
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১৭ জজন ২০১৪সখ:

সসসট করররগররশরনর সনবরগচরনর চগর বছর উদদগসরত

১৭ জজন ২০১৪সখ:  মঙলবগর সছল চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র ও কগউসনলর
সনবরগচরনর ৪রর বছর রপসতর র সদন। এসদরন চটগগম সসসট করররগররশরনর উরদদগরগ দজরজরর হযরত
শগহ আমগনত খগন (রর)  মগজগর পজয়গরত,  খরত পকগরআন,  সমলগদ মগহসফল ও সবরশষ
পমগনগজগত  অনজসষত হয়। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম সকগরল রসবত
ফজররর নগমগজ আদগয় করর মগ-বগবগর কবর পজয়গরত কররন। পমগসফগ হগসকম ভবরন রসবত
খরত পকগরআন,  সমলগদ মগহসফল ও পমগনগজগরত অসশ পনন। ররর তগর বগসভবরন আগত
দললয় পনতগ কমরল , শভগনজধদগয়ল, সবসভন পশনল ও পরশগর বদগসকবরগরর সগরর শরভচগ সবসনময়
কররন। সকগল ১০.৩০টগয় পময়র চটগগম সসসট করররগররশরন অসফস কররন। এ সময়
করররগররশরনর কমরকতর গ কমরচগরল,  সস সব এ,  নন সস সব এ পনতত বতন পময়ররক ফজ রলল
শরভচগয় অসভননন জগনগন। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম দগপসরক কগজ
পশরষ দজরজর ১২.৩০টগয় কগউসনলর ও চসসক কমরকতর গরদর সগরর সনরয় হযরত শগহ আমগনত
খগন (রর)  মগজগর পজয়গরত কররন। সতসন কগউসনলর,  রগজননসতক পনতত বতন,  সগমগসজক ও
সবসশষ বদসকবগর সহ হযরত শগহ আমগনত খগন (রর)  মগজগররর জনদ একসট সগলগর পদগন
কররন। সগলগর গহন কররন মগজগর রসরচগলনগ কসমসট।
পময়র ও কগউসনলর গন মগজগর ও মগজগর মসসজরদ পজগহররর নগমগজ আদগয় কররন। ররর
রসবত সমলগদ মগহসফল ও অনজসষত হয়। পমগনগজগত রসরচগলনগ কররন মগওলগনগ পমগ. আবজল
হগরসম। পমগনগজগরত পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম, সব এন সর চটগগম মহগনগর
সহ-সভগরসত আলহগজ শগমসজল আলম,  সগধগরন সমগদক ডগ.  শগহগদগত পহগরসন,  পকনলয়
সনবরগহল কসমসটর সদসদ মগহগবজবজর রহমগন শগমলম,  সহ-সভগরসত আবজ সজসফয়গন,  এম এ
আসজজ,  জগকগসরয়গ পসসলম,  পমগ.  হগরন জগমগন,  আরনগয়গর পহগরসন সলরজ,  আয়জব খগখন,

এসকগনর সমজর গ, পসগহরব পকগমগনল, এড. এস ইউ এম নজরল ইসলগম, সগসবগসদক জগরহদজল
কসরম কসচ, কগজল পমগ. পবলগল, ইয়গসছন পচচধজরল সলটন, কগউসনলর ও রদগরনল পময়র লগয়ন
পমগহগমদ পহগরসন,  পচচধজরল হগসগন মগহমজদ হগসসন,  সনয়গজ পমগহগমদ খগন,  জগহগঙলর আলম
পচচধজরল,  পমগহগমদ আজম,  ইসমগঈল বগলল,  এম এ মগরলক,  সদদগরর রহমগন লগভজ ,  ইয়গসছন
পচচধজরল আশ,  জহর লগল হগজগরল,  এ পক এম জগফরল ইসলগম,  মরনগয়গরগ পবগম মসন,

শগহগনজর পবগম, চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহল কমরকতর গ আলল আহরমদ, পময়ররর
একগন সসচব পমগহগমদ মনজজরল ইসলগম,  পধগন সশকগ কমরকতর গ মজহমদ শহলদজলগহ,  পধগন
রগজস কমরকতর গ আহরমদজল হক,  সগরবক পধগন পরকচশলল পমগখতগর আলম,  পধগন সহসগব
রকন কমরকতর গ সগইফজ সদন,  উর-সসচব সগইফজ সদন মগহমজদ কগরতবল,  পধগন রসরচন কমরকতর গ
পশখ শসফকজ ল মনগন সসসদকল,  ততগবধগয়ক পরকচশলল এয়গকজ ব নবল,  আরনগয়গর পহগরসন
রসফকজ ল ইসলগম,  পমগ.  মগহফজ জজল হক,  সনবরগহল পরকচশলল পমগ.  আবজ ছগরলহ,  কগমরল
ইসলগম,  জনসসরযগগ কমরকতর গ পমগ.  আবদজর রসহম,  সস সব এ সভগরসত পদগস পমগহগমদ,  নন
সস সব এ সভগরসত ও সগধগরন সমগদক যরগকরম  কগজল আবজ ততয়ব,  সগইফজ ল ইসলগম,

মনজ সময়গ ও কগনজ লগল নগর সহ কগউসনলর ও দললয় পনতত বতন। এছগড়গও ধমরলয় এ অনজষগরন
পময়র মরহগদরয়র আতলয় সজন ও শভগকগসখলরগও উরসসত সছরলন। পমগনগজগরত সবগত ৪
বছর চটগগম সসসট করররগররশন সফলভগরব রসরচগলনগর জনদ শকসরয়গ আদগয় করগ হয়।
তগছগড়গ পদশ ও জগসতর উনসত, সমতসদ, সসসট করররগররশরনর মঙল কগমনগ করগ হয়।
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