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চটগগম-   ২৫ এসপল ২০১৪
           গণপজগতনন বগসলগরদশ সরকগররর রসরকলনগ মননগলরয়র রসরসসখখগন ববখররগ রসরচগসলত বসস শমগসর ও ভগসমগন

               পলগকগণনগ ২০১৪ চটগগম নগরনর ৯ নস ওয়গররর র সসসরএ আবগসসক পরলরগইট ছড়গর রগড় বসসরত ২৫ এসপল সকগরল
 খগনগ গণনগ’             র মধখসদরয় শভ উরদগধন কররন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজবর আলম  । সতসন

               গণনগকগরনরদর সগরথ সনরয় বসসর ঘরর ঘরর গণনগ কগজ তদগরক কররন এবস বসসবগসনরদর সগরথ কব শল ও মতসবসনময়
  কররন। উরলখখ পয,       ২৫ এসপল হরত ২ পম ২০১৪ সখ:  রযরন (       ১২ ববশগখ হরত ১৯ ববশগখ ১৪২১ বঙগব)   বসস শমগসর চলরব।
      নগরনর ৪১সট ওয়গররর সবভগগনয় শমগরন সমনয়কগরন পমগ.       আবদবল কগসদর এর পনতত রত ৩ জন উর-   রসরচগলক যথগকরম পমগ.

 শসফকব ল ইসলগম,     মসফজবর রহমগন ও পমগ.           হগরনবর রসশদ এর ততগবধগরন ১৪০১ জন গণনগকগরন ও ২৪৩ জন
    সবরগরভগইজগর গণনগ কগরজ সনরয়গসজত আরছন         । বসস শমগরন উরদগধন উরলরক বসসবগসনরদর সমগরবরশ চটগগম সসসট

                করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজবর আলম পধগন অসতসথর ভগষরন ২৫ এসপল পথরক ২ পম রযরন বসস শমগসর
          ও ভগসমগন পলগক গণনগ কমরসবসচ সফল করগর আহগন জগনগন। পময়র বরলন,       চলমগন বসস শমগসর ও ভগসমগন পলগক

   গণনগর মগধখরম বসসবগসনরদর সশকগ,  সচসক সগৎ ,  কমরসসসগন,         আবগসন ও সবররয় রগসন সরবরগহ ও সনরগরতগ সনসশত করগ
 সমব হরব    । সতসন বরলন,          সরকগররর রসরকলনগ গহরনর সগরথর এ শমগসর গরতরপণ র ভপ সমকগ রগখরব   । পময়র বরলন,  মহগন

      সগধননতগর রপবর ও রর সবরবল সসখখগক ভপ সমহনন,           সছনমপল ও পবকগর মগনবষ জনসবকগর সনগরন গগম হরত শহরর আরস।
              অরথরর অভগরব তগরগ সনম মগরনর জনবন যগরন ও বসসরত বসবগস শর করর। পময়র আররগ বরলন,   শমগসরর মগধখরম

 বসসবগসনরদর সসখখগ,  খগনগ,  বয়স,   সলঙ সনররন,    আথর সগমগসজক অবসগ,   পররমগগগসফক ববসশষ,    বসসরত আসগর কগরণ,
  পজলগ সভসতক রসরসসখখগ,   ভপ সমহনন সনররন,  সশকগ,          পরশগ ও রসররবশগত তথখ সসগহ করর সরকগর ননসত সনধরগরণ
  কররত সকম হরবন              । তগই এ শমগসর পদশ ও জগসতর জনখ অতনব গরতরপণ র। বসসবগসনরদর মতসবসনময় সভগয় সভগরসতত
              কররন ৯নস ওয়গরর কগউসনলর আবদবস সগতগর পসসলম। এরত ১০নস উতর কগটলন ওয়গরর কগউসনলর সনছগর উসদন

 আহরমদ মঞব,     মসহলগ কগউসনলর সমরসস আরজব শগহগববদনন,    পময়ররর একগন সসচব পমগ.  মনজবরল ইসলগম, ততগবধগয়ক
  পরককশলন এয়গকব ব নবন,   রসফকব ল ইসলগম,   আরনগয়গর পহগরসন,      পধগন সশকগ কমরকতর গ মবহগমদ শহনদবলগহ,  সবভগগনয়

    রসরসসখখগন কগযরগলরয়র যবগ রসরচগলক পমগ.      আবদবল কগসদর অনখগনখরদর মরধখ বকবখ রগরখন  ।

চটগগম-   ২৫ এসপল ২০১৪
        চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজবর আলম বরলরছন,      বগগদগদ ঢগকগ কগরররট ফখগকরনর পমধগবন,

            দক ও রসরশমন শসমকরদর কগজ বন করর সমরলর উ রগদরন গসতশনলতগ আনগয়ন সমব নয়ৎ      । সতসন এ সমরল সতন সশফরট
      উ রগদন অবখগহত রগখগর ররগমশর পদন। পময়র বরলনৎ ,        বখবসগরনগ কততর ররকর অদবরদসশরতগর কগররণ সমরল অসরনগষ পদখগ

       সদরল তগর দগয়ভগর সমল কততর রকরক বহন কররত হরব     । ২৫ এসপল ২০১৪ সখ:     সকগরল চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র
              আলহগজ পমগহগমদ মনজবর আলরমর বগসভবরন বগগদগদ ঢগকগ কগরররট ফখগকরনর সসসবএ পনতত বতরনর এক ববঠরক পময়র এ

 কথগ বরলন        । সসসবএ পনতত বতরনর ববঠককগরল কগউসনলর সনছগর উসদন আহরমদ,    আবদবস ছতগর পসসলম,   বগগদগদ ঢগকগ
     কগরররট ফখগকরন সসসবএ সগধগরণ সমগদক শ.   ম জগমগল উসদন, সহ-  সভগরসত পমগ.  জগমগল উসদন,   সসসবএ পনতগ সগইফব ল

ইসলগম,  আবদবছ ছগলগম,  সটরন কব মগর, পমগ.    সফররগজ পমবখ বকবখ রগরখন       । ববঠরক সসসবএ পনতত বতন বগগদগদ ঢগকগ কগরররট
     ফখগকরন সতন সশফরট উ রগদন চগলব রগখগৎ ,          শসমকরদর চগকব রনর সনসশয়তগ এবস পবতন ভগতগ সনয়সমত রসররশগরধর সবষরয়
  পময়ররর সহরযগসগতগ চগন    । ববঠরক পময়র বরলন,         ববরদসশক মবদগ অজর নকগরন সপতগ উ রগদরনর গরতরপণ র বগগদগদ ঢগকগৎ
 কগরররট ফখগকরন   । সতসন বরলন,   উ রগদরন বখগঘগত সতসষৎ ,         সশফট বন করর ববরদসশক মবদগ অজর রনর ররথ পসতবনকতগর সতসষ

    করগর পচষগ কগররগর কগমখ নয়             । সতসন জগতনয় সশল সমপহ রকগ ও বখবসগরনগয় আররগ গসতশনলতগ আনগয়রনর লরক দকতগ
     বতসদর উরর গরতগররগর কররন। পময়র বরলন,   শসমকরদর রসট-       রসজর সগরথর আসম তগরদর রগরশ আসছ থগকব  । সরকগর-

            মগসলক ও শসমক পশণনর সসমসলত পয়গরস উ রগদন বতসদ ও সশরল গসতশনলতগ আনগ সমবৎ     । সতসন সশল রকগর সগরথর
   সকরলর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন।
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