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চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয়
আসরলকারেীরদেরে
শুনোনেী শুরু ১০৪ হহাল্ডাররেরে আরসত্তি সনেষ্পসত্তি সিবর্পেসনেম টি্যাক্স ৫১ টিাকা
সসিসটি কররর্পে াররেশন করে সবিসধি ১৯৮৬ এরে ১৯, ২০ ও ২১ ধিারো অনুযায়ী চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
২০১৬ সিরনরে ২০ মাচর্পে পথেরক ১৫ জানুয়াসরে ২০১৭ রযর্পেন্ত রঞ্চবিাসরর্পেকী করে রুনঃমূল্যায়ন
কাযর্পেক্রম রসরেচালনা কররে। গত ৩১ আগস্ট ২০১৭ সখ . করে রুনঃমূল্যায়ন সিংক্রান্ত রূরর্পোঙ
সরেররাটির্পে জনসিম্মুরখ প্রেকাশ কররে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন । করে রুনঃমূল্যায়ন সরেররারটির্পে
২,৫৪৭সটি সিরেকাসরে পহাসল , ১ লক্ষ ৮২ হাজারে ৭ শত পবিসিরেকাসরে পহাসলং এবিং ১ সটি বিন্দররেরে
পহাসলং সিহ পমাটি ১ লক্ষ ৮৫ হাজারে ২ শত ৪৮ সটি পহাসলং চূ ড়ান্ত করো হরয়রছ । রঞ্চবিাসরর্পেকী
রুনঃমূল্যায়রন রূরবির্পেরে পময়ররেরে আমরলরে পহাসলং পথেরক ২৯ হাজারে ১ শত ৫৯ সটি পহাসলং বিৃসদ
পররয়রছ। তখন পহাসলং সিংখ্যা সছল ১ লক্ষ ৫৬ হাজারে ৮৯ সটি। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন করে
সবিসধিরে ৭ ধিারো অনুসিরেন কররে সনসরর্পে ষ্ট ‘সর’ ফরেরমরে মাধি্যরম আসরল/আরসত্তি রাসখরলরে সিময় ১১
নরভেম্বরে ২০১৭ রযর্পেন্ত সনধির্পোরেন কররে সবিজ্ঞসপ প্রেরান কররে । সবিজ্ঞসপরত সিম্মানীত পহালারেরররে
রঞ্চবিাসরর্পেকী করে রুনঃমূল্যায়ন সবিররয় আসরল /আরসত্তি রারয়রে করোরে জন্য সবিনামূরল্য ‘সর’
ফরেম সবিতরের কররে যারচ। ইরতামরধি্য প্রোয় ৪৬ হাজারে পহালারে আসরল আরবিরন রাসখল কররে।
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন পহালারেরররে আসরল /আরসত্তি সনষ্পসত্তি করোরে জন্য সবিসধি সবিধিান
অনুযায়ী সরেসভেউ পবিারর্পে গঠন কররে। ২৯ অরক্টাবিরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল-৪ এরে আসরলকারেীরররে
আসরল সনষ্পসত্তিরে জন্য সরেসভেউ পবিারর্পে তারে কাযর্পেক্রম শুরু কররে । আজ ১০৪সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি
হয়। প্রেথেম রযর্পোরয় সরেসভেউ পবিাররর্পে রে কাযর্পেক্রম ৩০ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ . রযর্পেন্ত চূ ড়ান্ত কররেরছ
রোজস সবিভোগ। তারররে অসফসি আররশ অনুযায়ী ৩০ অরক্টাবিরে ৫নং সিারকর্পেল, ৩১ অরক্টাবিরে ৭নং
সিারকর্পেল, ১ নরভেম্বরে ৮নং সিারকর্পেল, ২ নরভেম্বরে ১নং সিারকর্পেল, ৫ নরভেম্বরে ২নং সিারকর্পেল, ৬ নরভেম্বরে
৩নং সিারকর্পেল, ৭ নরভেম্বরে ৬নং সিারকর্পেল, ৮ নরভেম্বরে ৪নং সিারকর্পেল, ৯ নরভেম্বরে ৫নং সিারকর্পেল, ১২
নরভেম্বরে ৭নং সিারকর্পেল, ১৩ নরভেম্বরে ৮নং সিারকর্পেল, ১৪নং ১নং সিারকর্পেল, ১৫নং নরভেম্বরে ২নং
সিারকর্পেল, ১৬ নরভেম্বরে ৩ নং সিারকর্পেল, ১৯নং নরভেম্বরে ৬নং সিারকর্পেল, ২০নরভেম্বরে ৪নং সিারকর্পেল,
২১নরভেম্বরে ৫নং সিারকর্পেল, ২২ নরভেম্বরে ৭নং সিারকর্পেল, ২৩ নরভেম্বরে ৮নং সিারকর্পেল, ২৬ নরভেম্বরে
১নং সিারকর্পেল, ২৭ নরভেম্বরে ২নং সিারকর্পেল, ২৮ নরভেম্বরে ৩নং সিারকর্পেল, ২৯ নরভেম্বরে ৬নং সিারকর্পেল,
৩০ নরভেম্বরে ৪নং সিারকর্পেরলরে সরেসভেউ পবিারর্পে আসরল সনষ্পসত্তি করেরবি । প্রেসতসরন পবিলা ১১ টিায়
