চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
জনসিংরযাগ শাখা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
চট্টগ্রাম- ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

১৩ কারর্যদদিবসসে ২৩৩৮ দটি আদপিল দনিষ্পদত্তি হসয়েসছ
চট্টগ্রাম দসেদটি কসপির্য াসরেশসনিরে পিঞ্চবাদরর্যকী করে পিুনিঃমূল্যায়েনি দবরসয়ে
আদপিলকারেীসদিরে
দরেদভিউ ববাসরর্য রে শুনিানিীসতে আজ ২২৪ জনি বহাল্ডাসরেরে আপিদত্তি দনিষ্পদত্তি বশসর
বভিলু্য কসমসছ ৭৫.৯৮%
গত ২৯ অরক্টাবিরে ২০১৭ সখ. ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. রযর্পেন্ত ১৩ কাযর্পেসদিবিরসি ২৩৩৮ জন
পহাল্ডাররেরে আরসত্তি সনষ্পসত্তি কররেরছে আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে । এসিকল পহাল্ডারেরদিরে বিতর্পে মান
এরসিসিরমন্ট ভে্যালু সছেল ৩৭ পকাসটি ৫৩ লক্ষ ৮৭ হাজারে ৪ শত টিাকা। আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে
রূরবির্পেরে ভে্যালু পথেরক কসমরয়ে সনষ্পসত্তিক্ররম চূ ড়ান্তভোরবি ভে্যালু ধাযর্পে কররেরছে ১০ পকাসটি ৪০ লক্ষ ৯২
হাজারে ৩ শত ৬০ টিাকা। এরে ফরল আসরলকারেীরদিরে ভে্যালু করমরছে ২৭ পকাসটি ১২ লক্ষ ৯৫
হাজারে ৪০ টিাকা। গরড় ভে্যালু হ্রাসি পররয়েরছে ৭২ .২৭% এবিং ৫১ টিাকা কররে পটিারকন টি্যাক
সনধর্পোসরেত হরয়েরছে ১৯১ পহাল্ডাররেরে ।
আজ ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল-১ এরে
আসরলকারেীরদিরে আসরল সনষ্পসত্তিরে জন্য সিকাল ১১ টিা পথেরক সরেসভেউ পবিারর্পে এরে কাযর্পেক্রম শুর
হয়ে। ২২৪সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি করো হরয়েরছে। আজরকরে শুনানীরত আসরল সরেসভেউ পবিাররর্পে
উরসস্থিত হওয়োরে জন্য ২৩৫ জন পহাল্ডারে এরে সনকটি রত্র পপ্রেরেণ করো হরল তরন্মারধ্য ২২৪ জন
পহাল্ডারে আরীল সরেসভেউ পবিাররর্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থিত হন। আরীল সরেসভেউ পবিারর্পে পহাল্ডারেরদিরে
আরসত্তি আমরল সনরয়ে সনধর্পোসরেত পভেলু্য পথেরক গরড় ৭৫ .৯৮% ছোড় সদিরয়েরছে। এছোড়াও আসরল
সরেসভেউ পবিারর্পে ১৬ জন গরেীবি পহাল্ডারেরক বিছেররে নামমাত্র ৫১ টিাকা পহাসল্ডং টি্যাক ধাযর্পে্য কররে
সদিরয়েরছে। আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে ২২৪ জন পহাল্ডাররেরে অ্যারসিসিরমন্ট পভেলু্য ৪ পকাসটি ৫৫ লক্ষ ১০
হাজারে ৭ শত টিাকা পথেরক কসমরয়ে ১ পকাসটি ৯লক্ষ৩২ হাজারে ৭ শত ৪০ টিাকা চূ ড়ান্ত পভেলু্য
ধাযর্পে্য কররেরছে। ফরল এ্যারসিসিরমন্ট ভে্যালু পথেরক ৩ পকাসটি ৪৫ লক্ষ ৭৭ হাজারে ৯ শত ৬০ টিাকা
পভেলু্য করমরছে। আরজা আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে দিু ’ভোরগ সবিভেক্ত হরয়ে শুনানীরত অংশ পনন।
পময়েরে দিপররে অনুসষ্ঠিত শুনানীরত সিভোরসতত্ব কররেন পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন এবিং প্রেধান
রোজস কমর্পেকতর্পে ারে দিপররে সরেসভেউ পবিাররর্পে রে শুনানীরত পময়েররেরে ররক্ষ সিভোরসতত্ব কররেন
কাউসন্সিলরে হাসবিবিুল হক। প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা, আসরল সরেসভেউ পবিারর্পে
সিদিসি্য প্রেরকৌশলী এম.আবিদিুরে রেসশদি, এররভোরকটি চন্দন সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস কমর্পেকতর্পে া র.
