চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
জনসিংরযাগ শাখা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

হহোসসেন আহমদ হচৌধুরী সসেসটি কসরর্পে োসরশন স্কুল এন্ড কসলজ এবং হোসলশহর
আলহোজ্ব মহব্বত আলী সসেসটি কসরর্পে োসরশন উচ্চ সবদ্যোলয় রসরচোলনো কসমসটির সেভো
অনুসষ্ঠিত

পহারসিন আহমদ পচৌধুরেী সসিসটি কররর্পে াররেশন স্কুল এন্ড করলজ এবিং হাসলশহরে আলহাজ্ব মহব্বত
আলী সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদ্যালয় রসরেচালনা কসমসটিরে সিভো ৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ .
নগরেভেরনরে সিরম্মেলন করক্ষে সিন্ধ্যায় অনুসষ্ঠিত হয় । উভেয় কসমসটিরে সিভোয় সিভোরসতত্ব কররেন
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন। সিভোয় সবিগত সিভোরে কাযর্পেসবিবিরেণী
রাঠ ও অনুরমাদন, স্কুল ও করলরজরে রঠন অগ্রগসত রযর্পোরলাচনা ও অনুরমাদন , বিারজটি
উরস্থারন ও অনুরমাদন, বিাসরর্পেক রুরেষ্কারে সবিতরেণ অনুষ্ঠিান সিম্পন্ন করেন , সশক্ষেক স্বল্পতা
সনরেসিন, সবিসবিধ খরেচ সিম š^য় সিহ নানা সবিররয় আরলাচনা ও সসিদ্ধান্ত গৃসহত হয় । সিভোরে
সিভোরসত সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন রসরেচালনা কসমসটিরে সিকল সিদসি্যরক
আন্তসরেকতা ও সনষ্ঠিারে সিারথে সিংসশ্লিষ্ট সশক্ষো প্রেসতষ্ঠিারনরে সিুনাম সিু -খ্যাসত অটিু টি পরেরখ সশক্ষোরে
মান ও গুন বিৃসদ্ধরত কাযর্পেকরে ভেূ সমকা রোখারে আহবিান জানান । সতসন সশক্ষেকরদরে রাঠদান
রদ্ধসত সিহজ এবিং সশক্ষোথের্থীরদরে মন মানসসিকতা অনুধাবিন কররে সশক্ষো কাযর্পেক্রম সিুষ্ঠিভোরবি
রসরেচালনারে ররোমশর্পে পদন। সতসন বিরলন , নগরেবিাসিীরে টি্যারক্সেরে টিাকা পথেরক ভেতুর্পে সক সদরয়
আরলাসকত মানুর গড়ারে কাযর্পেক্রমরক সিফল ও স্বাথের্পে ক করেরত হরবি । এ সবিররয় সতসন সিকরলরে
আন্তসরেকতা প্রেত্যাশা কররেন। সিভোয় প্রেধান সশক্ষো কমর্পেকতর্পে া সমরসিসি নাসজয়া সশসরেন, সশক্ষো
কমর্পেকতর্পে া সিাইফুরে রেহমান, উভেয় সশক্ষো প্রেসতষ্ঠিারনরে সিদসি্য সিসচবি যথোক্ররম সমরসিসি পরেরহনা
আকতারে খানম ও সিুরমত তারসি বিড়–য়া, উভেয় সশক্ষো প্রেসতষ্ঠিান রসরেচালনা কসমসটিরে সিদসি্য
সমরসিসি তারোন্নুম পদরলায়ারে, পমা. আলমগীরে, মাহমুদল
ু হক, এনামুল হক সলটিন, সমরসিসি
আরনায়ারো পবিগম, মাকসিুদ আলী, সিারহদা ইকবিাল, নাসগর্পে সি আকতারে, তরন কাসন্ত পদবিনাথে সিহ
সিদসি্যবিৃন্দ উরসস্থত সছিরলন।
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রোম সসেসটি কসরর্পেোসরশসনর সশক্ষো, স্বোস্থ্য ও রসরবোর রসরকল্পনো এবং স্বোস্থ্য রক্ষো
স্থোয়ী কসমসটির ২৭ তম সেভোয় ৪৭ তম মহোন সবজয় সদবসসের কমর্পেসেূচী গৃসহত
