
 
চটগগম সসসট করররগররশন

জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১৭ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ১৭ এসপল ২০১৪ সখ.  দজরজরর তগর দপরর নগররর
সরয়গজউসদন বগজগর বসণক সসমসত ও কগকচগবগজগর আড়তদগর কললগণ সসমসতর কমরকতর গ ও সদসলরদর সগরথ আবজর নগ
বলবসগরনগ সসকগন সবষরয় মতসবসনময় কররন। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম পদগকগনদগর ও বলবসগয়ররদর
সহরযগসগতগয় সরয়গজউসদন বগজগর ও এর আশরগশ এলগকগরক আবজর নগ বলবসগরনগর পকরত পরগল মরডরল রসরণত করগর
পসগব পদন। সতসন পদগকগনদগর ও বলবসগয়ররদর সগসবরক সহরযগসগতগয় আবজর নগ অরসগররণ সকছজ  পসগবনগ তজ রল ধররন। সতসন
বরলন, পহরনসলস সজসবধগসহ পগসষরকর করনইনগর পসতসট পদগকগরনর সগমরন থগকরব। করনইনগররর গগরয় সসসট করররগররশরনর
মরনগগগম সহ সসসট করররগররশরনর নগম পলখগ থগকরব। পদগকগনদগর ও বলবসগয়রগন সনজ সনজ দগসয়রত পগসষক করনইনগরর
আবজর নগ পফলরব। করররগররশরনর দগসয়তপগপ রসরচন সবভগগ ভলগন গগসড়র মগধলরম পসতসদন করনইনগর সসগহ করর
আবজর নগ অরসগরন কররব। ২০০ সট করনইনগর সসসট করররগররশন সরবরগহ কররব বগকর করনইনগর পদগকগনদগর সসমসত
বলবসগ কররব। সতসন বরলন, পকগন ধররনর আবজর নগ সরয়গজউসদন বগজগররর অভলনরর বগ বগসহরর পকউ পফলরত রগররব নগ।
করররগররশরনর সনরগরতগ পমগবগইল টরম অত বগজগর এলগকগ পসতসনয়ত রসরদশরন করর আবজর নগ বলবসগরনগ সনয়নণ কররব।
ররহলগ পম পথরক সরয়গজউসদন বগজগর এলগকগয় এ বলবসগ কগযরকরর হরব। ববঠরক পময়র সকল বলবসগয়র ও পদগকগনদগররদর এ
রদসত অনজসররণর ররগমশর পদন। উরলখল পয,  কগকচগবগজগর ও আড়তদগর সহ সরয়গজউসদন বগজগরর এক হগজগর পদগকগন
পসতষগন সবদলমগন ররয়রছ। ববঠরক বসণক সসমসত ও আড়তদগর সসমসতর উরসসত পনতত বতন পময়ররর পসগরব একমত পরগষন
কররন। 
পময়র আসন রসবত রমজগন ও বষরগ পমমসজরম নগরররক আবজর নগ ও দজগরনমজক রগখগর জনল সসসট করররগররশরনর আবজর নগ
অরসগরণ কগরজ সহরযগসগতগ চগন। পময়র বরলন, কগকচগ বগজগররর আবজর নগ পফলগর কগররণ অরনরগচরণ সজ ল, পষশন পরগড,
জজসবলর পরগরড জনদজরভর গগ পরগহগরত হয়। এ দজরভর গগ সনরসরন পদগকগনদগর ও বলবসগয়র সমগজ আনসরক হরল নগররর আরগমর
জনগন উরকত ত হরব। মতসবসনময় ববঠরক বসণক সসমসত ও আড়তদগর সসমসতর পনতত বতন বচতনল গসল রগসগ সসসগর ও
নগলগ-নদর মগ পথরক মগসট ও আবজর নগ অরসগরণ এবস অত এলগকগয় পসবক বগড়গরনগর পসগব পদন। পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজজর আলম পদগকগনদগর ও বলবসগয়ররদর সগরথর রগসগ সসসগর ও নগলগ-নদর মগ পথরক মগসট ও আবজর নগ উরতগলন
করগর জনল সসসশষরদর তগ কসণকৎ  সনরদর শ পদন। এ সময় চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ,
পধগন রসরচন কমরকতর গ শসফকজ ল মগনগন সসসদকর,  সরয়গজউসদন বগজগর বসণক সসমসতর সভগরসত আলহগজ মজহগমদ
মগহবজবজল আলম,  সগধগরণ সমগদক এস.  এম.  এয়গকজ ব,  আড়তদগর সসমসতর সগধগরণ সমগদক এম সগইফজ দরন,  বসণক
সসমসত ও আড়তগদগর সসমসতর কমরকতর গ পমগ.  বগদশগ সময়গ,  রসশদ আহমদ,  পমগ.  কগমগল উসদন,  পমগহগমদ মহসসন,  পমগ.
জগরন আলম, আবজ বতয়ব, লকররদ দগশ, হগজর গসন সওদগগর, পমগ. জসসম উসদন, সজনরল কজ মগর পচমধজরর ও এম. আসলগম
উদরন সহ পদগকগনদগর ও আড়তদগর পনতত বতন উরসসত সছরলন। 

