
চটগাম িসিট কেপরােরশন
জনসংেযাগ শাখা

(েপস িবজিপ)

চটগাম-    ০৩ মাচর ২০১৪
              চটগাম িসিট কেপরােরশেনর পিরচন িবভােগর সমনয় সভায় আসন আই িস িস ওয়ালর কাপ িকেকট িট-     ২০ উপলেক সেবরাচ গরত িদেয়
                নগরীর েসৌনযর ও পিরচন কাযরকম অটুট রাখার উপর গরতােরাপ কেরেছন চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর

আলম  ।
                ৩ মাচর ২০১৪ েসামবার িবেকেল েক িব আবদচ ছতার িমলনায়তেন পিরচন িবভােগর সমনয় সভা অনিুষত হয়    । সভায় কাউিনলর জহর

 লাল হাজারী,       িসিট কেপরােরশেনর পধান িনবরাহী কমরকতরা আলী আহেমদ,   সিচব রিশদ আহমদ,     পধান পিরচন কমরকতরা শিফকুল মানান
িসিদকী,          পিরচন কমরকতরা কানু লাল নাথ ও েমারেশদ আলম বকবয রােখন     । সভায় পিরচন িবভােগর পিরদশরক, সপুারভাইজার, দলপিত

      সহ দািয়তশীল কমরকতরা ও কমরচারীগন উপিসত িছেলন         । সমনয় সভায় েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম বেলন,    আসন আই িস িস
   ওয়ালর কাপ িকেকট িট-              ২০ উপলেক েদেশর ভাবমূিতর উজল করা এবং চটগামেক আনজরািতক অঙেন তুেল ধরার সুেযাগ এেসেছ   । েময়র বেলন,
    চটগাম আনজরািতক অঙেন সনুােমর অিধকারী, শািন,       পশািন ও েখলাধলুার উপেযাগী পিরেবশ চটগােম িবদযমান    । িতিন বেলন িকেকট

                  বানব চটগামবাসী িকেকটেখলােক অনর িদেয় ভালবােস। চটগাম িকেকট েপিমকেদর িপয় নগরী। িবশবাসী ও আই িস কত ৃরপক কিলকাতা ও ঢাকার
      েচেয়ও সনুর েসৌনযরমিনত নগরী চটগাম। েময়র বেলন,     ১৯িট েখলা চটগােম অনিুষত হেব        । িবেশর িবিভন েদেশর িবিশষ নাগিরক বনৃআসেব।

     িতিন িসিট েগইট েথেক েপাটরকােনিকং েরাড,    এয়ার েপরাট েরাড,   েশখমিুজব েরাড,    জািকর েহােসন েরাড,     িস িড এ এিভিনউ,  আরাকান
েরাড,          বােয়িজদ েবাসািম েরাড িবিভন েমাড় িবেশষ কের িজ ই িস, বাদামতল,  িবমান চতর, মরুাদপরু,  বহাদরার হঁাট,  িনউমােকরট এলাকা,

   িবিভন অিল আউিলয়ােদর মাজার,   সাধীতা পাকর,   িশশ পাকর,           সী বীচ ইতযািদ এলাকােক গরত িদেয় পিরচন রাখার উপর িবেশষ
         গরতােরাপ কের েময়র পিরচন কমরীেদর কােজ আনিরক হওয়ার পরামশর েদন       । পিরচন িবভােগর েকান ধরেনর গািফলিতর কারেন
                চটগামবাসীর দূনরাম হেল তা দঃখ জনক হেব বেল অিভমত বযককের িতিন েদশ ও জািতর সােথর সকলেক িনষা,     আনিরকতা ও েদশ েপেম

         বিলয়ান হেয় নগরীর েসৌনযর ও পিরচনতা অটুট রাখার আহবান জানান।

সংবাদদাতা
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