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সশক্ষো , স্বাস্থ্য ও রসরেবিারে রসরেকল্পনা এবিং স্বাস্থ্য রেক্ষো স্থায়ী
কসমসটিরে ২৭ তম সিভো ৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. কসমসটিরে সিভোরসত নাজমুল হক সডিউরকরে
সিভোরসতরত্ব অনুসষ্ঠিত হয়। সিভোয় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন
কসমসটিরে সিদসি্য কাউসন্সিলরে মাজহারুল ইসিলাম পচৌধুরেী , হাসিান মুরোদ সবিপ্লবি, সিংরেসক্ষেত
কাউসন্সিলরে ফারেহানা জারবিদ, সিদসি্য সিসচবি প্রেধান সশক্ষো কমর্পেকতর্পে া সমরসিসি নাসজয়া সশসরেন সিহ
সিংসশ্লিষ্টরো উরসস্থত সছিরলন। সিভোয় ৪৭ তম মহান সবিজয় সদবিসি উরলরক্ষে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন বি্যারক কমর্পেসিূচী গ্রহণ কররে কমর্পেসিূচীরে মরধ্য রেরয়রছি ১৬ সডিরসিম্বরে মহান সবিজয়
সদবিসি শুক্রবিারে পভোরে রোত ০১ সমসনরটিরে সিময় পকন্দ্রীয় শহীদ সমনাররে রুষ্পস্তবিক অরর্পে ন , একই
সদন কররর্পে াররেশনভেূ ক্ত সবিদ্যালয় ও করলজসিমূরহরে স্কাউটি , গালর্পেসি গাইডি, পরোভোরে-পরেঞ্জারে, কাবি
এবিং ছিাত-ছিাতীরদরে অংশগ্রহরণ কণর্পে ফুলী পসিতু সিংলগ্ন বিাকসলয়া চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
পস্টেসডিয়ারম সিকাল ৮ টিা ৩০ সমসনরটি র্যাররেডি রসরেদশর্পে ন , কুচকাওয়াজ ও সিালাম গ্রহণ এবিং
সিকাল ৮ টিা ৫৫ সমসনরটি সডিসিরপ্ল অনুসষ্ঠিত হরবি । এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিারন প্রেধান অসতসথে
সহরসিরবি উরসস্থত পথেরক সিালাম গ্রহণ করেরবিন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
নাসছিরে উদ্দীন। রররে সসিসটি পময়রে কুচকাওয়াজ ও সডিসিরপ্লরত অংশগ্রহণকারেী সবিজয়ীরদরে মারঝ
রুরেষ্কারে সবিতরেণ করেরবিন।
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১৬ সডিরসিম্বরে সবিরকল ৩ টিায় কররর্পে াররেশরনরে উরদ্যারগ নগরেীরে সথেরয়টিারে ইনসষ্টসটিউরটি সচতাংকন
ও সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাগীতায় সবিজয়ীরদরে রুরেষ্কারে সবিতরেণী অনুষ্ঠিারন প্রেধান অসতসথে সহরসিরবি
উরসস্থত থোকরবিন সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন। সিভোয় সবিগত সিভোরে কাযর্পেসবিবিরেণী রঠন
ও অবিসহত করেন, এসিএসিসসি সনবির্পোচনী ররেীক্ষোরে ফলাফল সিংক্রান্ত আরলাচনা এবিং আসিন্ œ
এসি এসি সসি ররেীক্ষোরে ভোল ফলাফরলরে জন্য সবিরশর উরদ্যাগ গ্রহণ , কসম্পউটিারে ইনসষ্টসটিউটি
সিমূরহ সিাসটির্পেসফরকটি সবিতরেণ কমর্পেসিূচী গ্রহণ এবিং স্কুল ও করলজ সিমূরহরে সশক্ষেক সিম š^য় করো
সিহ নানা সবিররয় আরলাচনা ও সসিদ্ধান্ত গৃসহত হয়।
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রোম সসেসটি কসরর্পে োসরশসনর রঞ্চবোসরর্পেকী কর রুনঃমূল্যোয়ন সবরসয়
