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৩০ দদসষ্টিপ্রেসতিবিনন ছগ্রাত-ছগ্রাতনরক সগ্রারররফেগ্রার সদরলেন মগ্রানননয় পময়রে
৩০ দদসষ্টিপ্রেসতিবিনন ছগ্রাত-ছগ্রাতনরদরে মগ্রারঝ সগ্রারররফেগ্রার সবিতিরেণ কররেরছন মগ্রানননয় পময়রে আ জ ম
নগ্রাসছরে উদনন। আজ দদুরদুররে করররগ্রাররেশরনরে পকসবি আবিদদুচ ছতগ্রারে সমলেনগ্রায়তিরন পবিসিরেকগ্রাসরে উন্নয়ন
সিসংসগ্রা ইরসিগ্রা’রে সিহরযগ্রাসগতিগ্রায় প্রেধগ্রান অসতিসথ সহরসিরবি উরসসতি পথরক মগ্রানননয় পময়রে দদসষ্টিপ্রেসতিবিনন
ছগ্রাত-ছগ্রাতনরদরে হগ্রারতি এ সগ্রারররফেগ্রার তিদুরলে পদন। এ উরলেরক আরয়গ্রাসজতি এক সিভগ্রায় সিভগ্রারসতিত কররেন
ইরসিগ্রা’রে পরটগ্রাবিগ্রারকগ্রা করনগ্রালেগ্রারে প্রেরজরক্টেরে পকগ্রা-অসরররনররে নগ্রাসসিম বিগ্রানদু শটগ্রামলেন। বিক্তবিট রেগ্রারখন তিগ্রামগ্রাক
সবিররেগ্রাধন সমসরয়গ্রা পসিলে আতগ্রারে আহবিগ্রায়ক আলেমগনরে সিবিদুজ, সিদসিট লেসতিফেগ্রা আনসিগ্রারেন লেদুনগ্রা, ইরসিগ্রা’রে
পপ্রেগ্রাগগ্রাম অসফেসিগ্রারে উমরে সিগ্রারহদ সহরেগ্রা, ইরসিগ্রারে ভগ্রাষ্করে ভট্টচগ্রাযর প্রেমদুখ। এ সগ্রারর পফেগ্রারনরে মগ্রাধটরম দদসষ্টি
প্রেসতিবিনন ছগ্রাত-ছগ্রাতনরেগ্রা একট এটগ্রাররসিরে মগ্রাধটরম পফেগ্রান করেগ্রা, ইনগ্রারেরনর বিটবিহগ্রারে, পনরর গুরুতরপূণর
জগ্রানরগ্রালে ও বিই রদুস্তক রড়রতি রগ্রারেরবি। তিগ্রারদরে এ কগ্রাযরক্ররম কগ্রাসরেগসরে সিগ্রাসবিরক সিহরযগ্রাসগতিগ্রা কররেরছ
ইরসিগ্রা।
প্রেধগ্রান অসতিসথরে বিক্তরবিট মগ্রানননয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছরে উদনন বিরলেন, প্রেসতিবিননরদরে মগ্রারঝ সগ্রারর
পফেগ্রান সবিতিরেরণরে এ কগ্রাযরক্রম একট যদুগগ্রান্তকগ্রারেন রদরকর। সতিসন এ