মুহম্মদি মুস্তাসফজুরে রেহমান, করে কমর্পেকতর্পে া ও উর করে কমর্পেকতর্পে া সিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ
উরসস্থিত সছেরলন।
চট্টগ্রাম- ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম দসেদটি কসপির্যাসরেশনি পিদরেচাদলতে
৪ দটি দশক্ষা প্রদতেষ্ঠানি পিদরেচালনিা কদমদটিরে সেভিা অনিুদষ্ঠতে

১৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. মঙ্গলবিারে, সবিরকরল নগরে ভেবিরন সিরম্মলন করক্ষ চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন এরে সিভোরসতরত্ব লামাবিাজারে এ .এ.এসি সসিসটি
কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদি্যালয়ে , পগাসিাইলরাঙ্গা পক.সবি.পদিাভোষ সসিসটি কররর্পে াররেশন বিাসলকা উচ্চ
সবিদি্যালয়ে, রাথেরেঘাটিা পমনকা সসিসটি কররর্পে াররেশন বিাসলকা উচ্চ সবিদি্যালয়ে , বিাগমসনরোম সসিরোজা
খাতু ন সসিসটি কররর্পে াররেশন বিাসলকা উচ্চ সবিদি্যালরয়েরে রসরেচালনা কসমসটিরে সিভো অনুসষ্ঠিত হয়ে ।
সিভোয়ে সবিগত রসরেচালনা কসমসটিরে কাযর্পেসবিবিরেণী অনুরমাদিন এবিং আরলাচ্য সিূচীরে উররে
আরলাচনা ও সসিদ্ধান্ত গৃসহত হয়ে। সিভোয়ে সিভোরসতরে বিক্তরবি্য সসিসটি পময়েরে আ জ ম নাসছেরে
উদ্দীন বিরলন, সিমাজ সবিসনমর্পোরন ননসতক সশক্ষারে পকান সবিকল্প পনই । চসসিক রসরেচাসলত সশক্ষা
প্রেসতষ্ঠিানগুরলারত হতদিসরেদ্র রসরেবিাররেরেরছেরল -পমরয়েরদিরে সবিনা সফরত সশক্ষারে সিুরযাগ পদিয়ো হরবি।
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সশক্ষারে গুনগতমান বিৃসদ্ধ এবিং সশক্ষকরদিরে কমর্পেঘন্টা সনধর্পোরেন কররে রাঠদিান প্রেণয়েন করেরত
হরবি। পময়েরে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন রসরেচাসলত সশক্ষা প্রেসতষ্ঠিান সিমূরহ সশক্ষকরদিরে সনসদির্পে ষ্ট
সিমরয়ে উর¯সি’সিত সনসশ্চিত করোরে জন্য প্রেধান সশক্ষকরদিরে তাগাদিা পদিন ।সিভোয়ে লামাবিাজারে
এ.এ.এসি সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদি্যালয়ে এরে নবি সনবির্পোসচত কসমসটিরে অনুরমাদিন ,
পগাসিাইলরাঙ্গা পক.সবি.পদিাভোষ সসিসটি কররর্পে াররেশন স্কুল প্রোঙ্গরন ১সটি শহীদি সমনারে স্থিাররনরে
সসিদ্ধান্ত গৃসহত হয়ে। সিভোয়ে প্রেধান সশক্ষা কমর্পেকতর্পে া সমরসিসি নাসজয়ো সশসরেন, সশক্ষা কমর্পেকতর্পে া পমা.