আসরলকোরীসদর
সরসভউ হবোসরর্পে র শুনোনীর ৮ম সদসন ১৬৪ জন হহোল্ডোসরর আরসত্তি সনষ্পসত্তি
হহোসল্ডং টি্যোক্স কমল ৭৩.২৫%
০৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল-৬ এরে আসরলকারেীরদরে আসরল সনষ্পসত্তিরে জন্য সিকাল ১১ টিা
পথেরক সরেসভেউ পবিাডির্পে এরে কাযর্পেক্রম শুরু হয়। আজ ১৬৪ সটি আরসত্তি সনষ্পসত্তি করো হয়। শুনানীরে
৮ম সদরন আসরল সরেসভেউ পবিারডির্পে উরসস্থত হওয়ারে জন্য ১৭০ জন পহাল্ডারে এরে সনকটি রত
পপ্রেরেণ করো হরল তরন্মারধ্য ১৬৪ জন পহাল্ডারে আরীল সরেসভেউ পবিারডির্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থত
হন। আরীল সরেসভেউ পবিাডির্পে পহাল্ডারেরদরে আরসত্তি আমরল সনরয় সনধর্পোসরেত পভেলু্য পথেরক গরড়
৭৩.২৫% ছিাড় সদরয়রছি। এছিাড়াও ৮ জন মুসক্তরযাদ্ধা ও ৭ জন সবিধবিা ও গরেীবি পহাল্ডারেরক
বিছিররে নামমাত ৫১ টিাকা পহাসল্ডং টি্যাক্সে সনধর্পোরেন করো হরয়রছি। সিম্মোনীত ১৫ জন পহাল্ডাররেরে
পরৌরেকরে রূরবির্পেরে হারে বিহাল রোখা হরয়রছি। আসরল সরেসভেউ পবিাডির্পে ১৬৪ জন পহাল্ডাররেরে
অ্যারসিসিরমন্ট পভেলু্য ২ পকাসটি ৬৩ লক্ষে ৪০ হাজারে ৭ শত টিাকা পথেরক কসমরয় ৭০ লক্ষে ৫৫
হাজারে ১ শত টিাকা পভেলু্য ধাযর্পে্য কররেরছি। ফরল এ্যারসিসিরমন্ট ভে্যালু পথেরক ১ পকাসটি ৯৩ লক্ষে ১৫
হাজারে ৬ শত টিাকা করে কমল। আসরল সরেসভেউ পবিাডির্পে দু ’ভোরগ সবিভেক্ত হরয় শুনানীরত অংশ
পনন। পময়রে দপররে অনুসষ্ঠিত শুনানীরত সিভোরসতত্ব কররেন পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন এবিং
প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে ারে দপররে সরেসভেউ পবিারডির্পে রে শুনানীরত পময়ররেরে ররক্ষে সিভোরসতত্ব কররেন
কাউসন্সিলরে হাসবিবিুল হক। আসরল সরেসভেউ পবিাডির্পে সিদসি্য প্রেরকৌশলী এম .আবিদুরে রেসশদ,
এডিরভোরকটি চন্দন সবিশ্বাসি, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া ডি. মুহম্মেদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, টি্যারক্সেশন
অসফসিারে এ পক এম সিালাহ উসদ্দন, উর করে কমর্পেকতর্পে া নাসছিরে উসদ্দন সিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ
উরসস্থত সছিরলন।
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রোম সসেসটি কসরর্পে োসরশসনর প্রসকৌশলী ও স্থরসত কমর্পেকতর্পে োসদর সনসয়
সবএমসরএফ’র দুইসদসনর প্রসশক্ষণ কমর্পেশোলো শুর
বিাংলারদশ সমউসনসসির্যাল পডিরভেলররমন্ট ফান্ড (সবিএমসডিএফ) এরে সমউসনসসির্যাল গভোরনর্পেন্সি
এন্ড সিাসভের্পে সি প্রেরজক্ট (এমসজএসিসর) এরে আওতায় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন ও সবিশ্ববি্যাংরকরে