কগ্রাযরক্ররম এসগরয় আসিগ্রায়

আরয়গ্রাজকরদরে অসভনন্দন জগ্রানগ্রান। পময়রে বিরলেন, মগ্রানননয় প্রেধগ্রানমনন বিঙ্গবিনদু রে পসিগ্রানগ্রারে বিগ্রাসংলেগ্রা
বিগ্রাস্তবিগ্রায়রন সনরেলেসিভগ্রারবি কগ্রাজ কররে যগ্রারচ্ছেন। প্রেসতিবিননরদরে মগ্রারঝ সগ্রারর পফেগ্রান সবিতিরেরণরে মগ্রাধটরম
সিরেকগ্রাররেরে সরসজরগ্রালে বিগ্রাসংলেগ্রারদশ গড়গ্রারে কগ্রাযরক্রম আররেগ্রা একধগ্রার এসগরয় পগলে। সতিসন বিরলেন,প্রেরতিটক
নগ্রাগসরেক এরে সিম সিদুরযগ্রাগ সিদুসবিধগ্রা ও অসধকগ্রারে সনসশ্চিরতি প্রেধগ্রানমনন কগ্রাজ কররে যগ্রারচ্ছেন। পদরশরে প্রেগ্রায়
পদড় পকগ্রাট মগ্রানদুষ প্রেসতিবিনন। এরদরে বিগ্রাদ সদরয় পদরশরে উন্নয়ন সিম্ভবি নয়। প্রেসতিবিসনরেগ্রাও পচষ্টিগ্রা করেরলে
অনট সগ্রাভগ্রাসবিক মগ্রানদুষরদরে মতি সগ্রাবিলেসম হরয় পদরশরে উন্নয়রন পসগ্রাতি ধগ্রারেগ্রায় সিগ্রাসমলে হরতি রগ্রাররে। পময়রে

ইরতিগ্রামরধট প্রেধগ্রানমনন এ রদু আই প্রেরজরক্টেরে মগ্রাধটরম পবিশ সকছদু প্রেকল গহণ করেগ্রা হরয়রছ বিরলে উরল্লেখ
কররে বিরলেন, যগ্রা বিগ্রাস্তবিগ্রায়ন হরলে প্রেসতিবিনন সিহ সিকলে মগ্রানদুরষরেগ্রা উরকদ তি হরবি।
১৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
রগ্রাঠগ্রানরদুসলে ওয়গ্রাররর উন্নয়ন কগ্রারজরে উরদগ্রাধনকগ্রারলে মগ্রানননয় পময়রে
মগ্রানননয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছরে উদনন বিরলেন, চলেসতি বিছররেরে মরধট সিকলে রেগ্রাস্তগ্রাঘগ্রার আরলেগ্রাকগ্রায়ন
ও নগরেনরক রসরেচ্ছেন্ন নগরেনরতি রসরেণতি করেগ্রা হরবি। ইরতিগ্রামরধট নগরেনরে ৫০ শতিগ্রাসংশ সিড়রক
আরলেগ্রাকগ্রায়ন করেগ্রা হরয়রছ। রসরেসগ্রারে রসরেচ্ছেন্নতিগ্রা কগ্রাযরক্ররমও দদশটমগ্রান রসরেবিতিরন এরসিরছ।

