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চট্টগ্রাম- ৬ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয় সসিসটি মময়ররেরে
সিারথে নেগরে ২২ মহল্লা সিরর্পে ারে কসমসটিরে মনেতৃ বৃরন্দেরে মতসবসনেময়
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন এরে সিারথে ৬ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ.
পসিামবিারে, সবিরকরলে নগরেভেবিরনরে সিরম্মেলেন করক্ষে চট্টগ্রাম নগরে বিাইশমহল্লা সিরর্পে ারে কসমসটিরে
পনতৃ বিৃন্দ মতসবিসনময় কররেন। মতসবিসনমরয় নগরে বিাইশ মহল্লারে পনতৃ বিৃন্দ পময়ররেরে পসিবিাধমর্মী
সিকলে কমর্পেকারন্ডে সিহরযাসগতারে আশ্বাসি পরন। স্বচ্ছতারে সিারথে নগরেবিাসিীরে পরৌরে করে
রূনঃমূলে্যায়ন সনসশ্চিত কররে রসরেদ্র জনরগাসষ্টি এবিং অস্বচ্ছলে নগরেবিাসিীরে প্রেসত সিহানুভেুসত
প্রেরশর্পে ন কররে সিবির্পেসনম পটিারকন টি্যারক্সেরে আওতায় সনরয় আসিায় তারো পময়রেরক সিাধুবিার
জানান। মহল্লা সিরর্পে ারেবিৃন্দ নগরেীরে আসরবিাসিী নাগসরেকরররে মূলে্যায়ন করোয় পময়ররেরে প্রেসত
কৃতজ্ঞতা প্রেকাশ কররে এবিং ৮সটি আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে নগরে বিাইশমহল্লা সিরর্পে ারে কসমসটিরে ৮
জন প্রেসতসনসধ রোখারে সসিদ্ধান্তরক অসভেনসন্দত কররেন। মতসবিসনমরয় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন, হতরসরেদ্র, রোষ্ট্রীয় পখতাবিপ্রোপ, শহীর
মুসক্তিরযাদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুসক্তিরযাদ্ধাগরণেরে মাসলেকানাসধন ইমারেত বিা জসমরত তারররে সনজস্ব
বিসিবিাসিকৃত অংরশরে উররে পহাসল্ডিং করে এবিং প্রেকৃত মুসক্তিরযাদ্ধাগরণেরে বিসিবিারসিরে সনজস্ব
মাসলেকানাধীন পহাসল্ডিং এ অবিসস্থিত ইমারেত বিা জসমরে উররেসস্থিত ১ হাজারে ৫ শত বিগর্পে ফুটি
আয়তন রযর্পেন্ত ফ্ল্যারটিরে উররে পহাসল্ডিং করে আররোর করো হরবি না। সতসন বিরলেন, আসরলে সরেসভেউ
পবিারর্পে এরে স্বচ্ছতা সনসশ্চিতকরল্পে নগরে বিাইশমহল্লা কসমসটিরে সনধর্পোসরেত ৮ জন প্রেসতসনসধরক ৮ সটি
আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে রযর্পেরবিক্ষেক সহরসিরবি রোখা হরবি। এছিাড়াও আসরলে সনষ্পসত্তি দ্রুত করোরে
জন্য ৮ সটি সিারকর্পেরলে ৮ সটি আসরলে সরেসভেউরবিারর্পে রাসয়ত্ব রালেন করেরবিন। জনাবি আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন বিরলেন,সবিশ্ব মারনরে রৃসষ্টিনন্দন নগরে গড়রত নগরেবিাসিীরে সিহরযাসগতা প্রেরয়াজন।
চট্টগ্রামরক সবিউসটিসফরকশরনরে আওতায় আনা হরচ্ছ এবিং পরারে টিু পরারে বিজর্পে ্য সিংগ্রহ কাযর্পেক্রম
চলেরছি। যাবিতীয় উন্নয়ন কমর্পেকারন্ডে সিকলে পশ্রেনী ও পরশারে প্রেসতসনসধরররে মতামরতরে প্রোধান্য
পরয়া হরচ্ছ। সতসন বিরলেন, শতভোগ সিততা, স্বচ্ছতা ও জবিাবিরীসহতারে উররে সভেসত্তি কররে নাগসরেক
পসিবিা সনসশ্চিত করো হরচ্ছ। মতসবিসনময় সিভোয় নগরে বিাইশমহল্লা সিরর্পে ারে কসমসটিরে সিভোরসত পমা.
