
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 
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চটগগম-   ৫ জজন ২০১৪

      নগর অসশশদগসররতর মগধধরম দগসরদ হগসকরণ পকরলর অধশরন
       পচক সবতরণ কররলন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম

        চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  আলগহতগয়গলগ গরশবরদর
 পবশশ ভগলবগরসন             । গররব ও দররদররর জরবনকক ততচ মকন ককর পকরর উপকরকর জরবন উৎসগর ককরন।
  দসরদ জনরগগষশর রক,        শম ও ঘগরম সবশ সভধতগ গরড় উঠরছ      । দররদর জনকগরষরর আরর সরমররজক উননয়কন
         সচল জনরগগষশ ও দগতগরদর অগণশ ভভ সমকগ রগলন কররত হরব।

   ৫ জজন ২০১৪ সখ.           ববহসসতবগর সকগরল চসসক পক সব আবদজচ ছতগর সমলনগয়তরন নগর অসশশদগসররতর
    মগধধরম দগসরদ হগসকরণ পকল UNDP’  র UPPR    ‘   এর অধশরন আরর সগমগসজক তহসবল’  ‘এবস বসসত
 উনয়ন তহসবল’              এর ১ পকগসট ৮৫ লক ৫৪ হগজগর ৯ শত ৭৮ টগকগর পচক সবতরণ উরলরক

         আরয়গসজত অনজষগরন পধগন অসতসরর ভগষরণ পময়র এ সব করগ বরলন     । চটগররম রসরট ককপররকরশকনর পরধরন
            সনবরগহশ কমরকতর গ আলশ আহরমদ এরত সভগরসতত কররন। পচক সবতরণ অনজষগরন সগগত বকবধ রগরখন

      অত পকরলর সদসধ সসচব পরককশলশ মসনরল হদগ,       পকরলর টগউন মধগরনজগর আবদজলগ সহল মগমজন,

      সগসবরক সহরযগসগতগয় সছরলন আরবগন এসগকগলচগর একরগটর পমগ.     মগহবজবজল ইসলগম ও পসগসসও
   ইরকগরনগসমক এধগসসসরটন পমগহগমদ শগহজগহগন        । অনতষরকনর শরকত পরবতর ককররআন করকক কতকলরয়রত ককরন

          মগওলগনগ হগরন উর রসশদ পচকধজরশ। অনজষগন উরসগরনগয় সছরলন জনসসরযগগ কমরকতর গ পমগ.  আবদজর
রসহম      । মকঞ উপরবষ রছকলন করউরনসলর কমর.   সসরগজজল ইসলগম,    সনয়গজ পমগহগমদ খগন,  পমগ.   ইসমগইল বগসল,

    পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহমদ শহশদজলগহ  ।
 উরলখধ পয,       চটগগম সসসট করররগররশরনর সহরযগসগতগয় বগসলগরদশ সরকগর,       ইউ পক এইড এবস ইউ এন

 সড সর’    ‘      র অররগয়রন বগসবগসয়ত নগর অসশশদগসররতর মগধধরম দগসরদ হগসকরণ পকল’  এর অধশরন
     অবকগঠগরমগগত উনয়ন কগরজর জনধ ৬৬সট সসসডসস,         ৪সট কগষগর সসসডসস মরধধ ৭০ সট পচরকর মগধধরম ১

           পকগসট ৪৯ লক ৬৩ হগজগর ১ শত ৫৪ টগকগ পদগন করগ হয়,       যগর উরকগররভগগশর সসখধগ ৪ হগজগর ৪
               শত ২৭ জন এবস আরর সগমগসজক উনয়ন কগযরকরমর জনধ ১৭সট কগষগর এর মগধধরম ৩০সট পচক পদগন
 করগ হয়,         সবতরণকব ত পচরকর মভলধ ১২ লক ৭৫ হগজগর টগকগ      । এ পরককলপ উপকররকভরগরর সসখযর রশকরনবরশ

          রসরবগর ৫৯৮ জন। এ সকল পকরলর মরধধ অবকগঠগরমগগত উনয়রন টজ ইনসরট লধগসটন,  কসমউসনসট
লধগসটন,  সটউবওরয়ল,  পডন,  ফজ টরগত,    রসররবশবগনব উনয়ন চজ লগ,   ষশট লগইট,    ডগষসবন এবস আরর

       সগমগসজক উনয়ন কগযরকরমর মরধধ কজ দ বধবসগ উনয়ন সহগয়তগ,   সশকগ সহগয়তগ,   সশকগনবশশ কগযরকম,

    কজ দ কব সষ উরকরণ সহগয়তগ অনধতম  ।

চটগগম-   ৫ জজন ২০১৪

   চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত
  মগসবধগরশ ববকরমলগ শর

        চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,   নগরশরক রসররবশ বগনব
             নগরশ সহরসরব গরড় পতগলগর লরক চটগগম সসসট করররগররশন ১৯৯৪ সন পররক ববক পমলগর আরয়গজন