আসরল পবিারর্পে বিসিরবি নগরেভেবিরনরে পক সবি আবিরুচ ছত্তিারে সমলনায়তরন। ২৯ অরক্টাবিরে ২০১৭
সখ. পবিলা ১১ টিায় নগরেভেবিরনরে পক সবি আবিরুচ ছত্তিারে সমলনায়তরন চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আলহাজ্ব আ জ ম নাসছরে উদ্দীন সরেসভেউ পবিাররর্পে রে কাযর্পেক্রম
আনুষ্ঠাসনকভোরবি উরদ্বাধিন কররেন । প্রেথেম সররন সরেসভেউ পবিাররর্পে উরসস্থিত হওয়ারে জন্য ১৪০ জন
পহালারে এরে সনকটি রত্র পপ্রেরের করো হয়। তরন্মারধি্য ১০৪ জন পহালারে রত্র পররয় সরেসভেউ পবিাররর্পে
শুনানীরে জন্য উরসস্থিত হন। সরেসভেউ পবিারর্পে পহালারেরররে আরসত্তি শুরন সনধির্পোসরেত পভেলু্য পথেরক
গরড় ৭০% ছাড় সররয়রছ। একজন গরেীবি পহালারেরক বিছররে নামমাত্র ৫১ টিাকা পহাসলং টি্যাক
সনধির্পোরেন করো হরয়রছ। এ ছাড়াও আসরবিাসিী, রসরেদ, অসিচল পহালারেরররে পক্ষত্রসবিরশরর
সিরবির্পোচ্চ ৯০ শতাংশ ছাড় পরওয়া হরয়রছ। এরে ফরল ১০৪ জন পহালাররেরে অ্যারসিসিরমন্ট পভেলু্য
১ পকাসটি ৫৮ লক্ষ ৩৯ হাজারে ৮ শত টিাকা পথেরক সরেসভেউ পবিারর্পে পভেলু্য কসমরয় ৪৮ লক্ষ ১৪
হাজারে টিাকা ধিাযর্পে্য কররেরছ। ফরল পহালারেগর সবিশাল অংরকরে ছাড় রাওয়ায় পময়ররেরে প্রেসত
তারররে আস্থিা ও সবিশ্বাসি পবিরড় পগরছ।
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সরেসভেউ পবিাররর্পে রে কাযর্পেক্রম উরদ্বাধিন উরলরক্ষ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পক সবি আবিরুচ ছত্তিারে
সমলনায়তরন পহালারেরররে এক সিভোয় পময়রে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন বিরলন , সিম্মানীত
পহালারেরররে মরন আঘাত সররয় বিা তারররে সিক্ষমতা সবিরবিচনা ছাড়া পজারে রূবির্পেক পহাসলং টি্যাক
চাসররয় পরয়ারে পকান ইচা পময়ররেরে পনই। নাগসরেকরররে পসিবিক সহরসিরবি তারররে সিহনশীলতা ও
সিক্ষমতা সিরবির্পোচ্চ সবিরবিচনায় এরন সরেসভেউ পবিারর্পে পরৌরেকরে সনধির্পোরের করেরবি। এরক্ষরত্র সিংসশ্লিষ্ট
পহালারে এরে মতামতরক আমরল এরন সিক্ষমতানুযায়ী পরৌরেকরে সনধির্পোরের করো হরবি। পময়রে
বিরলন, প্রেসক্রয়া আজ পথেরক শুরু হল। পকান পহালারে পময়ররেরে কারছ ন্যায় সবিচারে পথেরক বিসঞ্চত
হরবি না। প্রেরত্যরক হাসসিমুরখ পহাসলং টি্যাক চূ ড়ান্ত কররে সরেসভেউ পবিারর্পে পথেরক সবিরায় পনরবি। পময়রে
বিরলন, এ নগরে আরনারে আমারে সিকরলরে। নগরেবিাসিীরে সিহরযাসগতা ছাড়া নাগসরেক পসিবিা
সনসশ্চিত করো সিম্ভবি নয়। পসি লরক্ষ সিম্মানীত পহালারেরররে আরসত্তি /আসরল রাসখল করোরে জন্য
অনুররোধি কররেসছ। আরসত্তি/আসরল পশর না হওয়া রযর্পেন্ত পরৌরেকরে আরায় করো হরবি না । সতসন
আশা কররেন, সিকল ভেু ল বিুঝাবিুসঝরে অবিসিান হরবি এবিং সিম্মানীত পহালারেগর হাসসিমুরখ চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে রঞ্চবিাসরর্পেকী করে রুনঃমূল্যায়ন গ্রহর কররে সিহরযাসগতারে হাত প্রেসিাসরেত
করেরবিন। উরদ্বাধিন পশরর পময়রে সরেসভেউরবিারর্পে সনরয় পহালারেরররে আরসত্তি /আসরল এরক এরক
সনষ্পসত্তি কররেন। ১০৪ জন পহালারে প্রেরত্যরক সিন্তুষ্টসচরত্তি হাসসিমুরখ সরেসভেউ পবিারর্পে পথেরক সবিরায়
পনন। সরেসভেউ পবিারর্পে হতরসরেদ , রসরেদ,অসিচল,আসরবিাসিী সিহ সবিসধি সবিধিারনরে আওতায়
