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মহগন পম সদবরস
চটগগম সসসট করররগররশরনর রররগলল ও সমগরবশ

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  পম সদবস
শসমকরদর অসধকগর বজরঝ পনয়গর সদন, দদপ শররথ বসলয়গন হরয় উৎ সব  করগর সদন । সতসন বরলন,

শসমক, কদ ষক ও মগনজরষর সসহসত পকগরশর সদন পম সদবস। পময়র বরলন, ১২৮ বছর আরগ ১৮৮৬
সরন এ সদরন শসমক পশণল যজকরগরষর সশকগরগগ শহররর পহ মগরকর ট চতরর বজরকর ররক ইসতহগস
সলরখরছন। সতসন বরলন,  চটগগম সসসট করররগররশন পম সদবরসর পসত শদগশলল হরয় শসমক-

কমরচগরলরদর অসধকগর সসরকরণ সরচষ। পময়র বরলন,  আসম সহ সসসট করররগররশরনর কমরকতর গ,
কমরচগরল ও শসমকরদর পবতন-ভগতগ, সজরযগগ-সসবধগ নগগসরকরদর টরগরকর টগকগয় রসররশগধ করগ হয়।
পসবগধমরল এ পসতষগরনর সকলরকই জনগরনর সনকট দগয়বন। সতসন বরলন,  দগয়বদতগ পথরক স-স
কমররকরত স-স দগসয়ত ও কতর বর আনসরকতগ ও সনষগর সগরথ রগলন কররত হরব। মহগন পম সদবস
উপলকক ১ পম চটগগম সসসট করররগররশন সতন পরসজষগট শসমক সসগঠন পযযথ সসগগম রসরষদ
আরয়গসজত শসমক সমগরবরশ পধগন অসতসথর ভগষরন পময়র এ কথগ বরলন। 
সকগল সগরড় ৯টগয় নগর ভবন পথরক র ্ রগলল পবর করগ হয়। শসমক কমরচগরলরদর র ্ রগললরত পনতদ ত
পদন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম। ররর নগরলর সসরগজরদযলগ পরগডস ররগরগগন
কনরভনশন হরল সকগল ১০ টগয় শসমক সমগরবশ অনজসষত হয়।  সমগরবরশ সভগরসতত কররন
সসসবএ সভগরসত ও পযযথ সসগগম রসরষরদর আহবগয়ক পদগস পমগহগমদ। শসমক সমগরবশ
রসরচগলনগ কররন চসসক জগতলয়তগবগদল শসমক কমরচগরল ইউসনয়রনর সগধগরণ সমগদক সগইফজ ল
ইসলগম ও সসসবএ পনতগ পমগ. ইয়গসছন পচযধজরল। 
শসমক সমগরবরশ বকবর রগরখন ররগরনল পময়র লগয়ন পমগহগমদ পহগরসন,  পচযধজরল হগসগন মগহমজদ
হগসনল,  কগউসনলর হগজল নজরল হক,  সগইরয়দ পগগলগম হগয়দগর সমনজ ,  সনয়গজ পমগহগমদ খগন,  পমগ.
সগয়গস উদদন,  পমগ.  ইসমগইল বগলল,  মসহলগ কগউসনলর সমরসস পরখগ আলম পচযধজরল,  সমরসস
আনজজমগন আরগ পবগম,  মরনগয়গরগ পবগম মসন,  পযযথ সসগগম রসরষদ সদসর সসচব কগজল আবজ
ততয়ব,  যজগ আহবগয়ক কগনজ লগল নগথ,  সসসবএ সগধগরণ সমগদক পমগররশদজল আলম,  নন সসসবএ
শসমক দরলর সগধগরণ সমগদক সগইফজ ল আলম ও শসমক সসসগর সভগরসত মনজ সময়গ। 
উকত সমগরবরশ উপদসসত সছরলন,  পধগন পরকযশলল পমগ.  পমগখতগর আলম,  পধগন সশকগ কমরকতর গ
মজহমদ শহলদজলগহ,  পধগন রসরচন কমরকতর গ শসফকজ ল মগনগন সসসদকল সহ সসসবএ নন সসসবএ পযযথ
সসগগম রসরষদ পনতদ বদন। শসমক সমগরবরশ পম সদবরসর কসবতগ রগঠ কররন কসব তগলজকদগর হগসলম।

সনমরগণ শসমকরদর সমগরবরশ পময়র
শসমকরদর অসধকগর আদগরয়র আরনগলরন রগরশ আসছ থগকব

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন, শসমকরদর রক ও
ঘগরম সবশ সভরতগ গরড় উকঠকছ। শসমকরদর অবরহলগ বগ তগরদররক অসধকগর পথরক বসঞত করগর
পচষগ শভ লকণ নয়। পময়র বরলন,  শসমকরদর অসধকগর আদগয় ও সজরযগগ-সজসবধগর জনর তগরদর
রগরশ আসছ থগকব। সতসন আররগ বরলন,  দললয় রসরচয় বড় নয়,  পদরশর পকরত আমগরদর সরণ
রগখরত হরব দরলর পচরয় পদশ বড়। মহগন পম সদবস উপলকক ১ পম সকগরল নগরলর কগজলর পদউরল
চতরর চটগগম পজলগ সনমরগণ শসমক ইউসনয়ন পরসজ:-২২১৩ আরয়গসজত শসমক সমগরবরশ পময়র এ
কথগ বরলন। 
সমগরবশ পশরষ একসট র ্ রগলল নগরলর সবসভন রগজরথ পদসকণ করর। সমগরবরশ সভগরসতত কররন
ইউসনয়রনর ভগরপগপ সভগরসত পমগ.  আলল ওহগব,  অনররদর মরধর বকবর রগরখন কগউসনলর
মরনগয়গরগ পবগম মসন,  শসমক পনতগ আবদজর রসহম,  পমগ.  কগওসগর,  পমগ.  পবলগল পহগরসন,  কগমগল
পহগরসন,  পমগ.  পবলগল পহগরসন,  পমগ.  হগসনফ,  আবদজল হগসকম,  বগহগর উদদন বগহগর,  নগসছর উদদন,  হগরনজর
রসশদ, আবদজল কগরদর রগজ ও আবজ জগফর পমজখ। 

 



৩নস ওয়গরডর র চগইলতগতললরত অসগকগরন কসতগস এলগকগ রসরদশররন
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম।

নগরলর ৩নস রগচচ লগইশ ওয়গরডর র চগইলতগতলল বগজগরর ১ পম ২০১৪সখখ দজরজরর সসগসঠত
অসগকগরন ৪সট পদগকগন রজরড় যগয়। চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম অসগকগরনর খবর পররয় সগরথ সগরথ কসতগস এলগকগয় ছজরট যগন। সতসন কসতগস
পদগকগনগরলগ ঘজরর ঘজরর পদরখন এবস কসতগসরদর সমরবদনগ জগনগন। এই সময় সগনলয় কগউসনলর
আলহগজ শসফকজ ল ইসলগম সহ সগনলয় গণরমগনর বরসকবগর উপদসসত সছরলন। 

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


