
 

চটগগম সসসট করররগররশন
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চটগগম- ১৯ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশন রসরচগসলত দসকন ররতঙগ উচ সবদদগলরয়র ২৫ বছর রপসতর  (রজত জয়নন)
উদযগরন ও পগকন ছগত-ছগতনরদর রপনসমরলনন অননষগরনর পধগন অসতসথ চটগগম সসসট করররগররশরনর
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম সরকগররর সশকগননসতর আরলগরক ২০১৫ সশকগবরর পথরক
দসকন ররতঙগ উচ সবদদগলয়রক করলরজ উননত করন এবস জগইকগর অথরগয়রন ৫ পকগসট টগকগ বদরয়
বহতল ভবন সনমরগরনর পঘগরনগ পদন। ১৯ এসপল ২০১৪ সখ: সকগরল দসকন ররতঙগ সসসট করররগররশন সন ল
মগরঠ অননসষত রজত জয়সন ও পগকন ছগত-ছগতনরদর রপনসমরলনন অননষগন সকগরল শভ উরদগধন করগ
হয়। সদন বদগসর এ অননষগন পময়র জগতনয় রতগকগ, করররগররশন রতগকগ, ২৫বছর রপসতর  রতগকগ উরতগলন,

পবলনন উসড়রয় এবস রগয়রগ মনক করর শভ উরদগধন কররন। অননষগরনর শররত অত সবদদগলরয় সগউট ও
গগইটরদর কন চকগওয়গরজ পময়র সগলম গহন কররন। এ ছগড়গও সগউট গগইরডর সদসদরগ পময়র ও
অসতসথরদর গগডর  অব অনরগর পদগন কররন। অননষগরন সভগরসতত কররন দগসকণ ররতঙগ সসসট করররগররশন
উচ সবদদগলরয়র পসতষগতগ আলহগজ আবনল কগরসম পমমগর। 

শররত রসবত পকগরআন পথরক পতরলগয়গত ও তরজমগ করগ হয়। ররর পময়র,  সগরবক পময়র সহ
অসতসথরদর ফন রলল শরভচগয় বরন এবস পরতদকরক পকষ উরহগর পদগন করগ হয়। অননষগরনর শভ
উরদগধক সছরলন চটগগম সসসট করররগররশরনর সগরবক পময়র আলহগজ এ.সব.এম. মসহউসদন পচচধনরন, পধগন
অসতসথ সছরলন সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম। পধগন আরলগচক সছরলন বগসলগরদশ
সকরকট পবগরডর র রসরচগলক ও চটগগম পজলগ কনড়গ সসসগর সগধগরন সমগদক আলহগজ আ.জ.ম
নগসছর উসদন। সবরশর অসতসথ সছরলন সশকগ ষগসনস কসমসটর পচয়গরমদগন সমরসস পরখগ আলম পচচধনরন,
কগউসনলর ডগ. ননরল আবছগর, পধগন সশকগ কমরকতর গ  মনহমদ শহনদনলগহ, ততগবধগয়ক পরকচশলন এয়গকন ব
নবন, চটগগম সশকগ পবগরডর র সবদদগলয় উর রসরদর শক আবনল মনছনর ভপ ইয়গ,  পসগরলক সরসগরচর র সভগরসত
মনহগমদ ননরল ইসলগম,  সগরবক কসমশনগর আলহগজ ছগরলহ আহমদ পচচধনরন,  সগরবক কসমশনগর পমগম
ইসমগইল পহগরসন। বকবদ রগরখন অত সবদদগলরয়র পসতষগতগ সদসদ হগজন ননরল আলম,  পধগন সশকক
পমগম হগরননর রশনদ ও পগকন ছগত-ছগতন রননসমরলনন কসমসটর আহবগয়ক আকতগর পহগরসন সহ পনতত বতন।

