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 মহগন পম সদবস
১ পম চটগগম সসসট করররগররশরনর কমরসসসচ

 মহগন পম সদবস উরলরক চটগগম সসসট করররগররশরনর উরদদগরগ আনরসকলগ নগর ভবন পথরক ১ পম ২০১৪সখ:  ববহসসতবগর
সকগল ৯ টগয় ররদগলল উরদগধন এবস ১০টগয় সসরগজরদদলগ পরগডস রদগরগগন কনরভনশন হরল আরলগচনগ সভগ অননসষত হরব।
এরত পধগন অসতসথ সহরসরব থগকরবন চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম। পম সদবরসর ররদগলল
ও আরলগচনগ সভগয় সসসট করররগররশরনর সবরসররর শসমক, পসবক, কমরচগরলরদর পযগগদগন করর সফল করগর আহবগন জগনগরনগ
হরয়রছ। 

চটগগম- ৩০ এসপল ২০১৪
 মহগন পম সদবরস

সসসট পময়ররর শরভচগ বগণল

চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম মহগন পম সদবস উরলরক এক বগণলরত  সকল পমহনসত
শসমক জনতগরক শরভচগ জগসনরয়রছন। বগণলরত পময়র বরলন, শসমক পশণল সভদতগ সবকগরশর অগগগমল সসসনক। তগরদর শরম
ও ঘগরম গরড় উরঠরছ মগনব সভদতগর সভত। ১৮৮৬ সগরলর এই সদরন আরমসরকগর পমকককসকররকগ সসসটর পহ মগরকর রট সদসনক
আট ঘনগ শরমর দগসবরত সসগসঠত শমজলসব জনতগর ঐসতহগসসক সবপব ইসতহগরসর একসট গরতরসণ র অধদগয়। এ সবপরবর মধদ
সদরয় শসমক পশণলর অসধকগর পসতসষত হরয়রছ। পময়র বরলন, বগসলগরদরশর শসমকরদর অসধকগর অরনকগসরশ পসতসষত হরয়রছ।
মজনরল কসমশন ও পর কসমশরনর আওতগয় শসমক কমরচগরলরদর নদগযদ রগওনগ পগসপ সনসশত হরয়রছ। সসসট পময়র মহগন ‘পম’
সদবস উরলরক পদরশর সকল সমল কগরখগনগর শসমকরদর অসধকগর সনসশতকরণ ও কমরররগরযগগল সনরগরদ রসররবশ সবসষসহ বন
কগরখগনগসমসহ চগলনর  দগসব জগনগন। 

