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মগ্রানননীয় পময়ররেরে সিগ্রারথ মগ্রাসলিরদেরে ববিঠক ২ মগ্রারসিরে মরধধ নগরেনীরে সমড
আইলিধগ্রান সিহ সনধরগ্রাসরেত সগ্রারন বিগ্রাগগ্রান করেগ্রারে কগ্রাযরক্রম সিমগ্রাপ করেরত হরবি
চট্টগগ্রাম সসিট করররগ্রাররেশরন বিগ্রাগগ্রারনরে কগ্রারজ সনরয়গ্রাসজত মগ্রাসলিরদেরে সিগ্রারথ ৪ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮ সখ.
সিনধগ্রায় নগরে ভবিরনরে পক সবি আবিদেদুচ ছতগ্রারে সমলিনগ্রায়তরন ববিঠক কররেন মগ্রানননীয় পময়রে আ জ
ম নগ্রাসছরে উদনীন। সতসন একজন ইন্সররক্টরে ২ জন সিদুরগ্রারেভগ্রাইজগ্রারে এবিসং ৮৩ জন মগ্রাসলিরে হগ্রাসজরেগ্রা
সিহ প্রেরতধরকরে কগ্রাযরক্রম সিম্পরকর সবিসগ্রাসরেত তথধ উরগ্রাত জগ্রানরত চগ্রান। এসিময় পময়রে আ জ ম
নগ্রাসছরে উদনীন তগ্রাতাঁরে সগন ও সক্লিন সসিটরে রসরেকল্পনগ্রা তগ্রারদেরেরক অবিসহত কররেন। সতসন বিরলিন,
আগগ্রামনী ২ মগ্রারসিরে মরধধ নগরেনীরে সমড আইলিধগ্রান সিহ সনধরগ্রাসরেত সগ্রারন বিগ্রাগগ্রান করেগ্রারে কগ্রাযরক্রম
সিমগ্রাপ করেরত হরবি। রসরেরবিশ বিগ্রানবি বনসিসগরক চট্টগগ্রাম তথগ্রা সগন সসিট কনরসিপ এরে আওতগ্রায়
নগরেনীরে সমড আইলিধগ্রান, পগগ্রালিচত্বরে, ফেদুটরগ্রাত সিমমূহ নগ্রান্দসনক সিগ্রারজ সিগ্রাজগ্রারনগ্রা হরচ। এ কমরসিমূসচরক
সিফেলি করেগ্রারে জনধ মগ্রাসলিরদেরে ভদুসমকগ্রা গুরুত্বরমূরর। বিগ্রাগগ্রারনরে রসরেচচরগ্রা করেগ্রা, সনয়সমত রগ্রাসন, সিগ্রারে,
আগগ্রাছগ্রা রসরেষগ্রারে করেগ্রা সিহ যগ্রাবিতনীয় কগ্রাযরক্রম মগ্রাসলিরদেরে উররে সনভররে কররে। সতসন প্রেরতধকরক
সনষগ্রারে সিগ্রারথ সনয়সমত দেগ্রাসয়ত্ব রগ্রালিন কররে নগরেনীরে পসিসৌন্দযর ফেদুটরয় পতগ্রালিগ্রারে সনরদেরশনগ্রা প্রেদেগ্রান
কররেন। পময়রে বিরলিন, সনসদরষ সিমরয় সনসদরষ দেগ্রাসয়ত্ব সিদুচগ্রারু রূরর সিম্পন করেগ্রারে উররে
কমরচগ্রারেনীরদেরে সগ্রাথরকতগ্রা সনভররে কররে। যসদে পকউ কমররক্ষেরত গগ্রাসফেলিসত কররে অথবিগ্রা ফেগ্রাসক পদেয়গ্রারে
পচষগ্রা কররে তগ্রাহরলি তগ্রারে উররে অসররত কগ্রাজ অসিম্পদুরর থগ্রারক ফেরলি বিহ কষ ও অরথররে সবিসনমরয়
গরড় পতগ্রালিগ্রা বিনগ্রায়ন ও বিগ্রাগগ্রান ক্ষেসতগস হয়। সতসন এধরেরনরে কমর পথরক সবিরেত থগ্রাকগ্রারে জনধ
সনরদেরশ পদেন। তগ্রারেররেও যসদে পকউ কগ্রাযরকরক্ষেরত অসনয়ম, গগ্রাসফেলিসত বিগ্রা ফেগ্রাসক পদেয়গ্রারে প্রেবিরতগ্রা

পথরক সফেররে নগ্রা আরসি তগ্রাহরলি তগ্রারক সিরবিরগ্রাচ শগ্রাসসরে আওতগ্রায় আনগ্রা হরবি। মগ্রাসলিরদেরে ববিঠরক
ভগ্রারেপ্রেগ্রাপ প্রেধগ্রান সনবিরগ্রাহনী কমরকতরগ্রা পমগ্রাহগ্রাম্মদে আবিদুলি পহগ্রারসিন, প্রেধগ্রান প্রেরকসৌশলিনী পলি. করররলি
মসহউসদন আহরমদে, অসতসরেক প্রেধগ্রান প্রেরকসৌশলিনী রেসফেকুলি ইসিলিগ্রাম, তত্বগ্রাবিধগ্রায়ক প্রেরকসৌশলিনী আবিদু
ছগ্রারলিহ, প্রেধগ্রান রসরেচন কমরকতরগ্রা পশখ শসফেকুলি মনগ্রান সছসদকনী, সনবিরগ্রাহনী প্রেরকসৌশলিনী সিদুসদের বিসিগ্রাক,
জনসিসংরযগ্রাগ কমরকতরগ্রা পমগ্রা. আবিদেদুরে রেসহম, বিন কমরকতরগ্রা মঈনদুলি পহগ্রারসিন আলিনী জয় সিহ সিসংসশ্লিষ
কমরকতরগ্রারেগ্রা উরসসত সছরলিন।
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