
 
চটগগম সসসট করররগররশন

জনসসরযগগ শগখগ

(পপস সবজসপ)

চটগগম-   ০৫ এসপল ২০১৪

  ‘জগততয় সভটগসমন এ’      পগস ককগরমইন এর শভ উরদগধন কররলন
    পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম

     ‘অরজসষজসনত অনত পসতররগরধ জগততয় সভটগসমন এ’      পগস ককগরমইন এর কগযরকম চটগগম সসসট
           করররগররশন এলগকগয় শভ উরদগধন কররন চটগগম সসসট করররগরশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর

আলম              । ৫ এসপল সকগরল চটগগম সসসট করররগররশন রসরচগসলত ছগরল জহর সকনগরগগরটর ন এ ০৬ মগস
                পথরক ১১ মগস বয়সতরদর নতল ররঙর সভটগসমন এ ককগরসজল এবস ১২ মগস পথরক ৫৯ মগস বয়সত সশশরদর
             লগল ররঙর সভটগসমন এ ককগরসজল খগওয়গরনগর মগধকরম পময়র এ জগততয় কমরসজসচর উরদগধন কররন। এ

            উরলরক অত সজ ল পগঙরন অনজসষত সজসধ সগমগরবরশ সভগরসতত কররন চটগগম সসসট করররগররশরনর
   পধগন সগসক কমরকতর গ ডগ.    পসসলম আকতগর পচচধজরত       । এরত পধগন অসতসথ সছরলন চটগগম সসসট

           করররগরশরনর পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম। সবরশষ অসতসথ সছরলন ২১নস জগমগল খগন
      ওয়গডর কগউসনলর পরকচশলত সবজয় কজ মগর পচচধজরত সকষগন,      ২৩নস উতর রগঠগনটজ লত ওয়গডর কগউসনলর
  সনয়গজ পমগহগমদ খগন,     মসহলগ কগউসনলর মরনগয়গরগ পবগম মসণ,     পধগন সশকগ কমরকতর গ অধকগরক মজহগমদ

শহতদজলগহ       । আরলগচনগ কররন মজসকরযগদগ সগরনগয়গর আলত সগনজ,  ডগ.   পমগহগমদ আলত,  ডগ.   ইমগম পহগরসন
রগনগ।

        পধগন অসতসথ সসসট পময়র আলহগজ পমগহগমদ মনজজর আলম বরলন,    সগসক মননগলরয়র সগসক
            অসধদপররর অধতরন জনসগসক রজসষ পসতষগন পদশ পথরক অরজসষজসনত অনত দজর করগর অসভপগরয় পদশ

  ‘বকগসর সভটগসমন এ’     ককগরসজল খগওয়গরনগর কমরসসসচ বগসবগয়ন কররছ   । সতসন বরলন,   অনরতর মত
   অসভশগর আর সকছজ পনই         । সনরজরদর অজতগর কগররন জরনর রর সশশরগ অনহরয় যগয়।

 পময়র বরলন,              ‘অসভভগবক সবরশষ করর মগ ও বগবগ পক সরচতন হরত হরব যগরত করর সভটগসমন এ’ অভগব
  সশশরদর নগ হয়     । জনগব মনজজর আলম বরলন,        চটগগম সসসট করররগররশন এলগকগয় ৪১সট ওয়গরডর সগয়ত ও

                   অসগয়ত সমরল ১২৮৮ সট পকরন ০৬ মগস পথরক ১১ মগস বয়সত পগয় ১ লক ৫ হগজগর সশশ এবস ১২ মগস
         ‘পথরক ৫৯ মগস বয়সত পগয় ৫ লক সশশরক সভটগসমন এ’   ককগরসজল খগওয়গরনগ হরচ   । সতসন বরলন,  এ

               কমরসসসচর সগরথ সগরথ ৬ মগস বয়স রযরন পরতকক সশশরক ৬ মগস বয়স রযরন মগরয়র দজধ খগওয়গরনগর
       সবষরয় ঘরর ঘরর রজসষ বগতর গ পরচরছ পদয়গ হরচ   । পময়র বরলন,         ৫ এসপল সকগল ৮ টগ পথরক সবকগল ৪টগ

    ‘রযরন সবরসতহতন ভগরব সভটগসমন এ’            পগস ককগরমইন চগলজ থগকরব এবস এর রর ৪ সদন বগদ রড়গ সশশরদর
      জনক চগইল টজ চগইল কগযরকম রসরচগসলত হরব     । পসঙ করম পময়র বরলন,    চটগগম নগরতরক বসবগস
            পযগগক ও রসররবশ বগনব নগরত সহরসরব সজপসতষত করররত সকরলর সরচতনতগ সবরশষ করর আবজর নগর
     সবষরয় সগজগগ ও সরচতন হরত হরব   । সতসন নগলগ-         নদর মগ খগল সবরল বগ যততত ময়লগ আবজর নগ নগ পফলগর

 জনক অসভবগবক,    সশকক ও ছগত-    ছগততরদর সহরযগসগতগ কগমনগ কররন     । পময়র পমগহগমদ মনজজর আলম
     ‘চটগগম নগরতর ৪১সট ওয়গরডর সভটগসমন এ’       পগস ককগরমইন ২০১৪ সফল ভগরব বগসবগয়রন ওয়গডর

 কগউসনলর ,   সগসক মননগলয়,   সগসক অসধদপর,    জগততয় রজসষ পসতষগন,    সবশ সগসক সসসগ,  ইউসনরসফ,
  সবভগসগয় রসরচগলক সগসক,    সসসভল সগজর ন চটগগম,       সবসভন এনসজও সসসগ সহ সসসশষ সকরলর

   সহরযগসগতগর জনক ধনকবগদ জগনগন     ।
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