চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১৬ এসেল ২০১৭ সি.

৩০নং পূর্ব মাদারর্াড়ী ওয়ার্ডব সন্ত্রাস, জঙ্গীর্াদ, মাদক বর্র্রাধী
এর্ং বনয়বমত পপৌরকর পবরর্ ার্ধ সর্েতনতা সমার্র্ ও রযালী
িন্ত্রাি, জঙ্গীিাদ, মাদক সিরোধী এিং সনয়সমত প্র্ৌেকে ্সেরশারধ িরচতনতা িৃসিে লরে
নগেীে ৩০নং ্ূিপ মাদােিাড়ী ওয়ারডপ স্থানীয় কাউসিলে মাজহারুল ইিলাম প্রচৌধুেীে
িভা্সতরে ১৫ এসেল ২০১৭ সি. শসনিাে, প্রিলা িারড় ১১ টায় েযালী ও িমারিশ অনুসিত
হয়। এরত েধান অসতসি সহরিরি উ্সস্থত সিরলন চট্টগ্রাম প্রজলা ক্রীড়া িংস্থাে িহ িভা্সত
আলহাজ্ব হাসিজুে েহমান। হাসিজ মুহাম্মদ শাহীন প্রচৌধুেীে িঞ্চালনায় অনুসিত িভায়
িক্তিয োরখন ্ূিপ মাদােিাড়ী িাসলকা উচ্চ সিদযালরয়ে েধান সশেক প্রমাখরলিু ে েহমান,
আলহাজ্ব আব্দুল মসত ির্দ্প াে, েনসজত েেীত, প্রমাহাম্মদ মািুদ, প্রমা. কসেম, প্রমা. আদনান,
হাজী নাসিম েমুখ। এ িাড়াও উ্সস্থত সিরলন হাজী ইসলয়াি িওদাগে, িারিক িংেসেত
ওয়াডপ কাউসিলে প্রেখা আলম প্রচৌধুেী।
চট্টগ্রাম- ১৬ এসেল ২০১৭ সি.

১৫ নম্ব^র ঘাট এলাকায় বনমব াণাধীন পসতু র প্রথম গাডবার ঢালাইর্য়র
কাজ পবরদ ব ন করর্লন বসটি পময়র আ জ ম নাবির উদ্দীন
১৬ এসেল ২০১৭ সি. েসিিাে দু্ুরে ১৫ নম্বে ঘাট এলাকায় সনমপাণাধীন প্রিতু ে েিম
গাডপাে ঢালাইরয়ে কাজ ্সেদশপন করেন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উর্দ্ীন। সতসন কারজে
অগ্রগসত প্রদরখ িরতাষ েকাশ করেরিন। প্রময়ে কারজে গুণগতমান সনসিরতে মাধযরম
দ্রুতগসতরত সনমপাণকাজ এসগরয় সনরত িংসিিরদে সনরদপ শ প্রদন। উরেখয ১৫ নম্বে ঘারট ৪০
সমটাে দীঘপ ও ২ সমটাে উচ্চতাে নয়টি গাডপাে ঢালাই কো হরি। এিাড়াও প্রময়ে ৯
নম্বে গুিখাল ও রুসি সিরমন্ট কােখানা এলাকাে দুটি সনমপাণাধীন প্রিতু ও ্সেদশপন করেন।
এ িময় সতসন েরকৌশলীরদে িরঙ্গ কারজে অগ্রগসত সনরয় কিা িরল েরয়াজনীয় সদক
সনরদপ শনা প্রদন। এ িময় ৪১ নম্বে ওয়ারডপে কাউসিলে িারলহ আহম্মদ প্রচৌধুেী, জাইকাে
েকল্প ্সেচালক শহীদুল ইিলাম, চট্টগ্রাম সিটি কের্ারেশরনে তত্ত্বািধায়ক েরকৌশলী েসিকুল
ইিলাম, জাইকাে প্রকায়াসলটি কনররাল ইসিসনয়াে তিাজ্জল প্রহারিন, সিসনয়ে সিল্ড ইসিসনয়াে
জাহাঙ্গীে আলম, চসিরকে সনিপাহী েরকৌশলী আিু িাদাত প্রমা. ততয়ি, প্রময়রেে িযসক্তগত
িহকােী োয়হান ইউিুি েমুখ উ্সস্থত সিরলন।
সংর্াদদাতা
পমা. আর্দুর রবিম
জনসংর্ াগ কমব কতবা

Establishment-1

Page no-1

