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জনসসরযগগ শগখগ 

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১২ জজন ২০১৪

বগসলগরদশ মজসকরযগদগ সসসদ চটগগম পজলগ ইউসনট কমগরনর
নবসনবরগসচত কমরকতর গ ও সদসসরদর ববঠক

৪ জজন ২০১৪ সখ.  অনজসষত সনবরগচরন সনবরগসচত বগসলগরদশ মজসকরযগদগ সসসদ চটগগম পজলগ
ইউসনট কমগরনর কমরকতর গ ও সনবরগহহ সদসসববন ১২ জজন ২০১৪সখ.  ববহসসতবগর দজরজরর
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর সগরথ তগর দপরর
পসসজনস সগকগৎ কররন। সগকগৎ ববঠরক পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম
নবসনবরগসচত কমগনগর, পডরজসট কমগনগর, সহকগরহ কমগনগর ও কগযরসনবরগহহ সদসসরদর সগগত
জগনগন। পময়র বরলন, মজসকরযগদগরগ জগসতর পশষ সনগন। ১৯৭১ সরনর মহগন মজসকযজরদ যগরগ
পদশরপরম বসলয়গন হরয় পদরশর জনস জহবন দগন কররত এবস পদশরক দখলদগর-হগনগদগর মজক
কররত যজরদ ঝগঝসররয় ররড়সছরলন তগরদর পকগন তজ লনগ হয় নগ। পময়র বরলন,  বহর সনগনরদর
রক ও তসগরগ আমরগ সগধহন। সগধহন পদরশ পকগন মজসকরযগদগ অবরহলগর সহকগর হরত রগরর
নগ। সতসন বরলন, অভগব অনটরন ররড় বহ মজসকরযগদগ মগনরবতর জহবনযগরন কররছ। সতসন
বরলন,  রগষহয়ভগরব অভগবহ মজসকরযগদগরদর সগমগসজক সনরগরতগর পবষনহরত এরন তগরদর
জহবন-জহসবকগর রপরর সনরগরতগ সদরত হরব। পময়র বরলন,  চটগগম সসসট করররগররশন বহর
মজসকরযগদগরদর যথগযথ সমগন পদয়গর পচষগ কররছ। গরহব মজসকরযগদগরদর পহগসলস টসগক
মওকজ ফ ও নগমমগত পহগসলস টসগরকর আওতগয় এরন সমগসনত করগ হরয়রছ। পসতবছর
সগধহনতগ সদবরস মজসকরযগদগরদর সসবধরনগ ও সমগসন পদগন করগ হয়। অসচল মজসকরযগদগরদর
রগষহয়ভগরব সমগসন পদয়গ হরচ। পময়র বরলন,  মজসকরযগদগরদর জনস নগরহর আররসফন নগরর
মজসকরযগদগ কবরসগন পসতষগ করগ হরয়রছ। সতসন বরলন,  পদশ ও জনগররর অতন পহরহ
পদশরপসমক মজসকরযগদগরদর সগরথর সসসট করররগররশন পয পকগন উরদসগগ গহরর পসতজগবদ।
সগকগৎ ববঠরক মজসকরযগদগ পনতব ববন নগরর বসবগসরত অসচল মজসকরযগদগরদর কলসগরর
পময়ররর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। ববঠরক বগসলগরদশ সকরকট পবগরডর র রসরচগলক ও
চটগগম পজলগ কহড়গ সসসগর সগধগরর সমগদক আলহগজ আ.জ.ম.  নগসছর উসদন,

কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন,  জহর লগল হগজগরহ,  পমগ.  সগয়গস উসদন,  নবসনবরগসচত
পজলগ ইউসনট কমগনগর পমগ.  সগহগব উসদন,  পডরজসট ইউসনট কমগনগর মগহগবজবজল আলম
পচসধজরহ,  পডরজসট ইউসনট কমগনগর এ.পক.এম সরওয়গর কগমগল,  সহকগরহ ইউসনট কমগনগর
পমগ.  জগমগল উলসগহ,  পমগ.  নগসছর উসদন,  পমগ.  সগসক পচসধজরহ,  পমগ.  আবদজর রগজগক,  জয়নজল
আরবদহন,  আবদজল জসলল পচসধজরহ,  পমগহগমদ বসদউজগমগন,  এ.পক রসশদ আহমদ সসসদকহ,
এ.পক.এম আলগউসদন,  এস.এম ইসলয়গছ পচসধজরহ,  পবগরহগন উদহন,  কগযরকরহ সদসস বগবজল
মজজমদগর, পসকগনর আলম পচসধজরহ ও পমগ. একরগমজল হক। 

