
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 

(পপস সবজসপ)

চটগগম-   ১ জজন ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ১
জজন ২০১৪ সখ.  রসববগর সকগরল উতর
রগহগড়তলল ছড়গর আবজর নগ
উরতগলন কগজ সররজসমরন রসরদশরন
কররন। সতসন আবদজল আলল হগট
এলগকগ পথরক পগয় ১ সকরলগসমটগর
ছড়গর সবসভন অসশ ঘজরর ঘজরর
পদরখন। আবজর নগ উরতগলন কগরজ
সনরয়গসজত শসমকরদর সগরথ পময়র
কথগ বরলন। তগরদররক সসঠকভগরব
আবজর নগ উরতগলরনর সনরদর শ পদন। এ
সময় সতসন সগনলয় পদগকগনদগর,

বববসগয়ল ও সগনলয় অসধবগসলরদর সগরথ
কথগ বরলন এবস জলগবদতগ ও বজর ব
বববসগরনগ সসকগন সবষরয় তগরদর
মতগমত শরনন। পময়র সবসভন পরশগ
ও পশণলর মগনজরষর সগরথ
মতসবসনময়কগরল বরলন,  নগরবগসলর
পদয় টবগরকর উরর নগরবগসলর পসবগ
পদয়গ হয়। এক পশণলর মগনজরষর
অজতগ,  অসগবধগনতগ ও
অসরচতনতগর কগররণ সকছজ  সকছজ
সমসবগ সসসষ হয়। তগরগ পসচগয় বগ
অসনচগয় নগলগ-নদর মগ,  খগরল-সবরল
যততত আবজর নগ পফরল সগভগসবক
রগসন চলগচরল পসতবনকতগ সসসষ করর,

ফরল সকল নগগসরকরদর দজরভর গগ
পরগহগরত হয়। এ সবষরয় নগগসরক
সরচতনতগ সসসষর জনব পময়র বববসগয়ল,
পদগকগনদগর ও সমগসনত নগগসরকরদর
সহরযগসগতগ কগমনগ কররন।  
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আলহগজ পমগসফগ-হগসকম সবশসবদবগলয়
করলরজর অনগসর ভবন

ও ওসররয়রনশন পকগসর শভ উরদগধন
কররলন পময়র

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম
বরলরছন,  আরলগসকত সজনগগসরক
গড়গর পতবরয় আমরগ একই
কবগমগরস পক সজ পথরক অনগসর রযরন
সশকগ গহরণর সজরযগগ সসসষ কররসছ।
সতসন বরলন,  সশকগর আরলগরত
আরলগসকত নগ হরল পদশ ও জগসতর
কলবগণ করগ সমব নয়। এ সভশন
পথরকই আলহগজ পমগসফগ হগসকম
সবশসবদবগলয় করলরজ অসচররই মগষগসর
পকগসর সহ আররগ করয়কসট সবষরয়
অনগসর পকগসর চগলজ করগর পয়গস পনয়গ
হরব। পময়র বরলন,  উতর কগটললরত
আমগরদর সরতগমগতগর নগরম করলজ,

সজ ল সহ ৩সট সশকগ পসতষগন ১৯৯৪
সন পথরক রসরচগলনগ করর আসসছ।
এরই মরধব দলঘর ২০ বছর অসতকগন
হরলও আলহগজ পমগসফগ-হগসকম
সবশসবদবগলয় করলজ,  সজ ল ও সকনগর
গগরটর ন ভবন সনমরগরণ পকগন ধররনর
বরগদ রগয়সন তগ দজদখজনক। ১ জজন
২০১৪ সখ.  রসববগর সকগরল আলহগজ
পমগসফগ-হগসকম সবশসবদবগলয় করলরজর
অনগসর ভবন উরদগধন,  সহসগব সবজগন
ও বববসগরনগ সবষরয় অনগসর পকগরসরর
ওসররয়রনশন উরদগধনল অনজষগরন
পধগন অসতসথর ভগষরণ পময়র এ কথগ
বরলন। অত করলরজর সনজস
তহসবল পথরক পগয় ৭০ লক টগকগ
ববরয় সনসমরত ৪ তলগ অনগসর ভবরনর
ফলক উরনগচন কররন পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম।
এই সময় পমগনগজগত করগ হয়।
পমগনগজগরত সশকগথরল ও সশকক সহ
সকরলর সজসগসব ও দলঘরগয়জ কগমনগ করগ
 



হয়। অনজষগরনর শররত রসবত
পকগরআন পথরক পতরলগয়গত এবস
করলরজর পসতষগতগরদর সরতগ মরহম
আবদজল হগসকম কনগকর,  মরহমগ
পমগসফগ খগতজ ন, অত করলরজর পগকন
অধবক এ.  এ.  পরজগউল কসরম,

পরফসর ফজলজল কগরদর পচচধজরল সহ
আলহগজ পমগসফগ-হগসকম সবশসবদবগলয়
করলরজর সশকগথরল,  কমরচগরলরদর মরধব
যগরগ ইরনকগল করররছন তগরদর
সকরলর আতগর মগগরফরগত কগমনগ
করর পদগয়গ ও ১ সমসনট দগদসড়রয়
সনরবতগ রগলন করগ হয়। অনগসর
পকগরসরর ওসররয়রনশরন পময়ররর সগরথ
সশকগথরল ও সশককরদর রসরচয় কসররয়
পদয়গ হয়। অনগসর ভবন উরদগধন ও
অনগসর পকগসর ওসররয়রনশন অনজষগরন
সভগরসতত কররন উতর কগটলল
আলহগজ পমগসফগ-হগসকম সডগল
করলরজর অধবক পমগহগমদ
আলমগলর। অনবগনবরদর মরধব
আরলগচনগ কররন রসরচগলনগ কসমসটর
সদসব আলহগজ পনছগর আহমদ,

উরগধবক বগদশগ আলম, নজরল আলম
ভজ রটগ,  ফজল আহমদ,  পরফসর কগজল
মগহবজবজর রহমগন,  সশকগথরল সগফগয়গত
পহগরসন। অনজষগরন পশরষ পময়র সহসগব
সবজগন ও বববসগরনগ সবষরয়
অধবয়নরত ১১৮ জন সশকগথরলর হগরত
রসরচয়রত তজ রল পদন। পধগন অসতসথ
অত করলরজর পসতষগতগ ও সসসট
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম ইসসলরশ অনগসর পকগসর চগলজ
সবষরয় ছগত-ছগতলরদর আশস করর
বরলন,  উনত ও সমসদ বগসলগরদশ
গড়গর জনব আধজসনক পযজসক সনভর র
সশকগর পরয়গজন। সতসন বরলন,  সবশ
দত এসগরয় যগরচ,  বগসলগরদশরকও
সবরশর সগরথ তগল সমসলরয় এসগরয়
পযরত হরব। তগই জগন অজর রনর পকগন
 



সবকল পনই। পময়র মনজজর আলম
বরলন,  দগসরদ আমগরদর জয় কররত
হরব। দগসরদরক জয় কররত হরল
পরয়গজন উনসত ও সমসসদ। এ লরক
সশকগথরলরদর জগন অজর ন কররত হরব।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