রেগ্রারতি

রসরেসগ্রারে-রসরেচ্ছেন্নতিগ্রা কগ্রাযরক্ররমরে মগ্রাধটরম নগরেবিগ্রাসিনরক একট সিদুন্দরে শুভ সিকগ্রালে উরহগ্রারে পদয়গ্রারে
পচষ্টিগ্রা করেসছ। এই বিছররেরে মরধটই নগরেনরক শতিভগ্রাগ রসরেচ্ছেন্ন নগরেন সহরসিরবি গরড় তিদুলেরবিগ্রা। সতিসন আজ
মঙ্গলেবিগ্রারে সিকগ্রারলে আগগ্রাবিগ্রাদ বিগ্রাসণসজটক এলেগ্রাকগ্রারে জনতিগ্রা বিটগ্রাসংক করররগ্রাররের শগ্রাকগ্রারে সিগ্রামরন ২৮ নসং
রগ্রাঠগ্রানরদুলেন ওয়গ্রাররস পশখ আলেমগনরে যগ্রাদদুঘরে এসরেয়গ্রা পরেগ্রার, কমগ্রাসির করলেজ পরেগ্রারররে উন্নয়ন কগ্রারজরে
উরদগ্রাধনকগ্রারলে প্রেধগ্রান অসতিসথরে বিক্তরবিট এসিবি কথগ্রা বিরলেন। ২৭ ফেদুর দদরঘরটরে এই দদুট সিড়রকরে উন্নয়ন
কগ্রারজ চট্টগগ্রাম সসিট করররগ্রাররেশরনরে ২ পকগ্রাট ৯০ লেগ্রাখ ৫৫ হগ্রাজগ্রারে ৬ শতি রগ্রাকগ্রা বিটয় হরবি। চলেসতি
বিছররেরে ১১ জদুরনরে মরধট এসিকলে উন্নয়ন কগ্রাজ সিম্পন্ন করেগ্রা হরবি। এসিকলে উন্নয়নকগ্রারজরে
উরদগ্রাধনকগ্রারলে ২৮ নসং রগ্রাঠগ্রানরদুলেন ওয়গ্রাররররে সিমগ্রাসনতি কগ্রাউসন্সিলেরে পমগ্রা. আবিদদুলে কগ্রারদরে, সিমগ্রাসনতি
কগ্রাউসন্সিলেরে দশবিগ্রালে দগ্রাশ সিদুমন, সিসংরেসকতি ওয়গ্রাররররে সিমগ্রাসনতি কগ্রাউসন্সিলেরে পফেরেরদদৌসসি আকবিরে,
রেগ্রাজননসতিক বিখরতিয়গ্রারে উসদন খগ্রান, জনতিগ্রা বিটগ্রাসংক আগগ্রাবিগ্রাদ করররগ্রাররের শগ্রাখগ্রারে সজএম পমগ্রা. তিগ্রাজদুলে
ইসিলেগ্রাম, সরসজএম সসিরেগ্রাজদুলে কসরেম মজদুমদগ্রারে, সিমগ্রাজরসিবিক পসিসলেম পরেজগ্রা খগ্রান, ওবিগ্রায়দদুলে কসরেম,
পমগ্রাস্তগ্রাক আহরমদ টরদু, করররগ্রাররেশরনরে অসতিসরেক্ত প্রেধগ্রান প্রেরকদৌশলেন রেসফেকুলে ইসিলেগ্রাম মগ্রাসনক, সনবিরগ্রাহন
প্রেরকদৌশলেন সবিপ্লবি দগ্রাশ প্রেমদুখ উরসসতি সছরলেন। প্রেধগ্রান অসতিসথরে বিক্তরবিট মগ্রানননয় পময়রে আ জ ম
নগ্রাসছরে বিরলেন, সসিট করররগ্রাররেশরনরে প্রেধগ্রান সতিনট কগ্রাজ হরলেগ্রা নগরেনরতি আরলেগ্রাকগ্রায়ন সনসশ্চিতি, নগরেনরে
ময়লেগ্রা আবিজরনগ্রা রসরেসগ্রারে ও রেগ্রাস্তগ্রাঘগ্রারররে উন্নয়ন করেগ্রা। সকন এরে বিগ্রাইররেও চট্টগগ্রাম সসিট করররগ্রাররেশন
সশকগ্রা ও সগ্রাসট খগ্রারতি ভতিদুরসক সদরয় পসিবিগ্রা প্রেদগ্রান করেরছ। সতিসন সশকগ্রা খগ্রারতি প্রেসতিবিছরে ৪৩ পকগ্রাট ও
সগ্রাসট খগ্রারতি ১৩ পকগ্রাট রগ্রাকগ্রা ভতিদুরসক ও করররগ্রাররেশরনরে কমরকতিরগ্রা-কমরচগ্রারেনরদরে পবিতিন ভগ্রাতিগ্রা খগ্রারতি প্রেসতি
মগ্রারসি ২০ পকগ্রাট রগ্রাকগ্রা সদরতি হয় বিরলে উরল্লেখ কররেন। মগ্রানননয় পময়রে বিরলেন, এসিকলে পসিবিগ্রা প্রেদগ্রারনরে