বিীরেমুসক্তিরযাদা, যুদাহত মুসক্তিরযাদা, শহীর রসরেবিারে, রোসষ্ট্রিয় পখতাবিপ্রোপ ও সিীসমত আরয়রে
জনরগাসষ্টরে সাথের্পে সবিরবিচনায় এরন পহালারেরররে মতামরতরে সভেসত্তিরত পহাসলং টি্যাক ধিাযর্পে্য করো
হয়। আজরকরে সরেসভেউ পবিাররর্পে পময়রে আলহাজ্ব আ জ ম নাসছরে উদ্দীন, আইনজীসবি এর.চন্দন
সবিশ্বাসি, ইসঞ্জিসনয়ারে পমাহাম্মর হারুন ও ৩৬ নং ওয়ারর্পে কাউসন্সিলরে হাসবিবিুল হক ছাড়াও
সিাংবিাসরক, মহল্লা সিরর্পে ারেরররে প্রেসতসনসধি অবিজারেবিারে সহরসিরবি উরসস্থিত সছরলন । উরদ্বাধিনী
অনুষ্ঠারন সরেসভেউ পবিাররর্পে রে সিরসি্য কাউসন্সিলরে হাসবিবিুল হক, প্রেরকৌশলী হারুন, এর.চন্দন সবিশ্বাসি
ছাড়াও র্যারনল পময়রে পচৌধিুরেী হাসিান মাহমুর হাসিনী, সিংরেসক্ষত ওয়ারর্পে কাউসন্সিলরে লুৎফুরন্নেসিা
পরাভোর পবিবিী, প্রেধিান রোজস কমর্পেকতর্পে া র. মুহম্মর মুস্তাসফজুরে রেহমান, করে কমর্পেকতর্পে া আসনসিুরে
রেহমান সিহ ৪ নং সিারকর্পেরলরে সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উর-করে কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছরলন।
চট্টগ্রাম- ২৯ অরক্টাবিরে ২০১৭সখ.

জাইকা চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনে বজর্পে ্য ব্যবস্থারনোরে জনে্য এক্সরাটির্পে সনেরয়াগ
সদেরয়রছ
সসিসটি হময়ররেরে সিারথে Solid Waste Management এক্সরাটির্পে টিীরমরে সিাক্ষাত

চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে বিজর্পে ্য বি্যবিস্থিারনা আধিুসনকায়রনরে লরক্ষ মন্ত্ররালরয়রে
অনুরমারনক্ররম জাইকা চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরন বিজর্পে ্য বি্যবিস্থিারনারে জন্য একরাটির্পে সনরয়াগ
সররয়রছ। এ সিংক্রান্ত কাযর্পেক্ররমরে সিারথে সনরয়াসজত একসটি প্রেসতসনসধি রল ২৯ অরক্টাবিরে ২০১৭
সখ. সবিরকরল নগরেভেবিরন পময়রে রপররে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আলহাজ্ব আ জ ম
নাসছরে উদ্দীরনরে সিারথে সিাক্ষাত কররেন । সিাক্ষারত তারো সসিসটি গভেরনর্পেন্সি প্রেরজরক্টরে আওতায়
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে বিজর্পে ্য বি্যবিস্থিারনারক আধিুসনক রদসত এবিং ববিজ্ঞাসনক
বি্যবিস্থিারনায় সনরয় আসিারে লরক্ষ প্রেরয়াজনীয় সিারভের্পে সিহ সবিস্তাসরেত কাযর্পেক্রম শুরু করোরে সবিরয়সটি
পময়রেরক অবিসহত কররেন। এ সিময় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিসচবি পমা . আবিুল পহারসিন, W
M Planning Section Manager Masahiro sato, Yachiyo Engineer Co. Ltd Deputy Chief Eri Ito, National
Team Leader Md. Shariful Alam mondal, Engineer SWM Expert In ccc Golam Sarwar , চসসিক নগরে

রসরেকল্পনাসবির এ পক এম পরেজাউল কসরেম , প্রেধিান রসরেচন্নে কমর্পেকতর্পে া পশখ শসফকুল মান্নোন
সসিসদ্দকী, অসতসরেক্তি প্রেধিান সহসিাবি রেক্ষন কমর্পেকতর্পে া পমা. হুমায়ুন কসবিরে, সনবির্পোহী প্রেরকৌশলী সিুরীর
বিসিাক, সিহকারেী প্রেরকৌশলী মীজর্পে া ফজলুল কারররে সিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছরলন।
সিংবাদেদোতা
হমা. আবদেুরে রেসহম
জনেসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া
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