
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)
চটগগম- ১৬ জজন ২০১৪সখ:

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ জজন নগরররত পময়ররর
ইফতগর ও পসরহরর সগমগর সবতরণ

১৫ জজন ২০১৪সখ.  রসববগর সননগয় পমগসফগ-হগসকম ভবরন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম নগররর ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ নস ওয়গররর র কগউসনলর ও তত ণমমল
রগজননসতক পনতত বতরনর সগরথ মতসবসনময় কররন। মতসবসনমরয় সতসন আসন রসবত রমজগন উরলরক পরগজগদগর দজদসরদর
জনন ইফতগর ও পসরহরর সগমগর সবতররণর অসভপগয় বনক কররন। পময়র বরলন, আলহগজ পমগসফগ-হগসকম ওরয়লরফয়গর
ফগউরনশন আমগরদর রগসরবগসরক ফগউরনশন। পসতবছররর ননগয় এবগররর রমজগরন আমরগ গররব দজদসরদর রগরশ দগদড়গরত
চগই। পময়র বরলন,  রগসরবগসরক এ কমরসমসচ সমমণর ধমররয় দতসষরকগণ পথরক আলগহতগয়গলগর সনসষ সবধগরনর লরক। দগন-
খয়রগত ও গরররবর হক আদগরয়র পকরত পকগন রগজননসতক অসভলগষ থগকরত রগরর নগ। সতসন বরলন,  কগউসনলর ও
সগনরয় রগজননসতক বনসকবগর ও সগমগসজক বনসকবরগরর সগসবরক সহরযগসগতগয় পকত ত দজদস পরগজগদগররর মরধন ইফতগর ও
পসরহরর সগমগর সবতরণ সজষজ ভগরব কররত চগই। মতসবসনমরয় ১৪সট ওয়গররর র উরসসত সকরল পময়ররর ধমররয় এ কগরজ
সহরযগসগতগর আশগস পদন। 
মতসবসনমরয় পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  ২২ জজন রসববগর নগররর ৯ ও ১০ নস ওয়গররর র ইফতগর
সগমগর সবতররণর মগধনরম শভ উরদগধন হরব এবস ২৩ পথরক ২৫ জজরনর মরধন সকগল পথরক সননগ রযরন রযরগয়করম নগররর
৪১সট ওয়গররর  পগয় ৪০ হগজগর দজদস পরগজগদগররদর মরধন ইফতগর ও পসরহরর সগমগর সবতরণ করগ হরব। মতসবসনময় সভগয়
সভগরসতত কররন ৯ম জগতরয় সসসরদর সসসদ সদসন রদপগথরর সবসশষ রগজননসতক বনসকত আলহগজ সগমসজল আলম।
মতসবসনময় কররন কমগনগর শগহগবউসদন, কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন, সদদগরর রহমগন লগভজ , পমগ. ইসমগইল বগসল,
ইয়গসছন পচচধজরর আশ,  পমগহগমদ ততয়ব,  এ.পক.এম জগফরল ইসলগম,  সবসশষ রগজননসতক বনসকত হগরন জগমগল,  পমগ.
আবগস রসশদ,  আলহগজ মসহউসদন,  সগরনগয়গর আলর সগনজ,  আলর আবগস,  আলগউসদন আলর নজর,  আকতগর খগন,
রসফকজ ল হগসগন সমনজ, হগজর পবলগল, মঞজর আলম মঞজ, এম.আই পচচধজরর মগমজন, সনজগম উসদন, আবজল কগলগম, আইয়জব
খগন ও সগরহদ আকবর সহ অননরগ। 

চটগগম- ১৬ জজন ২০১৪সখ:

১৭ জজন চটগগম সসসট করররগররশন পময়র ও কগউসনলর সনবরগচরনর
৪থর বছর রমসতর রত খরত পকগরআন ও সমলগদ মগহসফল

