চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
জনসিংরযাগ শাখা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
চট্টগ্রাম- ১২ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয়
আসরলকারেীরদেরে
সরেসভিউ ববাররর্পে রে শুনোনেীরতে ২২৭ জনে বহাল্ডাররেরে আরসত্তি সনেষ্পসত্তি বশরর
বভিলু্য কমল ৭৫.৯৭%
১২ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল -৭ এরে আসরলকারেীরদেরে আসরল সনষ্পসত্তিরে জন্য সিকাল ১১
টিা পথেরক সরেসভেউ পবিারর্পে এরে কাযর্পেক্রম শুরু হয় । আজ ২২৭সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি করো হয়।
আজরকরে শুনানীরতে আসরল সরেসভেউ পবিাররর্পে উরসস্থিতে হওয়ারে জন্য ২৩৫ জন পহাল্ডারে এরে
সনকটি রত্র পপ্রেরেণ করো হরল তেরন্মারধ্য ২২৭ জন পহাল্ডারে আরীল সরেসভেউ পবিাররর্পে শুনানীরে জন্য
উরসস্থিতে হন। আরীল সরেসভেউ পবিারর্পে পহাল্ডারেরদেরে আরসত্তি আমরল সনরয় সনধর্পোসরেতে পভেল্্য পথেরক
গরড়ে ৭৫ .৯৭% ছাড়ে সদেরয়রছ। এছাড়োও ২৩ জন গরেীবি ও ম্সক্তিরযাদ্ধা পহাল্ডারেরক বিছররে
নামমাত্র ৫১ টিাকা পহাসল্ডং টি্যাক্স সনধর্পোরেন করো হরয়রছ এবিং ২৪ জন পহাল্ডাররেরে পরৌরেকরে
রূরবির্পেরে হারে বিহাল রোখা হরয়রছ। আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে ২২৭ জন পহাল্ডাররেরে অ্যারসিসিরমন্ট পভেল্্য
২ পকাসটি ৫৫ লক্ষ ২৮ হাজারে ৯ শতে টিাকা পথেরক কসমরয় ৬১ লক্ষ ৩৫ হাজারে ৭ শতে টিাকা
পভেল্্য ধাযর্পে্য কররেরছ। ফরল এ্যারসিসিরমন্ট ভে্যাল্ পথেরক ১ পকাসটি ৯৩ লক্ষ ৯৩ হাজারে ২ শতে টিাকা
পভেল্্য কমল। আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে দে্ ’ভোরগ সবিভেক্তি হরয় শুনানীরতে অংশ পনন। পময়রে দেপররে
অন্সষ্ঠিতে শুনানীরতে সিভোরসতেত্ব কররেন পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন এবিং প্রেধান রোজস
কমর্পেকতের্পে ারে দেপররে সরেসভেউ পবিাররর্পে রে শুনানীরতে পময়ররেরে ররক্ষ সিভোরসতেত্ব কররেন কাউসন্সিলরে
হাসবিবি্ল হক। আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে সিদেসি্য প্রেরকৌশলী এম .আবিদে্রে রেসশদে, এররভোরকটি চন্দন
সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস কমর্পেকতের্পে া র. ম্হম্মদে ম্স্তাসফজ্রে রেহমান, করে কমর্পেকতের্পে া ও উর করে
কমর্পেকতের্পে া সিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতের্পে াবিৃন্দ উরসস্থিতে সছরলন।
চট্টগ্রাম- ১২ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

সিারবক বময়রে ও চট্টগ্রাম মহানেগরে আওয়ামী লীরগরে সিভিারসতে এ সব এম
মসহউসদ্দিনে বচৌধুরেীরক বদেখরতে বগরলনে সসিসটি বময়রে আ জ ম নোসছিরে উদ্দিীনে
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিারবিক পময়রে ও চট্টগ্রাম মহানগরে আওয়ামী লীরগরে সিভোরসতে
আলহাজ্ব এ সবি এম মসহউসদ্দন পচৌধ্রেী অসি্স্থি হরয় নগরেীরে ম্যাক্স হাসিরাতোরল আইসসিইউ -পতে
সচসকৎসিাধীন আরছন। ১২ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে, সিকাল ১০ টিায় নগরেীরে ম্যাক্স
হাসিরাতোরল বিসরর্পেয়ান জনরনতো সিারবিক পময়রে এ সবি এম মসহউসদ্দন পচৌধ্রেীরক পদেখরতে পগরলন
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন । এ সিময় সতেসন সিারবিক পময়ররেরে
আশু আররোগ্য কামনা কররে আল্লাহরে দেরেবিাররে পদোয়া কররেন।
চট্টগ্রাম- ১২ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

