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চটগগম- ২ ৪ এসপল ২ ০১৪
পশখ মম সজব পরগড সজ আর পক সম রল র সগমরনর রগসগর উরর ফম টওভগর ব বজ সনমরগরণর দগববরত ২ ৪ এসপল দমম রম রর  নগরবর
৩৬ নস ওয়গডর  ও আশ-রগশ এল গকগর ১১৬ জন নগগসররকর সগকর যম ক এক খগনগ সগরকসল সর চটগগম সসসট
করর রগররশরনর পময়র আল হগজ পমগহগমদ মনজ ম র আলরমর সনকট তগর দপরর পদগন কররন। সগরকসল সররত তগরগ বরল ন,
ববসতম পশখ মম সজব সড়রক পসতসনয়ত ভগরব যগনবগহন সহ হগজগররগ যগনবগহন চল গচল করর। গত ১১ এসপল ২ ০১৪ সখ:
দবরক পচচধম রব সজ আর পক সম রলর সগমরনর রগসগয় দদ র র টনগয় অ কগরল পগণ হগরগয়। ইসতরদ রব র সড়ক রগরগরগররর সময় করয়ক
বছরর ১৫ জরনর পগণহগসন ররট বরল সগরকসল সররত উরলখ করগ হয়। তগরগ জনসগরর র সবষয়সট সবরবচনগর দগবব জগনগন। পময়র
আল হগজ পমগহগমদ মনজ ম র আল ম সগরকসল সর গহন করর সসসশষ সবভগগরক জনসগরর র বববস গ পনয়গর সনরদর শ পদন। এ সমরয়
পময়র বরল ন,  দবরক পচচধম রব সড়ক দদ র র টনগয় মগরগ যগওয়গর রর ররই সসসট করর রগররশরনর উরদবগরগ সজ আর পক সম রলর
সগমরনর সড়রকর উভয় রগরশ সবড পবকগর সনমরগণ করগ হয়। সতসন বরল ন, সসসট করর রগররশন জনসগরর র পসবগয় সনরয়গসজত।
পসবগর সগরর র সসসট করর রগররশন নগগসরকরদর সবররদ আররদ রগরশ আরছ রগকরব । সগরকসল সর পদগরনর সময় কগউসন ল র
জগনগতম ল পফররদচস রসর,  পমগ.  ইসমগইল বগসল,  পমগ.  সগয়গসউসদন,  পধগন পরকচশল ব পমগখতগর আল ম,  সগরকসল সররত
সগকরকগরবরদর ররক সম ববর পচচধম রব শগনম,  সবশসজৎ,  মগহফম জ ম ল ইসমগল,  সতবসজৎ পর গষ সমনম ,  বগবম ল কগসন দগশ,কগঞন
সরকগর ও সশবম পসগদ পচচধম রব পমম খ উরসস ত সছরল ন। 

চটগগম- ২ ৪ এসপল ২ ০১৪
আগগমবকগল ২ ৫ এসপল ২ ০১৪ শকবগর সকগল সগরড় ১০ টগয় গণপজগতন ব বগসল গরদশ সরকগররর রসরসসখবগন বম বররগর
অ ধবরন বসস শমগরব ও ভগসমগন পল গক গণনগ-২ ০১৪ সসসট পগইট পগগরলন করনইনগররর সরছ রন (পরল ল গইরনর রগরশ) ছ ড়গর
রগড় বসসরত উরদগধন করগ হরব উক উরদগধনব অ নম ষগরন চটগগম সসসট করর রগররশরনর পময়র আল হগজ পমগহগমদ মনজ ম র
আল ম পধগন অ সতসর সহরসরব উরসস ত রগকরবন। 
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