জনট সিম্পদুনরভগ্রারবি নগরেবিগ্রাসিনরে পদয়গ্রা কররেরে উররে সনভররে করেরতি হয়। অথচ করে প্রেদগ্রারনরে পকরত
নগরেবিগ্রাসিনরে মরধট সকছদু সকছদু মহলে সবিভগ্রাসন্ত ও ধদুম্রজগ্রালে সিদসষ্টি করেরছ যগ্রা অনসভরপ্রেতি অনকগ্রাসঙ্ক্ষিতি। এরতি
নগরেনরে উন্নয়ন কগ্রাযরক্রম বিটহতি হরতি রগ্রাররে। সতিসন শনঘ্রই আগগ্রাবিগ্রাদ এরক্সেসি পরেগ্রারর ফগ্রাইওভগ্রারে সনমরগ্রাণ
করেগ্রা ও নগরেনরে প্রেতিটক ওয়গ্রারররক পসিদৌন্দযরটবিধররনরে আওতিগ্রায় আনগ্রা হরবি বিরলে জগ্রানগ্রান। পময়রে
জলেগ্রাবিদ্ধতিগ্রারক একট কঠিন সিমসিটগ্রা বিরলে উরল্লেখ কররে এরে জনট জলেবিগ্রায়দু রসরেবিতিরন, অরসরেকসলতি
নগরেগ্রায়ন, জলেগ্রাশয় ভরেগ্রার, নগ্রালেগ্রা-খগ্রালে দখলে, রগ্রাহগ্রাড় পকরর পফেলেগ্রারক দগ্রাসয় কররেন। সতিসন বিরলেন,
নগরেনরতি ৪১ শতিগ্রাসংশ এলেগ্রাকগ্রা সছলে রগ্রাহগ্রাসড়। এক পশ্রেসণরে অসিগ্রাধদু বিটসক্ত রগ্রাহগ্রাড় পকরর পফেলেগ্রারে কগ্রারেরণ
বিদসষ্টিরে সিময় রগ্রাহগ্রাসড় বিগ্রাসলে-মগ্রাটরতি নগ্রালেগ্রা খগ্রালে ভরেগ্রার হরয় জলেগ্রাবিদ্ধতিগ্রা প্রেকর আকগ্রারে ধগ্রারেণ কররে।
পময়রে এজনট নগরেবিগ্রাসিনরক সিরচতিন হওয়গ্রারে রগ্রাশগ্রারগ্রাসশ করররগ্রাররেশরনরে উরদটগ্রারগ রগ্রাইলের প্রেকরলরে
মগ্রাধটরম সকছদু সনসদরষ্টি রগ্রাহগ্রারড় রসরেকগ্রামদুলেকভগ্রারবি “জগ্রাদদুরে ঘগ্রাসি সবিনটগ্রাঘগ্রাসি” লেগ্রাগগ্রারনগ্রা হরবি বিরলে উরল্লেখ
কররে। রররে পময়রে ফেলেক উরমগ্রাচরনরে মগ্রাধটরম রগ্রাঠগ্রানরদুলেন পশখ আলেমগনরে যগ্রাদদুঘরে এসরেয়গ্রা পরেগ্রার,
কমগ্রাসির করলেজ পরেগ্রারররে উন্নয়ন কগ্রারজরে উরদগ্রাধন কররেন। এসিময় পদশ ও জগ্রাসতিরে সিমদসদ্ধ কগ্রামনগ্রা কররে
সবিরশষ মদুনগ্রাজগ্রাতি করেগ্রা হয় মদুনগ্রাতিগ্রাজ রসরেচগ্রালেনগ্রা কররেন দসিয়দ হগ্রাসিগ্রান মসিসজরদরে সিহকগ্রারেন ইমগ্রাম পমগ্রা.
মহসসিন।
১৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
সসিট করররগ্রাররেশন এলেগ্রাকগ্রায় নগ্রারেনরে কমতিগ্রায়ন সবিষরয় মগ্রানননয় পময়ররেরে সিগ্রারথ
জগ্রাতিনয় সগ্রাননয় সিরেকগ্রারে ইনসষ্টিটউর প্রেসতিসনসধ দরলেরে মতিসবিসনময়
মগ্রানননয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছরে উদনন বিরলেরছন, পদরশরে পমগ্রার জনসিসংখটগ্রারে অরধরক নগ্রারেন। নগ্রারেনরদরে
পরছরন পরেরখ পকগ্রান উন্নয়ন সিম্ভবি নয়। পময়রে বিরলেন, সিগ্রাধগ্রারেন কগ্রাউসন্সিলেরে ও সিসংরেসকতি ওয়গ্রারর
কগ্রাউসন্সিলেরেরদরে মরধট পকগ্রান ধরেরনরে রগ্রাথরকট থগ্রাকগ্রা উসচতি নয়। সতিসন নগ্রারেনরে কমতিগ্রায়রন সিদুসনসদষ্টি
ননসতিমগ্রালেগ্রা প্রেনয়ন কররে আইন সিসংরশগ্রাধন করেগ্রারে আহবিগ্রান জগ্রানগ্রান। সতিসন জগ্রাতিনয় সগ্রাননয় সিরেকগ্রারে
ইনসষ্টিটউর প্রেসতিসনসধরদরে এ ধরেরনরে উরদটগ্রাগরক সিময় উরযদুসগ ও কগ্রাযরকরেন রদরকর বিরলে মন্তবিট
কররেন। পময়রে এ ধরেরনরে উরদটগ্রাগরক চলেমগ্রান রেগ্রাখগ্রারে জনট সিসংসশ্লিষ্টি প্রেসতিসনসধ দলেরক ররেগ্রামশর পদন।
১৩ পফেব æ য়গ্রাসরে ২০১৮ সখ. সবিরকরলে চসসিক সিরমলেন করক