পযৌথে উরদ্যারগ ৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. মঙ্গলবিারে, সিকারল চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিরম্মেলন
করক্ষে দুই সদরনরে “পসিাশ্যাল এন্ড এনভোয়রেনরমন্টাল আসিররক্টসি ” সবিরয়ক কমর্পেশালা শুরু
হরয়রছি। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন প্রেধান অসতসথে সহরসিরবি
উরসস্থত পথেরক এই প্রেসশক্ষেণ কমর্পেশালারে উরদ্বাধন কররেন। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
ভোরেপ্রোপ প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা . আবিুল পহারসিরনরে সিভোরসতরত্ব অনুসষ্ঠিত কমর্পেশালায়
সবিরশর অসতসথে সছিরলন সবিএমসডিএফ এরে বি্যবিস্থারনা রসরেচালক সসিয়দ হাসসিনুরে রেহমান ।
কমর্পেশালায় এমসজএসিসর প্রেরজক্ট ম্যারনজরমরন্টরে সবিররয় সিংসক্ষেপ বিক্তবি্য উরস্থারন কররেন
প্রেরজরক্টরে ম্যারনজারে পমা. কামরুজ্জামান, এনভোয়রেনরমন্টাল পস্পেশাসলষ্ট আবিদুল গসন ,
ইসঞ্জসনয়ারে পমা. আশরোফু জ্জামান, স্থরসত পমাস্তাসসিম মাহমুদ খান। কমর্পেশালায় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান প্রেরকৌশলী পল. করণর্পে ল মসহউসদ্দন আহরমদ, অসতসরেক্ত প্রেধান প্রেরকৌশলী
রেসফকুল ইসিলাম, তত্তি¡াাবিধায়ক প্রেরকৌশলী আরনায়ারে পহারসিন, প্রেধান নগরে রসরেকল্পনাসবিদ এ
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পক এম পরেজাউল কসরেম, অসতসরেক্ত সহসিাবি রেক্ষেন কমর্পেকতর্পে া হুমায়ুন কসবিরেসিহ কররর্পে াররেশরনরে
অন্যান্য সনবির্পোহী প্রেরকৌশলী, সিহকারেী প্রেরকৌশলী ও সিহকারেী স্থরসতগণ অংশ গ্রহণ কররেন । দুই
সদরনরে কমর্পেশালারে মরধ্য আগামীকাল অনুসষ্ঠিত হরবি পসিফগাডির্পে পট্রেসনং।
কমর্পেশালায় প্রেধান অসতসথেরে বিক্তরবি্য চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন
বিরলন, নাগসরেকরদরে প্রেত্যাশা অরনক। পজরন না পজরনও পময়ররেরে সনকটি অরনক সকছিু প্রেত্যাশা
কররেন। নগরেবিাসিীরে প্রেত্যাসশত চাসহদারক সবিরবিচনায় পরেরখ পসিবিা প্রেদান করেরত সগরয় সসিসটি
কররর্পে াররেশনরক অরথের্পে রে অভোরবি অরনক পক্ষেরত সহমসশম পখরত হয়। সতসন বিরলন , সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে আরয়রে অন্যতম উৎসি হরচ্ছে গৃহকরে । করে আদারয়রে মাধ্যরম প্রোয় সিকল
নাগসরেক পসিবিা সনসশ্চিত করো হয়। প্রেসত ৫ বিছিরে অন্তরে করে রুনঃমূল্যায়রনরে মাধ্যরম গৃহকরে
সনধর্পোরেণ করো হয়। আইন ও সবিসধ-সবিধারনরে মরধ্য নগরেবিাসিীরে সিামথের্পে ্যরক সবিরবিচনায় পরেরখ
সিরবির্পোচ্চ ছিাড় সদরয় এই গৃহকরে সনধর্পোরেণ করো হয় । এই সনরয় ভেু ল বিুঝাবিুসঝরে পকান অবিকাশ
পনই। সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন আইন ও সবিসধ -সবিধারনরে সবিস্তাসরেত তথে্য উরাত্তি ও