চটগগম- ১৭ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশন ‘চকবগজগর পরমর মগছজয়গ মগরকর ট’ নগরম একসট কগকচগ বগজগররক উনয়ন কমরসসসচর আওতগয় বহতল
ভবরন রসরণত কররত যগরচ। পগয় ৯ পকগসট টগকগ বলরয় এই কগকচগ বগজগর সনমরগন কগজ চগলজ ররয়রছ। অত কগকচগ বগজগররর
রজরগতন পদগকগনদগররদর রজনবরগসন করগর লরক ১৭ এসপল ২০১৪ সখ.  সকগরল চটগগম সসসট করররগররশরনর পক সব আবদজচ
ছতগর সমলনগয়তরন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম এক ববঠক কররন। ববঠরক
উরসসত পদগকগনদগরগন পময়ররর সনকট তগরদররক রজনবরগসরনর দগবর উতগরন কররন। তগরগ বরলন,  আমরগ কগকচগ বগজগর
পসতষগর রর পথরক বগজগরর বলবসগ রসরচগলনগ করর আসসছ। সসসট করররগররশন রজরগতন বগজগর পভরঙ নতজ ন ভবন সনমরগরনর
ফরল বলবসগয়ররদর কসত হরচ। তগরগ নতজ ন ভবরন পদগকগন বরগদ পদয়গর দগবর জগনগন। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর
আলম পদগকগনদগররদর যজসকসঙত দগবর রসরণ এবস তগরদররক সবসধ সবধগনমরত পদগকগন বরগদ পদওয়গর সবষয়সট সবরবচনগ করগর
আশগস পদগন পদন। ববঠরক চকবগজগর ওয়গডর  কগউসনলর সগইরয়দ পগগলগম হগয়দগর সমনজ , চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন
সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ,  পধগন রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক,  ততগবধগয়ক পরকমশলর আরনগয়গর পহগরসন সহ
পদগকগনদগরগন উরসসত সছরলন। 