সিাইফুরে রেহমান এবিং রসরেচালনা কসমসটিরে সিদিসি্য ও সিদিসি্য সিসচবি সিহ সিংসশ্লিষ্টরো উরসস্থিত
সছেরলন
চট্টগ্রাম- ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

এয়োরেসপিাটির্য বরোসররে বসেৌন্দরের্য্য বরর্যনি সেংক্রান্ত দবরসয়ে চট্টগ্রাম দসেদটি কসপির্য াসরেশনি ও
দজদপিএইচ ইস্পাসতেরে মর্যকারে এমওইউ স্বাক্ষরে অনিুষ্ঠাসনি বময়েরে
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন তাঁ রে সক্লিন ও সগ্রন সসিসটিরে সভেশন
বিাস্তবিায়েরন কররর্পে াররেটি হাউসি সিহ নগরেবিাসিীরে সিহরযাসগতা প্রেত্যাশা কররে নগরেীরে এয়োরেররাটির্পে
পরোরররে ৭ হাজারে ৫ শত ফুটি সমর আইল্যান্ড পসিৌন্দযর্পে বিধর্পেরন সজসরএইচ গ্রুর এসগরয়ে আসিায়ে
তারদিরেরক অসভেনন্দন জানান। পময়েরে বিরলন, প্রোয়ে ১ পকাসটি ৮০ লক্ষ টিাকা বি্যরয়ে সজসরএইচ
গ্রুর পসিৌন্দযর্পে বিধর্পেন করেরছেন। ি্এরত এয়োরেররাটির্পে পরোর নতু ন সিারজ সিাজরবি। প্রেসিঙ্গক্ররম পময়েরে
বিরলন, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সক্লিন ও সগ্রন সসিসটি বিাস্তবিায়েন কাযর্পেক্ররম অরনক প্রেসতষ্ঠিান
ও কররর্পে াররেটি হাউসি সিহরযাসগতারে আশ্বাসি সদিরয়েরছেন। আশা করো যারচ্ছে ২০১৮ সিরনরে মরধ্য
চট্টগ্রাম নগরেীরক রসরেরবিশ বিান্ধবি, দিৃসষ্টনন্দন, বিারসিারযুসগ একসটি নগরেী সহরসিরবি গরড় পতালা
সিম্ভবি হরবি। এ প্রেসিরঙ্গ পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন বিরলন, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন সনজস
অথের্পে ায়েরন এয়োরেররাটির্পে পরোরর নতু ন ৩সটি সব্রিজরক সবিউসটিসফরকশরনরে আওতায়ে আনায়েরনরে লরক্ষ্য
৩ পকাসটি টিাকা বি্যয়ে করেরবি। এ লরক্ষ্য ইরতামরধ্য পটিন্ডারে আহবিান করো হরয়েরছে। ১৪ নরভেম্বরে
২০১৭ সখ. মঙ্গলবিারে, সবিকাল ৩ টিায়ে পময়েরে দিপররে এয়োরেররাটির্পে পরোরররে পসিৌন্দরের্পে্য বিধর্পেন সিংক্রান্ত
সবিষরয়ে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন ও সজসরএইচ ইস্পারতরে মধ্যকারে এমওইউ সাক্ষরে অনুষ্ঠিারন
পময়েরে এ আহবিান জানান। এমওইউ সাক্ষরে অনুষ্ঠিারন সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান সনবির্পোহী
কমর্পেকতর্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা, সজসরএইচ ইস্পাত গ্রুরররে এমসর পমাহাম্মদি জাহাঙ্গীরে আলম ,
অসতসরেক্ত বি্যবিস্থিারনা রসরেচালক পমা . আলমাসি সশমুল, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান
প্রেরকৌশলী পল. করণর্পে ল মসহউসদ্দন আহরমদি, কাউসন্সিলরে ও সিংরেসক্ষত কাউসন্সিলরে,সজসরএইচ
ইস্পাত গ্রুরররে সমসরয়ো এরভোইজারে অসভেক উসিমান, জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদিুরে
রেসহম সিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ এবিং সিাংবিাসদিকবিৃন্দ উরসস্থিত সছেরলন। উরল্লেখ্য পয, সজসরএইচ
ইস্পাত চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে বিজর্পে ্য বি্যবিস্থিারনা কমর্পেসিূচীরত ভে্যানগাড়ী প্রেদিান কররে
সিহরযাসগতারে হাত প্রেসিাসরেত কররেসছেল। এছোড়াও এয়োরেররাটির্পে পরোরসটিরে পসিৌন্দযর্পে বিধর্পেন কারজরে
আসকর্পেরটিকরচরোল সরজাইনারে সিংস্থিা সরটিু সর এরে কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছেরলন। এমওইউরত
সাক্ষরে কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে ররক্ষ পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন এবিং
সজসরএইচ ইস্পাত এরে ররক্ষ বি্যবিস্থিারনা রসরেচালক পমাহাম্মদি জাহাঙ্গীরে আলম।
চট্টগ্রাম- ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম পিদলসটিকদনিক ইন্সদটিদটিউটি এরে ৫১তেম ব্যাচ’রে ছাত-ছাতীসদিরে দবদিায়ে,
দশক্ষা ভিবনি ও শহীদি দমনিারে উসদ্বারনিী অনিুষ্ঠাসনি বময়েরে
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন বিরলরছেন , আত্মরকসন্দ্রিকতা ও
সাথের্পে ররেতা রসরেহারে কররে সিাধারেন মানুরষরে দিুঃখ কষ্টরক আমরল এরন কমর্পেরক্ষরত্র সিততারে সিারথে
দিাসয়েত্ব রালন কররে পদিশ ও জাসতরে কল্যারন সনরবিসদিত হরত হরবি । প্রেকৃত মানুষ কখরনা মানুরষরে
অকল্যান করেরত রাররে না। সশক্ষা অজর্পে ন কররে আরলাসকত মানুষ হওয়োরে পরছেরন এরদিরশরে
জনগরনরে সিম্পৃক্ততা রেরয়েরছে। রোষ্ট্র ও জনগরনরে টিাকায়ে অসজর্পে ত জ্ঞাণরক পদিরশরে সারথের্পে কারজ
লাগারত হরবি। পময়েরে সশক্ষাথের্থীরদিরে উরদ্দরশ্য বিরলন , পয মা-বিাবিা তাঁ রে সিন্তানরদিরে সিু সশসক্ষত ও
মানুরষরে মত মানুষ সহরসিরবি গরড় পতালারে জন্য সিবিসকছেু সবিসিজর্পে ন পদিন পসিই মা -বিাবিারে প্রেসত
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সিন্তানরদিরে সিরবির্পোচ্চ সিম্মান-মযর্পোদিা অটিু টি পরেরখ আমরেণ তারদিরেরক পসিবিা সদিরত হরবি। সতসন বিরলন,
সশক্ষাথের্থী সিকলরক মাতা -সরতারে সসিদ্ধান্ত ও সশক্ষকরদিরে ররোমশর্পে পমরন নীসত ও আদিশর্পে বিান
