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চটগগম- ২১ এসপল ২০১৪

গণচচরনর কক নসমস সসসটর পময়র Mr. Li Wenrong পক
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়ররর উষ সসবররনগ পদগন

গণচচরনর Kunming সমউসনসসরপগল সররল’স গভনররমরনর পময়র Mr. Li Wenrong পক উষ সসবররনগ পদগন কররলন
চটগগম সসসট করররগররশন। ২১ এসপল ২০১৪ সখ:  সবরকরল নগরচর সথরয়টগর ইনসসসটউট সমলনগয়তরন চটগগম সসসট
করররগররশরনর আরয়গজরন অনকসষত সসবররনগ অনকষগরন সভগরসতত কররন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজকর আলম। সসবররনগ সভগর শররত কক নসমস সসসটর পময়ররক চটগগম সসসট করররগররশরনর মরনগগগম খসচত
পকস এবস নগরচর চগসব উরহগর পদন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম। এই সময় তগরক এবস তগর সফর সঙচরদর
ফক রলল শরভচগয় বরণ করগ হয়। অনকষগরন Kunming সসসট পময়ররর সফর সঙচরদর চটগগম সসসট করররগররশরনর মরনগগগম
খসচত পকস উরহগর পদগন করগ হয়। চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়ররক গণচচরনর Kunming সমউসনসসরপগল
সররল’স গভনররমরনর পময়র Mr. Li Wenrong তগরদর সসসটর মরনগগগম খসচত একসট পকস উরহগর পদন । সসবররনগ
অনকষগরন  চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম বনর নগরচ চটগগরমর জনগরনর ররক
গণচচরনর Kunming সসসটর পময়ররক সগগত জগসনরয় বরলন, চটগগম বপবসগ-বগসণরজপর জনপ উতম এলগকগ। এখগরন সমকদ
বনর,  সবমগন বনর ও ননসসগরক রসররবশ সবরগজমগন। সতসন বরলন,  বগসলগরদরশর পরবশদগর চটগগমরক পগচচন কগল পথরক
বসণক পশণচ বপবসগ-বগসণরজপর পকনসবনক সহরসরব বপবহগর করর আসরছ। পময়র মনজকর আলম বরলন,  চচন ও বগসলগরদশ
এরক অরররর বনক । আমরগ উভয় পদরশর সকসররক ও বনক ত আররগ সকদদঢ় কররত চগই এবস একসরঙ সমরলসমরশ কমরকগন
রসরচগলনগ কররত চগই। দসকণ এসশয়গর গরতরপণ র পদশ সহরসরব বগসলগরদশ চচনরক গরত সদরয় আসরছ। পময়র গণচচরনর
Kunming সসসটর এই পময়ররর মগরপরম সফররত বপবসগয়চরদর সগসপ, সশকগ, অবকগঠগরমগ, ঔষর সশল সহ নগনগসবদ বপবসগ-
বগসণজপ ও রযরটন সশরল সবসনরয়গগ করগর আহগন জগনগন। সতসন  Kunming  এবস চটগগরমর মররপ সবদপমগন sister
সসসটর সকররক ও বনক ত আররগ সকদদঢ় করগর লরক উভয় সসসটর মররপ পযগগগরযগগ বদসদর আহগন জগনগন এবস  পময়র
Kunming সসসট পময়ররর এ সফররক অতপন তগ রযররপণ রৎ  বরল আখপগসয়ত কররন। 
গণচচরনর কক নসমস সসসটর সসবসররত পময়র Mr. Li Wenrong চটগগরমর পময়ররক রনপবগদ জগসনরয় বরলন,  আসম চটগগরম
এরস অসভভপ ত হরয়সছ।  চটগগরমর ননসসগরক পসসনযর,  মরনগরম রসররবশ আমগরক মকগ করররছ। সতসন এবস তগর সফর
সঙচরগ চটগগরমর পময়র, কগউসনলর ও কমরকতর গরদর আসতসথয়তগয় কদ তজতগ পকগশ কররন। সতসন বরলন, ভগতদ  পতচম দকই
পদরশর গরতরপণ র দকই সসসটর মররপ সবদপমগন সররক আগগমচ সদরন আররগ সকদদঢ় হরব বরল মত পকগশ কররন। সতসন চটগগরমর
পময়ররক কক নসমস সসসট সফররর জনপ আমনন জগনগন। 
সসবররনগ সভগয় অনপগনপরদর মররপ বকবপ রগরখন সপসময়গর সবশসবদপগলরয়র উরগচগযর পরফসর ড. অনকরম পসন, বগসলগরদরশর
কসমউসনস রগসটর  চটগগম পজলগর সগরগরণ সরগদক কমররড শগহআলম, বগসলগরদশ বগর কগউসনরলর সদসপ এডরভগরকট
কসবর পচসরকরচ, কগউসনলর সমরসস পরখগ আলম পচসরকরচ, চটগগম সসসট করররগররশরনর পরগন সনবরগহচ কমরকতর গ আলচ আহরমদ,
পময়ররর একগন সসচব পমগ. মনজকরল ইসলগম। 

