
 
চটগাম িসিট কেপরােরশন

জনসংেযাগ শাখা

(েপস িবজিপ)

চটগাম-    ০৪ মাচর ২০১৪
          চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম ৪ মাচর ২০১৪িখ:       মঙলবার সকােল নগরীর ১৩নং পাহাড়তলী ওয়ােডরর বীর

            মিুকেযাদা রহমতউলাহ েচৌধরুী েরােডর আমবাগান ভাঙার পলু বীেজর িনমরাণ কাযরকম সেরজিমেন পিরদশরন কেরন     । এই ৫র০ দ ৪র০
     আর িস িস গাডরার বীজিট এিডিপ’                 র অথরায়েন ১ েকািট ৭৫ লক টাকা বযেয় িনিমরত হেচ। পের েময়র েনভাল এিভিনউ এর িনিমরত বড়
               েডইন পিরদশরেন যান। েময়র েনভাল এিভিনউেত েপঁৌছেল তােক ফেুলল শেভচায় বরণ কেরন কমানার এনােয়তউলযাহ। েময়র েডইনিট

                     ঘেুর ঘেুর পিরদশরন কেরন। ৪২ লক ৫৬ হাজার টাকা বযেয় িনিমরত এ েডইনিট বযয় িসিট কেপরােরশেনর রাজস খাত েথেক িনবরাহ করা হয়।
                  পের েময়র ২২নং এনােয়ত বাজার ওয়ােডরর েগায়াল পাড়া েলইন বাই েলইেনর উনয়ন কাযরকম পিরদশরন কেরন। এ েলইেনর কােজ ১৯
  লক টাকা এিডিপ’                  র বরাদ েথেক বযয় করা হেয়েছ। এছাড়াও একই ওয়ােডরর রানীর িদঘী পিতেরাধ েদয়াল িনমরাণ কাজও পিরদশরন কেরন। এ

                   েদয়াল িনমরােণ রাজস খােতর ১৪ লক টাকা বযয় হেয়েছ। পের েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম এনােয়ত বাজার মিহলা কেলেজর সামেন
         িনিমরত কালভাটর পিরদশরন কেরন। এ কালভাটর ও এেপাচ িনমরােণ এিডিপ’          র বরাদ েথেক ১৯ লক টাকা বযয় হেয়েছ। এছাড়াও িতিন

               এনােয়ত বাজার মিহলা িবশিবদযালয় কেলেজ ৫ লক টাকা বযেয় িসিট কেপরােরশন সািপত ডীবিটউবওেয়েলর পািন পান কের
       ডীবিটউবওেয়ল শভ উেদাধন কেরন। এছাড়াও একই ওয়ােডর এিডিপ’           র অথরায়েন ১৯ লক টাকা বযেয় েবৌদ মিনর েলইন বাই েলইেনর

            উনয়ন কাযরকম েময়র পিরদশরন কেরন। এ সকল উনয়ন কাযরকম পিরদশরনকােল েময়র আসন িট-     ২০ িবশকাপ চলাকােল নগরীর েসৌনযর
          বধরেন এবং নগরীর সািবরক উনয়ন পিরকলনা বাসবায়েন নগরবাসীর সহেযািগতা কামনা কেরন      । উনয়ন কাযরকম পিরদশরেনর সময় ২২নং
  ওয়াডর কাউিনলর এম.  এ মােলক,      ৯নং ওয়াডর কাউিনলর আবুস সাতার েসিলম,      মিহলা কাউিনলর িমেসস েরখা আলম েচৌধরুী, িমেসস
 আরজু শাহাবুদীন,     িনবরাহী পেকৌশলী আবু ছােলহ,         এনােয়ত বাজার মিহলা কেলেজর অধযক তহিরন সবরু ডািলয়া,   সহকারী পেকৌশলী

 েগাফরান উিদন, উপ-                 সহকারী পেকৌশলী অিল আহমদ ও শী মদৃল কািন িসংহ রায় এবং সংিশষ িঠকাদারগন এবং সানীয় আবাস খান, েমা.  মছুা খান,
 মাহববুলু আলম,   কােদর েনওয়াজ েচৌধরুী,  হািববরু রহমান,   শিফউল আলম ভুঁইয়া,  সামসলু আলম,     শাহীন আলম পমখু উপিসত িছেলন।
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