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চটগগম- ১১ এসপল ২০১৪

সবসশষ নগগসরকরদর ববঠরক পময়র
জলগবদতগ হগরস সহরযগসগত কগমনগ

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম আসন বররগ পমমসরম
নগররর জলগবদতগ হগরস নগরবগসরর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। ১১ এসপল ২০১৪ সকগরল
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর সসসট পগইটস
পমগসফগ হগসকম বগসভবরন নগররর সবসশষ নগগসরকরদর এক ববঠরক সতসন এ সহরযগসগতগ চগন
। 
ববঠরক পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  নগর বগসরর সমরররন আসম পময়র
ররদ আসরন হরয়সছ,  এ ররদ আমগর অঙরকগর রপররন পচষগ চগসলরয় যগসচ।  সতসন বরলন,

অরসরকসলত নগরগয়ন,  খগল-সবল,  নগলগ-নদর মগ দখল,  ফজ টরগত দখল,  সড়ক দরর দখল,

অববধ সগরনগ সনমরগন,  খগল-সবল নগলগ-নদর মগয় ময়লগ আবজর নগ পফরল ভরগট করগ ইততগসদ
নগনগসবদ কররন নগরররত জলগবদতগ সসসষ হয়। পময়র বরলন, অসতবসসষ, পজগয়গররর পভগব ও
জলগবদতগর কগরন। সতসন বরলন, দগসয়ত গহরনর রর হরত সবদমগন খগল খনন, সসসগর, রগসন
চলগচরলর পসতবনকতগ সনরসরনর পচষগ চগলগরনগ হরচ। নতজ ন খগল খনরনর সবরয়সট
অনজরমগদরনর অররকগয় আরছ। পময়র এ সবররয় নগগসরক সরচতনতগ সবরশর করর সবসশষ
জরনরদর ররগমশর কমররসরকলনগ ও সরচতনতগ কগমনগ করর বরলন,  নগরবগসর সকরল
সমরলসমরশ সহরযগগরতগর হস পসগসরত হরল নগরর জলগবদতগর অসভশগর পররক নগরবগসর
মজক হরব। এ পসরঙ সতসন সমগসনত পহগলগররদর  ময়লগ আবজর নগ সনধরগসরত ডগষসবরন
পফলগর আহবগন জগনগন। 
পময়র বরলন,  নগরবগসর রসরচন নগরর,  উনত রসররবশ,  আরলগসকত সড়ক ,  যগতগয়গত
সজসবধগ পররত চগন। এ লরক যগবতরয় সজসবধগ সনশত করগর পচষগ করগ হরচ। সসসট
করররগররশন এ সকল সবররয়র বগসহররও সশকগও সগসত পসবগরক গরত সদরয় আরসছ। জনগব
মনজজর আলম বরলন,  জনগরনর পদয় দগসয়তরক ঈমগসন দগসয়ত সহরসরব রগলন করর যগসচ।
পময়র বরলন, করররগররশরনর কমরকতর গ-কমরচগরর ও নগর বগসরর সগসবরক সহরযগসগতগয় সরবরগচ
পসবগ সনসশত করগর পয়গস অবতগহত আরছ। ববঠরক সবসশষ জনরদর মরধত বগদশগ আলম,

মরনগয়গরগ পবগম মসন,  এম.এ আসজজ,  হগসনফ সওদগগর,  পমগহগমদ পহগরসন,  পমগ.  ইসহগক,

শগহজগহগন,  কগমগল উসদন,  আইউব খগন,  পলগকমগন আলর, এয়গকজ ব নবর, রসফকজ ল ইসলগম,

সগইফজ সদন মগহমজদ কগরতবর,  পমগ.  আবদজর রসহম,  পমগ.ফজলজল কগরদর,  সজসদব বসগক,  জসসম
উসদন, কগনজকগসন নগর পমজখ উরসসত পররক বকবত রগরখন।   

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 



 


