
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১৫ জজন ২০১৪সখ:

রসশম নগসসরগবগদ আবদজল হগসকম সসসট করররগররশন
সকনগর গগরটর ন এর নতজ ন ভবন উরদগধন কররলন পময়র

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলরছন, সশকগ খগরত বছরর ৩২
পকগসট টগকগ খরচ হয়। তনরধধ সসসট করররগররশন ১৮ পকগসট টগকগ ভজ তর কক সদরয় যগরচ। পময়র বরলন,
আধজসনক পযজসক সনভর র সশকগয় সজসশসকত নগগসরক গরড় পতগলগর লরক সসসট করররগররশন সজ ল ও
করলরজ নতজ ন নতজ ন ভবন সনমরগণ কররছ। সতসন বরলন,  ২০১৪ সশকগবরর পথরক রপবর বগকসলয়গ সসসট
করররগররশন বগসলকগ উচ সবদধগলয়রক মসহলগ করলরজ,  পরলওরয় হগসরগতগল করলগনক সসসট করররগররশন
উচ সবদধগলয়রক করলরজ এবস পহগরসন আহমদ পচচধজরক সসসট করররগররশন উচ সবদধগলয়রক করলরজ
উনকত করর সশকগর সজরযগগ পসগসরত করগ হরয়রছ। সতসন বরলন,  সসসট করররগররশন ১সট সবশসবদধগলয়,
১৬সট করলজ,  ২৫ সট বগসলকগ সবদধগলয়,  ৮সট বগলক সবদধগলয়,  ১৩সট বগলক-বগসলকগ সবদধগলয়,  ৮সট
পগথসমক ও সকনগরগগরটর ন,  ১সট সশকক পসশকণ ইনসসসটউট,  ১সট সথরয়টগর ইনসসসটউট,  ৬ সট
কসমউটগর ইনসসসটউট রসরচগলনগ কররছ। ১৫ জজন ২০১৪সখ.  রসববগর সকগরল নগরকর ১২ নস
সরগইরগড়গ ওয়গররর র রসশম নগসসরগবগদ আবদজল হগসকম সসসট করররগররশন সকনগরগগরটর রনর নব সনসমরত
ভবন শভ উরদগধন উরলরক আরয়গসজত সজসধ সমগরবরশ পধগন অসতসথর ভগররণ পময়র এ সব কথগ
বরলন। ৬ তলগ ফগউরনশন সহ  সদতল ভবনসট সনমরগরণ ৮৭ লক ৫০ হগজগর টগকগ করররগররশরনর রগজস
খগত হরত খরচ করগ হরয়রছ। সফতগ পকরট,  ফলক উরনগচন ও পমগনগজগরতর মগধধরম পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজজর আলম নব সনসমরত ভবরনর শভ উরদগধন কররন। সজসধ সমগরবরশ সভগরসতত কররন ১২
নস সরগইরগড়গ ওয়গরর  কগউসনলর আলহগজ বগবজল হক। এরত অনধরদর মরধধ আরলগচনগ কররন মসহলগ
কগউসনলর এররভগরকট পররহনগ পবগম রগনজ, পময়ররর একগন সসচব পমগ. মনজজরল ইসলগম, সজ রলর দগতগ
সদসধ বদরল হক,  চসসক ততগবধগয়ক পরকচশলক পমগ.  রসফকজ ল ইসলগম,  সগনকয় সমগজরসবক হগজক
