
 
চট্টগ্রাম িসিটিট কর্পেপরােরেশন

জনসিটংযেযাগ শাখা

(েস প্রেসিট িবিজ্ঞপ্তিপ)

চট্টগ্রাম- ১১ মাচর  ২০১৪ 

চট্টগ্রাম িসিটিট কর্পেপরােরেশেনরে েস ময়রে আলহাজ েস মাহাম্মদ মনজরুে আলম িট-২০ িবিশ্বকর্পাপ িক্রিকেকর্পট উপলেক

চট্টগ্রামেকর্প িবিেশ্ব নান্দনিনকর্প ও অপরূপ সিটােজ তুেল ধরোরে আহবিান জানান। ১১ মাচর  ২০১৪ িখ. মঙ্গলবিারে

সিটকর্পােল চট্টগ্রাম িসিটিট কর্পেপরােরেশেনরে িবিভাগীয় ও শাখা প্রেধানেদরে একর্প ৈবিঠকেকর্প এ আহবিান জানান। েস ময়রে

ৈবিঠকেকর্প িট-২০ িবিশ্বকর্পাপ িক্রিকেকর্পট েস খলা চলাকর্পালীন সিটমেয় িসিটিট কর্পেপরােরেশেনরে িবিদযুৎ,  পিরেচ্ছন,  িসিটিভল,

যািন্ত্রিকর্প শাখা সিটহ জনগুরুত্বপণূ র সিটকর্পল িবিভাগ ও শাখারে কর্পমরকর্পতর া-কর্পমরচারেীেদরে সিটাবিরকিণ কর্প েস সিটবিারে দািয়েত্ব

িনেয়ািজত থাকর্পারে িনেদর শ েস দন। িতিন বিেলন, এ িক্রিকেকর্পট েস খলারে উপরে েস দশ ও জািতরে ভাবিমূিতর  উজ্জ্বল

কর্পরোরে িবিষয়িট জিড়িত। কর্পােরোরে কর্পতর েবিয অবিেহলারে কর্পারেেণ  নাগিরেকর্প েস সিটবিা বিযাহত হেল তারে জনয চরেম

মূলয িদেত হেবি। েস ময়রে বিেলন,  িসিটিট কর্পেপরােরেশেনরে আিথরকর্প সিটীমাবিদ্ধতা সিটেত্ত্বেও নগরেীরে েস সিটৌন্দনযর বৃিিদ্ধ,

যাতায়াত সুিটিবিধা,  পিরেচ্ছন নগরেী রোখারে েস কেত সিটেবিরাচ অগ্রািধকর্পারে িদেয়েছ। িতিন িট-২০ িবিশ্বকর্পাপ

িক্রিকেকর্পট েস খলা চলাকর্পালীন সিটমেয় নগরেবিাসিটীরে সিটািবিরকর্প সিটহেযািগতা কর্পামনা কর্পেরেন। ৈবিঠকেকর্প প্রেধান িনবিরাহী

কর্পমরকর্পতর া আলী আহেমদ,  সিটিচবি রেিশদ আহমদ,  িসিটিট মযািজেস্ট্রেট নািজয়া িশিরেন,  প্রেধান প্রেেকর্পৌশলী

েস মাখতারে আলম, প্রেধান িহসিটাবি রেকণ  কর্পমরকর্পতর া নারোয়ণ  চন পাল, প্রেধান রোজস কর্পমরকর্পতর া আহেমদলু হকর্প,

প্রেধান সাস্থ্য কর্পমরকর্পতর া ডা.  েস সিটিলম আকর্পতারে েস চৌধুরেী,  প্রেধান িশকা কর্পমরকর্পতর া অধযাপকর্প মুহম্মদ শহীদলু্লাহ,

প্রেধান পিরেচ্ছন কর্পমরকর্পতর া শিফিকুর্পল মানান িছিদ্দিকর্পী,  তত্ত্বোবিধায়কর্প প্রেেকর্পৌশলী এয়াকুর্পবি নবিী,  রেিফিকুর্পল

ইসিটলাম,  আেনায়ারে েস হােসিটন,  মাহফুিজলু হকর্প,  প্রেধান নগরে পিরেকর্পল্পনািবিদ এ.েস কর্প.এম েস রেজাউল কর্পিরেম,

আইন কর্পমরকর্পতর া সিটারেওয়ারে-ই-আলম, অিতিরেক িহসিটাবি রেকণ  কর্পমরকর্পতর া সিটাইফুিিদ্দিন, উপ-সিটিচবি সিটাইফুিিদ্দিন

মাহমুদ কর্পােতবিী, িনবিরাহী প্রেেকর্পৌশলী আবুি ছােলহ, কর্পামরুল ইসিটলাম, মিনরুল হুদা, শামসুিটল হুদা িসিটিদ্দিকর্পী,

জনসিটংযেযাগ কর্পমরকর্পতর া েস মা. আবিদরুে রেিহমসিটহ িবিভাগীয় ও শাখা প্রেধানগন উপিস্থ্ত িছেলন। 

এ ছাড়িা েস ময়রে আলহাজ েস মাহাম্মদ মনজরুে আলম সিটকর্পােল নগরেীরে েস সিটৌন্দনযরবিধরেন চলমান কর্পাযরক্রিকম

সিটেরেজিমেন পিরেদশরন কর্পেরেন। এ সিটময় েস ময়রে জহুরে আহমদ েস চৌধুরেী েস স্টেডিডয়াম সিটংযলগ েস জেল পাড়িায়

মাদারে েস তেরেসিটা িমশনারেীজ অবি চযািরেিট পিরেচািলত িনমরলা প্রোথিমকর্প িবিদযালয় পিরেদশরন কর্পেরে িশককর্প-

ছাতছাতীেদরে সিটােথ মতিবিিনময় কর্পেরেন এবিংয িশকারে কর্পাযরক্রিকম তদারেকর্প কর্পেরেন। এ সিটময় িতিন েস লখাপড়িারে

গুণ গতমান উনয়ন এবিংয ছাত-ছাতীেদরে জীবিন মান উনয়েন িশককর্পেদরে আন্তরিরেকর্প প্রেয়াসিট কর্পামনা কর্পেরেন।

েস ময়রে সুেল অধযয়নরেত ছাত-ছাতীেদরে বিসিটারে েস বিঞ প্রেদােনরে আশ্বাসিট েস দন। 

সিটংযবিাদদাতা

েস মা. আবিদরুে রেিহম

 


