকলনা তেুল ধেরন। িতিন পেতঙা িবমান বনর
েথেক েশখ মিুজব সড়ক, িসিডএ এিভিনউ, জািকর েহােসন েরাড, আগাবাদ এেকস েরাড, েপাটর কােনকিটং েরাড
১০ মাচর েথেক ১০ এিপল পযরন হকার মকু এলাকা িহেসেব উনুক রাখার আহান জানান। িতিন িনউমােকরট,

আমতলা, েষশন েরাড এলাকােক হকার িনয়িনত এলাকা রাখার উপর গরতােরাপ কের। েময়র বেলন, েয সমস
এলাকায় িনধরািরত সময় হকার বসেব েসই সকল এলাকার েসৌনযর ও হকারেদর রকা করেত হেব।
িবউিটিফেকশন কের সীিমত আকাের িনধরািরত সােন হকার বযবসা করেব। েময়র বেলন,  চটগােমর ভাবমূিতর
উজল রাখা সকল নাগিরেকর দািয়ত ও কতরবয। রাসা-সড়ক ফটুপােতর েসৌনযর রকা করা হকারেদর দািয়ত
রেয়েছ। েময়র হকারেদর সায়ী পূণরবাসেনর িবষেয় িবশকাপ িকেকট েখলার পর পদেকপ পহেনর িবষয়িট
হকারেদর অবিহত কেরন। েময়র বেলন,  হকারেদর পিরকিলত ভােব পূণরবাসেনর লেকয তঁার েনতেৃত একিট
িনবরাহী কিমিট এবং সােবক েময়র, িবিভন রাজৈনিতক দেলর শীষর সানীয় েনতেৃতর সমনেয় উপেদষা কিমিট কের
একিট কমর পিরকলনা করার িসদান জানান। েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজরু আলম বেলন, িবেশর বহ েদশ
এমনিক উনত েদেশও হকার রেয়েছ। তেব হকারেদর ধরন িভন। চটগােমও হিলেড মােকরট সহ পিরকিলত
হকার মােকরট গেড় তেুল হকারেদর বযবসা করার সেুযাগ সিৃষ করা হেব। িতিন তার কমর পিরকলনা বাসবায়েন
হকার েনতেৃত সািবরক সহেযািগতা কামনা কেরন। ৈবঠেক হকার েনতবৃনৃ েময়েরর কমর পিরকলনার সােথ একমত
েপাষন কেরন। তারা িবশকাপ িকেকট িট-২০ চলাকািলন সমেয় েদেশর উজল ভাবমূিতরর সােথর কিত হেলও
ৈবঠেকর িসদান সমূহ েমেন চলেব বেল অিভমত বযক কেরন। ৈবঠেক কাউিনলর জহর লাল হাজারী, িদদারর
রহমান লাভু, পধান িনবরাহী কমরকতরা আলী আহেমদ, সিচব রিশদ আহমদ, পধান রাজস কমরকতরা আহেমদল হক,

েময়েরর একান সিচব েমাহামদ মনজরুল ইসলাম, িসিট মযািজেসট নািজয়া িশিরন, জাতীয় শিমক লীেগর যগু
সাধারণ সমাদক সফর আলী জাতীয়তাবাদী শিমক দেলর চটগাম িবভাগীয় সভাপিত এ.এ.এম নিজম উিদন,

বাংলােদশ েটড ইউিনয়ন েকন চটগাম েজলা সাধারণ সমাদক তপন দত, শিমক েনতা আবদল আহাদ, হকার
েনতা পবীন কুমার েঘাষ,  নরুল আলম েলদ,  েমা.  িমরন েহােসন িমলন,  েমা.  মাসদু রানা,  ঋিষ িবশাস,  নরু
েমাহামদ েচৌধরুী, েমা. শিফকুর রহমান, নরু আহমদ েচৌধরুী, েমা. আজগর আলী, েমা. জামাল উিদন িলটন, েমা.
মিনর, আবু তােলর, েমা. সাইফলু ইসলাম পমখু বকবয রােখন। 
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