Kunming Municipal people’s Government এর Mayor Mr. Li Wenrong এর সফর সঙচরদর মররপ
সসবররনগ সভগয় উরসসত সছরলন Kunming Municipal people’s Governments Secretary General Mr
Hu Weitong, Kunming Municipal people’s Governments Foreign Affairs & Overseas Chinese
Affairs  Office  Director Mr.  Lyu  Tianyun,  Kunming  Municipal  Development  &  Reform
Commission Director Mr. Li Zhaosheng, Kunming Municipal Invesment Promotion Bureau
Director Mr. Gui chun, Foreign Affairs & Overseas Chinese Affairs Office Interpreter Mr.
Zhangzhichao    এবস বপবসগয়চ পসতসনসররদর মররপ Kunming Xinzhi Group Co Ltd. Vice President Mr.
Xu  zhiquan,  Yunnar  Aosidi  Industrial  Co  Ltd.  General  Manager  Mr.  Shen  Changhong,
Kunming Chennong Group Co Ltd. President Mr. Li Yunsuo, Zhonghaa Commercial Group
Co Ltd. Chairman of Board Mr. Liu Weigao, Kunming Reunion Business Co Ltd. General
Manager  Ms.  Huangjie উরসসত সছরলন। রপবরগরহ গণচচরনর পময়র  Mr. Li  Wenrong  চটগগম সসসট
করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম এর সগরথ তগর দপরর পসসজনপ নবঠক কররন। নবঠককগরল তগর
সফর সঙচরগও উরসসত সছরলন। সগকগত নবঠরক চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম
সসসট করররগররশরনর সবশদ বপগখপগ সদরয় বরলন,  ৬০ লক জনগরনর বসবগস এই নগরচরত। চটগগম সসসট করররগররশন
নগরবগসচর সগসপ পসবগ, সশকগর অসরকগর সসরকণ সহ উনত রসররবশ, রসরচন নগরচ, পযগগগরযগগ, অবকগঠগরমগগত উনয়ন
ও সড়কবগসত বপবসগ করর থগরক। পময়র বরলন,  চটগগম একসট সগসপ বগনব ও সশল বগনব এলগকগ। রযরটকরদর জনপও
উতম সগন। রগহগড়, রবরত, নদ-নদচ, সগগর, সমতল ভপ সম সমরল চটগগম সবসনরয়গগ বগনব ও ননসসগরক নগরচ। সতসন চটগগরম
সবসনরয়গরগর জনপ গণচচরনর বপবসগসয়রদর পসত আহগন জগনগন। 
নবঠরক গণচচরনর Kunming Municipal people’s Government এর Mayor Mr. Li Wenrong তগর
পদরশর উনয়ন,  পযকসক,  বপবসগ-বগসণজপ ও অবকগঠগরমগগত কমরকগরনর বণরনগ করর বরলন,  Kunming একসট উনত
 



নগরচ। চচরনর পগইটওরয় সহরসরব কক নসমস সচসহত হরয় আরছ। পগয় ১৪ পকগসট জনসসখপগর এই নগরচ। সতসন বগসলগরদশ ও
চচরনর মররপ সবদপমগন সকরররকর কথগ সরণ করর বরলন,  চটগগম ও Kunming সসসটর মররপ পমল বনন গরড় উরঠরছ।
চচরনর Kunming সসসটর অবকগঠগরমগ ও উনয়রনর আদরল চটগগরম চচরনর বপবসগসয়রগ সশল গরড় তক লরত আগহচ। 
রগরত গণচচরনর এই পময়র ও তগর সফর সঙচরদর সমগরন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর
আলম তগর বগসভবরন ননশরভগরজর আরয়গজন কররন। গণচচরনর কক নসমস সসসটর পময়র ও তগর সফর সঙচরদর সগরথ
চটগগম সসসট করররগররশরনর কগউসনলর, উররতন কমরকতর গ ও সবসশষ বপসকবগর ননশরভগরজ অসশগহন কররন। 

চটগগম- ২১ এসপল ২০১৪

ও আর সনজগম পরগরড পসনগল পগজগর সগমরন কগলভগটর  সনমরগন কগরজর
শভ উরদগরন কররলন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম

