
 
চটগগম সসসট করররগররশন

 জনসসরযগগ শগখগ 

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ৮ জজন ২০১৪সখখ রসববগর 

চসসক সবভগগ ও শগখগ পধগনরদর ববঠরক রসবত রমজগরন
নগররর রসরছন রসররবশ অকজ ন রগখগর সনরদর শ

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহজ পমগহগমদ মনজজর আলম রসবত রমজগরন নগররর রগসগ ঘগট
অসলগসলর রসরচন রসররবশ,  সড়কবগসত সচল ও যগনবগহন রসরবহরনর সজসবধগররর সড়কগরলগ অকত
রগখগর সনরদর শ পদন।
৮ জজন ২০১৪সখখ রসববগর সকগরল পময়র দপরর চটগগম সসসট করররগররশরনর সবভগগরয় ও  শগখগ পধগনরদর
অনজসষত ববঠরক পময়র এ সব সনরদর শ পদন। ববঠরক পধগন সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ, পধগন সশকগ
কমরকতর গ মজহমদ শহরদজলগহ,  পধগন রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক,  পধগন সগসস কমরকতর গ ডগ.  পসসলম
আকগর পচচধজরর,  আইন কমরকতর গ সরওয়গর-ই-আলম,  ততগবধগয়ক পরকচশলর ইয়গকজ ব নবর,  আরনগয়গর
পহগরসন, অসতসরক পধগন সহসগব রকন কমরকতর গ পমগহগমদ সগইফজ সদন, পধগন রসরচন কমরকতর গ পশখ পমগ.
শসফকজ ল মনগন সছসদকর সহ অনসরগ উরসসত সছরলন। ববঠরক পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম
নগরবগসরর সগভগসবক জরবন যগররনর সবষয়সট সবরবচনগয় পররখ নগগসরক পসবগরক গসতশরল ও সরবরগচ
পসবগ সনসশত করগর উরর গরতগররগর কররন।

চটগগম- ৮ জজন ২০১৪সখখ রসববগর 

আউটগর পসসডয়গরম ববকরমলগয় আরলগচনগ সভগ
গণপজগতনর বগসলগরদশ সরকগররর সগরবক মনর আমরর খসর মগহমজদ পচচধজরর চটগগম সসসট করররগররশরনর
বগসষরক বগরজরট ১ ভগগ অরর ববকররগররনর জনস বরগদ রগখগর আহবগন জগসনরয়রছন। সতসন চটগগম উনয়ন
কতব ররকর পগরন গগছ লগগগরনগ ও বগগগন করগর শরতর  বগড়র বতররর পগন অনজমসত পদয়গর ররগমশররদন।
সগরবক মনর বরলন,  নগররর ৬০ বগরমগইল এলগকগয় রগসগর দজ’রগরশ ববক লগগগরনগ হরল চটগগম ববরকর
পবষনররত রসরনত হরব। ৮ পম ২০১৪সখখ রসববগর সবরকরল চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত আউটগর
পসসডয়গরম মগস বসগসর ববকরমলগ মরঞর আরলগচনগ সভগয় পধগন অসতসরর বকরবস সগরবক মনর এসব
করগ বরলন। আরলগচনগ সভগয় সভগরসতত কররন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ
মনজজর আলম। এরত আরলগচনগ কররন চটগগম সবশসবদসগলয় রগষসবজগন সবভগরগর পরফসর ড.  হগসগন
মগহমজদ,  সগসবগসদক জগরহদজল কসরম কসচ,  কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন,  হগজর বগবজল হক,  সদদগরর
রহমগন লগভজ ,  হগসগন মজরগদ ও মরনগয়গরগ পবগম মসণ। সগগত বকবস রগরখন চটগগম সসসট করররগররশরনর
পধগন সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ। মরঞ উরসবষ সছরলন কগউসনলর জহর লগল হগজগরর, পমগহমগদ
আজম,  ইসমগইল বগসল,   সমরসস আরজজ শগহগসবজ বদন,  সবসশষ রগজননসতক  বসসকত আলহগজ এম এ
আসজজ ও সমরসস ফগরতমগ বগদশগ। পধগন অসতসর সগরবক বগসণজস মনর আমরর খসর মগহমজদ পচচধজরর
বরলন, রসররবশ সজ-রকগয় ববরকর পকগন সবকল পনই। অররনরসত, রগজনরসত ও উনয়ন সবসকছজই রসররবরশর
উরর সনভর রশরল। জরবন-যগরন রসররবরশর উরর সনভর রশরল। জলবগয়জর পভগরব পকব সত আজ সবরন।
সতসন বরলন, ববরকর পপম সবগইরক ধগরন কররত হরব। সনবরগসচত পসতষগন গরলগর জনপসতসনসধরগ সকরল
ববরকর পপরম আশক হরল পকব সতর রসররবশ উনত হরব। আগগমর পজরনর জনস সবশরক আবগস পযগগস
রগখগর জনস ববকররগররন সকরলর সহরযগসগতগ পরয়গজন। সভগর সভগরসত সসসট পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  ২০১৪-২০১৫ অরর বছররর বগরজরট ববকররগরন ও রসরচযরগর জনস ১০
লক টগকগ বরগদ রগখগ হরব। দগলগরনর ছগরদ বগগগন করগ ও রসরচযরগর জনস সনবরগসচত কগউসনলররদর
মগধসরম পরনগদনগ পদয়গ হরব। পময়র বরলন,  রগসগর দজ’রগরশ বনজ ঔষধ ও ফলজ গগছ লগগগরনগ হরব।
অনজষগরনর আরলগচক চটগগম সবশসবদসগলরয়র রগষসবজগন সবভগরগর পরফসর ড.  হগসগন মগহমজদ বরলন,
পরতসক ধরমর উসদদ ও ববরকর করগ বলগ হরয়রছ। রসবত পকগরআরনর বহ জগয়গগয় ববরকর বনরনগ পদয়গ
হরয়রছ। সতসন বরলন,  পগকব সতক ভগরসগরমসর জনস সবজজরক বগবচগরত হরব। অসধক ববক অসধক সমবদ এ
পশগগগনরক বগসরব রর সদরত হরব। সতসন সগমগসজক বনগয়রনর উরর পজগররদন এবস ছগতরদর ববক পপসমক
হওয়গর ররগমশররদন।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম
 

 



 

 

 


