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(পপস সবজসপ)

চটগগম- ৪ জজন ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  ফরটগ জগনরগসলসরদর
পরশগ ঝজ ঝসকরপর র। দপরযরগগ,  দপসবররগক,  আরনগলন ও সসগগম চলগকগরল ফরটগ সগসবগসদকগন জজবরনর ঝজ ঝসক
সনরয় সচত ধগরন করর রত রসতকগয় পকগশ করর। সচত বগসবতগর সগকজ সহরসরব কগজ করর। ফরটগ
সগসবগসদকগন পরগষগনরল ররড় হয়রগসনরও সজকগর হন। পময়র ফরটগ সগসবগসদকরদর ঝজ ঝসকরপর র পরশগর কথগ
সচনগয় পররখ দগসয়ত রগলরন সতকর  থগকগর ররগমশর পদন। 
৪জজন ২০১৪সখ: বজধবগর দজরজরর চটগগম ফরটগ জগনরগসলস এরসগসসরয়শরনর নবসনবরগসচত কগযরসনবরগহজ কসমসটর
কমরকতর গ ও সদসসগন  তগর দপরর পসসজনস সগকগরতর সময় পময়র এ সব কথগ বরলন। পময়র বরলন,
সগসবগসদকতগ মহৎ পরশগ। এ পরশগরক সকল পশসরর মগনজষ শদগর সগরথ পদরখ। সতসন ফরটগ সগসবগসদকরদর
সগরথ থগকগর কথগ জগনগন। পসসজনস সগকগরতর সময় সসগঠরনর সভগরসত সদদগরল আলম,  সহ-
সভগরসত সজভগষ কগরন,  সগধগরর সমগদক রগরশদ মগহমজদ,  যজগ সমগদক রগরজশ চকবতর জ,  অথর
সমগদক উজল ধর, সগসগঠসনক সমগদক রসব শসকর চকবতর জ, পদশররজ সমগদক অনজরর সটটজ , পচগর
ও পকগশনগ সমগদক সনরজল কজ মগর পদ, কগযরসনবরগহজ সদসস মগসজম হগসবব ও উররদষগ পমগহগমদ ফগরক সহ
অনসরগ উরসসত সছরলন। 
সগকগরত ফরটগ সগসবগসদকগন সবগত ৪ বছর সসসট করররগররশন সফলভগরব রসরচগলনগয় সফলতগর জনস
পময়ররক অসভননন জগনগন। তগরগ তগরদর দগসয়ত রগলরন পময়ররর সগসবরক সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। 

চটগগম- ৪ জজন ২০১৪

পময়ররর সগরথ চটগগম পজলগ কর আইনজজসব সসমসতর সগকগৎ

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  কর পদগরনর জসটলতগ
সনরসরন কর আইনজজসবরদর ভপ সমকগ গরতরপর র। সতসন বরলন, সগধগরর নগগসরকরদর মরধস অরনরকরই কর
পদগরন সনয়মকগনজন সমররক অজতগ ররয়রছ,  এ কগররর সগধগরর নগগসরকগন হয়রগসনর সজকগর হরয়
থগরকন। পময়র বরলন, সনয়সমত কর পদগন করগ পগসররবর। নগগসরকরদর কররর উরর রগষ রসরচগসলত হয়।
যগরগ কর ফগঝসক পদন তগরদর পদশরপরমর ঘগটসত ররয়রছ। তরব কর আররগররর পকরতও করদগতগরদর সগরথরর
সবষয়সট সবরবচনগয় রগখরত হরব। 
৪জজন ২০১৪সখ:  বজধবগর দজরজরর চটগগম কর আইনজজসব সসমসতর পনতত বতন তগর দপরর পসসজনস সগকরত
এরল পময়র এসব কথগ বরলন। এ সময় চটগগম কর আইনজজসব সসমসতর সভগরসত জয়শগন সবকগশ
বড়–য়গ,  সগধগরর সমগদক পমগহগমদ নজর পহগরসন,  সবসশষ আইনজজসব এ ইউ নজরল ইসলগম,  সগরবক
সভগরসত কগজজ মহসজন পচসধজরজ,  সগরবক সগধগরর সমগদক সগলগউসদন পচসধজরজ,  সগরবক যজগ সগধগরর
সমগদক পমগ. জসজম উসদন, কর আইনজজসব সসমসতর কমরকতর গ পমগ. পসগলগইমগন, এহরতশগমজল আলম
পচসধজরজ রগপজ,  পমগহগমদ ইকরগমজল কসরম,  আসমর পহগরসন,  পমগ.  পফগরকগন উসদন পচসধজরজ পমজখ উরসসত
সছরলন। এছগড়গও রসগরনল পময়র পচসধজরজ হগসগন মগহমজদ হগসনজ, কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন, জহর
লগল হগজগরজ, আবজ ততয়ব, পধগন সনবরগহজ কমরকতর গ আলজ আহরমদ, পধগন রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক
সহ অনসরগ উরসসত সছরলন। সগকগরত কর আইনজজসব সসমসতর পনতত বতন সসসট করররগররশরনর সশকগ,
সগসস, রসরচনতগ, উনয়ন, সড়কবগসত বসবসগরনগ সহ নগনগমজসখ পসবগধমরজ কগযরকরমর পসসশগ কররন। 
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