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চটগগম- ২ জজন ২০১৪

চটগগম সসসট করররগররশরনর সহসগব রকণ কমরকরর গ
নগরগয়ন চন রগরলর সবদগয় সসবররনগ

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সবদগয়য় পরগন সহসগব রকণ
কমরকরর গরক দক ও সৎ কমরকরর গ সহরসরব উরলখ করর বরলন,  পসরষগরনর সগরর রকগ করর নগরগয়ন চন
রগল পসবগরক গরত সদররন। পময়র বরলন,  ‘রসরচন রসররবশ ও আরলগসকর নগরয়’ এ পশগগগনরক
বগসবগয়রন সসসট করররগররশন দগসয়ত রগলন কররছ। সরসন বরলন, সবগর ৪ বছরর চটগগম সসসট করররগররশন
৮২২ পকগসট টগকগ রগজস আদগয় করর ইসরহগস সসসষ করররছ। সরসন বরলন,  যগর যগর দগসয়ত সসঠক ভগরব
রগলরন আনসরক হরল সসসট করররগররশরনর সজনগম আররগ বসসদ রগরব। সরসন মগসসক ৯ পকগসট টগকগ পবরন
ভগরগ পভগগয়রদর নগগসরক দগয়বদরগ পররক পসবগর সবষয়সটরক গরত পদয়গর অহবগন জগনগন। ২ জজন
২০১৪ সখ:  পসগমবগর দজরজরর সসসট করররগররশন পক সব আবদজচ ছতগর সমলনগয়ররন সহসগব শগখগর পরগন
সহসগব রকণ কমরকরর গ নগরগয়ন চন রগলরক পদত সবদগয় সসবররনগ অনজষগরন পরগন অসরসর’র ভগষরন
পময়র একরগ বরলন। চটগগম সসসট করররগররশন সহসগব সবভগগ আরয়গসজর সবদগয় সসবররনগ সভগয়
সভগরসরত কররন পরগন সনবরগহয় কমরকরর গ আলয় আহরমদ। অনজষগরন বকবব রগরখন রবগরনল পময়র লগয়ন
পমগহগমদ পহগরসন,  পচচরজরয় হগসগন মগহমজদ হগসনয়,  কগউসনলর জহর লগল হগজগরয়,  সদদগরর রহমগন লগভজ ,
সসচব রসশদ আহমদ,  পরগন সশকগ কমরকরর গ মজহমদ শহয়দজলগহ,  পরগন রগজস কমরকরর গ আহরমদজল হক,

অসরসরক পরগন সহসগব রকণ কমরকরর গ পমগহগমদ সগইফজ সদন,  রতগবরগয়ক পরকচশলয় এয়গকজ ব নবয়,  পমগ.
রসফকজ ল ইসলগম, সহসগব রকন কমরকরর গ আশররগষ পদ, হমগয়জন কবয়র পচচরজরয়, সগইফজ সদন আহমদ সগকয়,
রসরচন কমরকরর গ পমগররশদ আলম, সহকগরয় সহসগব কমরকরর গ আবজ তরয়ব ও রগলজকদগর আবদজল হগসলম।
অনজষগরন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সবদগয়য় সসবসররর পরগন সহসগব রকণ কমরকরর গ
নগরগয়ন চন রগলরক কমরকরর গ ও কমরচগরয়রদর ররক ১সট পলরটর উরহগর পদন। এছগড়গ নগর কমরচগরয়
পফগরগরমর পচয়গরমবগন রগলজকদগর হগসলম সবদগয়য় নগরগয়ন চন রগলরক সনরয় পলখগ সরসচর কসবরগ ও পকস
উরহগর পদন। পরগন অসরসর সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  ২৬ বছররর কমর
জয়বরন নগরগয়ন চন রগল সগফরলবর সগকর পররখ পগরছন। সরসন সসসট করররগররশরন কমররর রগজস শগখগর
সকলরক সনয়মনয়সর, সবসর-সবরগন পমরন রগজস আদগরয় সরচষ হওয়গর ররগমশর পদন। সরসন বরলন, অরচয়
পরগর করর সগশয়য় হরর হরব। পসঙ করম পময়র বরলন, পসরমগরস ১ পকগসট ৫০ লক টগকগর জগলগনয় খরচ
ও ১ পকগসট টগকগ সবদজবৎ সবল রসররশগর কররর হয়। এ সবষয়গরলগ গরত সদরয় অনজরগবরনর আহগন
জগনগন। 
সবদগয়য় সহসগব রকণ কমরকরর গ নগরগয়ন চন রগল রগতর ২৬ বছর  চগকজ রয় জয়বরনর অসভজরগ বণরনগ করর
বরলন,  সররগ ও আনসরকরগ রগকরল পয পকগন পরশগয় সফলরগ লগভ করগ সমব। সরসন সসসট
করররগররশরনর উনসর, সগফলব ও পময়ররর দয়ররগয়জ কগমনগ কররন। 

চটগগম- ২ জজন ২০১৪

“হদরয় সবজয়’৭১” পকগসশর মজখরত মগসসক হদরয়’৭১বগসলগরদশ শভ উরদগরন কররন
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম

হদরয় সবজয়’৭১ এর মজখরত হদরয় ৭১ বগসলগরদশ নগমক একসট মগসসক রসতকগ ২ জজন ২০১৪সখ: পরম
সসখবগ পকগসশর হয়। পসগমবগর সবরকরল চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম রগতর দপরর রসতকগসট শভ উরদগররনর মরব সদরয় পকগশ কররন। এসময় রবগরনল পময়র লগয়ন
পমগহগমদ পহগরসন,  নগরগয়ন চন রগল,  রসতকগর সমগদকমনলয়র সভগরসর পমগ.  আবদজর রসহম,  পরগন
সমগদক ডগ. আর পক ররবল,  সনবরগহয় সমগদক ডগ.  মগহমজদজল হগসগন, বঙবনজ  সগসসস সরক পজগট চটগগম
পজলগ সগসগঠসনক সমগদক পখগররশদ আলম, হদরয় সবজয়’৭১ এর পমগহগমদ পহগরসন, ডগ. আবজ রগরহর,

ডগ. অরপবর রর, ডগ. সরনগষ কগসন পদব, ডগ. হমগয়জন কবয়র, ডগ. আসমনজল ইসলগম জগহগঙয়র ও ডগ. ইউসজফ
পমজখ।
“মগসসক হদরয়‘৭১ বগসলগরদশ” রসতকগসট পকগশ কগরল পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,

রসতকগ পকগশ করগর পচরয় এর পসগর ও সগসয়রতর সবষয়সটরক গরত সদরর হরব। অনজরমগদন ছগড়গ
 



পকগসশর রসতকগ পবশয় সদন সটরক রগরক নগ। সরসন অসবলরম হদরয়’৭১ বগসলগরদশ রসতকগসটর সসসশষ
করস ররকর অনজরমগদন পনয়গর আহগন জগনগন। 

সসবগদদগরগ
 

পমগ. আবদজর রসহম

 


