
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ১৮ জজন ২০১৪সখ:
চটগগম সসসট করররগররশন সনবরগচরনর ৪ বছর রপসরর  উরলরক ১৮ জজন ২০১৪সখ:  বজধবগর দজরজরর চটগগম
সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর দপরর কগউসনলররদর এক ববঠক
অনজসষর হয়। ববঠরক সবগর ৪ বছর সফলরগর সগরথ সসসট করররগররশন রসরচগলনগর জনন কগউসনলরগন
পময়ররক অসভননন জগনগন। রগরগ বরলন, নগনগন পসরকপ লরগ ও অথর সসকট সরতও পময়র সজরসরকসলর
ভগরব পককশরলর সগরথ সসসট করররগররশন রসরচগলনগয় সফলরগর সগকর রগরখন। রগরগ বরলন,  রগজস
আদগরয় গসরশশলরগ আনগয়ন ও আয় বধরক পকরলর মগধনরম আয় ববসদ করর কমরকরর গ-কমরচগরশরদর
মগসসক ৯ পকগসট টগকগ পবরন ভগরগ,  ১ পকগসট ৫০ লক টগকগ জগলগনশ,  ১ পকগসট টগকগ সবদজনৎ পদগন সহ
যগবরশয় উনয়ন কগজরক তরগসনর করগর কগররণ সসসট করররগররশন বরর মগরন উনয়রনর পরগল মরডরল
রসরনর হরয়রছ। কগউসনলরগন বরলন,  সসসট করররগররশন অনকগর পথরক আরলগরর এরসরছ। সচরগ-
জবগবসদহশরগর আওরগয় কগউসনলর ও কমরকরর গরগ। রগরগ বরলন,  গণরনগয়ন ও সগধশন মর পকগরশর
সজরযগগ সবসষ হওয়গয় সনবরগসচর পসরসনসধ ও পজগররনর কমরচগরশরদর মরধন আনসরক রসররবশ সবসষ হরয়রছ।
ববঠরক পময়র সগসবরক সহরযগসগরগর জনন কগউসনলররদর ধননবগদ জগনগন। ববঠরক রনগরনল পময়র লগয়ন
পমগহগমদ পহগরসন,  পচকধজরশ হগসগন মগহমজদ হগসনশ,  কগউসনলর পমগ.  সগয়গস উসদন,  মগহবজবজল আলম,
পমগহগমদ আজম, পমগহগমদ পসকগনর , এ পক এম জগফরল ইসলগম, ইয়গসছন পচকধজরশ আশ, পমগ. ইসমগইল
বগলশ, সদদগরল রহমগন লগভজ , মসহলগ কগউসনলর সমরসস আরজজ শগহবউসদন সহ কগউসনলরগন উরসসর
সছরলন। 
ববঠরক কগউসনলরগন রনগরনল পময়র লগয়ন পমগহগমদ পহগরসন, পচকধজরশ হগসগন মগহমজদ হগসনশরকও ফজ রলল
শরভচগ জগনগন। 

চটগগম- ১৮ জজন ২০১৪সখ:
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলরমর সগরথ রগর দপরর ১৮ জজন
২০১৪সখ. বজধবগর দজরজরর বগসলগরদশ নগরশ ও সশশ কলনগণ ফগউরনশরনর পনরব ববন পসকজনন সগকগৎ কররন।
সগকগরর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,  নগরশ ও সশশরগ সনভর রশশল রগরদর কলনগরণ
কগজ করগ মহরতর লকণ। সরসন বরলন,  অবরহসলর নগরশ ও সশশরগ জশবরনর ঝজ ঝসক সনরয় রগসগয়,
ফজ টরগরর,  সড়কদশরর,  বসসরর,  পরললগইরন,  রসররনক ভবরনর আসঙনগয় জশবন যগরন করর। অসশকগ-
