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চটগগম- ০৮ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ৮ এসপল ২০১৪ সখ: সকগরল ১০নস উতর কগটলল
ওয়গররর র সনউ মনছজরগবগরদ এ সর সর ভভ ক পগয় ১ পকগসট ৩ লক টগকগ ববরয় সড়ক সসসগর ও নগলগ সনমরগণ চলমগন পকল
বগসবগয়রনর অগগসত সররজসমরন রসরদশরন কররন। এ সময় পময়র কগরজর মগন সসঠক পররখ সনররগসরত সমরয় পকল সমভরহর
কগজ পশষ করগর সনরদর শ পদন। ররর পময়র সনউ মনছজরগবগদ আলহগজ পমগসফগ-হগসকম সকনগর গগরটর ন ও হগইসজ রল সগনলয়
সবসশষ নগগসরকরদর সগরথ মতসবসনময় কররন। মতসবসনময় সভগয় সভগরসতত কররন ১০নস উতর কগটলল ওয়গরর  কগউসনলর
সনছগর উসদন আহরমদ মঞজ। মতসবসনময় অনজষগরন পরগন অসতসথ চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ
মনজজর আলম নগরলর উনয়ন কগযরকম সবরশষ করর ১০নস উতর কগটলল ওয়গররর  সবগত ৪ বছররর উনয়ন কগযরকম তজ রল
রররন।  সতসন বরলন, নগরবগসলর চলগচরলর সজসবরগরথর রগসগ-ঘগরটর উনয়ন, সসসগর, নগলগ সসসগর, নগলগ-নদর মগ সনমরগণ, সশকগ
সবসগরর সজ লরক করলরজ উনসতকরণ, নতজ ন নতজ ন করলজ ও সশকগ পসতষগন পসতষগ, সগসব পসবগর লরক সবদবমগন মগতত সদন
হগসরগতগল,  আরবগন পগইমগরল পহলথ পকয়গর,  দগতবব সচসক সগলয়ৎ ,  পহগসমও দগতবব সচসক সগলয়ৎ  সমভরহর পসবগর রসরসর
বগড়গরনগ,  সড়ক বগসত সমসগরণ সহ যগবতলয় পসবগর পকত ও রসরসর বগড়গরনগ হরয়রছ। পময়র বরলন,  রসরচন নগরল ও
জলগবদতগ পথরক মজসকর লরক কগযরকম অববগহত ররয়রছ। সতসন বরলন, নগরবগসলর সরচতনতগর অভগরব রসরচন কগযরকম
বগরগগস হরচ এবস জলগবদতগর কবরল রড়রত হরচ। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন, যততত আবজর নগ
পফলগ, নগলগ-নদর মগ ভরগট করর পফলগ, খগরল সবরল আবজর নগ পফলগর কগররণ মগনব সতষ জলগবদতগ অসভশগর সহরসরব পদখগ
পদয়। সতসন এ রররনর কমরকগন পথরক সবরত থগকগর জনব নগরবগসলর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। মতসবসনময় পশরষ পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সনউ মনছজরগবগদ আলহগজ পমগসফগ-হগসকম সকনগর গগরটর ন ও উচ সবদবগলরয়র সশকক
ও ছগত-ছগতলরদর সগরথ কজ শল সবসনময় কররন। এ সময় সতসন রসরচন নগরলর সগরথর ছগত-ছগতল ও সশককরদররক ঘরর ঘরর
সরচতনতগ সতসষ করর আবজর নগ সনসদর ষ রগসসবরন পফলগর অভবগস গরড় পতগলগর জনব দগসয়ত রগলরনর আহগন জগনগন। 
এ সময় অনবগনবরদর মররব আলল সময়গ পমমগর,  আইয়জব খগন,  নজরল আলম পভগটটটরটরগ,  ইউসজফ পমগলগ,  ইমদজ সময়গ,
ইসমগইল সদর গর,  জসসমউসদন,  জগরন আলম,  আবজ,  পমগ.  নগসছর,  হগয়দগর আলল,  সগয়গসউসদন,  জগরন আলম,  ওয়গসসম
উসদন পমজখ মতসবসনময় কররন। 
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