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চট্টগ্রাম-২৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন জজেনাররেল হাসিরাতারল এলাকায় জোতীয় সভিটিাসমন
‘এ’ প্লাসি ক্যারম্পেইন ২০১৭ (২য় রোউন) উরদ্বাধন করেরলন
ভিারেপ্রাপ্ত জময়রে সনছারে উদ্দীন আহমদ মঞ্জু
স্বাস্থ্য ও রসরেবিারে কল্যান মন্ত্রণালরয়েরে আওতায়ে জনস্বাস্থ্য রুসষ্টি প্রেসতষ্ঠান ও জাতীয়ে রুসষ্টি
পসিবিা এরে কমর্পেসিূসচ সহিরসিরবি ২৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ . শসনবিারে, সিকাল ৮ টিা পথেরক চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে উরদ্যারগ নগরেীরে ১২৮৮সটি পকন্দ্র পথেরক ৬-১১ মাসি বিয়েসিী সশশুরক ১সটি
নীল রেরঙেরে সভিটিাসমন ‘এ’ ক্যারসিুল এবিং ১২-৫৯ মাসি বিয়েসিী সশশুরক ১সটি লাল রেরঙেরে
সভিটিাসমন ‘এ’ ক্যারসিুল খাওয়োরনা হিয়ে। সিকারল চসসিক রসরেচাসলত পজনাররেল
হিাসিরাতারল অনুসষ্ঠত এক সিুসধি সিমারবিরশরে ররে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে ভিারেপ্রোপ
পময়েরে সনছারে উদ্দীন আহিমদ মঞ্জু সশশুরক সভিটিাসমন ‘এ’ ক্যারসিুল খাইরয়ে সদন বি্যারী
জাতীয়ে সভিটিাসমন ‘এ’ প্লাসি ক্যারম্পেইন (২য়ে রোউন) এরে উরদ্বাধিন কররেন। এ উরলরক
অনুসষ্ঠত সিুসধি সিমারবিরশ সিভিারসতত্ব কররেন চসসিক স্বাস্থ্য সশকা ও রসরেবিারে রসরেকল্পনা
সবিষয়েক স্থায়েী কসমসটিরে সিভিারসত ও কাউসন্সিলরে নাজমুল হিক সডিউক। অনুষ্ঠারন প্রেধিান
স্বাস্থ্য কমর্পেকতর্পে া ডিা . পসিসলম আক্তারে পচৌধিুরেী, স্বাস্থ্য কমর্পেকতর্পে া ডিা . পমাহিাম্মদ আলী, ডিা.
আশীষ মুখাজর, ডিা তরন চক্রবিরর, ডিা. আ. সর আসশক , ডিা. ইমাম পহিারসিন রোনা ও
জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদুরে রেসহিম সিহি অন্যান্য কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থত সছরলন ।
অনুষ্ঠারনরে প্রেধিান অসতসথে ভিারেপ্রোপ পময়েরে সনছারে উদ্দীন আহিমদ মঞ্জু বিরলন , অরনক
সশশুরদরে ঘরেবিাড়ী পনই তারদরেরকও অবিশ্যই খুঁজরত হিরবি এবিং ক্যারম্পেইরনরে সদন
সভিটিাসমন ‘এ’ ক্যারসিুল খাওয়োরত হিরবি। সতসন বিরলন, সশশুরদরে মারয়েরে দুধি সবিরশষ কররে
শাল দুধি, সডিম, কসলজা, মাছ ও মাংসি ইত্যাসদ খাওয়োরত হিরবি । চসসিক এরে ৪১সটি ওয়োরডির্পে
সিকাল ৮ টিা পথেরক সবিরকল ৪ টিা রযর্পেন্ত সভিটিাসমন ‘এ’ প্লাসি ক্যারম্পেইন অত্যন্ত সিফলভিারবি
বিাস্তবিাসয়েত হিয়ে। এ কমর্পেসিূসচরত চসসিক এরে ডিাক্তারে , স্বাস্থ্য সিহিকারেী, স্বাস্থ্য কমর ছাড়াও
ইসরআই পটিকসনসশয়োন, সিুরারেভিাইজারেগণ অংশ পনন। এরত প্রোয়ে সিারড় ৩ হিাজারে
পস্বচ্ছারসিবিক দাসয়েত্ব রালন কররে।
চট্টগ্রাম-২৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

প্রধানমন্ত্রীরে চট্টগ্রাম আগমন উরলরক্ষে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পোররেশরনরে সিড়ক
সিংস্কারে, রসরেস্কারে রসরেচ্ছন্নতা ও আরলাবাসত সিংরযাজেন কাযর্পেক্রম সিররেজেসমরন
রসরেদশর্পে ন করেরলন ভিারেপ্রাপ্ত জময়রে সনছারে উদ্দীন আহমদ মঞ্জু

রোষ্ট্ররসতরে কুচকাওয়োজ উরলরক্য ২৪ সডিরসিম্বরে এবিং ২৭ সডিরসিম্বরে চট্টগ্রাম আসিরছন
গণপ্রেজাতন্ত্রী বিাংলারদশ সিরেকাররেরে মাননীয়ে প্রেধিানমন্ত্রী জনরনত্রী পশখ হিাসসিনা। তাঁ রে
চট্টগ্রাম আগমন উরলরক্য চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন সিড়ক সিংস্কারে , সমডিআইল্যান
রেংকরেণ, আবিজর্পে না অরসিারেণ এবিং সিড়কবিাসত স্থাররনরে কাজ করেরছ । চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে ভিারেপ্রোপ পময়েরে সনছারে উদ্দীন আহিমদ মঞ্জু ২৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ .
শসনবিারে, নগরেীরে এয়োরেররাটির্পে পরোডি, পশখ মুসজবি পরোডি, পনভিাল এসভিসনউ পরোডি, সসিসডিএ
এসভিসনউ পরোডি, বিারয়েসজদ পবিাস্তামী পরোডিসিহি গুরুত্বরূণর্পে সিড়ক সিমূহি রসরেদশর্পে ন কররেন । এ
সিময়ে ভিারেপ্রোপ পময়েররেরে সিারথে কাউসন্সিলরে হিাসিান মুরোদ সবিপ্লবি, শশবিাল দাশ সিুমন, প্রেধিান
রসরেচ্ছন্ন কমর্পেকতর্পে া শসফকুল মান্নান সসিসদ্দকী, রসরেচ্ছন্ন কমর্পেকতর্পে া পমারশর্পে দল
ু আলম পচৌধিুরেী
ও হিাসিান রেসশদ সিহি সিংসশ্লিষ্টি কমর্পেকতর্পে ারো সছরলন। ভিারেপ্রোপ পময়েরে সিংস্কারে ও রসরেচ্ছন্নতারে
কাজ সনধির্পোসরেত সিমরয়েরে মরধি্য সিমাপ করোরে সনরদর্পে শনা পদন।
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