সসিট করররগ্রাররেশন এলেগ্রাকগ্রায় নগ্রারেনরে

কমতিগ্রায়ন সবিষরয় মগ্রানননয় পময়ররেরে সিগ্রারথ জগ্রাতিনয় সগ্রাননয় সিরেকগ্রারে ইনসষ্টিটউর প্রেসতিসনসধ দরলেরে

মতিসবিসনময় সিভগ্রায় পময়রে এসিবি কথগ্রা বিরলেন। মতিসবিসনময় সিভগ্রায় রটগ্রারনলে পময়রে পজগ্রাবিগ্রাইরেগ্রা নগ্রাসগরসি
খগ্রান, সিগ্রারবিক রটগ্রারনলে পময়রে পরেখগ্রা আলেম পচদৌধদুরেন, ওয়গ্রারর কগ্রাউসন্সিলেরে, সিসংরেসকতি ওয়গ্রারর কগ্রাউসন্সিলেরে,
চসসিক সিসচবি পমগ্রাহগ্রামদ আবিদুলে পহগ্রারসিন, এনআইএলেসজ যদুগ রসরেচগ্রালেক ও সগ্রাননয় সিরেকগ্রারে মননগ্রালেরয়রে
উর সিসচবি প্রেবিনরে কুমগ্রারে পচদৌধদুরেন, চট্টগগ্রাম পমসররকলে করলেরজরে অধটক প্রেরফেসিরে রগ্রা. পসিসলেম জগ্রাহগ্রাঙ্গনরে,
পচমগ্রারে অবি কমগ্রাসির রসরেচগ্রালেক অসহদ সসিরেগ্রাজ পচদৌধদুরেন সরন, সিগ্রাসংবিগ্রাসদক পরইসজ মওদদুদ, ইলেমগ্রা’রে
প্রেধগ্রান সনবিরগ্রাহন পজসিসমন সিদুলেতিগ্রানগ্রা রগ্রারু, কগ্রারগ্রাসিরগগ্রালেগ্রা সসিট করররগ্রাররেশন মসহলেগ্রা করলেরজরে অধটক
মরনগ্রায়গ্রারে জগ্রাহগ্রান পবিগম, এনআইএলেসজরে গরবিষনগ্রা কমরকতিরগ্রা পমগ্রাহগ্রামদ নদুরুলে ইসিলেগ্রাম, সিহকগ্রারেন
গরবিষনগ্রা কমরকতিরগ্রা পমগ্রা. মগ্রাফেদুজগ্রারে রেহমগ্রান, বগ্রাইর বিগ্রাসংলেগ্রারদশ পফেগ্রারেম এরে সচফে এসক্সেসকউটভ উৎরলে
বিড়–য়গ্রা সিহ অনটরেগ্রা উরসসতি সছরলেন। মতিসবিসনময় সিভগ্রারে রপূরবির সিকগ্রারলে সিসংরেসকতি ওয়গ্রারর
