
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১৩ জজন ২০১৪সখ:
মত সবসনময় সভগয় পময়ররর অসভমত

রমজগন উরলরক ৪০ হগজগর দজদস পরগজগদগররর মগরঝ
ইফতগর ও পসহরর সবতরন করগ হরব।

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম আলহগজ পমগসফগ হগসকম
ওরয়লরফয়গর ফগউরনশরনর উরদদগরগ ১৪৩৫ সহজসর সরনর রসবত রমজগন উরলরক নগররর ৪১ সট
ওয়গররর র দজদস পরগজগদগর পগয় ৪০ হগজগররর মগরঝ ইফতগর ও পসহরর সগমগর সবতররনর অসভপগয় বদক
করররছন। ধমররয় সবরবচনগয় পকবল মগত আলগহ তগয়গলগর সনসষর লরকই এ ধররনর কমরসসসচ পসতবছর
রগলন করগ হয় বরল পময়র জগনগন। 
১২ জজন ২০১৪সখ: শকবগর সনদগয় নগররর উতর কগটলর পমগসফগ হগসকম ভবরন ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮,
২৯, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ নস ওয়গররর র কগউসনলর, রগজননসতক বদসকত ও তত নমসল সমগজ
পসবকরদর সগরথ মতসবসনময় কগরল পময়র এসব কথগ বরলন।
সবসশষ রগজননসতক বদসকত জগমগল আহমরদর সভগরসতরত অনজসষত তত ণমসরলর মতসবসনময় সভগয় পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  আলগহ পদত সমরদর একসট অসশ গররব দজদসরদর মগরঝ
সবতরন করর তগরদর দজদখ-যননগর অসসশদগর হওয়গই আমগরদর লকদ। পময়র নগররর সবসভন উনয়ন
কমরকগরন ও জলগবদতগ সনরসরনর সবসবধ কমরসসসচর সবশদ বদগখদগ করর বরলন, ১৯৬৫ ও ১৯৯৫ সরনর
মগষগর পদগন কগযরকসর নগ হওয়গর কগররনই নগরবগসরর দসরভর গরগর পশষ পনই। পময়র বরলন,  রগজননসতক
কগররন পসবগ বগধগগস হরল তগ হরব দজদখজনক। আসন রমজগন উরলরক ইফতগর ও পসহসর সগমগর
সবতররন সতসন তত ণমসল সমগজ পসবকরদর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। মত সবসনময় কররন সগরবক সর সর
এররভগরকট আবদজস ছগতগর, সওরগফ পকগমগনর, সগমসজল আলম, আবদজল হগসলম, ওয়গরর  কগউসনলর
পমগ.  পসকগনর,  রগ.  নজরল আবছগর,  হগসগন মজরগদ,  সরফরগজ কগরদর রগরসল,  রগজননসতক বদসকত পমগ.
ফরয়জ আহমদ,  হগসনফ সওদগগর,  আবদজল বগরতন,  পমগ.  পসসলম,  আবজল হগরসম,  সগহগবউসদন,  সসয়দজল
হক,  আবগস রসশদ,  আরমনগ বগরতন,  আখর সজলতগনগ সহ ২৪,  ২৫,  ২৬,  ২৭,  ২৮,  ২৯,  ৩০,  ৩৬,  ৩৭,
৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ নস ওয়গররর র তত নমসল পসতসনসধ বতন। মতসবসনমরয় তত নমসরলর পনতত ত পময়ররর ৪ বছররর
পসবগর পশসসগ কররন। তগরগ বরলন,  পলগভ-লগলসগ ও সমরদর পমগহ রসরতদগগ করর বতর মগন পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম মগনব পসবগয় সনরয়গসজত পথরক সবরল দতষগন সগরন করররছন।

চটগগম- ১৩ জজন ২০১৪সখ:

