
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 

 পপস সবজসপ
চটগগম- ২৮ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ২৮ এসপল সকগরল নগররর ২৩নস ওয়গররর র
সজলতগন করলগনর,  ফগয়গর সগসরর স হরয় বগইরগস সড়ক রযরন (ফগইওরগর বরজ) নগসছর খগখ ছরগর উরর কগলরগটর  সনমরগন
কগজ সররজসমরন রসরদশরন কররন। এসরসর’র অধররন ৪ পকগসট ৯৭ লক টগকগ ববরয় এ পকল বগসবগসয়ত হরচ। সঠকগদগরর
পসতষগন পমসগসর জয় পটরগসর এ পকরলর সঠকগদগর। পময়র এ কগলরগটর  সনমরগণ পকলসট ঘজরর ঘজরর পদরখন। সতসন কগরজর
গণগত মগন ও কগরজর গসত পকক সতও রযররবকন কররন। নগসছর খগখ ছরগর উরর এ কগলরগটর  সনমরগন সমন হরল
খগনবগসড়,  সজলতগন করলগনর,  সজরগসরওয়গলগ রগড়গ,  রসশম সজরগসরওয়গলগ রগড়গ,  আকবর শগহ মগজগর বগসড় এলগকগর
করয়ক হগজগর মগনজষ উরকক ত হরব। অত নগসছর খগখ ছরগসটর মগসট ও আবজর নগ রসরষগর করর রগসন চলগচরলর সজরযগগ সকসষ
হরল তগরত করর বষরগ পমমসজরম জলগবদতগ সকসষ হরব নগ। 

নগসছর খগখ ছরগর উরর সদরয় সনমরগনগধরন কগলরগটর  রসরদশরন উরলরক অনজসষত এক নগগসরক সমগরবরশ পধগন অসতসথর
রগষরন সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন, সসসট করররগররশন সরসমত সজরযগরগর মরধব নগগসরক পসবগরক
অগগসধকগর সদরয় জলগবদতগ সনরসন সহ রগসগ,  সড়ক,  কগলরগটর  সনমরগন করর যগরচ। সতসন বরলন,  ২৩ নস উতর
রগঠগনটজ লর ওয়গররর র জনগন সজররয় রগসনর অরগরব বছররর রর বছর করষ সছল। জনগরনর চগসহদগ ও নগগসরক দগসয়তরবগধ
পথরক সগনরয় কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগরনর সহরযগসগতগয় ১২সট ররব সটউবওরয়ল সগরন করর জনগরনর রগসনর
চগসহদগ রপরণ করগ হরয়রছ। সতসন বরলন,  এই এলগকগয় আররগ ২সট ররব সটউবওরয়ল বসগরনগ হরব। পময়র বরলন,  ২৩নস
ওয়গররর র খগল ও নগলগ-নদর মগ পথরক মগসট ও আবজর নগ অরসগরণ করগ হরচ। সতসন বরলন,  নগরবগসরর সহরযগসগতগ
অববগহত থগকরল অসচররই ২৩নস উতর রগঠগনটজ লর ওয়গরর রক একসট মররল ওয়গররর  রসরণত করগ হরব। সতসন বরলন, ২৩
নস রগঠগনটজ লর ওয়গররর  করলজ ও সজ ল সবদবমগন। অত ওয়গররর র একজন ছগত সশশ পশসণ পথরক সরগর রযরন পলখগরড়গর
সজরযগগ সজসবধগ পরগগ কররছ। সতসন বরলন, সকরলর সহরযগসগতগয় অসচররই নগরররক আদশর নগরররত রসরণত করগ হরব।
নগসছর খগখ ছরগর উরর সনমরগণগধরন কগলরগটর  রসরদশররনর সময় পময়র সবসরন পশণর ও পরশগর নগগসরকরদর সগরথ কজ শল
সবসনময় কররন। এ সময় সতসন আবজর নগ অরসগরণ কগযরকমও রসরদশরন কররন। নগগসরকরদর সমগরবরশ সরগরসতত কররন
সগনরয় কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন। এ সময় কগউসনলর মরনগয়গরগ পবগম মসন, সসসট করররগররশরনর পধগন পরকমশলর
পমগখতগর আলম, ততগবধগয়ক পরকমশলর পমগ. রসফকজ ল ইসলগম, পধগন রসরচন কমরকতর গ পমগ. শসফকজ ল মগনগন সসসদকর,
সহকগরর পরকমশলর আহমদজল হক, উর-সহকগরর পরকমশলর আবদজল হগসমদ, সগনরয় রগজননসতক ও সগমগসজক ববসকবরগরর
মরধব এস এম সগইফজ ল আলম,  আবদজল মগনগন সওদগগর,  পমগ.  রসফক আহমদ পমমগর,  আবদজল হগসলম,  সসরগজজল
ইসলগম,  হগজর সসয়দ পহগরসন,  আবদজল জসলল,  পমগ.  ইউসজফ,  আলর আজগর সটটজ ,  হগজর পমগ.  বগদশগ সময়গ,  মজসসলম
উসদন, হগয়দগর আলর, এরশগদ পহগরসন, আনজ সময়গ বগবজল, পমগ. শগহজগহগন, আসমর উসদন বগবজল, পমগ. সগলগম, পমগ. জগরহদ
পহগরসন, পমগহগমদ ইউসজফ, পমগ. আলর আহমদ, পমগ. এরশগদ, পমগ. আলমগরর, জয়নগল, জগরন আলম, আবদজল জবগর,
মগহবজব খগন,  আবদজল পমগনগফ,  পমগ.  ইউনজচ,  আবজল কগলগম,  পমগ.  ইসদস,  আবদজর রহমগন,  শগহ আলম পমজখ উরসসত
সছরলন। 