আবদজস সগতগর,  সনজগমজল হক,  নজরল আসমন কগলজ,  আবদজল গসন সরর গর।সববগত বকবধ রগরখন
সমগজরসবক সগরবর আহমদ। মরঞ উরসবষ সছরলন সমগজরসবক রসফক আহমদ,  ছগরলহ আহমদ,
আসমনজল হক, সদদগরল হক, নগসছর আহমদ,আবদজল মগনগন, আবদজল কগরদর পকগমগনক, আবদজল কগরদর,
আবদজল পমগতগরলব। শররত রসবত পকগরআন পথরক পতরলগয়গত কররন মগওলগনগ মজসজবজর রহমগন ও
অনজষগন উরসগরন কররন অত সকনগর গগরটর ন সজ রলর অধধক শকমসত কসকন দগশ। পময়র নবসনসমরত
ভবনসটর পসত কক ঘজরর ঘজরর পদরখন। উরলখধ পয,  অত ভবনসটর পসত পফগর ৩ হগজগর ১০০ বগরফজ ট।
পসগব, রগয়খগনগ, সজররয় রগসন, আরলগ-বগতগরসর সজবরনগবস এরত ররয়রছ। অত সকনগর গগরটর রন ১৩ জন
সশকক কমররত আরছ। নগসরগসর পথরক ৫ম পশসণ রযরন ২৬০ জন সশকগথরক চলসত বছরর অধধয়ন কররছ।
সর এস সস ররককগ ২০১৪ এ ২৪ জন সশকগথরক অসশ পনন, তনরধধ ২২ জন অ+ পররয় কক তকগযর হরয়রছ।
পধগন অসতসথ সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  উনয়রনর ধগরগবগসহকতগ সসসট
করররগররশরন অবধগহত আরছ। ২০১০-২০১৪ অথর বছরর চটগগম সসসট করররগররশন পগয় ৬ শত পকগসট
টগকগর উনয়ন কগযরকম রসরচগলনগ করররছ। সতসন বরলন,  সনবরগচনক এশরতহগরর পদয়গ পসতশসতর
অরনকগসশ রপরণ করগ হরয়রছ। সতসন বরলন,  উনয়রন পকগন দল-মত রগথরকধ পনই। সরগইরগড়গ ওয়গররর
২০১৩-২০১৪ অথর বছরর এসরসর ও পথগক বরগর সমরল পগয় ৮ পকগসট টগকগর উনয়ন কগজ চলমগন
ররয়রছ। পময়র বরলন,  চটগগম অথরনকসতর পগণরকন। চটগগরমর উনয়ন মগরন পদরশর উনয়ন।
চটগগমবগসকর কগসঙত উনয়রন সতসন দল-মত সনসবররশরর সকলরক ঐকধবদ থগকগর আহবগন জগনগন।
সতসন বরলন,  ২০১৩-২০১৪ অথর বছরর চটগগম পথরক পগয় ৩৫ হগজগর পকগসট টগকগ রগজস সরকগররর
পকগরগগগরর জমগ হরয়রছ। ১৯৯৫ সরনর পডরনজ মগষগর পধগন কগযরকরক নগ করগয় দজদখ পকগশ করর বরলন,
এ মগষগর পধগন কগযরকরক হরল জলগবদতগ অরনকগসরশ করম পযত। পময়র বহরগরহগরটর বগরই রগড়গ পথরক
কণরফজ লক পমগহনগ রযরন খগল খনন অনজরমগদন পতধগশগ করর বরলন,  এ খগলসট খনন করগ সমব হরল
জলগবদতগ বহলগসরশ করম যগরব। 