ইউসিুফ, সিাধারেন সিম্পারক মাকসিুর আহমর সিরর্পে ারে, সিহ সিভোরসত আবিু পমাহাম্মের মুছিা পচৌধুরেী,
সিাংগঠসনক সিম্পারক হাজী আলেী বিক্সে,পমা. তাররেক, সিহ সিাধারেন সিম্পারক সিলোহ উসদ্দন
ইবিরন আহরমর, ধমর্পে সবিষয়ক সিম্পারক আলেহাজ্ব পমা. নুরুলে হক, সিমাজ কলে্যান সিম্পারক
হাজী শওকত আলেী, অথের্পে সিম্পারক পমা. সিাহাবি উসদ্দন সিহ নগরে বিাইশ মহল্লারে সিরর্পে ারে কসমসটিরে
পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থিত সছিরলেন।
চট্টগ্রাম- ৬ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয়
আসরলকারেীরররে
সরেসভিউ মবাররর্পে রে শুনোনেীরে ৭ম সররনে ১৫৩ জনে মহাল্ডাররেরে আরসত্তি সনেষ্পসত্তি
মহাসল্ডং টি্যাক্স কমল ৭১.৮০%
০৬ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেলে-৩ এরে আসরলেকারেীরররে আসরলে সনষ্পসত্তিরে জন্য সিকালে ১১ টিা
পথেরক সরেসভেউ পবিারর্পে এরে কাযর্পেক্রম শুরু হয়। আজ ১৫৩ সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি করো হয়। শুনানীরে
৭ম সররন আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে উরসস্থিত হওয়ারে জন্য ১৬৮ জন পহাল্ডিারে এরে সনকটি রত
পপ্রেরেণে করো হরলে তরন্মারধ্য ১৫৩ জন পহাল্ডিারে আরীলে সরেসভেউ পবিাররর্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থিত
হন। আরীলে সরেসভেউ পবিারর্পে পহাল্ডিারেরররে আরসত্তি আমরলে সনরয় সনধর্পোসরেত পভেলেু্য পথেরক গরড়
৭১.৮০% ছিাড় সররয়রছি। এছিাড়াও ১ জন মুসক্তিরযাদ্ধা ও ৫ জন গরেীবি পহাল্ডিারেরক বিছিররে
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নামমাত ৫১ টিাকা পহাসল্ডিং টি্যাক্সে সনধর্পোরেন করো হরয়রছি। সিম্মোনীত ১০ জন পহাল্ডিাররেরে পরৌরেকরে
রূরবির্পেরে হারে বিহালে রোখা হরয়রছি। আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে ১৫৩ জন পহাল্ডিাররেরে অ্যারসিসিরমন্ট পভেলেু্য
৩ পকাসটি ৫০ লেক্ষে ৫৫ হাজারে ৭ শত টিাকা পথেরক কসমরয় ৯৮ লেক্ষে ৮৫ হাজারে ১ শত টিাকা
পভেলেু্য ধাযর্পে্য কররেরছি। ফরলে এ্যারসিসিরমন্ট ভে্যালেু পথেরক ২ পকাসটি ৫১ লেক্ষে ৭০ হাজারে ৬ শত টিাকা
করে কমলে। আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে রু ’ভোরগ সবিভেক্তি হরয় শুনানীরত অংশ পনন। পময়রে রপররে
অনুসষ্ঠিত শুনানীরত সিভোরসতত্ব কররেন পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন। এবিং প্রেধান রোজস্ব
কমর্পেকতর্পে ারে রপররে সরেসভেউ পবিাররর্পে রে শুনানীরত পময়ররেরে ররক্ষে সিভোরসতত্ব কররেন কাউসন্সিলেরে
