
 
চটগগম সসসট করররগররশন

জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ০৯ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন, নগররর সভ আই সর সড়ক, পধগন সড়ক,
ওয়গররর র অসলগসল রথ সহ ৪১সট ওয়গররর র পসতসট সবদজদৎ রজরলর (খজসট) বগসত সচল করর নগরররক আরলগসকত নগরররত
রসরনত কররত হরব। সতসন বরলন,  সড়ক বগসতর পকগন রজল বগ খজসট খগসল থগকরল বগ সজইচ বন থগকরল বগ কতর বদ কগরজ
কগররগর অবরহলগ বগ গগসফলসত রসরলসকত হরল নগরবগসরর পসবগর সগরথর তগর সবররদ সবসধ পমগতগরবক বদবসগ পনয়গ হরব।
পময়র বরলন, নগগসরক পসবগর সবষয়সট সবরবচনগয় পররখ কমরকতর গ, কমরচগরর, সবদজদৎ সমসর সহ সকলরক আনসরকতগ, সততগ ও
সনষগর সগরথ স স দদয়য়তব রগলন কররত হরব। ৯ এসপল দপপরর চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র সবদজদৎ শগখগর কমরকতর গ-
কমরচগরররদর এক ববঠরক এ কথগ বরলন। 
ববঠরক পময়র সবদজদৎ শগখগর ৪সট পজগরনর কমরকগরনর সবসগসরত তথদ সসগহ কররন। সতসন বরলন,  সরমগবদতগ সরতও
নগরবগসরর আরলগ বগসতর সজসবধগ সনসশত কররত সসসট করররগররশন বদরসরকর। পময়র বরলন,  দদয়য়তব গহরনর রর পথরক
নগগসরক পসবগর সগরথর সবদজদৎ শগখগরক সমসগসরত করগ হরয়রছ। এ শগখগরক অঞল সভসতক ৪সট পজগরন সবভক করর এর
জনবল,  যনরগসত সহ পরয়গজনরয় সজরযগগ-সজসবধগ ববসদ করগ হরয়রছ। সটউবলগইরটর সরল সবদজদৎ সগশয়র এনগসজর  বগল
সসরযগজন করগ হরয়রছ। নগররর টগসফক বদবসগর জনদ সসগনদগল বগসত চগলজ করগ হরয়রছ। নগগসরক চগসহদগ অনজযগয়র সবদজদৎ
লগইন সমসগরণ করগ হরয়রছ। পসঙকরম পময়র সরণ কসররয় দদন পয,  সসসট করররগররশরন কমররত পরককশলর,
সজরগরভগইজগর, সবদজদৎ সমসর ও পহলরগর সকরলই নগগসরকরদর দদয় টদগরকর টগকগর উরর সভসত করর সজরযগগ-সজসবধগ পভগগ
করর যগরচন।  সতসন বরলন,  নগরবগসর পসবগ হরত বসঞত হরল তগরদর সনকটই জবগবসদহর কররত হরব । ববঠরক পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সকলরক কতর রবদর পসত অসবচল পথরক নগগসরক পসবগর মগন ববসদর য়দক সনরদর শনগ পদগন
কররন। 
ববঠরক পধগন সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ, সসচব রসশদ আহমদ, পময়ররর একগন সসচব পমগ. মনজজরল ইসলগম, পধগন
পরককশলর পমগখতগর আলম, ততগবধগয়ক পরককশলর (সবদজদৎ) মগহফজ জজল হক, সহকগরর পরককশলর পমগ. জগমগল উসদন, পমগ.
পরজগউল বগরর, ঝজ লন কজ মগর দদশ, সবরবক কগসন দদশ, এম এ হগরসম পমজখ কমরকতর গ ববন উরসসত সছরলন। 
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