চটগগম- ২৮ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর সগরথ সসবগদরত কসমউটগর অবগরসগসসরয়শন
চটগগরমর পনতক বকন ২৮ এসপল দজরজরর তগর দপরর পসমজনব সগকগত কররন। সগকগরত পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম বরলন,  পসতসদরনর সসবগদরত পকগরশর পরছরন কসমউটগর অরগররটরগরনর রপ সমকগ খজবই গরতরপণ র। সতসন
তগরদর জরবনমগন,  কমররকরতর রসররবশ ও সজরযগগ সজসবধগর সবষয় গরলগ সমররক অবসহত হন। পময়র কসমউটগর
অরগররটরগরনর কগসসখত চগসহদগ রপররণর আশগস পদন এবস তগরদর উজল রসবষবত কগমনগ কররন। সবঠরক কসমউটগর
অবগরসগসসরয়শন চটগগরমর পনতক বকন করররগররশরনর পয পকগন সগরনগয় সবসধ সবধগন পমগতগরবক একসট অসফস কক বরগরদর
আরবদন কররন। পময়র তগরদর আরবদরনর পপসকরত সসসশষ শগখগরক সবসধ সবধগরনর আওতগয় ১সট কক বরগদ পদয়গর
সনরদর শ পদগন কররন। এসময় উরসসত সছরলন রবগরনল পময়র পচমধজরর হগসগন মগহমজদ হগসনর, কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ
খগন,  অবগরসগসসরয়শরনর পনতক বকরনর মরধব সরগরসত রসফকজ ল ইসলগম,  সগধগরণ সমগদক কগরয়স পচমধজরর,  যজগ  সগধগরণ
সমগদক এস পকগশ রগল, অথর সমগদক সজল পহগড়, সহ-অথর সমগদক মজকজ ল সসকদগর, দপর সমগদক সঞয় রগল,
সগসগঠসনক সমগদক রতন সবশগস, সহ-সগসগঠসনক সমগদক রমন রটগচগযর, সনবরগহর সদসব পমরহদর হগসগন, অঞন রগল,
ইয়গসসন আরগফগত, সবকগশ পচমধজরর, সগহগবজদরন সমঠজ , সজয়গউর রহমগন  ও কগঞন পসন পমজখ। 

চটগগম- ২৮ এসপল ২০১৪
১৯৯১ সরনর পলয়ঙরর ঘপসণ রঝড় ও জরলগচগরস সনহতরদর আতগর মগগরফরগত কগমনগয় চটগগম সসসট করররগররশরনর
উরদবগরগ আগগমরকগল ২৯ এসপল মঙলবগর সকগল ৯ টগয় করররগররশরনর পক সব আবদজচ ছতগর সমলনগয়তরন খরত
পকগরআন, সমলগদ মগহসফল ও পমগনগজগত অনজসষত হরব। চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম সমলগদ মগহসফল ও পমগনগজগরত উরসসত থগকরবন। সসসশষ সকলরক উক কমরসপসচরত উরসসত থগকগর জনব
অনজররগধ করগ হল। 

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


