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রগজস শগখগর ববঠরক পময়র রগজস আদগয়
কররত ববরর হরল সবসধ পমগতগরবক বববসগ হরব

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  নগরবগসসর রগজস আরয়র উরর
সভসত করর চটগগম সসসট করররগররশরনর কগযরকম চরল। রগজস শগখগর কমরকতর গ ও কমরচগরসরদর  দগসয়রত অবরহলগ বগ
ববররতগর জনব রগজস আদগয় কম হরল তগর দগয়ভগর কমরকতর গ ও কমরচগরসরদর উরর বতর গরব। পময়র সরণ কসররয় পদন
পয, নগগসরক পসবগর জনব কমরকতর গ ও কমরচগরসরদর সনরয়গগ পদয়গ হরয়রছ। সততগ ও সনষগর সগরর সকলরক স স দগসয়ত
রগলন কররত হরব। সসঠক ভগরব দগসয়ত রগলরন ববরর হরল তগরদর সগমরন কসঠন শগ¯সিত অররকগ কররছ।
৭ এসপল দজরজরর চটগগম সসসট করররগররশরনর রগজস শগখগর সবর̄ তররর কমরকতর গ ও কমরচগরসরদর এক ববঠরক পময়র
একরগ বরলন। পধগন সনবরগহস কমরকতর গ আলস আহরমদ ববঠরক সভগরসতত কররন। ববঠরক পধগন অসতসরর বকরবব
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র বরলন,  আসম দগসয়ত গহরনর রর কমরকর তর গ,  কমরচগরসরদর পরমগশন পদগন,  পবতন
ভগতগ ববসদ,  কমররকরতর উনয়ন ও সজরযগগ সজসবধগ ববসদ করগ হরয়রছ। বতর মগরন কমরচগরসরদর মগসসক পবতন পগয় ৯
পকগসট টগকগ। এ পসরঙ সতসন বরলন, সজরযগগ সজসবধগ পভগগ করর কতর রবব অবরহলগ ও গগসফলসত করর রগজস আদগয়রক
বগধগগ¯ত করগ হরল তগ হরব আতঘগতস। পময়র মনজজর আলম রগজস সবভগরগর সচত উরসগরন করর বরলন,  সসসট
করররগররশরন বতর মগরন ১ লক ৪৭ হগজগর ৫শ ৯১সট পহগসলস ররয়রছ। ত মধবৎ  সরকগসর পহগসলস ১  হগজগর ৬শ ৫০সট,
ববসকমগসলকগনগধসন ১লক ৩৫ হগজগর ৫৩সট, মওকজ ফকব ত পহগসলস ৪ হগজগর ৩শ ৪৯সট, মজসকরযগদগরদর পহগসলস ১শ
৫২সট,  সশল কগরখগনগ পহগসলস ৬শ ৩১সট,  মসসজদ,  মসনর,  গসজর গ,  পররগগডগ পহগসলস ৮শ ৭১সট এবস গরসবরদর
পটগরকন পটক পহগসলস ৪ হগজগর ৮শ ৮৫সট। পময়র বরলন, ২০১৩-২০১৪ অরর বছররর জজলগই পররক মগচর  রযর š ত ৯
মগরস ১ লক ৪৭ হগজগর ৫শ ৯১ সট পহগসলস এর সবররসরত টবগক আদগয় হরয়রছ ৭০ পকগসট ৭০ লক ৯৭ হগজগর ২শ
২০ টগকগ মগত। পটক আদগরয়র শতকরগ সহসগব মগত ২৩.১৭%। পময়র বরলন,  নগরসরত পটড লগইরসন সসখবগ ৬৩
হগজগর ৬শ ২০ সট। ২০১৩-২০১৪ অরর বছরর মগচর  রযর š ত ৯ মগরস ৬৬ লক ৬১২ হগজগর ৯শ ২৯ টগকগ আদগয়
হরয়রছ। আদগয় ৫৯.৭৩%। 
ববঠরক পময়র নগরবগসসর সগসবরক সহরযগসগতগ কগমনগ করর বরলন,  নগরবগসস সগসব,  সশকগ,  পযগগগরযগগ,  রসরচনতগ,
সড়কবগসত ইতবগসদ পসবগ অটজ ট রগখরত হরল সনধরগসরত পরপরকর যরগসমরয় রসররশগধ করগ পরয়গজন। সতসন পসবগর
সগররর সকলরক পরপরকর রসররশগরধর আহবগন জগনগন। ববঠরক সসচব রসশদ আহমদ,  পময়ররর একগš ত সসচব পমগ.
মনজজরল ইসলগম, পধগন রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক, রগজস কমরকতর গ পমগ. সগমসজল আলম, কর কমরকতর গ পমগ.
শগহ আলম,  পমগ.  নজরল আলম,  পমগ.  জসসম উসদন,  পমগ.  আসনসজর রহমগন,  জগরন আলম জগনজ,  এ.  পক.এম
সগলগউসদন,  জগরন আলম,  পমগ.  ইউসজফ,  পমগ.  কগমরল ইসলগম পচপধজরস,  কব ষ পসগদ দগশ সহ সডসটও,  কর
আদগয়কগরসগন উরসসত সছরলন। 
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