হাসবিবিুলে হক। আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে সিরসি্য প্রেরকৌশলেী এম .আবিরুরে রেসশর, এররভোরকটি চন্দন
সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া র. মুহম্মের মুস্তাসফজুরে রেহমান, টি্যারক্সেশন অসফসিারে জসসিম
উসদ্দন, উর করে কমর্পেকতর্পে া নাসছিরে উসদ্দন সিহ সিংসশ্লিষ্টি কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছিরলেন। উরল্লখ্য পয,
আগামী ১১ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. রযর্পেন্ত সিম্মোসনত টি্যাক্সে পহাল্ডিারেবিৃন্দ করে রুনঃমূলে্যায়ন সবিষরয়
আসরলে করোরে জন্য সিময় সনধর্পোসরেত আরছি। ৫ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. রযর্পেন্ত ৫৩ হাজারে ৪৮ জন
সিম্মোসনত পহাল্ডিারে আসরলে/আরসত্তি রাসখলে কররেরছিন । পহাল্ডিারেগণে চাইরলে এসিমরয়রে মরধ্য
আসরলে করোরে সিুরযাগ রেরয়রছি।
চট্টগ্রাম- ৬ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয় সসিসটি মময়ররেরে
সিারথে মবসিরেকারেী সক্লিসনেক ও রায়গনেসস্টিক মসিন্টারে মাসলক সিসমসতরে মতসবসনেময়

৬ নরভেম্বরে
২০১৭ সখ. পসিামবিারে, সবিরকরলে নগরেভেবিরন পময়রে রপররে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে রঞ্চবিাসষর্পেকী করে রুনঃমূলে্যায়ন সবিষরয় সসিসটি পময়ররেরে সিারথে পবিসিরেকারেী সক্লিসনক
ও রায়গনসস্টিক পসিন্টারে মাসলেক সিসমসতরে মতসবিসনময় অনুসষ্ঠিত হয়। মতসবিসনময়কারলে
পবিসিরেকারেী সক্লিসনক ও রায়গনসস্টিক পসিন্টারে মাসলেক সিসমসতরে পনতৃ বিৃন্দ তারররে পট্রেরলোইরসিন্সি
এবিং পরৌরেকরে সবিষরয় বিরলেন , নগরেীরে উন্নয়রন এবিং পসিবিারে স্বারথের্পে সনয়সমত পট্রের লোইরসিন্সি
নবিায়ন এবিং পরৌরেকরে সররত পকান সদ্বিধা পনই। তরবি সবিভ্রাসন্ত,অসনয়ম ও রীরর্পেসিূসততা যারত না হয়
পসিসররক তারো পময়ররেরে হস্তরক্ষের কামনা কররেন । মতসবিসনমরয় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন রঞ্চবিাসষর্পেকী পরৌরেকরে
রুনঃমূলে্যায়ন একসটি সনয়সমত কাযর্পেক্রম এরে অংশ। প্রেসত ৫ বিছিরে অন্তরে অন্তরে এ রুনঃমূলে্যায়ন
আইরনরে সবিসধ সবিধান অনুযায়ী সিম্পন্ন করো চসসিক এরে রাসয়ত্ব। পসি রায়রবিাধ পথেরক চসসিক
প্রোথেসমক অ্যারসিসিরমন্ট সিম্পনন কররেরছি। এ সবিষরয় সিম্মোসনত পহাল্ডিারেরররে আরসত্তি রাসখলে
করোরে জন্য ১১ নরভেম্বরে ২০১৭ রযর্পেন্ত সিময় সনধর্পোরেণে কররে পরয়া হরয়রছি। এই সিমরয়রে মরধ্য
আসররলে অংশগ্রহন কররে সিম্মোনীত পহাল্ডিারেগণে আসরলে সরেসভেউ পবিাররর্পে রে সিামরন উরসস্থিত হরয়
