
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 

(পপস সবজসপ)

চটগগম-    ৬ জজন ২০১৪

   আউটগর পসসডয়গরমর সসসট করররগররশরনর
   ববকরমলগয় ৭ জজরনর কমরসসসচ

           নগররর আউটগর পসসডয়গরম চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত মগসববগসর ববকরমলগয় ৭ জজন ২০১৪
        সখখ শসনবগর সবরকল ৫ টগয় আরলগচনগ সভগ অনজসষত হরব      । এরত পধগন অসতসথ সহরসরব উরসসত

           থগকরবন ভস সম মননগলরয়র দগসয়রত সনরয়গসজত পসতমনর সগইফজ জগমগন পচচধজরর জগরবদ এম সর। সভগরসতত
           কররবন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম। পধগন আরলগচক চটগগম

    সবভগগরয় রসররবশ অসধদপররর রসরচগলক পমগ.   জগফর আলম     । আরলগচনগ কররবন কগউসনলর ও
     রবগরনল পময়র পচচধজরর হগসগন মগহমজদ হগসনর,         হগজর জগহগঙরর আলম পচচধজরর ও মসহলগ কগউসনলর পরখগ

 আলম পচচধজরর  ।
           চসসক কতব রক সসসশষ সকলরক আরলগচনগ সভগয় পযগগদগন করর সফল করগর অনজররগধ জগসনরয়রছন।

চটগগম-     ৬ জজন ২০১৪সখখ শকবগর

 পময়ররর পশগক
               চটগগম নগররর ২৫ নস রগমরজর ওয়গরডর র সগরবক পচয়গরমবগন নজর আহমদ ৮০ বছর বয়রস ৫ জজন ২০১৪

            সখখ সদবগগত রগত ৯ টগয় সনজ বগস ভবরন বগধরকবজসনত কগররন ইরনকগল কররন (  ইনগসললগসহ .............

রগসজউন)    । মবতজ বকগরল সতসন সর,  ২ পছরল,          ৫ পমরয় সহ অসসখব আতরয় সজন ও গনগগহর পররখ যগন  । ৬
             জজন ২০১৪ সখখ শকবগর বগরদ জজমগ মরহরমর নগমগরজ জগনগজগ পশরষ রগসরবগসরক কবরসগরন দগফন করগ
           হয়। চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সগরবক পচয়গরমবগন নজর

             আহমরদর মবতজ বরত গভরর পশগক ও দজখখ পকগশ কররন। সতসন পশগক বগতর গয় মরহরমর আতগর মগগরফরগত
              ও পশগক সনপ রসরবগর রসরজরনর পসত সমরবদনগ জগনগন। এ সদরক পময়র ৬ জজন দজরজরর মরহরমর

             বগড়ররত যগন এবস মরহরমর মররদরহর রগরশ দগসড়রয় ফগরতহগ রগঠ ও পমগনগজগত কররন। সতসন মরহরমর
      রসরবগর রসরজরনর সগরথ পদখগ করর সমরবদনগ জগনগন।

চটগগম-    ৬ জজন ২০১৪সখখ শকবগর

    আউটগর পসসডয়গরম ববকরমলগয় আরলগচনগ সভগ
  চটগগম সবশসবদবগলরয়র উর-   উরগচগযর পরফসর ড.       ইফরতখগর উসদন পচচধজরর বরলরছন সবজজ ও রসররবশ

              বগনব নগরর গড়গর পতবরয় সসসট করররগররশরনর উরদবগরগ ২০ বছর রসরবর ১৯৯৬ সন পথরক ববকরমলগ শর
 করগ হয়   । সতসন বরলন,         গগরডর ন নগরর ধররর ধররর তগর পগচরব হগরগরত বরসরছ  । উর-  উরগচগযর বরলন,

           অরসরকসলত নগরগয়ন ও গগরছর পসত মমতরবগরধর অভগরবই বহ উসদদ সচরতরর হগসররয় যগরচ  । সতসন
বরলন,        ববকরগসজ আমগরদর জরবনধগরন ও পববরচ থগকগর অবলমন  । ড.    ইফরতখগর উসদনব বরলন,

           রগঠবকরমর অসশ সহরসরব সশকগথরররদররক কমররক ২সট করর গগছ লগগগরনগ এবস নগরবগসর সকলরক
  গগরছর পসত যতœ    শরল হওয়গর আহবগন জগনগন      । নগররর আউটগর পসসডয়গরম চটগগম সসসট

            করররগররশন আরয়গসজত মগস ববগসর ববকরমলগর আরলগচনগ মরঞ ৬ জজন ২০১৪ সখখ শকবগর সবরকরল
            অনজসষত আরলগচনগ সভগয় পধগন অসতসথর ভগষরন সতসন এ সব কথগ বরলন। কগউসনলর আলহগজ

এম.           জসহরল আলম পদগভগস এর সভগরসতরত অনজসষত আরলগচনগ সভগয় আরলগচনগ কররন চটগগম
     সবশগসবদবগলরয়র মগইরকগবগরয়গলজর সবভগরগর সভগরসত পরফসর ড.  পমগ.   পতচসহদ পহগরসন,   চটগগম সসসট

     করররগররশরনর পধগন সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ,       কগউসনলর এম এ মগরলক সমরসস আফররগজগ
কগলগম            । সগগত বকবব রগরখন কগউসনলর জহরলগল হগজগরর । পধগন অসতসথ চটগগম সবশসবদবগলরয়র
উর-   উরগচগযর পরফসর ড.    ইফরতখগর উসদন পচচধজরর বরলন,  রগহগড়,  বন,  নদর,    সমজদ রসররবসষত চটগগম

  ববরক রসররসর র   । সতসন বরলন,        রসরকসলত ববকগয়রনর মগধবরম সবজজগভগ পসচনরযর নগনসনকতগয় রসররসর র করর
     চটগগমরক অররর সগরজ সগসজরয় তজ লরত হরব  । উর-  উরগচগযর বরলন,     অসধক সমবসদর লরক অসধক

   ববরক ভরর তজ লরবগ বগসলগরদশ      । আরলগচক চটগগম সবশগসবদবগলরয়র মগইরকগবগরয়গলজর সবভগরগর
  সভগরসত পরফসর ড.  পমগ.    পতচসহদ পহগরসন বরলন,      অসকরজন নগ হরল জরবন অচল,   উসদদ অসকরজন

        পদয় তগই জরবরনর সগরথরই ববকররগরন ও রকগ কররত হরব      । চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহর
   কমরকতর গ আলর আহরমদ বরলন,       গগছ পকরট পকব সতর উরর অতবগচগর করগ হরল,   পকব সত মগনজরষর জরবরনর

 



  উরর পসতরশগধ পনয়            । তগই দসরযরগগ পথরক জরবন ও সমদ বগচগরত গগছলগগগরত হরব এবস রসরচরর গ
       কররত হরব। আরলগচনগ সভগর রর সঙরত রসররবসশত হয়।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


