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চটগাম- ০৩ মাচর ২০১৪ 
চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম ৩ মাচর ২০১৪িখ. েসামবার নগরীর ৪ নং চানগঁাও ও  ৫নং েমাহরা
ওয়ােডরর এিডিপ’র অথরায়েন চলমান উনয়ন কাযরকম সেরজিমেন পিরদশরন কেরন। ৪ নং চানগঁাও ওয়ােডর চলমান ১ েকািট ৭০ লক
টাকার নরুজামান নািজর েরােডর উনয়ন কাজ এবং ৫নং েমাহরা ওয়ােডর চলমান এ.এল খান েরাড, ইসাহানী েরাড এবং উতর েমাহরা
েরােডর উনয়ন কােজ েমাট ২ েকািট ৫০ লক টাকার কাজ চলমান রেয়েছ। েময়র সকােল এ সকল উনয়ন কাযরকম পিরদশরেন যান।
উনয়ন কাজ আসন বষরা েমৌসেমর পূেবর েশষ করার জনয েময়র সংিশষ পেকৌশলী ও িঠকাদারেদর তাগাদা েদন। েময়র সংিশষ ওয়ােডর
চলমান উনয়ন কােজর অগগিত সেরজিমেন পিরদশরেন েগেল সানীয় ওয়াডর কাউিনলর ও গনযমানয বযিকবগর এবং িবিভন সংগঠন েময়রেক
ফেুলল শেভচায় সাগত জানান। নরুজামান নািজর েরােডর উনয়ন কাযরকেমর অগগিত েদখার জনয েময়র উপিসত হেল ৈদিনক বীর
চটগাম মেঞর সমাদক ৈসয়দ ওমর ফারক, সাংবািদক ৈসয়দ কামরল হািবব সহ সানীয় গনযমানয বযিকবগর েময়রেক ফেুলল শেভচা
জানান। েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম চলমান উ্্নয়ন কাযরকম পিরদশরন কােল সানীয় নাগিরকেদর সােথ মতিবিনময় কেরন।
িতিন নগরীর উনয়ন, জলাবদতা িনরসন ও পিরচন নগরীর িবষেয় সাধারণ নাগিরকেদর অিভমত জানেত চান। এ সময় েময়র নাগিরক
সমােজর অিভমত শেন বেলন,  নগরবাসীর েদয় টযােকর িবিনমেয় নাগিরক েসবা িনিশত করাই চটগাম িসিট কেপরােরশেনর কতরবয ও
দািয়েতর অংশ। িতিন বেলন, নগরীর পিতিট ওয়ােডরর সম উনয়ন ও নাগিরক েসবার লেক িসিট কেপরােরশন দািয়ত পালন করেছ। েময়র
কেপরােরশেনর েকান ধরেনর গািফলিত বা অবেহলা পিরলিকত হেল সরাসির তােক অবিহত করার পরামশর েদন। িতিন নগরীর সািবরক
কাযরকম পিরচালনায় নগরবাসীর সহেযািগতা কামনা কেরন। এ সময় পযােনল েময়র ২ িমেসস েজাবাইরা নািগরস খান, ৪ নং চানগঁাও
ওয়াডর কাউিনলর মাহববুলু আলম, ৫ নং ওয়াডর কাউিনলর েমাহামদ আজম, ৈদিনক বীর চটগাম মেঞর সমাদক ৈসয়দ ওমর ফারক,
পধান পেকৌশলী েমাখতার আলম, পধান সাসয কমরকতরা ডা. েসিলম আকার েচৌধরুী, িনবরাহী পেকৌশলী কামরল ইসলাম, পেকৌশলী এস
এম আইয়বু, জােহদল ইসলাম ভইূয়া, িবিশষ রাজৈনিতক বযিকত আবু সিুফয়ান, ইমাম েহােসন সরওয়ার আমল েচৌধরুী, ৈসয়দ কামরল
হািবব, েমাজােহরল হক েচৌধরুী, েমাশাররফ েচৌধরুী, কানু লাল নাথ, সাইফলু ইসলাম, হাজী আবু তােহর, েমা. ফারক, েমাসফা েসিলম
উিদন, রিফকুল ইসলাম, েমাহামদ আলী সহ গনযমানয বযিকবগর উপিসত িছেলন।
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