সিসঠক সবিরয়গুরলা গণমাধ্যরম প্রেকারশরে জন্য আন্তসরেক সিহরযাসগতা কামনা কররেন । সতসন
বিরলন, সসিসটি কররর্পে াররেশন যারত সনজস্ব আয় বিৃসদ্ধ কররে সিক্ষেমতা অজর্পে ন করেরত রাররে পসি জন্য
আয়বিধর্পেক প্রেকল্প গ্রহণ করো হরচ্ছে। পময়রে এ ধরেরনরে আয়বিধর্পেক ও অবিকাঠারমাগত খারত ঋণ
সদরত এসগরয় আসিা ও প্রেসশক্ষেরণরে মাধ্যরম সিামসগ্রক দক্ষেতা বিৃসদ্ধরত কররর্পে াররেশরনরে প্রেরকৌশলী ,
স্থরসত, কমর্পেকতর্পে ারদরে জন্য দুই সদরনরে এই প্রেসশক্ষেন কমর্পেশালারে আরয়াজন করোয় বিাংলারদশ
সমউসনসসির্যাল ফান্ড (সবিএমসডিএফ) কতৃর্পে রক্ষেরক ধন্যবিাদ জানান। পময়রে বিরলন, সবিএমসডিএফ
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিক্ষেমতা বিৃসদ্ধরে লরক্ষে্য চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশনরক ১৫০ পকাসটি
টিাকা ঋণ সদরচ্ছে। প্রেরদয় অরথের্পে রে মরধ্য ৮০% অথের্পে াৎ ১২০ পকাসটি টিাকা অনুদান সহরসিরবি এবিং
অবিসশষ্ট ৩০ পকাসটি টিাকা ৫ শতাংশ সিুরদ ১০ বিছিরে পময়ারদ রসরেরশাধরযাগ্য ঋণ সহরসিরবি মঞ্জুরে
করো হরয়রছি। এই ১৫০ পকাসটি টিাকারে উররে সভেসত্তি কররে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন ফইল্যাতলী
বিাজাররে সকরচন মারকর্পেটি কাম ১০ তলা সবিসশষ্ট কমাসশর্পে য়াল ভেবিন সনমর্পোণ , বিকসশরেহারটি সকরচন
মারকর্পেটি কাম ১০ তলা সবিসশষ্ট কমাসশর্পে য়াল ভেবিন সনমর্পোণ ও দসক্ষেণ আগ্রাবিারদ মাসল্টিরারেরাসি
কনরভেনশন হল সনমর্পোণ করেরছি। পময়রে বিরলন, আশা করো যারচ্ছে ২০১৯ সিারলরে মরধ্য এই
সতনসটি প্রেকরল্পরে কাজ সিম্পন্ন হরবি । সবিএমসডিএফ করে্র্পেতৃরক্ষে এনভোয়রেনম্যান্টাল এন্ড পসিাসিাল
পডিরভেলররমন্ট ডিকুরমন্ট সতসরে কররে সবিশ্ববি্যাংরক রাঠারল প্রেকরল্পরে ররেবিতর্থী কাজ শুরু হরবি বিরল
সতসন অসভেমত বি্যক্ত কররেন।
সবিরশর অসতসথেরে বিক্তরবি্য সবিএমসডিএফ এরে বি্যবিস্থারনা রসরেচালক সসিয়দ হাসসিনুরে রেহমান
বিরলন, সবিএমসডিএফ হরচ্ছে অথের্পে মন্ত্রণালরয়রে আসথের্পে ক প্রেসতষ্ঠিান। এই প্রেসতষ্ঠিান পথেরক এই কাজ
চলসত মারসিরে মরধ্য সিম্পন্ন কররে আগামী সডিরসিম্বরে মারসি প্রেকরল্পরে পটিন্ডারে প্রেসক্রয়া শুরু করো
যারবি বিরল জানায় সবিএমসডিএফ কতৃর্পে রক্ষে।
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

হহোসল্ডং টি্যোক্স সবরসয়
সসেসটি হময়সরর সেোসথে চট্টগ্রোম মহোনগর আওয়োমী হরশোজীবী লীসগর মতসবসনময়
৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. মঙ্গলবিারে, দুরুররে নগরেভেবিরন পময়রে দপররে বিাংলারদশ আওয়ামী
পরশাজীবিী লীগ চট্টগ্রাম মহানগরে শাখারে নবিগসঠত কসমসটিরে পনতৃ বিৃন্দ চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীরনরে সিারথে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে রঞ্চবিাসরর্পেকী
