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চটগগম- ৭ জজন ২০১৪সখখ

আউটগর পসসডয়গরম ববকরমলগয় আরলগচনগ সভগ

গণপজগতনন বগসলগরদশ সরকগররর ভভ সম পসতমনন সগইফজ জগমন পচচধজরন জগরবদ এম সর বরলরছন, চটগগম
নগরনরক সবসনরয়গগ বগনব সজবজগভ নগরনরত রসরনত কররত হরব। অররননসতর পরবশদগর বনর নগরনরক
জনরনতন পশখ হগসসনগর সরকগর অররর সগরজ সগসজরয়রছ। চটগগম আজ উনয়রনর মরডল নগরন।
সতসন বরলন,  ননসসগরক নগরন চটগগম সবরশর করয়কসট নগরনর অননতম। পসতমনন  রগহগড় রবরত সহ
নগরনরক গগছ গগছগড়গ সদরয় সবজজ পবষজ ননরত রসরনত করগর ররগমশর পদন। সতসন বরলন,  জলবগয়জ
রসরবরতর রনর কগররন বগসলগরদশ অরনকটগ ঝজ ঝসকরভণ র অবসগরন ররয়রছ। পস কগররন অনগববসষ,  অসতববসষ,

জরলগচগস, ঘজসণ রঝড় সহ পদরশ অসসসকর রসরসসসত সবদমগন। পসতমনন জনগব জগরবদ পসঙ করম বরলন,

চটগগরম রগরকর র সলতগ ররয়রছ। চটগগরম রগকর গরড় পতগলগর আমগর রসরকলনগ ররয়রছ। পচষ কররবগ
সরকগররর পময়গরদর মরধন চটগগমরক আধজসনক,  উনত ও সবজজগভ নগরন সহরসরব গরড় তজ লরত। ববক
আমরদর সনরব বনজ । কব সতম যগসনক সভনতগর রগবগ সবসগররর কড়গল গগরস ররড় পকব সতর শনগমল পশগভগ
এই ববক করমই হগসররয় যগরচ। সতসন বরলন, ববক রগসজরক সনরনর উ রগটরনরৎ  কগররন পকব সত  পসতরশগধ
সনরচ। পসতমনন বরলন, চটগগরমর পগকব সতক পসচনরযরর লনলগভভ সমরক ববকরমলগর মগধনরম আররগ সবকসশত
কররব। সতসন পরতনক পক ববক লগগগরনগর আহবগন জগনগন।
৭ জজন ২০১৪সখখ শসনবগর সবরকরল নগরনর আউটগর পসসডয়গরম চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত
মগস বনগসর ববকরমলগ মরঞ অনজসষত আরলগচনগ সভগয় পধগন অসতসরর ভগষরন ভভ সম পসতমনন এ সব
করগ বরলন।
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহমদ মনজজর আলম এরত সভগরসতত কররন।
আরলগচনগ সভগয় সগগত বকবন রগরখন পধগন সনবরগহন কমরকতর গ আলন আহরমদ। আরলগচনগ কররন
কগউসনলর হগজন জগহগঙনর আলম পচচধজরন ও জহর লগল হগজগরন। 
পধগন অসতসর ভজ সম পসতমনন সগইফজ জগমগন পচচধজরন জগরবদ এম সর বরলন,  চটগগম বগসলগরদরশর
অররননসতর হদসরন, তগরক সচল রগখরতই আমগরদর দভষন মজক রসররবশ রকগ কররত হরব। সতসন বরলন,