সজ ই সস এলগকগ,  পসনগল পগজগ ও নকর বগগ আবগসসক এবস ও আর সনজগম পরগরডর রগসন সনষগশরন ও আর সনজগম
পরগরডর রকরগতন কগলভগটর  পভরঙ নতক ন কগলভগটর  সনমরগন কগরজর শভ উরদগরন কররন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম। পগয় ৫১ লক টগকগ বপরয় জলগবদতগ সনরসরনর পয়গরস এ কগলভগটর  সনসমরত হরচ।
পময়র সনজ হরস রকরগতন কগলভগটর  ভগঙগ এবস পমগনগজগরতর মগরপরম শভ উরদগরন কররন। এ উরলরক পসনগল পগজগ
বপবসগয়চ সসমসত এক সভগর আরয়গজন করর। সভগয় পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম পরগন অসতসথ সছরলন।
বপবসগয়চ সসমসতর সভগরসত পমগসগক আহমদ এরত সভগরসতত কররন। সভগয় সবরশষ অসতসথ সছরলন ১৫নস বগগমসনরগম
ওয়গডর  কগউসনলর পমগ. সগয়গস উসদন, মসহলগ কগউসনলর মরনগয়গরগ পবগম মসন, পসনগল পগজগ মগরকর রটর সতগসরকগরচ পমগ.
ফগনগউলগহ পচসরকরচ। আরলগচনগ কররন বপবসগয়চ সসমসতর সগরগরণ সরগদক জগসকর পহগরসন ররবল,  সগরবক সগরগরণ
সরগদক পমগ. পমগসফগ, সসসনয়র যকগ সগরগরণ সরগদক আকতগর খগন, পরকসশলচ আবক ছগরলহ, সহকগরচ পরকসশলচ রসফক
উসদন সসসদক, উর সহকগরচ পরকসশলচ অসল আহমদ, সগমসকল আলম, আশরগফক ল আলম, সগয়গস উসদন সহরন, সদদগরল
আলম, আবক জগফর, রসকজ দত পমকখ। রসবত পকগরআন পথরক পতরলগয়গত ও পমগনগজগত রসরচগলনগ কররন মগওলগনগ
নকর পমগহগমদ সনজগমচ। 
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র ও অনকষগরনর পরগন অসতসথ আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম বরলন,  নগরচর
জলগবদতগ সনরসরন ৬নস ওয়গরডর র বগরইরগড়গ পথরক কণরফক লচ নদচ রযরন ২.৯ সকরলগসমটগর লমগ, ৬৫ ফক ট পস একসট নতক ন
খগল খনরনর পসগব সসসশষ কতদর ররকর অনকরমগদরনর অররকগয় ররয়রছ। পসগসবত খগরলর উভয় রগরড় ২০ ফক ট পস নতক ন
রগসগ সনমরগরনর সবষয়সটও অনভকর ক আরছ। সতসন বরলন, নতক ন খগল খনরনর অনকমসত পররল নগরচর জলগবদতগ অরনকগসরশ
করম যগরব। পময়র বরলন, চগকগই খগল, সহজড়গ খগল ও মরহশ খগল সহ সবসভন খগল, নগলগ-নদর মগ পথরক মগসট ও আবজর নগ
উরতগলন কগযরকম চলমগন ররয়রছ। সতসন জলগবদতগর উ সৎ  সনররন ও সনরসরন সবসশষ নগগসরক ও বপবসগয়চরদর ররগমশর
ও সহরযগসগতগ কগমনগ করর বরলন,  পদশ সগরচন হওয়গর ৪৩ বছররর মররপও মগষগর পডরনজ পপগন বগসবগসয়ত নগ হওয়গয়
নগরবগসচ জলগবদতগর দকরভর গগ পথরক আরজগ উদগর হরত রগররসন। সতসন বরলন, চটগগম সসসট করররগররশন নগনগ সচমগবদতগ
সরতও নগরবগসচর কগসঙত পসবগ সনসশত করগর পয়গস অবপগহত পররখরছ। সতসন বপবসগয়চরদর পদগকগনরগরট সদষ আবজর নগর
সকষ বপবসগরনগর উরর পজগর পদন। সতসন বরলন, সকল বপবসগয়চগন আবজর নগ বপবসগরনগয় সহরযগসগতগ কররল নগলগ-নদর মগ
ভরগট হরব নগ। পময়র বরলন, অসরচতনভগরব মগনকষ আবজর নগ সমকহ নগলগ-নদর মগ, খগরল-সবরল পফরল জলগবদতগ সদসষ করর
যগ কগররগর কগমপ নয়। সতসন ডগষসবরন আবজর নগ পফলগ এবস করনইনগর বপবহগর করগর জনপ সমগসনত নগগসরকরদর আহবগন
জগনগন। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজকর আলম পবল বষরন ও পজগয়গররর রগসন সনষগশরন নগলগ-নদর মগ ও খগল সবরলর সকষ
বপবসগরনগ এবস রসরকসলত নগরগয়রন সকরলর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন।  

সসবগদদগতগ

পমগ. আবদকর রসহম

 


