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জনসংেযাগ শাখা

(েপস িবজিপ)

চটগাম- ০৫ মাচর ২০১৪ 
আসন িট-েটােয়িন িবশকাপ িকেকট উপলেক ৫ মাচর ২০১৪ বধুবার নগরীর িহজড়া সমদায় ও পিতবনী
িভককুেদর সােথ চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজরু আলম মতিবিনময় কেরন। িবশ
দরবাের বাংলােদশ তথা চটগােমর উজল ভাবমূিতর উপসাপেনর লেক নগরীেত িহজড়া সমদােয়র তৎপরতা ও
িভকাবিৃত বন রাখার িবষেয় ৈবঠেক ঐকযমতয পিতিষত হয়। েময়র মতিবিনময় ৈবঠেক ১০ মাচর ২০১৪ েথেক িট-
েটােয়িন িবশকাপ িকেকট েখলা চলাকােল নগরীর সািকরট হাউস,  আগাবাদ েহােটল,  েপিননসলুা সহ সকল
অিভজাত েহােটল, জহর আহমদ েচৌধরুী েসিডয়াম ও এম.এ আিজজ েসিডয়ােমর আশপাশ এলাকা, িবমানবনর
েথেক েশখ মিুজব েরাড, আগাবাদ, আগাবাদ এেকস েরাড, েপাটর কােনিকং েরাড, জািকর েহােসন েরাড, িসিডএ
এিভিনউ,  িজইিস,  ২নং েগইট,  মরুাদপরু,  িনউমােকরট এলাকা সহ গরতপূণর ও িভআইিপ সড়ক সমূেহ িভকাবিৃত
এবং িহজড়ােদর িনজস সংসৃিত,  আচার-আচরণ বন রাখার আহবান জানান। ৈবঠেক িহজড়া ও পিতবনী
িভককুরা েময়েরর আহবােন একমত েপাষন কের তারা তােদর িনজ িনজ েপশার তৎপরতা ও কাযরকম উেলিখত
এলাকায় বন রাখেবন বেল মত েদন। ৈবঠেক আেরা িসদান হয় েয, িবশকাপ িকেকট েখলা চলাকােল একিট
িভেজেলন টীম নগরীর গরতপূণর ও িভআইিপ সড়কগেলা পিতিদন নজের রাখেব,  যােত েকান িভকুক,  িহজড়া
সমদােয়র েকউ তােদর তৎপরতা চালােত না পাের। মতিবিনময় ৈবঠেক েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজরু
আলম বেলন,  িবগত িবশকাপ িকেকট েখলা উপলেক নগরীেত িভককু ও িহজড়ােদর তৎপরতা েথেক মকু
রাখার িবষেয় বযাপক কমরসূচী গহণ করা হেয়িছল। এবারও িসিট কেপরােরশন নগরীর শািন ও শঙৃলা অটটু
রাখেত বযাপক কমরসূচী বাসবায়ন করেছ। েময়র বেলন,  িহজড়া সমদােয়র রাষীয় সীকৃিত েদয়া হেয়েছ। তারা
এেদেশর নাগিরক িহসােব েভাটািধকার সহ যাবতীয় সেুযাগ-সিুবধা েভাগ করেত পারেব। িতিন বেলন,
িহজড়ােদর িনজস সংসৃিত িবসজরন না িদেয়ও সাভািবক নাগিরকেদর মযরাদায় জীবনযাপন করেত পােরন।
মতিবিনময় ৈবঠেক িহজড়া েনততৃ তােদর জীবনযাপেনর ৈবিশষয,  সংসৃিত,  আচার-আচরণ,  কমরপিরকলনা সমূহ
েময়র বরাবের তেুল ধেরন। তারা বাংলােদেশ সমনাগিরক মযরাদা লাভ করায় সরকারেক ধনযবাদ জানান।
ৈবঠেক পােয়ল িহজড়া বেলন, আিম এমএ পাশ। ধমরীয় ভােব আিম মসুলমান, ৫ ওয়াক নামাজ আদায় কির।
আমােদর িহজড়া সমদােয় মসুিলেমর সংখযা েবশী,  িহনু ও অনযানয ধমরীয় সমদােয়র িহজড়াও রেয়েছ। ৪০
বছর পর অেনক িহজড়া পিবত হজবত পালন কের। িতিন বেলন,  িহজড়া সমদায়ও মানষু তারাও আলাহরই
সিৃষ। ৈবঠেক চটগাম িসিট কেপরােরশেনর কাউিনলর জহর লাল হাজারী,  িদদারর রহমান লাবু,  েমা.  িগয়াস
উিদন, িসিট কেপরােরশেনর সিচব রিশদ আহমদ, পধান রাজস কমরকতরা আহেমদল হক, েময়েরর একান সিচব
েমা.  মনজরুল ইসলাম,  পধান পিরচন কমরকতরা শিফকুল মানান িসিদকী,  িহজড়া সমদােয়র পিতিনিধ পােয়ল
িহজড়া ও ফালনী িহজড়া,  পিতবনী িভকুক পিতিনিধ েতাফাজলু আহমদ,  েনাঙেরর অথর ও পশাসিনক কমরকতরা
জােবর েহােসন, েকা-অিডরেনটর জামেসদল আলম, বনু েসাশযাল ওেয়লেফয়ার েসাসাইিটর েমা. জিসম উিদন,
েমা. কামরল ইসলাম, জিসম উিদন িমঠু মতিবিনময় কেরন।
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