 করর আসরছ   । রতরন বকলন,   ববক মগনজরষর পগণ,   ববক মগরয়র মত,      জন পররক মবতজ ধ রযরন ববরকর পরয়গজন।
            সতসন রসতত জসম ও রগসগর দজই রগরশ ববক পরগররনর আহগন জগনগন। পময়র বরলন,    ববক পমলগর জনধ

       চটগগম সসসট করররগররশন ইসতরভরবর রগসষয় রজরসগরর ভভ সষত হরয়রছ        । এ ধররর অবযরহত ররককব বকল রতরন আশর
            পরগষন কররন। সতসন সশকগররশ সকলরক ববক পরগররন সসকয় হওয়গর ররগমশর পদন। পময়র বরলন, মগনবসবষ

      কমরকগরনর সবরর পভগরব ববসশক উষতগ ববসদ রগরচ   । রতরন বকলন,    জলবগয়জ রসরবতর রনর পভগরবর ফরল
 বগসলগরদরশ ঘভসণ রঝড়,  জরলগচগস,         বনধগ ও খরগর মত পগকব সতক দভরযরগগ পসতসনয়ত বগড়রছ  । ব বক
 বগয়জমনরলর কগবরণ-          ডগই অকগইড অরসগরণ করর জলবগয়জ রসরবতর ন পশমরন গরতরভণ র ভভ সমকগ রগলন

করর                । কময়র ব বককররপন অরভযরনকক সরররক ও সফল ককর ততলকত এবস সম বরদধ অজরকনর লকক অরধক হরকর ব বককররপকনর
 উরর গরত¦  াগররগর কররন     । ৫ জতন ২০১৪ রখর.      ববহসসতবগর চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত

         মগসবধগরশ ববকরমলগয় পধগন অসতসরর ভগষরণ পময়র এ সব করগ বরলন     । নগররর আউটরর কসরডয়রকমর রবশরল
          পগঙরণ অনজসষত উরদগধনশ অনজষগরন সভগরসতত কররন ববকরমলগ ২০১৪ বধবসগরনগ কসমসটর আহবগয়ক

            জহর লগল হগজগরশ। অনজষগরন সগগত বকবধ রগরখন চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহশ কমরকতর গ

 



          আলশ আহরমদ। অসতসর সছরলন চটগগম সবশসবদধগলরয়র ইনসসসটউট অব ফররসষ এন এনভগয়রনরমনগল
    সগইরনস এর রসরচগলক পরফসর ড.  পমগ.   দগরনশ সময়গ,      চটগগম সবশসবদধগলয় উসদদ সবজগন সবভগরগর

  পচয়গরমধগন পরফসর ড.  পমগ.   কগমরল হদগ,        চটগগম সসসট করররগররশরনর রধগরনল পময়র লগয়ন পমগহগমদ
পহগরসন,             ৩০ নস রভবর মগদগরবগড়শ ওয়গডর কগউসনলর জসহর আহমদ ও কগউসনলর এম এ মগরলক  । মকঞ

   কগউসনলর হগজশ বগবজল হক,        মরনগয়গরগ পবগম মসন ও আনজজমগন আরগ,     পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহমদ
শহশদজলগহ,          পধগন নগর রসরকলনগসবদ এ পক এম পরজগউল কসরম উরসবষ সছরলন    ।

        পধগন অসতসর সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,    নগরশর জনসসখধগ মতরভরদ পগয়
 ৭০ লক            । চটগররম পরকব রতগতভরকব অকনক সবতজ। গণপরজরতনতরর বরসলরকদশ সরকরকরর বন ও পররকবশ মনতরণরলয়,

 বন অসধদপর,             ‘জগতশয় ববক পরগরন অসভযগন ও ববক পমলগ উরলরক এবগররর পসতরগদধ সবষয় অসধক
ববক,   অসধক সমবসদ’        এ পশগগগনসট সনধরগরন করর জনগরনর ভগষগরক মযরগদগ সদরয়রছ  ।কময়র বকলন,  চটগগম

  বনসসগরক পসকনরযরর নগরশ            । এ ননসরগরক কসসনদকযরর পরধরন উপকরণ ব বক। রতরন পরকতযককক ব বক কররপকন এরগকয়
   আসগর আহবগন জগসনরয় বরলন,     ববক মগনজরষর আররদ সবররদ অরসরহগযর      । পবররবরকত কবকচ ররকরর জনয অনন,

বস, বগসসগন, সশকগ, ৎৎৎসচসক সগ ,        সচতসবরনগদন ও অসকরজন এসবই আমরগ রগই ববক হরত  ।
           পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সফতগ পকরট এবস পবলজন উসড়রয় মগসবধগরশ ববকরমলগর

 উরদগধন কররন          । রতরন কমলরর রবরভনন সল ঘতকর ঘতকর কদকখন। উকললখয কয,       এবগররর পমলগয় ৫২ সট ষল সগন
পররয়রছ                । পররতরদন সকরল ৮ টর করকক ররত ৯ টর পযরনত ব বককমলর সবরসরধররকণর জনয উনমতকত ররককব। আকলরচনর

           সভগ পশরষ পদওয়গনহগট সসসট করররগররশন করলরজর সশকগররশ এবস পবতগর পটসলসভশরনর সশলশববন সঙশত
    ও নবতধ রসররবশন কররন।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


