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জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)
চটগগম- ১১ জজন ২০১৪

২০০৭ সরন ১১ জজন রগহগড় ধরস সনহতরদর সররণ
আরলগচনগ সভগ, পকগরআন খগসন ও সমলগদ মগহসফল অনজসষত

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন,  রগহগরড়র রগদরদরশ
ঝজ ঝসকরত বসবগসরতরদর রজনবরগসরনর লরক চটগগম সসসট করররগররশরনর সনজস তহসবল পথরক বগটগসল
সহরল ৭ তলগ ভবন সনমরগণ করগ হরচ। এ ভবরন ১৬১ সট রসরবগর রজনবরগসসত হরব। ভভ সমহহন সননস যগরগ
জহবরনর ঝজ ঝসক সনরয় রগহগরড়র রগদরদরশ বসবগস কররছ তগরদর রজনবরগসন কমরসভসচ চটগগম সসসট
করররগররশনই সবরগরগ বগসবগয়ন কররছ। পময়র বরলন,  সরকগর গগহহত রজনবরগসন কমরসভসচ বগসবগসয়ত হরল
ঝজ ঝসকরত বসবগসরতরদর জহবন রকগ রগরব। সতসন ভভ সমহহন রজনবরগসন কমরসভসচর সবষরয় সবতবগনরদর এসগরয়
আসগর আহবগন জগনগন। 
১১ জজন ২০১৪ সখ.  বজধবগর সকগরল চটগগম সসসট করররগররশরনর উরদদগরগ পক সব আবদজচ ছতগর
সমলনগয়তরন ২০০৭ সরনর ১১ জজন রগহগড় ধরস সনহতরদর সররণ আরয়গসজত আরলগচনগ সভগয় পধগন
অসতসথর ভগষরন পময়র এ সব কথগ বরলন। এ উরলরক রসবত খরত পকগরআন,  সমলগদ মগহসফল ও
পমগনগজগত অনজসষত হয়। উরলখদ পয, ২০০৭ সরনর ১১ জজরনর মহগসবরযররয় সসসট করররগররশন ও রগররবতর হ
সবসভন এলগকগয় ১২৭ জরনর মমরগসনক পগণহগসন ঘরট। পসসদন পলবজ বগগগন,  পসনগ পলসডস কগব,
কগসছয়গরগগনগ ও ওয়গকর শররগগনগয় পগণ হগরগন ৭২ জন,  সসএমসরর রজসলশ লগইন সসলগ কজ সজমবগগ
এলগকগয় ১৪ জন,  বগরয়সজদ পবগসগমহ এলগকগয় ৫ জন,  পসকগনর রগড়গ এলগকগয় ৯ জন এবস চটগগম
সবরসবদদগলয় এলগকগয় রগহগড় ধরস ৫ জন মগরগ যগয়। পধগন অসতসথর ভগষরন সসসট পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  গরহব পদশ বগসলগরদশ। এ পদরশ অসসখদ মগনজষ জহবরনর ঝজ ঝসক সনরয়
পরললগইন,  রগহগরড়র রগদরদরশ,  বসসরত,  ফজ টরগরত,  সড়কদহরর,  মগজগর পগঙরণ জহবনযগরন করর। সতসন
বরলন,  সগমগসজক সনরগরতগর পবষনহর মরধদ এ সকল সছনমভলরদর এরন রজনবরগসন করগ হরল গরহব
মগনজষগরলগর জহবন জহসবকগর রসরবতর ন হরব। পময়র বরলন, নগগসরক পসবগর অসশ সহরসরব চটগগম সসসট
করররগররশন নগরহর সব আর সট সস বগস ষদগরনর রগরশ করররগররশরনর সনজস জগয়গগয় ও সনজস অথরগয়রন
‘ভগসমগন মগনজরষর আশয় পকন’ নগরম একসট সতন তলগ আধজসনক ভবন সনমরগণ করররছ। এরত সবনগ
খররচ পদড়শত ভগসমগন মগনজষ রগসতযগরন কররত রগররব। এ পকরল ৬০ লগখ টগকগ খরচ হরয়রছ। পময়র
বরলন,  নগগসরক পসবগর সগরথরই এ কমরসভসচ বগসবগয়ন করগ হরচ। আরলগচনগ সভগয় সভগরসতত কররন
পধগন সনবরগহহ কমরকতর গ আলহ আহরমদ। আরলগচনগ কররন রদগরনল পময়র লগয়ন পমগহগমদ পহগরসন,
কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন, আবদজস সগতগর পসসলম, আলহগজ ফসরদ আহমদ। মরঞ পধগন সশকগ
কমরকতর গ মজহমদ শহহদজলগহ, পধগন রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক, ততগবধগয়ক পরককশলহ এয়গকজ ব নবহ,
আরনগয়গর পহগরসন,  উর-  সসচব সগইফজ সদন মগহমজদ কগরতবহ,  পরককশলহ মসনরল হদগ,  অসতসরক পধগন
সহসগব রকণ কমরকতর গ পমগহগমদ সগইফজ সদন সহ অনদরগ উরসসত সছরলন। সমলগদ ও পমগনগজগত
রসরচগলনগ কররন মগওলগনগ হগরন উর রসশদ পচকধজরহ। উরসগরনগয় সছরলন জনসসরযগগ কমরকতর গ পমগ.
আবদজর রসহম। 
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আগগবগদ আসবদর রগড়গ বহতল করলগনহ এলগকগর আবজল পহগরসন
করলগনহরত অসগকগরন কসতগসরদর মগরঝ তগণ সবতরণ কররলন পময়র

