
 
চটগাম িসিট কেপরােরশন

জনসংেযাগ শাখা

(েপস িবজিপ)

চটগাম- ১০ মাচর ২০১৪ 
িট-২০ িবশকাপ িকেকটেক সামেন েরেখ চটগাম নগরীেক নানিনক সােজ সাজােনার েচষা করেছ চটগাম িসিট
কেপরােরশন। ২০১১ সেন িবশকাপ িকেকট উপলেকও চটগাম নগরীেক নানিনক সােজ সাজােনা হেয়িছল। েস সময়
িবমান বনর,  েপাটর কােনিকং েরাড িবমান চতের িকেকট তারকােদর মযুরাল,  জহর আহমদ েচৌধরুী েসিডয়াম েগইেট
জনেনতা জহর আহমদ েচৌধরুীর মযুরাল,  িজইিস চতের েফায়ারা,  ওয়াসা চতের েফায়ারা,  টাইগারপােস ৩িট বাঘ ও
েফায়ারা িনমরাণ, জামাল খান চতর ও এয়ারেপােটরর সামেন কণরফলুী নদীর উপর সামান সাপন কের চটগােমর ঐিতহয
তেুল ধরা হেয়িছল- যা বতরমােনও িবদযমান। ২০১৪ সেনর িট-২০ িবশকাপ িকেকট েখলা চটগােম ১৬ মাচর েথেক শর
হেব। ইেতামেধয িবেশর িবিভন েদেশর সমািনত েখেলায়াড় ও পযরটকবনৃ চটগাম নগরীর িবিভন আবািসক েহােটেল
অবসান করেছন। চটগাম িসিট কেপরােরশন নাগিরক েসবায় িনেয়ািজত পিতষান। িবশ দরবাের চটগােমর উজল
ভাবমূিতর তেুল ধরার লেক নগরীেক নানিনক সােজ সাজােনা, পিরচন পিরেবশ সরুকা, আেলাকায়ন, ইিতহাস ও ঐিতহয
তেুল ধরার পয়াস িনেয়েছ। নগরীর িবমান বনর, েনৌ বনর, সামিরক-েবসামিরক, বযিকগত মািলকানা, সায়তশািসত,
আধা সায়তশািসত,  সরকাির-েবসরকাির সাপনা,  িশল পিতষান,  ফটুপাত,  িডভাইডার,  নাসরাির,  সড়ক দীপ ইতযািদ সহ
নগরীর গরতপূণর সড়ক,  িভআইিপ সড়ক,  আবািসক এলাকা,  সািকরট হাউস,  জহর আহমদ েচৌধরুী,  এম এ আিজজ
েসিডয়াম ও তদসংলগ এলাকায় আেলাকায়ন এবং গরতপূণর সান ও চতের ইিতহাস ঐিতেহযর িভিতেত িবউিটিফেকশন
করা হেচ। তনেধয নগরীর লালখান বাজার ইসাহানী েমােড় েপয়ার,  পিুলশ লাইেনর সামেন গাম বাংলার বাউল
েহিরেটজ,  টাইগার পােস পাহােড়র িবউিট,  এয়ারেপাটর ও িসিট েগইেট িট-২০ িবশকাপ িকেকটেক েসিলেবট আগাবাদ
েমােড় জাতীয় েটিডশেনর িনদশরন,  এয়ারেপাটর েগইেট সামান এবং এয়ারেপােটর মিুকযদু,  অংশগহণকারী েদশসমূেহর
জাতীয় পতাকা পদশরন,  এম.এ আিজজ েসিডয়াম েগইেট িকেকট েখেলায়াড় মেনারম দশৃয,  দামপাড়া ওয়াসা েমাড় এ
েঘাড়ার েদৌেড়র দশৃয সান পােচ। এছাড়াও িজইিস েমােড় এলইিড লাইট মযুরাল, টাইগার পােস এলইিড লাইট মযুরাল
সহ েমাহনীয় সােজ বনর নগরীেক সাজােনার কাজ চলেছ। চটগাম িসিট কেপরােরশেনর েময়র আলহাজ েমাহামদ
মনজুর আলম ১০ মাচর ২০১৪ িখ. সকােল নগরীর জহর আহমদ েচৌধরুী েসিডয়াম, এম এ আিজজ েসিডয়াম সহ নগরীর
সকল গরতপূণর সড়ক সেরজিমেন ঘেুর ঘেুর পিরদশরন কেরন। িতিন নগরবাসীর সািবরক সহেযািগতায় িট-২০ িবশকাপ
িকেকটেক সফল বাসবায়েনর আশা েপাষন কেরন। 
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