আরলাসকত নাগসরেক সহরসিরবি গরড় উঠরত হরবি । পময়েরে বিরলন, মা সবিশ্বস্থি ও সনঃসাথের্পে বি্যসক্ত ,
সনঃসিংরকারচ মা এরে প্রেসত সিরবির্পোচ্চ আনুগত্য পদিখারত হরবি । ১৪ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. মঙ্গলবিারে,
চট্টগ্রাম রসলরটিকসনক ইন্সিসটিসটিউটি এরে ৫১তম বি্যাচ’রে ছোত্র-ছোত্রীরদিরে সবিদিায়ে সিংবিধর্পেনা
অনুষ্ঠিারন প্রেধান অসতসথেরে ভোষরন পময়েরে এসিবি কথো বিরলন । অনুষ্ঠিারন সিভোরসত্ব কররেন অত্র
সশক্ষা প্রেসতষ্ঠিারনরে ভোরেপ্রোপ অধ্যক্ষ নুরল কসবিরে। এরত প্রেধান আরলাচক সছেরলন বিঙ্গবিন্ধু
প্রেজন্মলীরগরে সিাংগঠসনক সিম্পাদিক এ এম মসহউসদ্দন। সবিরশষ অসতসথে সছেরলন অত্র
রসলরটিকসনক ইনসষ্টসটিউটি সশক্ষক সিসমসতরে সিভোরসত তারসি কাসন্ত পদি। চট্টগ্রাম মহানগরে
ছোত্রলীরগরে সবিজ্ঞাণ ও প্রেযুসক্ত সবিষয়েক সিম্পাদিক পমা. আশরোফুল ইসিলাম, উর তথে্য ও প্রেযুসক্ত
সবিষয়েক সিম্পাদিক পমারেরশদিুল আলম পমারেরশদি, চট্টগ্রাম রসলরটিকসনক ইনসস্টিসটিউটি
ছোত্রলীরগরে সিভোরসত সমজানুরে রেহমান সমজান, ছোত্র সিংসিরদিরে সভেসর পবিলাল উসদ্দন পবিলাল ,
ছোত্রলীরগরে সসিসনয়েরে সিহ সিভোরসত হাসিান মাসিুদি , ছোত্র সিংসিরদিরে সজএসি আসরেফ হাসিান ,
ছোত্রলীরগরে যুগ্ম সিাধারেন সিম্পাদিক শসরেফুল ইসিলাম সময়োসজ , আসনসিুল ইসিলাম সিাসজদি, ৫১
বি্যারচরে সবিদিায়েী ছোত্র পরেরদিায়োন পহারসিন। অনুষ্ঠিান রসরেচালনায়ে সছেরলন ছোত্র সিংসিরদিরে এসজএসি
ইমন সিরেকারে ও শম্পা ইসিলাম। অনুষ্ঠিারন চট্টগ্রাম রসলরটিকসনক ইনসস্টিসটিউটি এরে সশক্ষক
মন্ডলী, ছোত্রলীগ ও ছোত্রসিংসিরদিরে পনতৃ বিৃন্দ এবিং চট্টগ্রাম মহানগরে ছোত্রলীরগরে সবিসভেন্ন স্তররেরে
পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থিত সছেরলন । অনুষ্ঠিারনরে শুররত রসবিত্র ধমর্পেগ্রন্থ পথেরক রাঠ ,প্রেধান অসতসথে ও
সবিরশষ অসতসথেরদিরে ফুল ও পক্রষ্ট প্রেদিান এবিং আরলাচনা সিভো পশরষ সশক্ষা প্রেরকৌশল
অসধদিপররেরে অথের্পে ায়েরন ১ পকাসটি ৬০ লক্ষ টিাকা বি্যরয়ে বিাস্তবিাসয়েত ৪ তলা ভেবিন সবিসশষ্ট রাওয়োরে
ওয়োকর্পেশর এবিং ৮ লক্ষ ৫০ হাজারে টিাকা বি্যরয়ে সনসমর্পেত শহীদি সমনাররেরে ফলক উরম্মাচন কররে
উরদ্বাধন কররেন রররে মরনাজ্ঞ রে্যালী ও সিাংস্কৃসতক অনুষ্ঠিান রসরেরবিশন করো হয়ে।
সেংবাদিদিাতো
বমা. আবদিুরে রেদহম
জনিসেংসরাগ কমর্যকতের্য া
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