নগরহর ৩৬ নস ওয়গডর স আসবদর রগড়গ বহতল করলগনহ এলগকগর আবজল পহগরসন করলগনহরত সসগসঠত
ভয়গবহ অসগকগরন কসতগস ৫২ রসরবগররর মগরঝ চগউল,  শগড়হ ও লজঙহ সবতরণ কররন চটগগম সসসট
করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম। আলহগজ পমগসফগ-হগসকম ওরয়লরফয়গর
ফগউরনশরনর রকরথরক এ তগণ সগমগহ ১১ পম ২০১৪ সখ: দজরজরর সবতরণ উরলরক আরয়গসজত অনজষগরন
সভগরসতত কররন ৩৬ নস পগগসগইল ডগঙগ ওয়গডর  কগউসনলর আলহগজ জগহগঙহর আলম পচকধজরহ। এ
সময় মসহলগ কগউসনলর জগনগতজ ল পফররদকস রসর, সগনহয় সমগজরসবক  ও রগজননসতক বদসকত জগসহদজল
হগসগন,  পমগ.  ইসলয়গস,  আবদজল জসলল,  সরয়গল সহ গনদমগনদ বদসকবগর উরসসত সছরলন। অসগকগরন
 



কসতগসরদর মগরঝ তগণ সগমগহ সবতরণ অনজষগরন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,
দভরযরগগ,  দভসবররগক,  সবররদ আররদ মগনবতগর রগরশ দগঝসড়রয় তগরদর দজনখ-সজরখর সগথহ হওয়গই আমগরদর
লকদ। সতসন বরলন,  ‘সবররদর বনজ ই পকগ ত বন’ুজ,  এই নহসতরক অবলমন করর আমগরদর ফগউরনশন
ধমরহয় দগসষভসঙর সভসতরত দগসয়ত রগলন করর,  দজসনয়গবহ সগরথর নয়। ররর পময়র কসতগস রসরবগররর
সদসদরদর সগরথ পদখগ করর সমরবদনগ জগনগন এবস কসতগস এলগকগ রসরদশরন কররন।  
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চসসক সগসরত ১০নস ওয়গরডর  গভহর নলকভ র উরদগধন

চটগগম সসসট করররগররশরনর অথরগয়রন নগরহর উতর কগটলহ খসললজর রহমগন জগরম মসসজরদ সগসরত
গভহর নলকভ ররর ফলক উরনগচন ও পমগনগজগরতর মগধদরম শভ উরদগধন কররন সগনহয় কগউসনলর
আলহগজ সনছগর উসদন আহমদ মঞজ। এসময় অত মসসজদ কসমসটর  উররদষগ আলহগজ আমগনত
উলগহ মগষগর, সভগরসত পমগ. সদদগরল আলম, সগধগরণ পমগ. আবজ সজসফয়গন, উররদষগ পমগ. ইউসজফ, দগতগ
সদসদ নভর পমগহগমদ, পমগ. পখগররশদ আলম, সদসদ জসহরউসদন সমসল, সনজগম উসদন সহ সগনহয় গনদমগনদ
বদসকবগর উরসসত সছরলন। গভহর নলকভ র  উরদগধনহ অনজষগরন সভগরসতত কররন অত মসসজদ
রসরচগলনগ কসমসটর সভগরসত পমগ. সদদগরল আলম। 
অনজষগরনর পধগন অসতসথ সগনহয় কগউসনলর সনছগর উসদন আহমদ মঞজ বরলন, চটগগম সসসট করররগররশন
নগগসরক পসবগর অসশ সহরসরব ধমরপগণ মজসসলরদর নগমগজ আদগরয়র জনদ ওজজ করগর সজসবধগরথর গভহর
নলকভ র সগরন করররছ। এ গভহর নলকভ র সগররন বদয় হরয়রছ ৩ লক ৮০ হগজগর টগকগ। সতসন মজসসলরদর
আলগহর দরবগরর পদগয়গ করগর আহগন জগনগন যগরত সসসট করররগররশন নগগসরক পসবগ অবদগহত রগখরত
রগরর।  
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অসজস মহগনগর যজবদল পনতগ শগমসজল হকরক পদখরত যগন
সসসট পময়র পমগহগমদ মনজজর আলম

নগরহর নদগশনগল হগসরগতগরল সচসক সগধহনৎ  অসজস মহগনগর যজবদল পনতগ শগমসজল হকরক ১১ জজন
২০১৪সখ:  বজধবগর দজরজরর পদখরত যগন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম। সতসন তগর সচসক সগরৎ  পখগঝজ খবর পনন এবস তগর আশ পরগগ মজসক কগমনগ কররন। এসময়
অনদগনদরদর মরধদ উরসসত সছরলন কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন, কগমগল রগশগ সনজগমহ, পমগ. নগসছম,
শওকত আলহ বগবজল,  আফতগবজর রহমগন শগহহন,  নগজমজল হক নগজজ,  সগরবর আহমদ টগইগগর,  পমগ.
আবছগর, এনগমজল হক রগজজ, সগইফজ ল ইসলগম, পমগ. ওসমগন ও নজরল ইসলগম পমজখ। 

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম   

 


