
 
চটগাম িসিট কেপরােরশন

জনসংেযাগ শাখা  
                                                  

(েপস িবজিপ)

চটগাম িসিট কেপরােরশন পিরচািলত আনঃসুল ফটুবল টনুরােমন 
শভ উেদাধন করেলন িসিট েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম

চটগাম- ০২ মাচর ২০১৪ 
জাতীয় পযরােয় েখেলায়াড় গেড় েতালা এবং ফটুবল িপয় নগর বাসীর চািহদা পূরেণর লেক চটগাম িসিট
কেপরােরশন ২ মাচর ২০১৪ িবেকেল নগরীর বাকিলয়া িসিট কেপরােরশন েসিডয়ােম চটগাম িসিট
কেপরােরশন আন:  সুল ফটুবল টনুরােমন ২০১৪ শভ উেদাধন  করা হয়। চটগাম িসিট কেপরােরশেনর
েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম েবলনু উিড়েয় টনুরােমেনর শভ সূচনা কেরন। এ উপলেক
আেয়ািজত অনষুােন সভাপিতত কেরন চটগাম িসিট কেপরােরশেনর কীড়া ও সংসৃিত সযািনং কিমিটর
েচয়ারমযান কাউিনলর েমারেশদ আকার েচৌধরুী। আেলাচনা কেরন কাউিনলর এম এ মােলক,  েজলা
কীড়া সংসার যগু সাধারণ সমাদক আিমনলু ইসলাম। সাগত বকবয রােখন পধান িশকা কমরকতরা
মহুমদ শহীদলাহ। উপিসত িছেলন কাউিনলর হাজী নরুল হক,  ইসলাইল বািল,  েমা.  ইয়ািছন েচৌধরুী
আশ,  হাজী বাবূল হক,  জহর লাল হাজারী,  িমেসস েরখা আলম েচৌধরুী,  িমেসস মেনায়ারা েবগম মিন,

পধান িনবরাহী কমরকতরা আলী আহেমদ,  সিচব রিশদ আহমদ,  পধান পেকৌশলী েমাখতার আলম,  পধান
িহসাব রকণ কমরকতরা নারায়ন চন পাল, পধান রাজস কমরকতরা আহেমদল হক, পধান সাসয কমরকতরা ডা.
েসিলম আকতার েচৌধরুী, ততাবধায়ক পেকৌশলী আেনায়ার েহােসন সহ িবভাগীয় ও শাখা পধান গন । 
েময়র েখেলায়াড়েদর সােথ েকৌশল িবিনময় কেরন। উেদাধনী েখলায় ছােলহ জহর িসিট কেপরােরশন
সুল বনাম পূবর বাকিলয়া িসিট কেপরােরশন সুেলর মেধয অনিুষত হয়। 
উেদাধনী েখলায় ছােলহ জহর িসিট কেপরােরশন সুল ৩-০ েগােল পূবর বাকিলয়া বালক িবদযালয়েক
পরািজত কের িবজয়ী হওয়ার েগৌরব অজরন কেরন। উেদাধনী অনষুােন েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর
আলম বেলন, েখলা ধলুায় ছাত ছাতীেদর পারদশরী কের গেড় েতালার লেকই বাকিলয়া েসিডয়াম পিতষা
করা হেয়েছ।  িতিন বেলন, গণপজাতনী বাংলােদশ সরকােরর কীড়া মনাণালেয়র সহেযািগতায় নগরীর
চার সীমােন ৪ িট েসিডয়াম গেড় েতালা হেব। েময়র বেলন,  আধিুনক িবেশ পিতেযািগতায় িটেক
থাকেত হেল জান অজরেনর পাশা-পািশ কীড়া সংসৃিতেত ও উৎকষরতা অজরন করেত হেব। িতিন িসিট
কেপরােরশেনর পিতিট িশকা পিতষােন েখলাধলুার উপর গরত  েদয়ার  তািগদ েদন। 
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