চটগগম- ১২ জজন ২০১৪
আগগমহ ২৩ জজন ২০১৪সখ. পসগমবগর পথরক নগরহর ৪১সট ওয়গরডর  গরহব দজদস পরগজগদগররদর
জনস আলহগজ পমগসফগ-হগসকম ওরয়লরফয়গর ফগউরনশরনর রকরথরক ইফতগর ও পসহরহ
সগমগহ সবতরর করগ হরব। এ উরলরক ১১ জজন ২০১৪সখ.  সনসগয় পমগসফগ-হগসকম ভবরন
এক মতসবসনময় সভগ অনজসষত হয়। মতসবসনময় সভগয় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২,

১৩, ১৪ নস ওয়গরডর র দগসয়তশহল বসসকবগর উরসসত সছরলন। 
মতসবসনময় সভগয় চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র ও আলহগজ পমগসফগ-হগসকম
ওরয়লরফয়গর ফগউরনশরনর সনবরগহহ রসরচগলক আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,

অভগব অনটরনর কগররর গরহব দজদসরদর ইফতগর ও পসরহরহ করগর মত সচলতগ পনই।
আলহগজ পমগসফগ-হগসকম ওরয়লরফয়গর ফগউরনশন পসতবছর রমজগরনর সময়
 



পরগজগদগররদর রগরশ দগঝসড়রয় তগরদর সকছজ  সকছজ  সহরযগসগতগ করর যগরচ। তগরই
ধগরগবগসহকতগয় পকবলমগত আলগহতগয়গলগর সনরদর শ রগলরনর অসশ সহরসরব দজদখহ মগনজরষর
রগরশ এবগররর রমজগরনও আলহগজ পমগসফগ-হগসকম ওরয়লরফয়গর ফগউরনশন থগকরব।
সতসন বরলন,  দজসনয়গর পকগন সগথর হগসসরলর জনস নয়,  আরখরগরতর মজসকই এ ফগউরনশরনর
পতসগশগ। পময়র বরলন,  নগরবগসহরদর পখদমরতর একসট অসশ সহরসরব রসবত রমজগরন
তগরদর রগরশ আমরগ আসছ। সতসন সকল সবতবগনরদর এ ধররনর সগহগরযসর হগত সনরয় গরহব
দজদখহরদর রগরশ দগঝড়গবগর আহবগন জগনগন। মতসবসনমরয় পময়র সসসশষ ওয়গরডর র
সমগজরসবকরদর তগরদর পসবগধমরহ কগরজ সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। মতসবসনময় সভগয়
সভগরসতত কররন সগরবক কসমশনগর সগমসজল আলম। মতসবসনময় কররন কগউসনলর এস
এম ইকবগল পহগরসন,  আবদজস সগতগর পসসলম,  পমগ.  শগহজগহগন,  হগজহ বগবজল হক,  মসহলগ
কগউসনলর আরজজ সগহগবজসদন,  রগজননসতক বসসকত পমগহগমদ জগফর,  আরনগয়গর পহগরসন
সলরজ, সজ এম আইযপব খগন, মগহমদজল ইসলগম হমগয়জন, সররগয়গর আলমগহর, ইসকগনর মহজর গ,
জগকগসরয়গ পসসলম, শসফকজ ল ইসলগম সরন, এস পক পখগদগ পতগতন, কগজহ সগমসজল আলম,

ইকবগল কসরম রগনগ সহ সবসভন ওয়গরডর র দগসয়তশহল রগজননসতক পনতব ববন। 
পময়র বরলন,  মগনজরষর পখদমত করগর পয সজরযগগ আলগহ আমগরদর সদরয়রছন পসই সজরযগগ
সকরলর অসসশদগসরত ও সহরযগসগতগয় রগলন কররত চগই। সতসন ২৩ জজন পথরক রযসগয়করম
৪১সট ওয়গরডর  ইফতগর ও পসরহরহ সগমগহ সবতরর কমরসপসচ সফল করগর জনস সকলরক
সহরযগসগতগর আহগন জগনগন।  

সসবগদদগতগ
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