সিারবক বময়রে ও চট্টগ্রাম মহানেগরে আওয়ামী লীরগরে সিভিারসতে এ সব এম
মসহউসদ্দিনে বচৌধুরেীরক উন্নতে সচসকৎসিারে জনে্য বহসলকপ্টারে বযারগ ঢাকা বপ্রেরেনে রারশ
সছিরলনে সসিসটি বময়রে আ জ ম নোসছিরে উদ্দিীনে সিহ অনে্যরো।

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিারবিক পময়রে ও চট্টগ্রাম মহানগরে আওয়ামী লীরগরে সিভোরসতে
আলহাজ্ব এ সবি এম মসহউসদ্দন পচৌধ্রেী গুরুতেরে অসি্স্থি হরয় নগরেীরে ম্যাক্স হাসিরাতোরল
আইসসিইউ-পতে সচসকৎসিাধীন সছরলন । অবিস্থিারে অবিনসতে ঘটিরল
১২ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ .
রেসবিবিারে, সবিরকল ৩ টিায় পহসলকপ্টারে পযারগ তোঁ রক ঢাকাস্থি স্কয়ারে হাসিরাতোরল রাঠারনা হয় ।
এসিময় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন , চট্টগ্রাম উত্তিরে পজলা
আওয়ামীলীরগরে সিভোরসতে ন্রুল আলম পচৌধ্রেী , দেসক্ষণ পজলা আওয়ামীলীরগরে সিাধারেন
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সিম্পাদেক মসফজ্রে রেহমান, সিারবিক উররজলা পচয়ারেম্যান আলহাজ্ব পমা . সগয়াসি উসদ্দন,
সিারবিক পময়রে আলহাজ্ব এ সবি এম মসহউসদ্দন পচৌধ্রেীরে র্ত্র পবিারেহান উসদ্দন পচৌধ্রেী সিারলসহন,
জামাতো রা. পসিসলম আকতোরে পচৌধ্রেী, পমরয় সলজা সিহ রসরেবিাররেরে সিদেসি্যবিৃন্দ , আওয়ামীলীগ
পনতো জামরশদে্ল আলম পচৌধ্রেী, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন এরে কাউসন্সিলরে পমা . সগয়াসি
উসদ্দন, হাসিান ম্রোদে সবিপ্লবি, পমারেরশদে আকতোরে পচৌধ্রেী, জহুরুল আলম জসসিম, মহানগরে
য্বিলীরগরে আহবিায়ক মসহউসদ্দন বিাচ্চু , চট্টগ্রাম মহানগরে ছাত্রলীরগরে সিারবিক সিভোরসতে এম
আরে আসজম, সিারবিক পকন্দ্রীয় য্বিলীগ পনতো আবিদে্ল্লাহ আল মাম্ন পচৌধ্রেী, পহলাল উসদ্দন
আকবিরে পচৌধ্রেী বিাবিরে, মহানগরে ছাত্রলীরগরে সিভোরসতে ইমরোন আহমদে ইম্ সিহ আওয়ামীলীগ,
আওয়ামীয্বিলীগ, আওয়ামী সচ্ছারসিবিকলীগ, জাতেীয় শ্রসমকলীগ ও ছাত্রলীরগরে পনতেৃ বিৃন্দ
উরসস্থিতে সছরলন। সিারবিক পময়রেরক ঢাকা পপ্রেরেরনরে প্রোক্কারল পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন
সিারবিক পময়ররেরে আররোগ্য কামনায় চট্টগ্রামবিাসিী সিহ সিকরলরে সনকটি পদোয়া কামনা কররেন।
সিংবাদেদোতো
বমা. আবদেুরে রেসহম
জনেসিংরযাগ কমর্পেকতের্পে া
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