চটগগম- ৩০ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম ৩০ এসপল ২০১৪ সকগল পথরক দনরনর রযরন নগরলর
৩০নস মগদগরবগড়ল ওয়গডর  ও ৩১ নস আলকরণ ওয়গরডর র অধলরন পগয় ২ পকগসট ৩১ লক টগকগ বদরয় সনমরগণগধলন রগসগ ও নগলগ
রসরদশরন এবস সনমরগন কগরজর শভ উরদগধন কররন। ৩১ নস আলকরণ ওয়গরডর র পরয়গজউসদন বগজগর পরগড এবস পডইন
সনমরগরনর চলমগন কগযরকম সতসন সররজসমরন রসরদশরন কররন। এ উনয়ন কগজসট এসডসর’র অধলরন ১ পকগসট ৪ লক টগকগ বদয়
করগ হরচ। ৩০ জনরনর মরধদ কগজসট সমগপ করগর সনরদর শনগ ররয়রছ। পময়র কগরজর মগন ও অগগসত খসতরয় পদরখন এবস
সনধরগসরত সমরয় সমগপ করগর জনদ সসসশষরদর সনরদর শনগ পদগন কররন। পরয়গজউসদন বগজগররর এ নগলগসটর কগজ পশষ হরল
রগসন চলগচরলর রথ সনগম হরব এবস জলগবদতগ সবসষ হরব নগ। এ সময় পরয়গজউসদন বগজগরর বদবসগয়ল ও কমরচগরলরদর এক
মতসবসনময় সভগ অননসষত হয়। সভগয় সগনলয় কগউসনলর সদদগরর রহমগন লগবন সভগরসতত কররন। মতসবসনময় সভগয় পময়র
আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম বরলন,  নগরবগসলর পদয় পটরকর সবসনমরয় উনয়ন কগযরকম অবদগহত আরছ। সতসন বরলন,
২০১৩-২০১৪ অথর বছরর পগয় ১ শত পকগসট টগকগর উনয়ন কগযরকম চলমগন আরছ। পময়র বরলন, বদবসগয়লরদর সহরযগসগতগয়
নগরলরক আধনসনক ও মরডল নগরর রসরণত করগ সমব। সতসন জলগবদতগ সনরসন ও আবজর নগ বদবসগরনগয় বদবসগয়লরদর
সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। পময়র পরয়গজউসদন বগজগররর বদবসগয়ল ও কমরচগরলরদর সনররয় রগসনর জনদ সডবসটউবওরয়ল
সগররনর পঘগষনগ পদন। সতসন বদবসগয়লরদর যথগসমরয় পরদরকর রসররশগধ ও সনধরগসরত সমরয় পটড লগইরসন নবগয়ন করগরও
আহগন জগনগন। মতসবসনমরয় মসহলগ কগউসনলর সমরসস পরখগ আলম পচদধনরল,  বদবসগয়ল পমগ.  মগহবনবনল আলম,  এস.এম.
ইয়গকন ব, আবদনল পমগতগরলব পচদধনরল, আবদনছ শকন র, আবনল কগরসম, পমগ. রসফক উসদন পচদধনরল, পমগ. আলল আবগস, সওকত
আজম খগজগ, মগহবনবনল হক, জগরন আলম, হগজল বগদশগ আলম, পমগ. ইসলয়গছ সওদগগর, হগসমদনর রহমগন, আলহগজ পনগয়গব
আলল, পমগ. ইয়গসছন, সগইফন সদন, আবন আহমদ, হগজল পমগহগমদ আলল, মহসসন রগশগ পমনখ অসশ পনন। 
রসরবর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম ৩০ নস রসবর মগদগরবগড়ল ওয়গডর স ১ পকগসট ৪ লক টগকগ বদরয় আইচ ফদগকরল
মগসঝর ঘগট পরগড হরত সদগন পরগড রযরন বগই পলইন রগসগর উনয়ন কগজ ও ২৩ লক টগকগ বদরয় মগসঝর ঘগট নগসররকল তলগ
সডররগর নদর মগ সহ রগসগর উনয়ন কগযরকরমর শভ উরদগধন কররন। এসডসর ও পথগক বরগদ পথরক এ দনসট উনয়ন কগজ চলরছ
এবস ৩০ জনন ২০১৪সখ:  মরধদ এ কগজ সমগপ হরব।  পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম পমগনগজগত ও মগসট কগটগর
মধদ সদরয় এ দনসট উনয়ন কগরজর শভ উরদগধন কররন। এ সময় মগসঝর ঘগট এলগকগর বদবসগয়ল, শমজলবল, সগমগসজক ও শসমক
সসগঠরনর উরদদগরগ এক মতসবসনময় সভগ অননসষত হয়। এরত সভগরসতত কররন ৩০ নস রসবর মগদগরবগড়ল ওয়গডর  কগউসনলর
জসহর আহমদ। মতসবসনময় সভগয় মসহলগ কগউসনলর সমরসস পরখগ আলম পচদধনরল,  কগউসনলর সদদগরর রহমগন লগবন,  হগজল
দগনন সময়গ, এম.এ মনছগ বগবলন, পখগররশদ আলম, আবদনল মসতন মগষগর, আবদনল ছগলগম মগষগর, সসয়দ আরনগয়গর পহগরসন, পমগ.
ফগরক পহগরসন,  সগজগদ মগহমনদ রগরসল,  মসনর পহগরসন,  পমগ.  শগহ আলম,  হগসববনর রহমগন,  পহগসগম উসদন,  মসনর পহগরসন
অসশ পনন। মতসবসনময় সভগয় পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম বরলন,  চটগগম নগরলরক সতরলগতমগ নগরল,
বগসণসজদক রগজধগনল ও বদবসগবগনব নগরলরত রসরণত কররত সবরসররর নগরবগসলর সহরযগসগতগ অরসরহগযর। পময়র বরলন,
 



