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চটগগম-   ০৪ এসপল ২০১৪

      নগগসরক পসবগর সগররর সডউসটরত অবরহলগ বগ পসবগ’র
   সময় গগসফলসত কররবন নগ.....    পময়র পমগহগমদ মনজজর আলম।

          চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সগসস সবভগরগর ডগকগররদর
             নগগসরক পসবগর সগররর সডউসটরত অবরহলগ বগ পসবগর সময় পকগন ধররনর গগসফলসত পররক সবরত রগকগর

 সনরদর শ পদন  ।
  ৪ এসপল ২০১৪সখ:           সকগরল পময়ররর বগসভবরন চটগগম সসসট করররগররশরনর সগসস পসবগর মগন উনয়ন ও

           নগগসরকরদর সগসস পসবগ তগরদর পদদড়রগগড়গয় পরদরছ পদয়গর অঙঙকগররক ফলপসজ করগর লরক অনজসষত
        সগসস সবভগরগর ডগকগররদর এক ববঠরক সতসন এ সনরদর শ পদন      । ববঠকক সভভপতততব ককরন সবভসথয সটযভতনন

            কসমসটর সভগরসত ও কগউসনলর সগইরয়দ পগগলগম হগয়দগর সমনজ । ববঠরক পধগন সগসস কমরকতর গ ডগ.
  পসসলম আকগর পচদধজরঙ,  ডগ.   শগহগনগ রগরভঙন,  ডগ.   পমগহগমদ আলঙ,  ডগ.     নগসছম ভভ ইয়গ সহ মগতত সদন

হগসরগতগল,   পজনগররল হগসরগতগল,   দদতব য চচচকৎ সদলয় ,   সগসস পকন,   পহগসমও দগতবস
ৎৎৎৎৎসচসক সগলয় ,           আরবগন পগইমগরঙ পহলর পকয়গর সহ সগসস সবভগরগর ইনচগজর ও ডগকগরগন

 উরসসত সছরলন     । ববঠকক ডভকভর গন সব-        স পসতষগরনর মগচর মগরসর পসতরবদন পময়ররর সনকট পরশ
কররন     । মময়র ডভকভরকদর উকদযভকশ বকলন,    ৎ  ডগকগরঙ একসট মহ পরশগ     । একজন ডভকভকরর উপর অসসসথয

               মগনজরষর অরনক আশগ ও পতসগশগ। ডগকগরঙ পরশগর পচরয় মহ সদতঙয় পকগন পরশগ পনই। ডগকগর গনৎ
               তগরদর এই মহ পরশগরক পসবগর সনয়রত কগরজ লগগগরত হরব। জঙবন মররনর সগরর ডগকগরঙ পরশগ। এৎ
              পরশগয় সনরয়গসজত পররক যসদ পকউ মগনজরষর জঙবনরক তজ চ জগরন অবরহলগ ও গগসফলসত পদশরন করর

            তগ হরব সনরজরদর সবরবক সবরবচনগর পসত অবজগ ও অসমগন পদশররনর সগসমল। পময়র আলহগজ
     পমগহগমদ মনজজর আলম সকল ডগকগররদর পলগভ-        লগলসগ বগ সমরদর পমগহ রসরহগর করর মগনজরষর জনস

,     মগনজরষর জঙবন রকগর জনস স-   স দগসয়ত আনসরকতগ,       সনষগ ও সততগর সগরর রগলন কররত হরব  । মময়র
    ডগকগররদর সরণ কসররয় পদন পয,           একজন ডগকগররর পরছরন এ পদরশর ১৬ পকগসট মগনজরষর অরর খরচ

হরয়রছ     । এ পরসকঙ তততন বকলন,        চটগগম সসসট করররগররশন চরল নগগসরকরদর টসগরকর টগকগয়   । তভকদর মসবভ
               দদয়দর দকততর দকদন ধরতনর অবতহলদ পচরলচকত হতল তদ হতব চবতবতকর সদতথ পরতদরণদ। জনদব মনজজর আলম চটগরদম
           সসসট করররগররশরনর পসবগর সজনগম অকজ ন রগখরত ডগকগররদর আনসরক সহরযগসগতগ কগমনগ কররন।
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