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পপস সবজসপ
চটগগম- ২৯ এসপল ২০১৪
Foreign & Commonwealth office  Gi Head of South Asia department  and India Co-
ordinator  Mr.  Giles  Thomson,  Bangladesh  Desk  officer,  Bangladesh,  Srilanka  and
Moldives Team Mr. Christine Kelly,  ঢগকগস সবসটশ হগইকসমশরনর Head of political section Mr.
Jaequeline Daley এবস Political Assistant Nasrin Binte Khaleque ২৯ এসপল দদরদরর চটগগম সসসট
করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজদর আলরমর সগরথ তগর দপরর পসসজনন সগকগত কররন। সগকগরত তগরগ
সবসটশ সরকগর ও জনগরণর ররক পময়ররক তগরদর পদরশর রগজননসতক, সগমগসজক, উনয়ন, সবরদশ ননসত, সসসস সত ও সশকগ
রদসতর নগনগসদক তদ রল ধররন। তগরগ বরলন, সবসটশ বগসলগরদরশর বনদ পসতম পদশ। বগসলগরদরশ তগরদর পদরশর সশল, বনবসগ-
বগসণজন, সশকগ পসতষগন, কগলচগর সহ সবসভন কগযরকম সবদনমগন আরছ। তগরগ পময়ররর সনকট চটগগম সসসট করররগররশরনর
কমররসরসধ,  রগজননসতক ও সগমগসজক সবষয়গসদ সমরকর  জগনরত চগন। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজদর আলম সবসভন
সবষরয় সবসটশ পসতসনসধদরলর বকবন ধধযরনরর সগরথ শরনন। সতসন বরলন,  সবসটশ ও বগসলগরদরশর মরধন চম কগরৎ  সমকর
সবদনমগন। বগসলগরদরশ সবসটরশর বনবসগ-বগসণজন সহ বহসবধ খগরত সবসনরয়গগ ররয়রছ। সতসন বরলন, পসতবছর অসসখন ছগত-
ছগতন যদকরগরজন সশকগ গহরণর জনন গমন কররন। পময়র তগরদর মগধনরম চটগগরম সবসনরয়গগ বগড়গরনগর আহবগন জগনগন।
সতসন বরলন, চটগগম ঐসতহনগতভগরব বনবসগ বগনব নগরন, চটগগরম সগমদসদক বনর, সবমগনবনর, ইসররজড, পকইসররজড সহ
বহজগসতক পকগমগনন ররয়রছ। ধনসসগরক এ নগরন একজন সনবরগসচত পময়র ও ৫৫ জন সনবরগসচত কগউসনলর দগরগ
রসরচগসলত হরয় আসরছ। সতসন বরলন, চটগগম সসসট করররগররশন অননগনন ৮সট সসসট করররগররশন পথরক অরনকটগ সভন। এ
করররগররশন সবশসবদনগলয় সহ ৭০সট সশকগ পসতষগন,  মগতস সদন-হগসরগতগল রসরচগলনগ করর। নগরবগসন সশকগ ও সগসন
পসবগর বগসহরর নগরন রসরচন রগখগ,  যগতগয়গরতর বনবসগ,  আরলগ-বগসতর সদরকগ,  সগমগসজক সনরগরতগ সবধগন করর থগরক।
পময়র বরলন,  সল আরয়র মগনদরষর আবগসন বনবসগ,  ঝদ ঝসকরপণ র সগরন বসবগসকগরনরদর রদনবরগসন,  পসতবননরদর রদনবরগসন,
দপগরতরদর পসবগ সদরয় থগরক। পময়র সসসট করররগররশন রসরচগলনগয় কগউসনলর ও কমরকতর গরদর ভপ সমকগ ও কমররসরসধ
সমরকর ও পসতসনসধ দলরক অবসহত কররন। পময়র আশগ কররন সবসটশ বগসলগরদরশর উনয়ন ও অগগসতরত চলমগন
সহগয়ক ভপ সমকগ আগগমনরতও অবনগহত রগখরব। ধবঠরক কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন, জগহগঙনর আলম পচসধদরন, আবদ
ধতয়ব, হগসগন মদরগদ, সমরসস পরখগ আলম পচসধদরন ও চটগগম সসসট করররগররশরনর সসচব রসশদ আহমদ সহ অননরগ উরসসত
সছরলন। 

চটগগম- ২৯ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজদর আলম বরলরছন,  উরকপ লনয় এলগকগ এখরনগ অরসকত,
পবসড়বগঝধ রপণ রগঙ সগয়ন রর লগভ কররসন। দদরযরগগ ও দদসবররগরকর আশঙগয় উরকপ লবগসন। সতসন ররতঙগ পথরক কদ সমরগ রযরন
সবদমগন পবসড়বগঝধসটরক সগয়ন বগঝরধ রসরণত করগর আহবগন জগনগন। ১৯৯১ সরনর ২৯ এসপরলর পলয়ঙরন ঘপসণ রঝড় ও
জরলগচগরস সনহতরদর সররণ ২৯ এসপল ২০১৪ সখ.  সকগরল চটগগম সসসট করররগররশরনর উরদনগরগ পক সব আবদদচ ছতগর
সমলনগয়তরন অনদসষত খরত পকগরআন,  সমলগদ মগহসফল,  পমগনগজগত ও সরণ সভগয় পময়র এ আহবগন জগনগন। পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজদর আলম ২৯ এসপরল সনহতরদর আতগর মগগরফরগত কগমনগ কররন। সমলগদ ও পমগনগজগত
রসরচগলনগ কররন মগওলগনগ হগরনদর রশনদ পচসধদরন। এ সময় রনগরনল পময়র পচসধদরন হগসগন মগহমদদ হগসনন, কগউসনলর এম এ
মগরলক,  সনয়গজ পমগহগমদ খগন,  জগহগঙনর আলম পচসধদরন,  পমগ.  সগয়গস উসদন,  সগইরয়দ পগগলগম হগয়দগর সমনদ ,  পমগহগমদ
ইসমগইল বগসল, হগসগন মদরগদ, সমরসস পরখগ আলম পচসধদরন, সসচব রসশদ আহমদ সহ চটগগম সসসট করররগররশরনর সবভগগনয়,
শগখগ পধগন ও ইউসনয়রনর সভগরসত ও সগধগরণ সমগদকগন উরসসত সছরলন। 
পমগনগজগরত সনহতরদর আতগর মগগরফরগত কগমনগ, পদশ ও জগসতর উনসত ও সমসসদ কগমনগ করগ হয়। 
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