তারররে মতামত তু রলে ধরেরত রাররেন। পহাল্ডিারেরররে মতামতরক সিরবির্পোচ্চ গুরুত্ব সররয় আসরলে
সরেসভেউ পবিারর্পে সিম্মোসনত পহাল্ডিারেরররে সিামথের্পে ্যররে মরধ্য পরৌরেকরে চূ ড়ান্ত করেরছি। এ সবিষরয় সতসন
সিকরলেরে সিহরযাসগতা কামনা কররেন। এসিময় সবিএমএ সিাধারেন সিম্পারক রা. ফয়সিলে ইকবিালে
পচৌধুরেী, পবিসিরেকারেী সক্লিসনক ও রায়গনসস্টিক পসিন্টারে মাসলেক সিসমসতরে সিভোরসত রা .কারশম,
সিরসি্য সিসচবি রা. সলেয়াকত আলেী, রা. সিুলেতান, রা. সকউ এম অসহরুলে আলেম, রা. সরেরজায়ান,
রা. পতৌসফক, রা. মাসিুর, রা. পকসচং সিহ প্রেমুখ উরসস্থিত সছিরলেন।
চট্টগ্রাম- ৬ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয় সসিসটি মময়ররেরে
সিারথে মজ-ব্লক সিমাজ কল্যাণ রসরেররররে মতসবসনেময়
৬ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. পসিামবিারে, রুরুররে নগরেভেবিরন পময়রে রপররে নগরেীরে ১১নং ওয়াররর্পে রে
হাসলেশহরে হাউসজং এরস্টিটি পজ-ব্লক সিমাজ কলে্যাণে রসরেষরররে নবিসনবির্পোসচত পনতৃ বিৃন্দ চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীরনরে সিারথে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
রঞ্চবিাসষর্পেকী করে রুনঃমূলে্যায়ন সবিষরয় মতসবিসনময় কররেন । মতসবিসনময়কারলে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন, আইরনরে বিাধ্যবিাধকতায় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন রঞ্চবিাসষর্পেকী পরৌরেকরে রুনঃমূলে্যায়ন সিম্পন্ন কররেরছি। প্রোথেসমক এ অ্যারসিসিরমরন্টরে
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সবিষরয় সিম্মোসনত পহাল্ডিারেরররে আরসত্তি রাসখলে করোরে জন্য ১১ নরভেম্বরে ২০১৭ রযর্পেন্ত সিময়
সনধর্পোরেণে কররে পরয়া আরছি। এই সিমরয়রে মরধ্য যারো আসররলে অংশগ্রহন করেরবিন তারররে শুনানী
রসরেচালেনা করেরবি আসরলে সরেসভেউ পবিারর্পে । এই পবিারর্পে আইরনরে আওতায় গরেীবি, অসিচ্ছলে, সবিধবিা,
মুসক্তিরযাদ্ধাসিহ সিকরলেরে মতামত আমরলে সনরয় সিম্মোসনত পহাল্ডিারেরররে সিামথের্পে ্যররে মরধ্য পরৌরেকরে
চূ ড়ান্ত করেরছি । এ যাবিত পকান পহাল্ডিারে অসিরন্তাষ প্রেকাশ কররেসন। পময়রে বিরলেন, সিম্মোসনত
নাগসরেকরররে পয ওয়ারা পরবি তা অক্ষেররে অক্ষেররে পমরন চলেবি । পকান মহলে দ্বিারো প্রেভোসবিত হরয়
নগরেবিাসিীরে উররে অন্যায়ভোরবি পরৌরেকরে চাসররয় পরয়ারে পকান ইচ্ছা বিা অসভেপ্রোয় আমারে পনই।
