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চটগগম-   ২৬ এসপল ২০১৪
             চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম নগররর আবজর নগ বববসগরনগয় গসতশরলতগ ববসদ করর

       দদগরন ও দদষণমজক রসররবশ সজরকগর সনরদর শ পদন   । সতসন বরলন,   পসতসদন সকগল,      দজরজর ও রগসতকগলরন সমরয় আবজর নগ
    দতগসতরত অরসগরণ কররত হরব  । সড়ক,            রগসগ অসলগসল সবরত তলগসশ করর করর আবজর নগ অরসগরণ কররত হরব ।

 পময়র বরলন,  গগসড়,         জনবলও পরয়গজনরয় যনরগসত পকগন সকছজর অভগব পনই       । যগসনক শগখগ বগ রসরচন শগখগর পকগন
কমরকতর গ,               কমরচগরর বগ শসমক তগরদর মরধব কগররগর গগসফলগসত ও কতর রবব অবরহলগর কগররণ নগরবগসসর দদরভর গগ সবসষ হরল

        তগরক সচসহত করর সরবরগচ শগসস সনসশত করগ হরব         । সতসন রসরচন ও যগসনক শগখগর দগসয়তশরলরদর সতকর করর সদরয়
বরলন,          নগগসরক জরবরন অশগসন ও দদরভর গরগর দগয়ভগর সসসশষরদর সনরত হরব        । এরকরত কগউরক পরহগই পদয়গ হরবনগ । ২৬

                এসপল ২০১৪সখখ সকগরল পময়ররর বগসভবরন রসরচন ও যগসনক শগখগর দগসয়তশরলরদর এক পবঠরক পময়র এ কথগ বরলন ।
  ববঠরক পময়র বরলন,  টগক,  ডগমটগক, পর- পলডগর,   টগকর ওয়গগন,   করনইনগর পমগভগর,     ভবগনগগসড় সহ যগবতরয় যনরগসত

   সসরযগজন করগ হরয়রছ       । আবরজনগ রসরবহরন পকগন সকছজর অভগব পনই,      তগরররও যথগসমরয় করনইনগর রসরবহন বগ
              আবজর নগ রসরবহরনর পকরত দরররসদসততগর কগররন আবজর নগ ররড় থগকরল বগ করনইনগর ভসতর আবজর নগ ররড় থগকরল তগতর

    দগয়ভগর পকউ এড়গরত রগররবনগ   । পময়র বরলন,     চগকজ রর সগয়রকরন সহ কমরকতর গ,     কমরচগরররদর যগবতরয় সজরযগগ সজসবধগ
   সনশত করগ হরয়রছ                । অবগধ পটড ইউসনয়ন করগর অসধকগর পদয়গ হরয়রছ । জনবল ও যনরগসতর পকগন অভগব পনই ।

                 তগরররও যসদ নগগসরক পসবগর পকরত পকগন ধররণর অবরহলগ রসরলসকত হয় তগর দগয়ভগর পথরক পকউ মজসক রগরবনগ ।
 পময়র বরলন,               ৪১সট ওয়গডর রক ৮সট পজগরন সবভক করর একজন পধগন রসরচছন কমরকতর গর পনতব রত ২জন রসরছন কমরকতর গ

,     ৮ পজগরন ৮জন ততগবধগয়ক,   ১৮জন রসরদশরক,         ৩৩জন সজরগরভগইজগর ২২জন দলরসত ও ১৯৫২জন শসমক দগরগ
     নগররর আবজর নগ অরসগরণ করগ হয়            । জনসসখবগ ও আবজর নগর অনজরগরত শসমক সসখবগ কম হরল ও নগরররক আবজর নগ

              মজক রগখগর জনব সকলরক অতন পহররর মত দগসয়রত সনরয়গসজত থগকরত হরব। ববঠরক ততগবধগয়ক পরককশলর এয়গকজ ব
নবর,       পধগন রসরচছন কমরকতর গ শসফকজ ল মগনগন সসসদকর,     রসরচছন কমরকতর গ কগনজলগল নগথ,   পমগররশদ আলম,  সহকগরর

    পরককশলর যগসনক মরজর গ ফজলজল কগরদর,          সজসদর বসগক সহ ৮সট পজগরনর ততগবধগয়ক ও অনবগনব দগসয়তশরল কমরকতর গগণ
  উরসসত সছরলন     ।

চটগগম-   ২৬ এসপল ২০১৪
          চটগগম সসসট করররগররশরনর গগড়রর বহরর আররগ ২সট করনইনগর পমগভগর যজক হরলগ     । চটগগম সসসট পররগররশরনর পময়র

           আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ২৬ এসপল দজরজরর ওসঢ় ড়গবসবহখ ড়ভ মধ নধমব ঈড়ষষবরখরড়হ ধহফৎ ৎ
              ঃঃৎবধঃসবহঃ ড়ড়ভ পযরঃঃধমড়ড়হম পরঃঃর পড়ড়ৎঢ়ড়ড়ড়ৎধঃরড়ড়হ কর ররক করয়করর ২টট কননটইননর মমনভনর এর অপনরশন কনযরকরম শভ উনদবনধন

                  কররন । পসতসট করনইনগর পমগভগররর কয় মদলব ৭০ লক টগকগ । এ পরজরকর অধররন আররগ ২সট করনইনগর পমগভগর কয়
                করগ হরব । ভগররতর অসযড়শ খবজষধহফ এর এই পমগভগর গরলগ আবজর নগবগহর করনইনগর বহন কররব। নগরররক আবজর নগ
                মজক রগখগর লরক ৪১সট ওয়গরডর ৯০সট করনইনগর বসগরনগ হরয়রছ। বতর মগরন ৮৪ সট সচল আরছ । চটগগম সসসট

               করররগররশরন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম দগসয়ত গহরনর রর আবজর নগ বববসগরনগয় ইসতরদরবর ৮ সট নতজ ন
 করনইনগর পমগভগর,   ৭ টন,               ৫ টন ও ৩ টন আবজর নগ বহন কমতগ সমন নতজ ন ১১০ সট ডগমটগক করররগররশরনর গগড়রর

  বহরর যজক করররছন              । এই দজইসট পমগভগর সসযজক হওয়গয় ১৩ সট করনইনগর পমগভগর আবরজনগ অরসগররনর কগরজ বববহত
               হরব। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম নতজ ন ২ সট করনইনগর পমগভগর উরদগধন উরলরক আরয়গসজত অনজষগরন

বরলন,          চটগগম সসসট করররগররশন বতর মগরন সয়সসমদণর একসট পসবগধমরর পসতষগন     । পসবগর সগরথর যগবতরয় (ঊয়তরঢ়সবহখ)
 ইকজ ইররমন সসরযগজন,  শসমক-            কমরচগরররদর সজরযগগ সজসবধগ ববসদকরন সহ পকগন সকছজর অভগব রগখগ হয় নগই  । তগরররও

        যসদ নগরবগসর তগরদর কগসসকত পসবগ পথরক বসঞত হয়,        তগ হরব দজখখ জনক ও অনগকগসসকত   । পময়র বরলন,   ৪১ সট
  ওয়গরডর র সনবরগসচত কগউসনলর,   মসহলগ কগউসনলর,     সবগসনস কসমসট এবস কমরকতর গ-   কমরচগরররদর সগসবরক সহরযগসগতগয়

রসরচননগর,  সড়ক বগসত, পযগগগরযগগ,             সগসব ও সশকগর অসধকগর সনসশত করগর দগসয়ত সততগ ও সনষগর সগরথ রগলন করগ
হরচ                 । নগগসরক পসবগর পকরত যসদ পকউ অননসতক ররথ চলগর পচষগ কররন নগরবগসর তগরক কমগ কররব নগ। পময়র

   কমরকতর গ ও কমরচগরররদর স-        স দগসয়ত ঈমগরনর সগরথ রগলন করগর সনরদর শ পদন       । এ সময় চটগগম সসসট করররগররশরনর
   ততগবধগয়ক পরককশলর এয়গকজ ব নবর,    সহকগরর পরককশলর সজদরব বসগক,      উর সহকগরর পরককশলর রগরসল হগরন তগলজকদগর

    সহ কমরকতর গ ববন উরসসত সছরলন  ।
             ররর পময়র তগর ধগরগবসহক কমরসজসচর আরলগরক নগররর ১২নস সরগই রগড়গ ওয়গডর কগযরগলয় রসরদশররন যগন   । পসখগরন সতসন
            সকছজ সময় অসফস কররন। এ সময় পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম কমরচগরররদর হগসজরগ,   বদনসদন কমরকগন,

 ওয়গডর সসচব,   রসরচন সজরগরভগইজগর ,           সবদজব সমসর সহ তগরদর কমরকগন এবস পসবগধমরর অনবগনব কগরজর পখগজখবর পননৎ ।
              পময়র রযবগয় করম পসতসট ওয়গডর কগযরগলরয় রসরদর শরন যগরবন। তগর এই আকসসক সভসজট নগগসরক সগরথর রসরচগসলত

হরব।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


