
 
চটগাম িসিট কেপরােরশন
জনসংেযাগ শাখা

(েপস িবজিপ)

চটগাম-    ০৬ মাচর ২০১৪
           চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম ৬ মাচর ২০১৪ িখ.       সকাল েথেক িবেকল পযরন সমেয় নগরীর ১৫,৩৯,৪০

               ও ৪১ নং ওয়ােডর চলমান উনয়ন কাযরকম সেরজিমেন ঘেুর ঘেুর অগগিত ও কােজর মান পরীকা কেরন   । উেলখয েয,   েময়র ১৫নং
                 বাগমিনরাম ওয়ােডর িমিম আবািসক এলাকার নালা সহ েরােডর ২৬ লক ৫০ হাজার টাকার সমাপ কাজ শভ উেদাধন কেরন   । পের িতিন

                  একই ওয়ােডরর বাগমিনরাম আবদর রিশদ বালক উচ িবদযালেয়র ৪থর তলায় ৩১ লক ১৫ হাজার টাকা বযেয় িনিমরত েসিমপাকা িটনেসট
         শভ উেদাধন কেরন। েময়র িবেকেল নগরীর ৩৯ নং ওয়ােডর এিডিপ’             র ১ েকািট ২০ লক টাকা বযেয় চলমান বক আলী ও ফিকর েমাহামদ

                 সওদাগর েরাড ও নালার উনয়ন কাযরকম ঘেুর ঘেুর পিরদশরন কেরন। এছাড়াও িতিন ৪০ নং উতর পেতঙা ওয়ােডর এিডিপ’   র ৮৮ লক
                  টাকা বযেয় চলমান গপ খােলর পিতেরাধ েদওয়াল িনমরাণ কােজর অগগিত সরাসির উপিসত হেয় পিরদশরন কেরন। েময়র আলহাজ েমাহামদ
     মনজুর আলম ৪১ নং ওয়ােডরর এিডিপ’                 র ১ েকািট ৯৪ লক টাকা বযেয় চলমান দিকণ পাড়া আবলু খােয়র সকুানী বাড়ীর রাসা ও নালার
     উনয়ন কাজও পিরদশরন কেরন। িতিন এিডিপ’               র ১০ েকািট ৫৫ লক টাকা বযেয় এয়ারেপাটর েরােডরউনয়ন ও েরাড সমসারণকাযরকম পিরদশরন
                 কেরন। এছাড়াও িতিন লালিদয়া চেরর জনগেনর দাবীর েপিকেত অত এলাকার রাসা ও মসিজদ পিরদশরন কেরন। েময়র আলহাজ েমাহামদ

                 মনজুর আলম িমিম আবািসক এলাকায় উনয়ন কাযরকম উেদাধন করেত উপিসত হেল িমিম আবািসক এলাকার গনযমানয বযিকবগর তােক ফেুলল
                  শেভচায় বরণ কেরন। উনয়ন কাজ উেদাধন ও পিরদশরন কােল েময়র ৫িট নাগিরক সমােবেশ বকবয রােখন। এ সকল সমােবেশ েময়র

বেলন,   আসন িকেকট িট-              ২০ িবশকাপ েখলা চলাকােল নগরীেত ২০িট েদশ সরাসির এবং অনযানয েদেশর পিতিনিধ গন আসেবন  । িতিন
         িবেদশী েমহমানেদর সিসেত বনর নগরীেত চলাচেলর সােথর নগরীর যানজট িনরসন,         সুনর পিরেবশ ও আইন শংৃখলার সুষ বযবসাপনা কামনা

কেরন   । েময়র বেলন,            চটগােম িবেদশী েমহমানেদর আনিরকতা িদেয় বরন এবং তােদর েসবা িদেত হেব     । এ লেক িতিন নগরবাসীর
       আনিরক সহেযািগতা কামনা কেরন। উনয়ন কাযরকম শভ উেদাধন,          সুল ভবন উেদাধন ও চলমান উনয়ন কাযরকম পিরদশরন কােল
   কাউিনলর েমাহামদ িগয়াস উিদন, ডা.  নরুল আবছার,   সরফরাজ কােদর রােসল,   িমেসস শাহানরু েবগম,    েময়েরর একান সিচব েমাহামদ

 মনজুরল ইসলাম,     পধান পেকৌশলী েমাখতার আলম,     ততাবধায়ক পেকৌশলী এয়াকুব নবী,     িনবরাহী পেকৌশলী আবু ছােলহ,  কামরল
ইসলাম,    সহকারী পেকৌশলী অিসম বড়–য়া,  আবু িসিদক,   রিফক উিদন িছিদকী, উপ-    সহকারী পেকৌশলী অিল আহমদ,  নরু েসােলমান,

  মানষ কুসমু েচৌধরুী,      সমাজেসবক েক এ িট এম আমানউলাহ, এড.   আলী আহমদ েচৌধরুী,  আফজল েসিলম,  জাফর আহমদ, কামরল
হাসান,  সকুুমার েদবনাথ,  চমা মজুমদার,  আিমনলু হক,  েমাহামদ আলী,   হাজী জয়নাল আেবদীন, েমা. হারন, সােবর, েসিলম, জিসম,

 আবুল কােদর, হািমদ, েমানাফ,  বাবলু হক,  জােবদ আনসারী,  এমরান খান, েমা. আলী, আিমন, রিফক, হািকম,   ইকবাল ও েমা. নািজম
পমখু।
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