কজ সশকগয়,  অনগচগর ও অবরহলগয় গরড় উরঠ রগরদর জশবন। নগরশ ও সশশ কলনগণ ফগউরনশন
অবরহসলর নগরশ ও সশশরদর রগরশ পথরক রগরদর জশবন মগন উনয়রন দগসয়ত রগলন কররল পদশ ও জগসর
উরকব র হরব। সগকগরর নগরশ ও সশশ কলনগণ ফগউরনশরনর পনরব ববন সসসট করররগররশন সফলভগরব
রসরচগলনগ ও অবরহসলর মগনজরষর কলনগরণ রগর গবসহর কমরকগরনর ভপ য়ষশ পশসসগ কররন। ররর রগরগ ৪
বছর রপসরর রর পময়ররক ফজ রলল শরভচগ জগনগন। এ সময় বগসলগরদশ নগরশ ও সশশ কলনগণ ফগউরনশরনর
সভগরসর এইচ এম ওছমগন গসন পচকধজরশ, সগধগরণ সমগদক সজলরগনগ কসবর নশলগ, সহ-সভগরসর এইচ
এম পমগহগমদ পসসলম উলনগহ সহ অননরগ উরসসর সছরলন। 

চটগগম- ১৮ জজন ২০১৪সখ:
চটগগম সসসট করররগররশন রসরচগসলর সমডওয়গইফগরশ ইনসসসটউরটর ১৪ রম বনগরচর ছগত-ছগতশরদর সবদগয়
ও ১৫রম বনগরচর ছগত-ছগতশরদর ১৮জজন ২০১৪সখ: বজধবগর বরণ করগ হয়।  এ উরলরক সমডওয়গইফগরশ
ইনসসসটউট পগঙরণ অনজসষর অনজষগরন সভগরসরত কররন সগসন সনগসনস কসমসটর সভগরসর কগউসনলর
সগইরয়দ পগগলগম হগয়দগর সমনজ । এরর পধগন অসরসথ সছরলন চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহশ
কমরকরর গ আলশ আহরমদ। আরলগচনগ কররন সফসরঙশবগজগর ওয়গডর  কগউসনলর আলহগজ এম জসহরল
আলম পদগভগষ,  মসহলগ কগউসনলর সমরসস লজ ফজ রনছগৎ  পদগভগষ পববশ,  পধগন সগসন কমরকরর গ ডগ.  পসসলম
আকরগর পচকধজরশ,  উর-সসচব সগইফজ সদন মগহমজদ কগররবশ,  ইনসসসটউট অব পহলথ এন পটকরনগলসজর
অধনক ডগ. সজভগষ রগয়, পমমন মগরব সদন  ও হগসরগরগরলর সসসনয়র কনসগলরটন ডগ. পশসর 
বড়–য়গ। সগগর বকবন রগরখন সমডওয়গইফগরশর রসরচগলক ডগ.  সদল আফররগজগ খগনম,  ধননবগদ জগরন
কররন ডগ.  পমগহগমদ আলশ। পধগন অসরসথ চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন সনবরগহশ কমরকরর গ আলশ
আহরমদ পসশকণগথরশরদর উরদরশন  বরলন,  সমডওয়গইফ গরতরপণ র একজন নগরশ। রগর উরর একজন
পসজসরর ভগল-মন সনভরশশল। সরসন বরলন,  ধগতশরদর সসঠক জগরনর অভগরব পসজসরর সগরসনর অরনক
কসর সগধন হরর রগরর। চটগগম সসসট করররগররশন সগসন পসবগর অসশ সহরসরব সমডওয়গইফগরশ
ইনসসসটউট পসরষগ করর নগরবগসশর সগসন পসবগয় এক যজগগনকগরশ রদরকর সনরয়রছ। জনগব আলশ আলশ
আহরমদ সমডওয়গইফ পসশকণ গহরন নগরবগসশর সহরযগসগরগ কগমনগ কররন। 
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