চটগগম- ১৭ এসপল ২০১৪
চটগগম নগররর আবজর নগ দত ও যথগ সমরয় অরসগরন করর নগররর রসররবশ সজরকগর কড়গ সনরদর শ পদন চটগগম সসসট
করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম। ১৭ এসপল ২০১৪ সখ: বতহসসতবগর সকগরল পময়র দপরর রসরচন
সবভগগ, রজল শগখগ সহ সসসশষ সবভগগ ও শগখগ পধগন এবস দগসয়তশরলরদর এক ববঠরক পময়র এ সনরদর শ পদন। পময়র বরলন,
জনবল, গগড়র ও আনজষগসঙক যগবতরয় সগররগটর  থগকগর ররও সনয়সমত, যথগসমরয় ও দত গসতরত আবজর নগ অরসগরন নগ
হরল সসসশষ পকউ পরহগই রগরব নগ। সতসন বরলন,  পসবগধমরর এই পসতষগরনর পধগন ও গরতরসণ র দগসয়ত হরলগ আবজর নগ
অরসগরন ও রসরচন নগরর। সতসন বরলন,  আবজর নগ ও দসগরন পথরক নগগসরকরদর সজরকগর জনল নতজ ন নতজ ন গগড়র,
করনইনগর পমগভগর সহ বহ যনরগসত কয় করগ হরয়রছ। পকগন ধররনর আরসত উতগররনর পকগন সজরযগগ রগখগ হয়সন।
 



তগরররও যসদ কগররগর অবরহলগ ও গগসফলসতর কগররন যততত বগ সনধরগসরত ডগসসবরন ময়লগ আবজর নগ ররড় থগরক তগহরল
সসসশষ কমরকতর গ, রসরদশরক, সজরগরভগইজগর বগ দলরসত পকউ ছগড় রগরব নগ। পনগসরগ ও অরসরচন রসররবশ, নগলগ-নদর মগ
ভরগট,  সগররফইজ পডইরন,  ফজ টরগরত সড়কদররর পকগথগয় পকগন ধররনর আবজর নগ ররড় থগকরত রগররব নগ। পময়র সগফ
সরন কসররয় পদন পয, জনসগরথরর রসররনর আচররনর কগররন জনদসরভর গগ হরল তগর রসরনগম হরব করঠগর ও ভয়গবহ। ববঠরক
পময়র বরলন,  পযগগগরযগরগর সজসবধগরথর যগরদর যগরদর ওয়গররলস পসট পদয়গ হরয়রছ তগরদর ওয়গররলস পসট ২৪ ঘনগ অন
থগকরব। সতসন রসরচন, সবদজলৎ, পরকমশল সবভগগ সহ সকল জররর সবভগরগর পকরত এ সনরদর শ রগলরন বগধলবগধকতগর কথগ
সরন কসররয় পদন। পময়র বরলন,  পরয়গজরনর সময় ওয়গররলস পসট বন বগ পমগবগইল পফগন বন রগওয়গ পগরল সসসশষ
কমরকতর গ ও কমরচগরররক তগ কসণকৎ  ভগরব সবসধ পমগতগরবক বলবসগ পনয়গ হরব। পময়র আররগ বরলন, জন পসতসনসধ, কমরকতর গ-
কমরচগরর আমরগ সকরলই জনগরনর পসবক। স স দগসয়ত রগলন নগ করর পকউ যসদ জনদসরভর গগ সতসষ কররন তগরগ জনদজশমন
সহরসরব সচসহত হরবন। সতসন পজগতরনর কমরকতর গ ও কমরচগরর সকলরক স স দগসয়ত ও কতর বল সততগ ও সনষগর সগরথ সসঠক
ভগরব রগলরনর সনরদর শ পদন। ববঠরক পধগন সনবরগহর কমরকতর গ আলর আহরমদ,  সসসট মলগসজরসট নগসজয়গ সশসরন,  পধগন
পরকমশলর পমগখতগর আলম, পধগন রসরচন কমরকতর গ শসফকজ ল মগনগন সসসদকর, পধগন সহসগব রকণ কমরকতর গ নগরগয়ন চন
রগল, পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহমদ শহরদজলগহ, ততগবধগয়ক পরকমশলর এয়গকজ ব নবর, আরনগয়গর পহগরসন, রসফকজ ল ইসলগম,
রজল কমরকতর গ মরজর গ ফজলজল কগরদর ও  সহকগরর পরকমশলর যগসনক সজদরব বসগক সহ সবভগগরয় ও শগখগ পধগন গন উরসসত
সছরলন। 

সসবগদদগতগ
পমগ. আবদজর রসহম

 