রজত জয়নন ও রননসমরলনন অননষগরনর পধগন অসতসথ চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ
পমগহগমদ মনজনর আলম বরলন,  অত সন রলর ছগত-ছগতনরগ পদশ ও জগসতর কণরধগর হরল আমরগ  গসবরত
হরবগ। সতসন বরলন,  সসসট করররগররশন সরকগররর সশকগ ননসতর অধনরন সবগত ৪ বছরর সশকগ পসগররর
লরক করয়কসট নতন ন করলজ পসতষগকরন সহ করয়কসট  সন লরক করলরজ  উননত করগ হরয়রছ। পময়র
বরলন,  করররগরশরনর অধনরন রসরচগসলত ৭০ সট সশকগ পসতষগরন বছরর ৮০ হগজগর ছগত-ছগতন সশকগর
সনরযগগ রগরচ এবস সপসময়গর সবশসবদদগলরয় বছরর ১২ হগজগর ছগত-ছগতন সশকগ গহন করর যগরচ। সতসন
বরলন,  পসবগর লরক সসসট করররগররশন রগজস খগরতর আয় পথরক বছরর সশকগ খগরত ৩৫ পকগসট টগকগ
খরচ করর যগরচ। পময়র বরলন, চলসত অথর বছররও সন লও করলজ ভবন উনয়রন পগয় ১০ পকগসট টগকগ
খরচ কররছ। সতসন বরলন,  আগগমন সশকগ বছরর বগকসলয়গ সহ ৪সট সন লরক করলরজ উননত করগ হরব।
পময়র বরলন,  অনননত এলগকগ সহরসরব ৪১ নস ওয়গরডর  এয়গররররগট সড়ক ছগড়গ অবকগঠগরমগ উনয়রন
২০১৩-২০১৪ অথরবছরর ৫ পকগসটর ও অসধক বরগদ পদয়গ হরয়রছ। সতসন বরলন,  ররতঙগরক সগসদ,  সশকগ
ও উনয়রন পরগল মরডরল রসরনত করগ হরব। অননষগরনর উরদগধক সগরবক সসসট পময়র আলহগজ এ সব
এম মসহউসদন পচচধনরন বরলন জগনন,  গণন ও সশসকত নগগসরক ছগড়গ পদরশর কগসঙত উনয়ন সমব নয়।
সতসন বরলন,  সশসকত নগগসরক ও আরলগসকত মগননররর জনদ সশকগ পসতষগন পরয়গজন। এ লরক সসসট
করররগররশন অতনত পথরক কগজ কররছ। সতসন বতর মগন পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলরমর
সশকগ পসগররর কগযরকরমর পশসসগ কররন। সগরবক পময়র যনবক-যনবসত,  ছগত-ছগতন,  সশশ-  সকরশগররদর
মগদক পথরক দনরর থগকগর আহবগন জগনগন। সতসন ররতঙগরক আধনসনক রযটর ন পকরন রসরনত কররত
সরকগররর দগসয়ত পগপ মনণগলয়রক অননররগধ কররন। 

অননষগরন সগরবক পময়ররর আহবগরন সগড়গ সদরয় ৪১ নস দসকণ ররতঙগ ওয়গরডর র সগরবক কসমশনগর
আলহগজ ছগরলহ আহমদ পচচধনরন করলজ পসতষগর জনদ ১০ গনগ জগয়গগ সসসট করররগররশনরক দগন
করগর পঘগরনগ পদগন কররন। 

অননষগরনর পধগন বকগ কনড়গ বদগসকত আলহগজ আ.জ.ম নগসছর উসদন পখলগধনলগয় রগরদসশরতগ অজর রনর
জনদ ছগত-ছগতনরদর ররগমশর পদন। সতসন ররতঙগয় পখলগর মগঠ গরড় পতগলগর আহবগন জগনগন।

রজত জয়সন ও রননসমরলনন অননষগন সদন বদগসর চরল । অননষগরনর মরধদ সছল সতসতচগরন, আরলগচনগ সভগ,
সসসত সতক অননষগন, ররদগসল ও সমগননগ পদগন সহ নগনগসবধ কমরসনসচ।  
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