কগ্রাউসন্সিলেরেরদরে সিগ্রারথ এনআইএলেসজ প্রেথম অসধরবিশন সিম্পন্ন কররে।
১৩ পফেব্রুয়গ্রাসরে ২০১৮সখ.
আইন শদসংখলেগ্রা সবিষয়ক সগ্রায়ন কসমটরে সিভগ্রা অনদুসষ্ঠিতি
মগ্রানননয় পময়রে আ জ ম নগ্রাসছরে উদনন নগরেনরে ৪১ ট ওয়গ্রাররর মগ্রাদক সিনগ্রাসি ও জঙ্গনবিগ্রারদরে
সবিরুরদ্ধ জনসিরচতিনগ্রা সিদসষ্টিরে লেরকট প্রেরতিটক ওয়গ্রাররর কগ্রাউসন্সিলেরেরদরে আহবিগ্রায়ক কররে সিভগ্রা রগ্রাকগ্রারে
আহবিগ্রান জগ্রানগ্রান। সতিসন মগ্রাদক সনমপূররলে নগরেনরে আইনশদসংখলেগ্রা রসরেসসসতিরে উন্নয়রন কগ্রাউসন্সিলেরে, চসসিক
মটগ্রাসজরস্ট্রের, সিদুশনলে সিমগ্রাজ ও এলেগ্রাকগ্রারে বিটবিসিগ্রায়ন, সিমগ্রাজ পসিবিক, রসরেবিহন মগ্রাসলেক ও শ্রেসমক
প্রেসতিসনসধরদরে সনরয় কসমট গঠরনরে ররেগ্রামশর পদন। চলেসতি মগ্রারসি ৩ট ওয়গ্রাররর মগ্রাদক সিনগ্রাসি ও জঙ্গনবিগ্রাদ
সবিররেগ্রাধন সিমগ্রারবিশ করেগ্রারে সসিদ্ধগ্রান্ত গদসহতি হয়।

পময়রে আইনশদসংখলেগ্রা রসরেসসসতিরে উন্নয়রন ষ্টিটগ্রাসনসং

কসমটরে পনতিদ বিদন্দরক মগ্রাঠ রযরগ্রারয় কগ্রাজ করেগ্রারে আহবিগ্রান জগ্রানগ্রান। আইন শদসংখলেগ্রা ষ্টিটগ্রাসনসং কসমটরে
সিভগ্রায় উরসসতি সছরলেন কসমটরে পচয়গ্রারেমটগ্রান কগ্রাউসন্সিলেরে এইচ এম পসিগ্রারহলে, রটগ্রারনলে পময়রে পজগ্রাবিগ্রাইরেগ্রা
নগ্রাসগরসি খগ্রান, কগ্রাউসন্সিলেরে জয়নগ্রালে আবিদনন, সনবিরগ্রাহন মটগ্রাসজরস্ট্রের আসফেয়গ্রা আখতিগ্রারে প্রেমদুখ।
সিসংবিগ্রাদদগ্রাতিগ্রা
পমগ্রা. সমজগ্রানদুরে রেহমগ্রান

