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চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনেরে রঞ্চবাসরর্পেকী করে রুনেঃমূল্যায়নে সবররয় আসরলকারেীরদেরে
শুনোনেীরে তৃ তীয় সদেরনে ১৮২ জনে হহাল্ডাররেরে আরসত্তি সনেষ্পসত্তি

৩১ অরক্টাবিরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল-৭ এরে ১৮২ জন পহাল্ডাররেরে আসরল সনষ্পসত্তি কররেরছে আসরল সরেসভিউ পবিারর্পে ।
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে রঞ্চবিাসরর্পেকী করে রুনঃমূল্যায়ন সবিররয় আসরলকারেীরদেরে শুনানীরে তৃ তীয় সদেরন
২০০ জন পহাল্ডাররেরে সনকটি রত্র পপ্রেরেন কররে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন। তন্মরধ্য আসরল পবিাররর্পে রে সিামরন ১৮২
জন উরসস্থিত হরয় তারদেরে আরসত্তি উত্থারন কররেন। আজ আসরল পবিাররর্পে অংশ গ্রহনকারেী ১৮২ জন
পহাল্ডারেরদেরে অ্যারসিসিরমন্ট পভিলু্য সছেল ১ পকাসটি ১৩ লক্ষ ১৬ হাজারে ৭ শত টিাকা। পহাল্ডারেরদেরে মতামত আমরল
সনরয় আসরল সরেসভিউ পবিারেরর্পের শুনানী পশরর এ পভিলু্য ৮০ .৫৩% হ্রাসি কররে পভিলু্য ২২ লাখ ৩ হাজারে ৯ শত
টিাকায় চূ ড়ান্ত কররেরছে । ফরল অ্যারসিসিরমন্ট পভিলু্য পথেরক ৯১ লাখ ১২ হাজারে ৮ শত টিাকা ছোড় পররয়রছে
আসররল অংশগ্রহণকারেী পহাল্ডারেগণ। সবিশাল অংরকরে এ ছোরড়রে ফরল আসররল অংশগ্রহনকারেী সিম্মাসনত
পহাল্ডারেগণ নগরে সরতা আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন এরে প্রেসত কৃতজ্ঞতা প্রেকাশ কররে খুসশমরন আসরল সরেসভিউ পবিারর্পে
পথেরক সফররে যান। আজরকরে আসরল সরেসভিউ পবিারর্পে শুনাসনরত সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীরনরে সসিদ্ধারন্তরে
পপ্রেসক্ষরত নগরেীরে ৭ নং সিারকর্পেরলরে ১৪ জন হতদেসরেদ্র পহাল্ডাররেরে গৃহকরে সিম্পূণর্পে মওকুফ কররে সদেরয়রছে।
একজন বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধারে পহাসল্ডং পভিলু্য ২ লক্ষ ৬৪ হাজারে টিাকা পথেরক কসমরয় আসরল সরেসভিউ পবিারর্পে মাত্র ৩৫
হাজারে টিাকা পভিলু্য সনধর্পোরেণ কররেরছে এছোড়াও একজন সিম্মানীত সবিধবিা পহাল্ডারে এরে পভিলু্য ০ % সবিরবিচনায়
আনা হরয়রছে এবিং একই আসরল সরেসভিউরবিারর্পে ৩৫ জন দেসরেদ্র পহাল্ডারেরক বিছেররে সিবির্পেসনম ৫১ টিাকা গৃহকরে ধাযর্পে
কররেরছে। এরতই প্রেমাসণত হয় নগরেবিাসিীরে প্রেসত চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন এরে
দোয়বিদ্ধতা কতটিা গভিীরে। ইরতামরধ্য নগরেবিাসিীরে কারছে পদেয়া তাঁ রে প্রেসতশ্রুসতরে রাই টিু রাই আসরল সরেসভিউ
পবিাররর্পে রে মাধ্যরম রূণর্পে কররে যারচ্ছেন। আসরলকারেীরদেরে সিবির্পেরশর আসরল রযর্পেন্ত পময়ররেরে এ ধরেরনরে সিু -সবিরবিচনা
অবি্যাহত থোকরবি। আজ সরেসভিউ পবিাররর্পে সবিরকরল সিভিারসতত্ব কররেন পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দীন এবিং সিকারল
পময়ররেরে ররক্ষ সিভিারসতরে দোসয়ত্ব রালন কররেন ৩৬নং ওয়ারর্পে কাউসন্সিলরে হাসবিবিুল হক। আসরল সরেসভিউ পবিারর্পে
সিদেসি্য প্রেরকৌশলী এম .আবিদেুরে রেসশদে, এররভিারকটি চন্দন সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস কমর্পেকতর্পে া র. মুহম্মদে
মুস্তাসফজুরে রেহমান, টি্যারক্সেশন অসফসিারে জারন আলমসিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ উরসস্থিত সছেরলন।
সিংবাদেদোতা
হমা. আবদেুরে রেসহম
জনেসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া
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