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(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১৬ এসপল ২০১৪

চগকগই খগরলর বহদগরহগট অসশ পথরক সড সস পরগড
সস এন সব ববজ রযরন এলগকগ রসরদশরন কররলন

পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম আসন বররগ পমমসরমর রপরবর চটগগম সসসট
করররগররশরনর পরকমশল সবভগরগর উরদদগরগ মগসট ও আবজর নগ উরতগলন কগযরকম দত সমগপ করগর জনদ সসসশষ
পরকমশলবরদর সনরদর শ পদন। ১৬ এসপল ২০১৪ বজধবগর সকগরল পময়র নগরবর চগকগই খগরলর বহদগরহগট অসশ পথরক সড সস
পরগড সস এন সব ববজ রযরন দবরর পগয় ৪ সকরলগসমটগর এলগকগ রগরয় পহহরট মগসট ও আবজর নগ উরতগলন কগযরকম সররজসমরন
রসরদশররনর সময় সতসন এ সনরদর শ পদন। নগরবর পবশবর ভগগ ওয়গরডর র রগসন ও রগহগসড় বগসল সমসশত রগসন সবসভন নগলগ হরয়
চগকগই খগরল পরবশ করর। ফরল পসত বছরই বগসল ও নগগসরকরদর পফলগ আবজর নগ দগরগ এই খগলসট ভরগট হরয় যগয়।
চটগগম সসসট করররগররশন পসত বছরই চগকগই খগল সহ সবসভন খগল পথরক মগসট ও আবজর নগ উরতগলন কগযরকম রসরচগলনগ
করর আসরছ। এ কগযরকরমর অধবরন ২০১৩-২০১৪ অথর বছরর চটগগম সসসট করররগররশন সনজ¯^ পসরভটর ও ভগড়গ করগ
পসরভটর এবস পলবগর দগরগ মগসট ও আবজর নগ উরতগলন ও অরসগরণ কগযরকম রসরচগলনগ কররছ। সসসট করররগররশরনর
পরকমশল সবভগরগর সসসভল ও যগসনক শগখগ এ কমরসপসচ বগসবগয়ন কররছ। সসসশষ সবভগগ পথরক পগপ তথদ মরত পমগট ১৬
সট পসরভটর মগসট ও আবজর নগ উরতগলন এবস পলগসডস এর কগরজ সনরয়গসজত আরছ। ত মরধদৎ  ৭ সট সসসট করররগররশরনর
সনজ¯^ এবস ৯ সট ভগড়গয় চলরছ। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম চগকগই খগরলর মগসট ও আবজর নগ উরতগলন
কগযরকম ছগড়গও আরকগন হগউসজস পসগসগইসট নগলগ, বগদজর তলগ জঙব শগহ মগজগর এলগকগর নগলগ, বগদজরতলগ আল মগদগম
পরগরডর নগলগ,  জসহর এন বগদগসর হগউসজস পসগসগইসট এলগকগয় চগকগই খগল,  কগরগসরগগলগ পরগড সমসগরণ ও নগলগর
কগজ, ধধধননর রজল সড়ক ও নগলগ, পগয় ১ পকগসট টগকগ বদরয় সনসমরত হগসমত উলগহ মজনরসফ বগই পলইন, চক বগজগর কগহচগ
বগজগর এলগকগয় রজরর রজরর নগলগ-নদর মগ ও রগসগ রগরটর রসরসসসত সররজসমরন রসরদশরন কররন। পময়র আবজর নগ ও মগসট দগরগ
ভরগট নগলগ-নদর মগ গরলগর মগসট ও আবজর নগ দত অরসগররণর সনরদর শ পদন। এ সময় শত শত নগগসরক পময়ররর সগরথ
রসরদশরন কমরসপসচরত পযগগ পদন। পময়র উরসসত নগগসরকরদর সগরথ কজ শল ও মতসবসনময় কররন। সগধগরণ নগগসরকরদর
অসভমত পময়র  ধধরররর সহকগরর শরনন। পময়র সগধগরণ নগগসরকরদর উরদরশ বরলন,  সসসট করররগররশরন সবসমত জনবল।
সবশগল নগরবর লক লক নগগসরকরদর সহরযগসগতগ ছগড়গ নগরবরক জলগবদতগ পথরক এবস আবজর নগর কবল পথরক সমপনর
মজসক পদয়গ সমব নয়, তগই সতসন নগলগ-নদর মগ বগ যততত আবজর নগ নগ পফলরত সরচতনতগ সসসষর জনদ সকরলর সহরযগসগতগ
কগমনগ কররন। পময়র বরলন, নগরবগসব সরচতন হরল নগরবরক রসরচন রগখগ সহজ হরব। 
এ সময় কগউসনলর রদগরনল পময়র পচমধজরব হগসগন মগহমজদ হগসনব,  কগউসনলর শগমসজজগমগন পহলগলব,  পমগ.  হগসগন সলটন,
জগহগনগরগ পবগম,  পধগন সনবরগহব কমরকতর গ আলব আহরমদ,  সসচব রসশদ আহমদ,  পধগন পরকমশলব পমগখতগর আলম,
তত¡াগবধগয়ক পরকমশলব এয়গকজ ব নবব, আরনগয়গর পহগরসন, সনবরগহব পরকমশলব কগমরল ইসলগম, সহকগরব পরকমশলব পমগ.
শগহবন উন ইসলগম,  সজদবর বসগক,  সগনবয় গনদমগনদ বদসকবরগরর মরধদ আরশগদ উসদন পচমধজরব,  আতগউলগহ বগবজ,  কগজব
সগমসজল আলম, খগয়রজগমগন জজনজ, পমগ. শগহজগহগন, সনজগম উসদন আহমদ, ইকবগল রগররভজ, এইচ এম আজগদ, পশখ
রগরসল, পমগ. ওসমগন, পমগ. শওকত ও পমগ. ইউসজফ পমজখ উরসসত সছরলন। 
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