সনররয় রগসনর চগসহদগ রসররণ সডবসটউবওরয়ল,  ভগসমগন নগরবগসলর জনদ পরসহগউস,  ঝন ঝসকরসণ র জগয়গগয় বসবগসকগরলরদর
রননবরগসরন আবগসন,  গণরশদচগগগর সনমরগন করগ হরচ। সতসন বরলন,  মগসঝর ঘগট এলগকগয় শমজলবলরদর সসখদগ পবশল। তগরদর
জনদ সনররয় রগসনর নতন ন ২সট সডবসটউবওরয়ল সগরন করগ হরব এবস ২সট গণরশদচগগগর সনমরগন করর পদয়গ হরব। সতসন বরলন,
নগগসরক চগসহদগ সনররন ও চগসহদগ বগসবগয়রন সসসট করররগররশন সজগগ ও সরচতন। পময়র নগলগ-নদর মগ ভরগট করগ পথরক সবরত
থগকরত সকরলর পসত আহবগন জগনগন। সতসন আবজর নগ বদবসগরনগয় সকরলর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। ৩০ ও ৩১ নস
ওয়গরডর র উনয়ন কগজ উরদগধন ও রসরদশররনর সময় চটগগম সসসট করররগররশরনর ততগবধগয়ক পরকদশলল আরনগয়গর পহগরসন,
সহকগরল পরকদশলল হগরগধন আচগযর,  উর-সহকগরল পরকদশলল পমগ.  আসরফন র রহমগন ও শসহদনল আলম সহ সসসশষ সঠকগদগরল
পসতষগন সমসরহর সতগসধকগরল ও কমরকতর গগন উরসসত সছরলন। 

চটগগম- ৩০ এসপল ২০১৪
চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম চটগগম নগরলরক পসগলগর সসরসরমর আওতগয় আনয়রন
সরকগররর উরদদগগরক সগগত জগসনরয়রছন। সতসন বরলন,  পসদরশসকরক কগরজ লগসগরয় সল খররচ সবদনদরতর চগসহদগ রসরণ ও
নগরলর রগসগ আরলগসকত করগর কমররসরকলনগ দত বগসবগসয়ত হরল নগরবগসল উরকব ত হরব। ৩০ এসপল ২০১৪ সখ.  দনরনরর
পময়র দপরর অননসষত পসগলগর সসট লগইট ও এল ই সড লগইট পপগগগসমস পকগ-অসডর রনশন সভগয় এ কথগ বরলন। এ পপগগগরমর
আওতগয় এসডসব’র অথরগয়রন নগরলর বহদগরহগট হরত এয়গরররগটর  পরগড, পরগটর  কগরনসকস  পরগড হরত সসসট পগইট রযরন, জগসকর
পহগরসন পরগড, আগগবগদ এরকস পরগড, পরগরলগগগউন এলগকগর ইউসনফ পচদধনরল পরগড, পসশন পরগড, শহলদ সগইফন সদন খগরলদ
পরগড,  পহগরসন শহলদ পসগহরগওয়গদর ল পরগড,  জগমগল খগন সড়ক,  পমগসমন পরগড ও সসরগজরদদলগহ সড়ক সহ ২ সকরলগসমটগর
পসগলগর সসরসম এর আওতগয় সসট লগইট সগরনগ এবস ৩৮ সকরলগসমটগর এলগকগয় এল ই সড লগইট সগরন করগ হরব। পগয়
৫০ পকগসট টগকগর এ পরজক বগসবগয়রন এ পকগ-অসডর রনশন সমসটস অননসষত হয়। 
সমসটস এ পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজনর আলম, কগউসনলর সনয়গজ পমগহগমদ খগন, ইয়গসছন পচদধনরল আশ, বগসলগরদশ সবদনদৎ
উনয়ন পবগডর  এর পসগলগর পরজক পকগ-অসডর রনটর পধগন পরকদশলল শগসহননল ইসলগম খগন, চটগগম সসসট করররগররশরনর পধগন
পরকদশলল পমগ.  পমগখতগর আলম,  সর সড সব সডসভশনগল কনসগলরটন পমগ.  পশখ শগহসরয়গর,  করররগররশরনর ততগবধগয়ক
পরকদশলল পমগ.  রসফকন ল ইসলগম,  ততগবধগয়ক পরকদশলল মগহফন জনল হক,  সহকগরল পরকদশলল সবরবক কগসন দগশ,  এম এ
হগরসম, ঝন লন কগসন দগশ, পমগ. পরজগউল বগরল উরসসত সছরলন। সমসটস এ পসগলগর সসরসম ও এল ই সড সসরসম চগলনর সবষরয়
কমর রসরকলনগ গহন করগ হয়। 

সসবগদদগতগ

পমগ. আবদনর রসহম

 