ঝড়,  ঘভসণ রঝড়,  আর জরলগচগস বজক সদরয় পসতহত করর ববকরগসজ। মগনজরষর জনবরন সজখ-সগচনন ও
অসসত সটসকরয় রগখরত গগরছর মত উরকগরন বনজ  পকব সতরত খজব কমই আরছ। এই সবজজ সনরব-শগন
বনজ সটরক রকগ, লগলন রগলরন আসজন আমরগ সকরল সরচষ হই। 
সভগর সভগরসত সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  দনঘর ২০ বছর যগবত চটগগম
সসসট করররগররশন নগরনরত ববকরমলগর আরয়গজন করর যগরচ। সবজজ নগরন গড়গর পতনরয় এ পরচষ
আগগমনরত ও অবনগহত রগকরব।   গগরছর পসত মমতরবগধ সনরয় অরনন সসরকরন বসত হরত হরব।
ববকররগরন ও সসঠক রসরচযরগ করর এরদর বগঝসচরয় রগখরত হরব। পময়র বরলন,  পযখগরনই এতটজ কজ  জগয়গগ
রগওয়গ যগরব পসখগরনই গগছ লগসগরয় সবজরজ ভসররয় পতগলরত হরব। সতসন বরলন,  সচর শনগমল আমগরদর
বগসলগরদশরক সচর সবজরজ ভররজর রগখরত গগছ লগগগরত হরব। সবজজ পবষজ সন গড়গর মত ভভ সম নগরনরত
সনসমত । ররতঙগ পররক উতর কগটলন রযরন পবসড়বগঝধ এলগকগয় সবজজ মগঠ নতরন করগর জনন জসম
বরগরদর সহরযগসগতগ কগমনগ করর   পময়র বরলন, চটগগম সসসট করররগররশরনর সনজস অররগয়রন বগকসলয়গ
১২ একর জগয়গগয় পসসডয়গম গরড় তজ রলরছ। ঠগনগছসড়রত মরনগরম ও সবরনগদন উররযগসগ জগয়গগ
ররয়রছ, সরকগররর সহরযগগনতগ পররল পসখগরন সবরনগদরনর উররযগগন সবজজগব এলগকগ সহরসরব গরড় পতগলগ
সমব। আরলগচনগ সভগর রর মরনগজ সগসসব সতক অনজষগন রসররবসশত হয়।

চটগগম- ৭ জজন ২০১৪সখখ
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ৭ জজন ২০১৪ সখখ শসনবগর সকগরল
নগরনর আগগবগদ বগসহগরগ করলগননবগসন ও বগসহগরগ পরজক করলগনন পরগটগরন পগরসমক সবদনগলয় সশকগররন
ও সশককরদর সগরর মত সবসনময় কররন। পময়র করলগনন ঘজরর ঘজরর তগরদর জনবন মগন সমরকর  পখগজ
খবর পনন। সতসন বগসহগরগ পরজক করলগনন পরগটগরন পগরসমক সবদনগলরয় মতসবসনময় কগরল কসবর ভগষগয়
বরলন, “ঘজসমরয় আরছ সশশর সরতগ সব সশশরদর অনরর”। সতসন বরলন,  অসচল ও বসসবগসন হরল ও
সনগনরদর সশকগর আরলগরত আরলগসকত করর তগরদররক মগনজষ সহরসরব গরড় তজ লরত হরব। পময়র বরলন,

বসসর একসট সশশ আগগমন সদরনর পদশও জগসতর কণরধগর হরত রগরর। সতসন বরলন, “জন হউক যরগতরগ
কমর হউক ভগল”। পময়র সবত ও সচতবগনরদর অসচল এলগকগয় সশকগর আরলগরত আরলগসকত কররত
অবদগন রগখগর আহবগন জগনগন। সতসন বরলন,  নগরনর সবসভন বসস ও রররঘগরট বসবগসরত সশশরদর
 



সশকগর সজরযগগ করর সদরয় তগরদররক উরযজক নগগসরক সহরসরব গরড় তজ লরত হরব। এ লরক আলহগজ
পমগসফগ হগসকম ওরয়লরফয়গর ফগউরনশন রসরচগসলত বঙবনজ  বগসলগ সবদনগরনঠ সহ সবসভন সজ ল ও
করলরজ অসচল সশকগররনরদর সবনগরবতরন অধনয়রনর সজরযগগ সহ সবসবধ সজরযগগ সজসবধগর সচত তজ রল
ধররন। এ সময় চসসক পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহগমদ শহনদজলগহ ও অত সজ রলর পধগন সশকক আবজতগরহর
সহ সশকক মনলন ও বসসর সবসশষ বনসকবগর উরসসত সছরলন।
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