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০২ নরভেম্বরেরে ২০১৭সখ.
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয় আসরলকারেীরদেরে
শুনোনেীরে ৫ম সদেরনে ১৬৮ জনে হহাল্ডাররেরে আরসত্তি সনেষ্পসত্তি
০২ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল-১ এরে আসরলকারেীরদেরে আসরল সনষ্পসত্তিরে জন্য সিকাল ১১ টিা
পথেরক সরেসভেউ পবিারর্পে এরে কাযর্পেক্রম শুরু হয় । আজ ১৬৮সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি করো হয়। শুনানীরে
৫ম সদেরন আসরল সরেসভেউ পবিাররর্পে উরসস্থিত হওয়ারে জন্য ১৮৫ জন পহাল্ডারে এরে সনকটি রত
পপ্রেরেণ করো হরল তরন্মারধ্য ১৬৮ জন পহাল্ডারে আরীল সরেসভেউ পবিাররর্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থিত
হন। আরীল সরেসভেউ পবিারর্পে পহাল্ডারেরদেরে আরসত্তি আমরল সনরয় সনধর্পোসরেত পভেল্্য পথেরক গরড়
৬৮.৪৭% ছাড় সদেরয়রছ। এছাড়াও ২২ জন গরেীবি পহাল্ডারেরক বিছররে নামমাত ৫১ টিাকা পহাসল্ডং
টি্যাক্স সনধর্পোরেন কররেরছ। ৭ জন অসিচ্ছল ম্সক্তিরযাদ্ধা ও ১ জন সবিধবিারক পরৌরেকরে সিম্প্নর্পে
মওক্ফ করো হয়। আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে ১৬৮ জন পহাল্ডাররেরে অ্যারসিসিরমন্ট পভেল্্য ২ পকাসটি
৩৪ লক্ষ ২৫ হাজারে ৬ শত টিাকা পথেরক কসমরয় ৭৩ লক্ষ ৮৫ হাজারে ৫ শত টিাকা পভেল্্য ধাযর্পে্য
কররেরছ। ফরল এ্যারসিরমন্ট ভে্যাল্ পথেরক ১ পকাসটি ৬০ লক্ষ ৪০ হাজারে ১ শত টিাকা করে কমল।
আসরল সরেসভেউ পবিাররর্পে রে সিদেসি্য কাউসন্সিরেরে হাসবিবি্ল হক বিরলন , চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন নগরেবিাসিীরে কারছ তাঁ রে পয অঙ্গীকারে বি্যক্তি কররেরচন আইরনরে
আওতায় আসরল পবিাররর্পে রে মাধ্যরম তা বিাস্তবিাসয়ত হরচ্ছ । আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে নগরেবিাসিীরক
আগামী ১১ নরভেম্বরে এরে মরধ্য আসরল কররে শুনানীরত অংশগ্রহণ করোরে আহবিান জানান।
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পক সবি আবিদে্চ ছত্তিারে সমলনায়তরন আজ অরীল সরেসভেউ পবিাররর্পে
পময়ররেরে ররক্ষ সিভোরসতরে দোসয়ত্ব রালন কররেন ৩৬নং ওয়ারর্পে কাউসন্সিলরে হাসবিবি্ল হক।
আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে সিদেসি্য প্রেরকৌশলী এম .আবিদে্রে রেসশদে, এররভোরকটি চন্দন সবিশ্বাসি, প্রেধান
রোজস কমর্পেকতর্পে া র. ম্হম্মদে ম্স্তাসফজ্রে রেহমান, টি্যারক্সশন অসফসিারে পমাহাম্মদে শাহ আলমসিহ
সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছরলন।
চট্টগ্রাম- ০২ নরভেম্বরেরে ২০১৭সখ.
সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে হময়রে আ জ ম নোসছিরে উদ্দীরনেরে সিারথে সিন্ত্রাসিীরদেরে হারতে সনেহতে
কাকনে মসল্লিক এরে সরতোমাতোরে সিাক্ষাতে
নগরেীরে চান্দগাও ওয়াররর্পে গত ২২ অরক্টাবিরে ২০১৭ সখ. সিন্ত্রাসিীরদেরে ছু সরেকাঘারত সনহত কাকন
মসল্লিক এরে প্রেসতবিন্ধী সরতা পনরাল মসল্লিক ও মাতা সমনসত মসল্লিক ২ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ .
সবিরকরল, নগরেভেবিরন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন এরে সিারথে
সিাক্ষাত কররেন। সিাক্ষারত সনঃস ও প্রেসতবিন্ধী রসরেবিাররেরে একমাত উরাজর্পে নক্ষম সিন্তান কাকন
মসল্লিক নৃশংসিভোরবি খ্ন হওয়ারে সবিষয়গুরলা পময়রেরক অবিসহত কররেন। তারো এ হত্যাকারন্ডেরে
ন্যায়সবিচারে প্রেত্যাশা কররেন। পময়রে কাকন মসল্লিক এরে সরতা মাতারে প্রেসত সিমরবিদেনা জাসনরয়
তারদেরে রসরেবিারে চলারে একসটি অবিলম্বন কররে পদেয়ারে আশ্বাসি পদেন এবিং হত্যাকাসরেরদেরে শাসস্ত
সনসশ্চিত করোরে জন্য প্রেরয়াজনীয় উরদে্যাগ গ্রহরনরে কথোও জানান। পময়রে বিরলন , এ ধরেরনরে
সনষ্ঠু রে ও সনমর্পেম হত্যাকান্ডে সনন্দনীয় অররোধ। এভোরবি আরে পকান মারয়রে বি্ক যারত খাসল না হয়
পসিসদেরক প্রেশাসিরনরে তীক্ষ œ দেৃসষ্ট রোখারে আহবিান জানান। এসিময় ওয়ারর্পে কাউসন্সিলরে নাজম্ল
হক সরউক, আওয়ামী পসচ্ছারসিবিকলীগ পনতা আবিদে্রে রেসশদে পলাকমান, ছাতলীরগরে সিারবিক
পকন্দ্রীয় পনতা ইয়াসছরে আরোফাত, মহানগরে ছাতলীগ পনতা পবিারেহান উসদ্দন সগফারেী, ওমরে
ফারুক সি্মন, সিাহাবি উসদ্দন সিাইদে, আলাউসদ্দন বিাবি্, ইমরোন পহারসিন জসন, সমঠু ন বিড়–য়া,
ফয়সিাল, ফরেহাদে, রুরবিল বিড়–য়া, আবিদে্ল কারদেরে, আবিদে্ল কসরেম সিহ অন্যরো উরসস্থিত
সছরলন।
চট্টগ্রাম- ০২ নরভেম্বরেরে ২০১৭সখ.
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স্থানেীয় সিরেকারে মন্ত্রী ইসঞ্জিসনেয়ারে খন্দকারে হমাশারেরেফ হহারসিনে এমসর’রে সিারথে চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে হময়রে আ জ ম নোসছিরে উদ্দীরনেরে একান্ত ববঠক
গণপ্রেজাতন্ত্রী বিাংলারদেশ সিরেকারে এরে স্থিানীয় সিরেকারে, রল্লিী উন্নয়ন ও সিমবিায় মন্ত্রণালরয়রে
দোসয়রত্ব সনরয়াসজত মন্ত্রী ইসঞ্জিসনয়ারে খন্দকারে পমাশারেরেফ পহারসিন এমসররে সিারথে আজ ০২
নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিকারল চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তজর্পে াসতক সবিমান বিন্দরে এরে
সভেসভেআইসর লাউরঞ্জি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন একারন্ত
ববিঠক কররেন। ববিঠরক পময়রে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে রঞ্চবিাসষর্পেকী করে
র্নঃমূল্যায়ন,চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিাসবির্পেক রসরেসস্থিসত , মন্ত্রণালয় পপ্রেসরেত প্রেকরল্পেরে
সবিষরয় মন্ত্রীরক অবিসহত কররেন। সতসন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে দোসয়ত্বরালনকালীন সিমরয়রে
মরধ্য ৭১৬ পকাসটি টিাকারে প্রেকল্পে এবিং গত ৩০ অরক্টাবিরে ১২০ পকাসটি টিাকারে প্রেকল্পে অন্রমাদেন
সিহ সবিএমসরএফ এরে অসধরন ১৫০ পকাসটি টিাকারে প্রেকল্পে এবিং জাইকারে মাধ্যরম নানা প্রেকল্পে
সিহায়তা সদেরয় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন এরে পসিবিায় অবিদোন রোখায় মন্ত্রী খন্দকারে পমাশারেরেফ
পহারসিন এমসররক আন্তসরেক ধন্যবিাদে জানান। পময়রে চট্টগ্রারমরে সিাসবির্পেক উন্নয়ন , সবিশ্বমারনরে
বিাসিররায্সগ নান্দসনক শহরে গড়ারে পক্ষরত মাননীয় মন্ত্রীরে আররো সিহরযাসগতা প্রেত্যাশা কররেন ।
এসিময় মন্ত্রী খন্দকারে পমাশারেরেফ পহারসিন এমসর বিরলন, জনরনতী পশখ হাসসিনারে সপ্রেয় নগরেী
চট্টগ্রারমরে সারথের্পে সিবি ধরেরনরে সিহরযাসগতা সদেরত সতসন শতভোগ আন্তসরেক । এ সিহরযাসগতা
রাওয়ারে জন্য যথোসনয়রম প্রেকল্পে বতরেী এবিং পপ্রেরেরনরে জন্য পময়রেরক সনরদের্পে শ পদেন। এসিময়
চট্টগ্রাম পজলা রসরেষদে পচয়ারেম্যান এম এ সিালাম, চট্টগ্রাম ওয়াসিারে এমসর প্রেরকৌশলী এ পক
এম ফজল্ল্লিাহ সিহ চট্টগ্রারমরে সবিসভেন্ন সিংস্থিারে প্রেধানগণ উরসস্থিত সছরলন। স্থিানীয় সিরেকারে মন্ত্রী
খন্দকারে পমাশারেরেফ পহারসিন পবিলা ১১.১৫ টিায় ইউএসি বিাংলা পযারগ চট্টগ্রাম শাহ আমানত
আন্তজর্পে াসতক সবিমান বিন্দররে পরৌছরল চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে
উদ্দীন তাঁ রক সাগত জানান এবিং ফ্ল সদেরয় শুরভেচ্ছা সবিসনময় কররেন।
সিংবাদেদোতো
হমা. আবদেুরে রেসহম
জনেসিংরযাগ কমর্পেকতের্পে া
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