(পপস সবজসপ)
চটগগম- ১৫ জজন ২০১৪সখ:

আউটগর পসসরয়গরমর বককরমলগয় আরলগচনগ সভগ
 



চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত মগসবধগসর বককরমলগ ও আরলগচনগ সভগ নগরকর আউটগর
পসসরয়গরম চলরছ। ১৫ জজন ২০১৪ সখ:  রসববগর ১১ তম সদবরস বককরমলগ মরঞ অনজসষত আরলগচনগ
সভগয় সভগরসতত কররন ১৫নস বগগমসনরগম ওয়গরর  কগউসনলর পমগ.  সগয়গস উসরন। এরত পধগন
অসতসথ সছরলন কসব ও চটগগম সগসবগসদক ইউসনয়ন সভগরসত এজগজ ইউসজফক। পধগন আরলগচক
সছরলন বকর মজসকরযগদগ ও কলগসমষ সগখগওয়গত পহগরসন মজনজ। সগগত বকবধ রগরখন চটগগম সসসট
করররগররশরনর পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহমদ শহকদজলগহ। মরঞ চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহক
কমরকতর গ আলক আহরমদ উরসসত সছরলন। 
পধগন অসতসথ কসব ও সগসবগসদক এজগজ ইউসজফক বরলন, জনসসখধগ বকসদ ও নগরগয়রনর কগররণ বনভপ সম
ধসস হরচ। সতসন বরলন,  বকক ধসস করগর কগররণ জকব-ববসচরতর সবলজসপ হরচছ। সসরসকত বনগঞল
বগসণসজধক  কগরজ বধবহগররর কগররণ গগছ ধসস হরচ।  সতসন আররগ বরলন,  বন রককরদর দপনরকসতর
কগররণ বকক সনধন হরচ। কসব এজগজ ইউসজফক বরলন,  জকবন কসতকর কগবরণ গগরছর খগদধ। অথচ
পগণককজ রলর জকবন রকগর জনধ বকক ধসস করগ হরচ। শধজ তগই নয়, বকরকর অভগরব রগহগড় ধস হরচ।
জলবগয়জর পভগরব সমজদ রকরষর উচতগ বগড়রছ। দপরযরগগ দপসবররগক পথরক রকগ ও জকবন রকগয় আমগরদর
সকলরক গগছ লগগগরত হরব,  রসররবশ বগবচগরত হরব। কলগসমষ ও মজসকরযগদগ সগখগওয়গত পহগরসন মজনজ
বরলন, মগনজররর কগররণ পকক সত সবরযরয় হরচ। সবসটশরগ নকল চগররর পচলন করর পকক সতর উরর আঘগত
পহরনসছল। সতসন বরলন, পসই ১৭৭৯ সরনর রর পথরক আরজগ অবসধ পকক সতর ভগরসগমধ সফরর আরসসন।
জনগব মজনজ বরলন,  ফরল সবর,  সবসজরত সবর,  বররফ সবর,  রগসনরত সবর সমসশরয় মগনজররদর খগওয়গরনগ
হরচ। যগরগ পকক সতরক ধসস কররছ,  ফরমগসলন নগমক সবর খগওয়গরচ তগরগ পগণককজ রলর দজরমন। জনগব
মজনজ বরলন, মগতগ-সরতগ-সশককরদর পচরয় এরদরশর রগজননসতক কমরকরগ তগরদর পনতগর কথগ পবসশ শরন
তগই অনজররগধ কররবগ রগজননসতক পনতক তরক তগরদর অনজসগরকরদর গগছ লগগগরনগর সনরদর শ সদরত। সতসন
বরলন, রসলসথন সনসরদ অথচ রসলসথরনর অবগধ বধবহগররর কগররণ রসররবরশর সবরযরয় হরচছ। সতসন জকব
ববসচত রকগ, জকবন রকগ ও রসররবশ বগবচগরনগর জনধ সনজ সনজ সগরথর সকলরক গগছ লগগগরনগর ররগমশর
পদন।   

(পপস সবজসপ)
চটগগম- ১৫ জজন ২০১৪সখ:

চটগগম সসসট করররগররশরনর উরদধগরগ সসসট মধগসজরসট নগসজয়গ সশসররনর পনতক রত মহগনগর এলগকগয়
ভগমধমগন আদগলত রসরচগসলত হয়। আদগলত রসরচগলনগকগরল পকগরতগয়গলক থগনগধকন আনরসকলগস
বসকরহগট সবট এলগকগয় অসগসধকর পনগসরগ রসররবরশ খগবগর পসত,  রসররবশন ও পময়গদ উতকণর দবধগদক
বধবহগর করগর কগররণ সনউ মসদনগ পহগরটল এন পরষজ ররনরক ১৫ হগজগর,  সনউ তগসনয়গ পহগরটল এন
পরষজ ররনরক ১৫ হগজগর ও শগহকন পহগরটলরক ১০ হগজগর টগকগ সহ সবররমগট ৪০ হগজগর টগকগ জসরমগনগ
করগ হয়। 
অসভযগনকগরল সসসট করররগররশরনর সসসশষ সবভগগসমপরহর কমরকতর গ-কমরচগরকগন,  পকগরতগয়গলক থগনগ,
সসএমসর রজসলশ মধগসজরসটরক সহগয়তগ কররন। 

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম  
 

 


