
 
চটগগম সসসট করররগররশন
জনসসরযগগ শগখগ 
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চটগগম- ২৩ এসপল ২০১৪
বগসলগরদশ পপস ইনসসসটউট এর আরয়গজরন সটসভ জগনরগসলস এরসগসসরয়শরনর সহরযগসগতগয় অননসষত ইরলকটসনক সমসডয়গ
সগসবগসদকরদর বনসনয়গসদ পসশকণ পশরষ আরয়গসজত সনদ সবতরণ অননষগরনর পধগন অসতসথ চটগগম সসসট করররগররশরনর
পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম বরলন, দক সগসবগসদক  ও সডসজটগল রদসতর মগধধরম পদশ ও জগসতর উনয়ন,
সমমসদ,  দনরযরগগ,  দদসবররগরকর সসবগদ রসররবশরনর মধধ সদরয় ইরলকটসনক সমসডয়গ গর দগসয়ত রগলন করর থগরক।  জজবরনর
ঝন সক সনরয় সগসবগসদকরদর দগসয়ত রগলন কররত হয়। পময়র বরলন,  বসসনষ সসবগদ ও পরয়গজনজয় সচত ধগরন কররত হরল
পসশকরণর পকগন সবকল পনই। বগসলগরদশ পপস ইনসসসটউট চটগগরমর ইরলকটসনক সমসডয়গর সগসবগসদকরদর পসশকরণর
মগধধরম দকতগ বমসদ করর চটগগমবগসজরক সমগসনত করররছন। সতসন রযরগয়করম সকল সমসডয়গর সগসবগসদকরদর পসশকরণর
আরয়গজন করগর আহগন জগনগন। ররর পময়র সবসটসভ, এসটএন বগসলগ, এসটএন সনউজ, চধগরনল আই, এন সটসভ, একন রশ
সটসভ,  আরসটসভ,  ববশগখজ,  পদশ সটসভ,  বগসলগ সভশন,  সময়,  মগছ রগঙগ,  ইনসডররনরডন,  এসশয়গন,  চধগরনল২৪,  সজসটসভ,
‘৭১সটসভ,  এসএ সটসভ,  চধগরনল ৯,  যমননগ,  পমগহনগ,  মগই সটসভ ও সবজয় সটসভ পথরক পসশকরণ অসশগহনকগরজ ৩৫ জন
সগসবগসদরকর হগরত পসশকণ সনদ তন রল পদন। 
২৩ এসপল সবরকরল চটগগম পপস কগব আবদনল খগরলক সমলনগয়তরন আরয়গসজত সনদ সবতরণ অননষগরন সভগরসতত কররন
সর আই সড’র মহগরসরচগলক পমগহগমদ আলমগজর। এরত সবরশষ অসতসথ সছরলন সটসভ জগনরগসলস এরসগসসরয়শন সচটগগগস
এর সভগরসত শগমসনল হক হগয়দরজ, সগধগরণ সমগদক পচচধনরজ ফসরদ, চটগগম সগসবগসদক ইউসনয়রনর সগধগরণ সমগদক পমগ.
হগসগন পফররদচস,  ‘৭১সটসভর পহড অব সনউজ শগসকল আহরমদ,  বগসলগরদশ সসবগদ সসসগর সসসনয়র সরররগটর গর
খগয়রজগমগন কগমগল, পসশকণ সমনয়কগরজ সর আই সড’র সসসনয়র পসশকক বগসফজগ রহমগন। 
অননষগরনর সভগরসত সর আই সড’র মহগরসরচগলক পমগ. শগহ আলমগজর বরলন, সল সমরয়র পসশকরণর মগধধরম সবসগসরত
ভগরব সশকগ পদয়গ সমব নয়। সতসন বরলন,  সগসবগসদকরদর সডসজটগল রদসত,  সসবগদ উরসগররনর সনয়মগবলজ,  সসবগরদর
গরত, ভগষগ, চয়ন রদসত সহ সগবরজসনন ভগরব বসসনষ সতধ ও বগসব সভসতক সসবগদ রসররবশরনর গরত সমররক পসশকণ
পদয় হরয়রছ। সতসন বরলন, পসশসকত সগসবগসদকগন বগসব পকরত তগ পরয়গগ কররত সকম হরল তগরগই উরকম ত হরবন। 
উরলখধ পয, চটগগম পপস কগরব সতন রযরগরয় সর আই সড বনসনয়গসদ পসশকণ সদরয়রছ। ত মরধধৎ  সগসবগসদক ইউসনয়ন ও পপস
কগরবর সহরযগসগতগয় এবস সটসভ জগনরগসলস এরসগসসরয়শরনর সহরযগসগতগয় সপন ও ইরলকটসনক সমসডয়গর সগসবগসদকগন
পসশকণ গহরনর সনরযগগ রগন। 
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