
 
চটগগম সসসট করররগররশন

জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)

চটগগম- ০৩ এসপল ২০১৪
জগততয় সভটগসমন এ পগস ককগরমইন ৫ এসপল ২০১৪ সখ. শসনবগর সগরগরদরশর সগরথ চটগগম মহগনগরতর
৪১সট ওয়গররর  রগসলত হরব। চটগগম সসসট করররগররশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম ৩
এসপল ববহসসতবগর সকগরল সসসট করররগররশন সমলনগয়তরন সগসক সবভগগ আরয়গসজত এক সসবগদ
সরমলরন জগততয় সভটগসমন ‘এ’ পগস ককগরমইন উরলরক চটগগম সসসট করররগররশরনর কমরসসসচ তজ রল
ধররন। সগসবগসদক সরমলরন পময়র বরলন,  নগরতর ৪১সট ওয়গররর  সগয়ত ও অসগয়ত পগয় ১২৮৮সট পকরনর
মগধকরম ৬ পথরক ১১ মগস বয়সত সশশরদর ১সট করর নতল ররঙর সভটগসমন ‘এ’ ককগরসজল (১ লক ইউসনট),
১২ পথরক ৫৯ মগস বয়সত সকল সশশরক ১সট লগল ররঙর উচ কমতগ সমন (২ লক ইউসনট) সভটগসমন
‘এ’ ককগরসজল খগওয়গরনগ হরব। এ কমরসসসচর আওতগয় নগরতর পগয় ১ লক সশশরক নতল ররঙর ককগরসজল
এবস পগয় ৩ লক সশশরক লগল ররঙর ককগরসজল খগওয়গরনগ হরব। পময়র বরলন,  চটগগম সসসট
করররগররশরনর পসতসট ওয়গররর র কগউসনলর,  মসহলগ কগউসনলরগন,  সগসক সবভগরগর অধতরন পজগনগল
পমসররকল অসফসগর,  পমসররকল অসফসগর,  ইসরআই পটকসনসশয়গন,  সজরগরভগইজগর,  সগসক সহকগরত,
সটকগদগন ও সগসক কমরতরগ এ কমরসসসচর তদগরক কররবন। সভটগসমন ‘এ’ পগস ককগরমইন কমরসসসচ সফল
বগসবগয়রন ৪ হগজগর পসচগরসবক সকগল ৮টগ পথরক সবরকল ৪ টগ রযরন সবরসতহতনভগরব দগসয়ত রগলন
কররবন। সভটগসমন ‘এ’ পগস ককগরমইন এর রগশগরগসশ সশশরদর কব সমনগশক টকগবরলট খগওয়গরনগ
কমরসসসচও ৭ এসপল রযরন চলরত থগকরব। পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম জগততয় সভটগসমন
‘এ’ পগস ককগরমইন ২০১৪ সফলভগরব বগসবগয়রন সসসট করররগররশরনর সগরথ সমগরজর সবরসররর নগগসরক
সবরশষ করর সশকক,  বজসদজতবত,  সগসবগসদক,  পরককশলত,  ঈমগম ও সবসভন পরশগজতবতরদর সবরগতক
সহরযগসগতগ কগমনগ কররন। সতসন বরলন, এ জগততয় কমরসসসচ সফল করগর লরক ইরতগমরধক এররভগরকসস
সভগ,  ওয়গরর  রযরগরয় এররভগরকসস সভগ ও পসচগরসবকরদর পসশকণ সমন করগ হরয়রছ। জগততয় ও
সগনতয় রসতকগয় সবরশষ সবজসপ পকগশ করগ হরয়রছ,  পচগররত সবসল করগ হরয়রছ এবস নগরতর পসতসট
মসসজরদ ঈমগমরদর মগধকরম পচগর করগ সহ পসতসট ওয়গররর  মগইকরযগরগও পচগর কগযর চগলগরনগ হরচ।
পময়র  বরলন,  ৫ এসপল সকগল ৮ টগয় ছগরলহ জহর সসসট করররগররশন সকনগর গগরটর রন আসম সনরজ
উরসসত পথরক জগততয় সভটগসমন ‘এ’ পগস ককগরমইন ২০১৪ কমরসসসচর উরদগধন কররবগ। অনজররভগরব
পসতসট ওয়গররর  ওয়গররর  কগউসনলর ও সসরসকত ওয়গররর র কগউসনলরগন, সরকগসর, পবসরকগসর সসসগর
রদস কমরকতর গ ও এনসজও পসতসনসধগন এ কমরসসসচরত সহরযগসগতগ কররবন। সতসন সশশরদর অরজসষ ও
মবতজ কর হগত পথরক রকগর লরক সগসক মনণগলয়,  সগসক অসধদপর,  ইসরআই সদর দপর,  জনসগসক রজসষ
পসতষগন,  সসসভল সগজর ন অসফস,  সবশ সগসক সসসগ,  ইউসনরসফ সহ সসসশষ সকলরক ধনকবগদ জগনগন।
সসবগদ সরমলরন রকগরনল পময়র পচকধজরত হগসগন মগহমজদ হগসনত, কগউসনলর এ.পক.এম জগফরল ইসলগম,
পময়ররর একগন সসচব পমগ. মনজজরল ইসলগম, সসসট মকগসজরষট নগসজয়গ সশসরন, পধগন সগসক কমরকতর গ রগ.
পসসলম আকতগর পচকধজরত, পধগন সশকগ কমরকতর গ অধকগরক মজহমদ শহতদজলগহ, পধগন পরককশলত পমগখতগর
আলম,  রগ.  পমগহগমদ আলত,  রগ.  আশতষ কজ মগর মজখগজর ত,  রগ.  তরন চকবতর ত,  রগ.  ইমগম পহগরসন রগনগ,
রগ.  রসফকজ ল ইসলগম,  রগ.  সজমন তগলজকদগর,  রগ.  হগসগন মজরগদ,  রগ.  মজসজবজল আলম পচকধজরত,  সসসভল
সগজর ন অসফরসর সরনগষ কগসন সবশগস, আবদজল মগরলক, মজকজ ল পদওয়গন পমজখ উরসসত সছরলন। 
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