সতসন বিরলেন , নাগসরেক চাসহরা অনুযায়ী শতভোগ পসিবিা সনসশ্চিত করোই চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে রাসয়ত্ব ও কতর্পে বি্য । পসি রায়রবিাধ পথেরক পসিবিা পরয়াই আমারে লেক্ষে্য ও উরদ্দশ্য।
নগরেবিাসিীরে কাংসখত পসিবিা সনসশ্চিত করেরত হরলে নাগসরেকরররে সিহরযাসগতা প্রেরয়াজন। পসিই
সিহরযাসগতারে একমাত অবিলেম্বন পরৌরেকরে। সতসনা আশা কররেন, নগরেবিাসিী সনয়সমত পরৌরেকরে
রসরেরশাধ কররে নগরেীরে উন্নয়রনরে চাকা ও পসিবিা সিচলে রোখরত সিহরযাসগতা করেরবিন । পময়রে এ
লেরক্ষে্য পজ-ব্লক সিমাজ কলে্যাণে রসরেষরররে সিহরযাসগতা প্রেত্যাশা কররেন। মতসবিসনমরয় পজ-ব্লক
সিমাজ কলে্যাণে রসরেষরররে পনতৃ বিৃন্দ পময়ররেরে প্রেসত আস্থিা ও সবিশ্বাসি পরেরখ তারররে উররে ধাযর্পে্যকৃত
পরৌরেকরে সরেসভেউ পবিাররর্পে রে মাধ্যরম সিহনীয় রযর্পোরয় চূ ড়ান্ত করোরে আহ Ÿাান জানান। এ সিময়
স্থিানীয় ওয়ারর্পে কাউসন্সিলেরে পমারেরশর আকতারে পচৌধুরেী , পজ-ব্লক সিমাজ কলে্যাণে রসরেষরররে
সিভোরসত কাজী সমনহাজ উদ্দীন রুরভেী , সিাধারেণে সিম্পারক পগালোম পমারেরশর পচৌধুরেী, সিহ
সিভোরসত পশখ শহীরুল্লাহ রারভেলে, সমজানুলে হায়রারে, হাজী মুরেসশর আলেম পকা:, সিহ সিাধারেণে
সিম্পারক মুসজবিুলে মাওলো রেসন, প্রেচারে সিম্পারক ইকবিালে আহমর মুরোর, সিরসি্য আরনায়ারুলে
আসজম কাজলে সিহ অন্যরো উরসস্থিত সছিরলেন।
চট্টগ্রাম- ৬ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

সফিসরেঙ্গীবাজারে সিড়ক এবং চাক্তাই খারলরে উররে
সনেমর্পোণাধীনে সব্রিজ রসরেরশর্পে নে করেরলনে মময়রে
এসরসবি’রে অথের্পে ায়রন ৫ পকাসটি ৬২ লেক্ষে ৭৬ হাজারে ৮শত টিাকা বি্যরয় সফসরেঙ্গীবিাজারে ৪ হাজারে
৫শত ফুটি সিড়রকরে রু’রারশ পড্রেন , সমর আইলে্যান্ডে, সিড়ক কাররর্পে সটিং, পফায়ারো সনমর্পোণে এবিং
পরসভেং টিাইলেসি সররয় ফুটিরাত সনমর্পোণে করেরছি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন । চলেসত অথের্পে বিছিররেরে
এই সনমর্পোণে কাজ সিররেজসমরন রসরেরশর্পে রন যান চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
নাসছিরে উদ্দীন। সতসন সিড়রকরে পড্রেন সনমর্পোণেসিহ উন্নয়ন কারজরে খুসটিনাসটি সরকগুরলো খসতরয়
পররখন। রররে সতসন জাইকারে অথের্পে ায়রন সনমর্পোণোধীন চাক্তিাই খারলেরে উররে ৬০ সমটিারে পস্পেরনরে
সরসসি গারারে সব্রিজ ঢালোই কাজ এবিং এরপ্রোচ সনমর্পোণে কাজ সিররেজসমরন রসরেরশর্পে ন কররেন।
উরল্লখ্য পয, জাইকারে অথের্পে ায়রন ১ সকরলোসমটিারে পমসরেনাসি সিড়ক এবিং এই সিড়রক ৪সটি সব্রিজ
সনমর্পোণে করো হরচ্ছ। ইরতামরধ্য পমসরেনাসি সিড়কসটি সিবির্পেসিাধারেরণেরে জন্য উন্মুক্তি করো হরয়রছি। সব্রিজ