২০১০ সরনর ১৭ জজন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র ও কগউসনলর ররদ সনবরগচন অনজসষত হয়। ১৭ জজন ২০১৪সখ.
মঙলবগর ৪থর বষররমসতর  হরব। সসসট করররগররশন সনবরগচরনর ৪থর বছর রমসতর  ও ৫ম বরষর রদগররন উরলরক ১৭ জজন ২০১৪সখ.
মঙলবগর দজরজর ১ টগয় নগররর আনরসকলগ ওয়গরর স হযরত শগহ আমগনত খগন (রগদ)  মগজগরর রসবত খরত পকগরআন,
সমলগদ মগহসফল ও সবরশষ পদগয়গ অনজসষত হরব। ধমররয় এ অনজষগরন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ
মনজজর আলম উরসসত থগকরবন। 

চটগগম- ১৬ জজন ২০১৪সখ:
পময়ররর পশগক

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ১নস দসকণ রগহগড়তলর ওয়গরর  সবএনসর’র
সভগরসত ও বরর মজসকরযগদগ আহমদ খসলল এর মততজ নরত গভরর পশগক ও দজদখ পকগশ করররছন। সতসন ১৬ জজন ২০১৪সখ.
পসগমবগর এক পশগক বগতর গয় মরহরমর ররহর মগগরফরগত ও পশগক সনপ রসরবগর রসরজরনর পসত সমরবদগন জগনগন। 

চটগগম- ১৬ জজন ২০১৪সখ:

১২পকগসট টগকগ বনরয় সনমরগণগধরন পমসরনগসর সড়ক রসরদশরন কররলন পময়র

দসকণ চটগগমবগসররদর নগরররত আসগ-যগওয়গর সজসবধগরথর কণরফজ লর নদরর তরর পঘ দরষ চটগগম সসসট করররগররশন সফসরঙর
বগজগর ওয়গরর স বরজ ঘগট পথরক শগহ আমগনত বরজ রযরন ১.৩০ সকরলগসমটগর লমগ, ২৮ ফজ ট চওড়গ আর সস সস সড়ক ও
৪ সট নতজ ন বরজ সনমরগণ কররছ। এসরসর’র অথরগয়রন পগয় ১২ পকগসট টগকগ বনরয় এ গরতরমণ র সড়কসটর সনমরগণ কগজ
 



চলমগন আরছ। চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ১৬ জজন ২০১৪সখ. পসগমবগর দজরজরর
সররজসমরন পমসরনগসর সড়ক সনমরগণ কগজ পদখরত যগন। সতসন সড়রকর সনমরগণ কগজ ঘজরর ঘজরর পদরখন। এ সময় কগউসনলর
হগজর নজরল হক,  ততগবধগয়ক পরকচশলর এয়গকজ ব নবর,  আরনগয়গর পহগরসন,  সহকগরর পরকচশলর বসশর আহমদ এবস
সঠকগদগরর পসতষগরনর ঈমগম পহগরসন অননরদর মরধন উরসসত সছরলন। 
পমসরনগসর সড়ক রসরদশরনকগরল পময়র সনমরগণ কগরজর গণগত মগন সঠক পররখ সনধরগসরত সমরয় কগজ পশষ করগর জনন
সসসশষ সঠকগদগরর পসতষগন ও দগসয়তপগপ পরকচশলররদর সনরদর শ পদন। পময়র রসরদশরনকগরল বরলন,  দসকণ চটগগরমর
জনগরণর যগতগয়গরত সতষ দজরভর গগ লগঘরব এ পমসরনগসর সড়ক সনমরগণ করগ হরচ। সতসন বরলন,  শগহ আমগনত বরজ পথরক
সমস বগহন বরজ ঘগট হরয় শহরর সহরজই পরবশ এবস দসকণ পজলগয় যগতগয়গত কররত রগররব। ফরল সগধগরণ মগনজষ
উরকত ত হরব এবস বনবসগ-বগসণজন তরগসনত হরব। সতসন বরলন, এ সড়ক সনমরগরণর ফরল চটগগম নগর পথরক দসকণ চটগগরম
আসগ-যগওয়গর রথ সজগম হওয়গর সগরথ সগরথ দসকণ চটগগরম সবসনরয়গগ ও বনবসগ-বগসণরজনর পসগর ঘটরব। পময়র চটগগম
সসসট করররগররশরনর পযগগগরযগগ বনবসগ উনয়রন আররগ সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। 

(পপস সবজসপ)
চটগগম- ১৬ জজন ২০১৪সখ:

আউটগর পসসরয়গরমর বতকরমলগয় আরলগচনগ সভগ

তদসনক রমবররকগরনর রসরচগলনগ সমগদক জসসম উসদন পচচধজরর বরলরছন গগছ মগনজরষর পগণ। গগছ কগটরল গগছ লগগগরত
হরব। সতসন বরলন,  গগরছ টগকগ ধরর। এ পসরঙ ভগররতর উদগহরণ সদরয় বরলন,  পস পদরশ রগসগর দজইরগরশ ১ লক
সকরলগসমটগরর ২ শত পকগসট গগছ লগসগরয় সগমগসজক বনগয়ন করর করয়ক শত যজবরকর কমর সসসগন করর সদরয়রছ। জনগব
জসসম উসদন পচচধজরর বরলন,  বগসলগরদশ সরকগরও সগমগসজক বনগয়ন কররছ,  আমরগ ও রগসর সকরল সমরল সগমগসজক
বনগয়ন গরড় তজ লরত। রমরবরকগরনর এ সমগদক বরলন,  মগনজষরক সজগগ কররত হরব,  রসররবশ উসনত কররত হরব এবস
রগহগড় কতর ন বন কররত হরব। সতসন বরলন,  সকরল সমরল রসররবশ রকগয় এসগরয় এরল জলবগয়জর রসরবতর ন পরগধ করগ
যগরব। 
১৬জজন ২০১৪সখ:  পসগমবগর সবরকরল নগররর আউটগর পসসরয়গরম চটগগম সসসট করররগররশন আরয়গসজত মগস বনগসর
বতকরমলগর আরলগচনগ মরঞ অনজসষত আগরলগচনগ সভগয় পধগন অসতসথর বকরবন সতসন এসব কথগ বরলন। আরলগচনগ
সভগয় সভগরসতত কররন চসসক সগসনসবষয়ক ষনগসনস কসমসটর সভগরসত ও কগউসনলর সগইরয়দ পগগলগম হগয়দগর সমনজ ।
এরত পধগন আরলগচক সছরলন মজসকরযগদগর সনগন চটগগম সবশসবদনগলয় উসদদ সবজগন সবভগরগর সহকগরর অধনগরক পমগ.
ওমর ফগরক রগরসল। আরলগচনগ কররন সগসবগসদক ও রসররবশ সসগঠক শসরফ পচচহগন, কগউসনলর সমরসস আনজজমগন
আরগ, এ এফ কসবর আহমদ মগসনক ও সরগইরগড়গ করলরজর অধনক রওশত আরগ পবগম। সগগত বকবন রগরখন চসসক
পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহগমদ শহরদজলগহ।
পধগন বকগ চটগগম সবশসবদনগলরয়র উসদদ সবজগন সবভগরগর সহকগরর অধনগরক পমগ.  ওমর ফগরক রগরসল বরলন,
বগসলগরদরশর ঔষসধ গগছ সবসলন হরত বরসরছ। রগহগরড়,  জঙরল ঔষসধ গগছ খজরজ রগওয়গ দজষর। সতসন বরলন,  পদরশর
উরকজ ল রকগয় উরকজ লরয় বনগয়ন পজগড়দগর কররত হরব। জনগব রগরসল সমজদ রতরষর উচতগ পবরড় যগওয়গর সবষয়সট
উরলখ করর বরলন,  তবসশক উষতগর কগররন তগরমগতগ বগড়রছ,  রসররবরশর সবরযরয় পররক আনরছ। রসররবশ সবরযররয়র
কগররন আরমসরকগর মত  পদশও পগকত সতক দমরযরগগ পথরক রকগ রগরচ নগ। সতসন কগবরন সনদসরণ বরন রসররবশ বরন রসররবশ
রকগয় গগছ লগগগরনগর আহবগন জগনগন। আরলগচক রসররবশ সসগঠক শররফ পচচহগন বরলন, বতক সনধন বন কররত হরব।
রগহগড় রকগ কররত হরব। পসতসট রগহগরড় সগমগসজক বনগয়ন কররত হরব। সতসন সনমরগনগধরন ও নতজ ন সনসমরত সকল সড়রক
এবস সড়ক দররর গগছ লগসগরয় রসররবশ রকগর আহবগন জগনগন।

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম   

 