পময়ররর সগরথ সরতগকজ ন মসহলগ করলজ সশককরদর মহসবসনময়

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন, পযজসক সনভর র আধজসনক
সশকগয় সজসশসকত নর-নগরররদর মগধদরম পদশরক উনয়ন ও অগগসতর শররষর পরপরছ সদরত হরব। এ লকদ
অজর রন সশককরদর ভজ সমকগ খজবই গরতরসণ র । পময়র বরলন,  চটগগম সসসট করররগররশন সশকগরক সরবরগচ
গরত সদরয় সশকগর গনগত মগন উনয়ন, সশকগ পসতষগন বতসদ, রগবল সশফট চগলজ, করলজ সসখদগ বতসদ,
কগসরগসর সশকগ পসতষগন পসতষগ, কসমউটগর সশকগর পসগর, নগসর ও সমরওয়গইফগররর পসশকন পদগন,
পহলথ এন পটকরনগলসজ এবস পহগসমও করলরজর মগধদরম সচসক সকৎ  সতসষ করগর পয়গস চগলগরনগ হরচ।
১৩ জজন ২০১৪সখ:  শকবগর সকগরল সরতগকজ ন মসহলগ করলরজর অধদরকর পনতত রত সশককবতন চটগগম
সসসট করররগররশরনর পময়ররর সগরথ সগকগরত এরল পময়র এসব কথগ বরলন। এ সময় অধদক জসরনগ
আকগর অধদগরকরদর মরধদ পসসলনগ আকগর,  পতগহসমনগ সগরহদগ আকগর,  সজকরদব রদ,  পমগ.  মসহউসদন,
পমগ. সদদগরল আলম, শগসমমগ নগসগরস, নগজসল শসফক, সরয়গ রবগইত, বনগনর দত পমজখ মতসবসনমরয় অসশ
পনন। 
মতসবসনমরয় পময়র বরলন, নগরররগ আজ পদশ ও জগসতর কণরধগর। বগসলগরদশ সরকগর নগরররদর কমতগয়ন
ও সগবলমর সহরসরব গরড় পতগলগর পয়গস চগসলরয় যগরচ। সশকগথরররদর মরধদ ছগতররদর জনদ সবরশষ সজরযগগ
সজসবধগ পদয়গ হরচ। সতসন মসহলগরদর সজসশকগ অজর রন সরচতন করগর উরর গরত পদয়গর জনদ সশককরদর
ররগমশররদন। 

 



চটগগম- ১৪ জজন ২০১৪সখ:
২নস জগলগলগবগদ ওয়গররর র খগল, নগলগ,
রগসগঘগট রসরদশরন কররলন পময়র

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ১৪ জজন ২০১৪সখ: শসনবগর দজরজরর
নগররর ২নস জগলগলগবগদ ওয়গররর র খগল,  নগলগ-নদর মগ,  রগসগঘগট সমসহ সররজসমরন ঘজরর ঘজরর রসরদশরন
কররন। এসময় সতসন সগনরয় অসধবগসররদর সগরথ মতসবসনময় কররন। তজ ফগনর পরগরস সগরবক কসমশনগর
মরহম রগজগ সময়গর বগড়ররত অনজসষত হয় এ মতসবসনময় সভগ। সভগয় পময়র তজ ফগনর পরগররর রগরশর
টজ মগর ঘর ছড়গর পসতররগধ পদয়গল সনমরগণ এবস খগল পশস করর কগলগর রজল রযরন সসরযগগ করর পদয়গর
পঘগষনগ পদন। পময়র সবঠরক সনবরগহর পরকপশলর কগমরল ইসলগমরক খগল এবস পসতররগধ পদয়গল সনমরগরণর
পগক কলন বদয় সনণ রয় করর অসবলরম কগজ শর করগর সনরদর শ পদন। পময়র বরলন,  খগল,  নগলগ-নদর মগয়
সগনরয় অসধবগসরগন অরচতনভগরব আবজর নগ পফরল ভরগট করর রগসন চলগচরল পসতবনকতগ সতসষ করর।
ফরল জলগবদতগ সতসষ হয়। সনধরগসরত রগসসবন,  আবজর নগর করনইনগর থগকগর ররও পযখগরন পসখগরন
আবজর নগ পফরল নগগসরক জরবরন দসরভর গগ সতসষ করগ হরচ,  যগ কগমদ নয়। সবঠরক উরসসত নগগসরকরদর
পময়র এ সবষরয় সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। মতসবসনমরয় নগগসরকগন খগরল,  সবরল,  নগলগ-নদর মগয়
আবজর নগ নগ পফলগর পসতশসত পদন এবস এ সবষরয় নগগসরক সরচতনতগ গরড় পতগলগর আশগস পদন।
সবঠরক পমগ. শগহজগহগন সহ গনদমগনদ বদসকবগর মতসবসনময় কররন। 

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম   

 


