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চটগাম- ১০ মাচর ২০১৪ 
চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম ১০ মাচর ২০১৪ িখ. েসামবার দপেুর নগরীর ২৩ নং
উতর পাঠানটলুী ওয়ােডরর ধিনয়ালা পাড়ায় েথাক বরাদ েথেক চলমান উনয়ন কােজর শভ উেদাধন কেরন। ৬০ লক
টাকা বযেয় সেুপয় পািনর জনয েদওয়ান দীিঘর পাড়, বংশাল পাড়া, খান বাড়ী, উতর ধিনয়ালা পাড়া, পিশম ধিনয়ালা
পাড়া, ওয়াডর কাযরালয় মাজার গিল, েপাসার পাড় আকবর শাহ মাজার গিল, সপুািরওয়ালা পাড়া ও আছাদ আলী েলইেন
সািপত ১০িট িডপ িটউবওেয়ল উেদাধন করা হয়। েময়র ফলক উেনাচন, পািন পান ও েমানাজােতর মধয িদেয় িডপ
িটউবগেলার শভ উেদাধন কেরন। পের েময়র েথাক বরাদ েথেক ১৯ লক ৮০ হাজার টাকা বযেয় চলমান মিতয়ার পলু
এলাকার েডইন ও রাসার কােজর উেদাধন কেরন। পের েময়র বালা সওদাগর বাড়ীেত ধিনয়ালা পাড়া মহলা জনকলযাণ
সিমিত আেয়ািজত এক নাগিরক সমােবেশ পধান অিতিথ িহেসেব েযাগদান কেরন। নাগিরক সমােবেশ সভাপিতত
কেরন অত সংগঠেনর সভাপিত ডা.  িজয়া েমাহামদ জাহাঙীর। সমােবেশ ২৩নং উতর পাঠানটলুী ওয়াডর কাউিনলর
িনয়াজ েমাহামদ খান, চটগাম িসিট কেপরােরশেনর সিচব রিশদ আহমদ, রাজৈনিতক বযিকত ও সমাজেসবক এস. এম.
সাইফলু ইসলাম,  ফােতমা বাদশা,  চটগাম িসিট কেপরােরশেনর ততাবধায়ক পেকৌশলী রিফকুল ইসলাম,  সহকারী
পেকৌশলী আহমদল হক,  উপ-সহকারী পেকৌশলী আবদল হািমদ,  সানীয় সমাজেসবক মেনায়ার আলী,  লৎুফা েবগম,
আিমর েহােসন, েনজামত আলী সদরার, হাজী চান েমাহামদ সদরার, িসরাজুল ইসলাম, রিফকুল আলম, িছিদক সওদাগর,
আবদলাহ িবন আলী, েমাহামদ ফারক সহ গনযমানয বযিকবগর বকবয রােখন। 
পধান অিতিথর বকেবয েময়র আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম বেলন,  নগরবাসীর কািঙত পতযাশা ও চািহদা পূরেণ
আিম অঙীকারাবদ। িতিন বেলন,  সেুপয় পািনর বযবসা,  রাসাঘাট িনমরাণ,  চলাচেলর সবুযবসা,  নালা-নদরমা িনমরাণ ও
সংসার,  পিরচন নগরী,  শািনময় চটগাম আমার পতযাশা। েময়র বেলন,  িশকার সেুযাগ সিৃষ ও সাসয েসবােক
অগািধকার িদেয় িসিট কেপরােরশন কাজ কের যােচ। পসঙকেম েময়র বেলন, ২৩নং ওয়ােডর নাসরাির েথেক িডগী পযরন
েলখাপড়ায় উচ িশকা গহণ করার সেুযাগ সিৃষ করা হেয়েছ। যা অেনক ওয়ােডর এখেনা সিৃষ করা সমব হয়িন। েময়র
আলহাজ েমাহামদ মনজুর আলম বেলন, ২৩নং ওয়ােডর ইেতামেধয ১১ েকািট টাকার উনয়ন কাজ সমাপ হেয়েছ। েময়র
চটগােমর সনুামেক িবশদরবাের তেুল ধরার জনয নগরীেক পিরচন রাখার েকেত নগরবাসীর সহেযািগতা চান। িতিন
বেলন, েনততৃ ও কত ৃরত আলাহর দান। আলাহ যােক েযখােন দািয়ত িদেত ভালবােসন িতিন তাই িদেয় থােকন। েময়র
বেলন, আমার দািয়ত েসবা েদয়া, েচষা করিছ কতটকুু সফল হিচ তার িবচােরর ভার নগরবাসীর উপর। 
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