পরৌরেকরে রুনঃমূল্যায়ন সবিররয় মতসবিসনময় কররেন। মতসবিসনমরয় পময়রে সিরেকাসরে সবিসধ-সবিধান ও
পগরজটি সবিজ্ঞসপরে নানাসদক তু রল ধররে বিরলন , পরৌরেকরে এরে উররে সভেসত্তি কররে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে কমর্পেকতর্পে া-কমর্পেচারেীরদরে পবিতন-ভোতা, প্রেশাসিসনক বি্যয় ও পসিবিা রসরেচাসলত হয়।
ফরল সিম্মোসনত পহাল্ডারেরদরে সিহরযাসগতা ছিাড়া চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন রসরেচালনা করো
দুস্করে। পময়রে নগরেবিাসিীরে সিাসবির্পেক সিহরযাসগতায় নাগসরেক পসিবিা শতভোগ সনসশ্চিত করেরত
বিদ্ধরসরেকরে। পরশাজীবিী লীগ পনতৃ বিৃন্দ পময়ররেরে কল্যাণ ধমর্থী ও পসিবিামূলক সিকল কমর্পেকারন্ড
সিহরযাসগতারে অঙ্গীকারে বি্যক্ত কররেন। এ সিময় মহানগরে পরশাজীবিী লীরগরে উররদষ্টা রেসফউল
হায়দারে রেসফ, সিভোরসত মসহউসদ্দন ইকবিাল , সিাধারেণ সিম্পাদক আবিুল কালাম, সিাংগঠসনক

Establishment-1

Page no-3

সিম্পাদক ইসিমাইল ফসরেদ, হুমায়ুন কসবিরে, আজম খান, উত্তিম রাল, সিালাউসদ্দন রেসন, ওমরে
ফারুক সিুমন, কায়সিারে তালুদকারে ও ইমরোনসিহ অন্যান্য পনতৃ বিৃন্দ উরসস্থত সছিরলন।
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রোম সসেসটি কসরর্পে োসরশসনর রঞ্চবোসরর্পেকী কর রুনঃমূল্যোয়ন সবরসয়
রোঠোনটিু লীবোসেীর সেোসথে ওয়োরর্পে কোউসন্সিলর আবদুল কোসদসরর মতসবসনময়
৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. মঙ্গলবিারে, সবিরকরল ওয়াডির্পে কাযর্পোলরয় নগরেীরে ২৮ নং রাঠানটিু লী
ওয়ারডির্পে রে সিুধীজনরদরে সিারথে ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে আবিদুল কারদরে মতসবিসনময় কররেন ।
মতসবিসনমরয় সতসন পময়ররেরে প্রেসতশ্রুসত সিমূহ তু রল ধররে বিরলন , আসরল সরেসভেউ পবিাডির্পে
আসরলকারেীরদরে মতামত সিরবির্পোচ্চ আমরল সনরয় পহাল্ডারেরদরে সিামরথে্যরে মরধ্য পহাসল্ডং টি্যাক্সে
চূ ড়ান্ত করো হরচ্ছে । সতসন আরসত্তি থোকরল সিকল পহাল্ডারেরক আরসত্তি ১১ নরভেম্বরে এরে মরধ্য
আরসত্তি দাসখল করোরে জন্য অনুররোধ জানান। মতসবিসনময় সিভোয় এলাকাবিাসিীরে ররক্ষে মতামত
তু রল ধররেন পমা . হাসলম, পমা. পহারসিন, হারুনুরে রেসশদ, বিাচ্চু , আসতক আহরমদ আকতারে,
পবিলাল উসদ্দন, শাহাজান, আলহাজ্ব পমা . জাকাসরেয়া, পমা. জাসগরে সিওদাগরে, ইসিলাম
সিওদাগরে, কালু সিওদাগরে, রোয়হান উসদ্দন, আবিদুরে রেসহম রোজু, সিালাহ উসদ্দন সিরেকারে,
শাহজাহান, আব্বাছি, মান্নান, জাফরে ইকবিাল, জামরশদ, পলাকমান, ইমসতয়াজ, রোসিু ও কাজল
সিহ অন্যরো।
সেংবোদদোতো
হমো. আবদুর রসহম
জনসেংসযোগ কমর্পেকতর্পে ো
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