সনমর্পোণে কাজ সিমাসপরে ররে সব্রিজগুরলো সিবির্পেসিাধারেরণেরে জন্য উন্মুক্তি করো হরবি। সিড়ক ও সব্রিজ
সনমর্পোণে কাজ সিররেজসমরন রসরেরশর্পে নকারলে পময়রে স্থিানীয় জনসিাধারেরণেরে সিারথে মতসবিসনময়
কররেন। এ সিময় সতসন বিরলেন , নগরেীরে অবিকাঠারমা ও যাতায়াত বি্যবিস্থিায় আমুলে রসরেবিতর্পে ণে
আনা হরচ্ছ। দ্রুত গসতরত উন্নয়ন কাজ এসগরয় যারচ্ছ। জাইকারে অথের্পে ায়রন প্রোয় ১১ পকাসটি
টিাকা বি্যরয় পমসরেনাসি সিড়ক ও ৪সটি সব্রিজ সনসমর্পেত হরচ্ছ। এরে ফরলে রসক্ষেণে চট্টগ্রারমরে সিারথে
পযাগারযারগরে রথে সিুগম হরবি এবিং সিবির্পেসিাধারেণে পভোগাসন্ত ছিাড়া সনরোররর শহররে প্রেরবিশ এবিং
পজলোরে সবিসভেন্ন প্রোরন্ত যাতায়াত করোরে সিুরযাগ রারবি। জনাবি আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেন ,
সফসরেঙ্গীবিাজারে সিড়রকরে রু’রারশ পকান নালো সছিলে না। এ সিড়কসটিরক আধুসনকতায়, রৃসষ্টিনন্দন
করোরে লেরক্ষে্য প্রোয় ৫ পকাসটি টিাকা বি্যয় করেরছি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন । এ প্রেসিরঙ্গ পময়রে
বিরলেন, তারে পময়ারকারলে নগরেীরে অসলেগসলে রোজরথে সরচঢালো কাররর্পে সটিং সিড়রক উসন্নত হরবি ।
নগরেীরে সিকলে সিড়রক এলেইসর লোইসটিং করো হরবি। এ ছিাড়াও সবিউসটিসফরকশরনরে আওতায়
চট্টগ্রাম নগরেীরক নান্দসনক সিারজ সিাসজরয় পরয়া হরবি। সতসন তারে পময়ারররে মরধ্য পরয়া
প্রেসতশ্রে æ সত রূরেণে করেরত বিদ্ধরসরেকরে বিরলে অসভেমত বি্যক্তি কররেন। পময়রে নাগসরেক পসিবিারে স্বারথের্পে
সিম্মোসনত টি্যাক্সে পহাল্ডিারেরররেরক সনয়সমত পরৌরেকরে রসরেরশাধ করোরে আহ Ÿাান জানান। এ
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সিময় ৩৩নং সফসরেঙ্গীবিাজারে ওয়ারর্পে কাউসন্সিলেরে হাসিান মুরোর সবিপ্লবি, ৩৫নং ওয়ারর্পে কাউসন্সিলেরে
হাজী নুরুলে হক, চসসিক প্রেধান প্রেরকৌশলেী পলে. করণের্পে লে মসহউসদ্দন আহরমর, তত্তি¡াাবিধায়ক
প্রেরকৌশলেী আরনায়ারে পহাছিাইন, সনবির্পোহী প্রেরকৌশলেী পমা. ফরেহারুলে আলেম, জনসিংরযাগ
কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিরুরে রেসহম, সিহকারেী প্রেরকৌশলেী পগাফরোন উসদ্দনসিহ স্থিানীয় রোজননসতক,
সিামাসজক ও সিাংস্কৃসতক পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থিত সছিরলেন।
সিংবাররাতা
মমা. আবরুরে রেসহম
জনেসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া
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