চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
জনসিংরযাগ শাখা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
চট্টগ্রাম- ৮ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

৮ নভভেম্বর ২০১৭ খখ. তাখরভখে স্থানীয় ও জাতীয় পখত্রিকায় পূভরর্বের কর মূল্যায়ভনর
নরায়ন চাই ‘আইভনর দদাহাই খদভয় আইন ভোঙভছেন দময়র’ খশিভরানাভম প্রকাখশিত
সাভরক দময়র এ.খর.এম. মখহউখদ্দিন দচৌধুরীর খররৃখত প্রসভঙ্গে চট্টগ্রাম খসখট
কভপর্বে াভরশিভনর র্যাখে্যা।
৮ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. তাসরেরখ স্থানীয় ও জাতীয় রসত্রিকায় রূরবির্পেরে করে মূল্যায়রনরে নবিায়ন চাই
‘আইরনরে পদাহাই সদরয় আইন ভোঙরছেন পময়রে’ সশররোনারম প্রেকাসশত সিারবিক পময়রে এ.সবি.এম.
মসহউসদ্দিন পচৌধুরেীরে সবিবিৃসত প্রেসিরঙ্গে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন ৮ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ . গণমাধ্যরম
পপ্রেসরেত বি্যাখ্যায় বিলা হয়, ৮ নরভেম্বরে স্থানীয় ও জাতীয় রসত্রিকায় প্রেকাসশত সবিবিৃসত সিম্পূণর্পে
উরদ্দিরশ্যপ্রেরনাসদত। প্রেসত ৫ বিছেরে ররে ররে গৃহকরে রুনমূর্পেল্যায়রনরে সবিষরয় সবিধান রেরয়রছে। আইন
ও সবিসধ অনুযায়ী রূরবির্পেরে মূল্যায়ন নবিায়রনরে পকারনা সিুরযাগ পনই। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
কতৃর্পে ক ইরতারূরবির্পে কৃত রঞ্চবিাসষর্পেকী করে মূল্যায়ন সিম্পূণর্পে ববিধ রদ্ধসতরত Taxation Rules 1986
এরে ১৯,২০,২১ সবিসধমরত সিম্পন্ন করো হরয়রছে এবিং বিতর্পে মারন করেসবিসধ ৭ মরত আসরল শুনাসন ও
করে চূ ড়ান্ত করো হরচ। করে সনধর্পোরেরণরে সিম্পূণর্পে প্রেসক্রিয়াসটি আইসন কাঠারমায় চলমান রেরয়রছে।
অববিধভোরবি করে সনধর্পোসরেত হরল পয পকান বি্যসক্তি আইরনরে আশ্রয় সনরত রারেরতা। ইসতরূরবির্পে
জবনক জসহরুল হক, পমা. কামাল উদ্দিীন, বসিয়দ পহারসিন এবিং বসিয়দ পমা. হাসিান মারুফ
নামক বি্যসক্তিরো উক্তি অ্যারসিসিরমরন্টেরে সবিরুরদ্ধ ২৫ /১০/২০১৬ সখ. তাসরেরখ মহামান্য হাইরকাটির্পে
সডিসভেশরন 3755/2017 নং রেীটি দাসখল কররেন। যা ২৩/০৩/২০১৭ সখ. তাসরেরখ মহামান্য হাইরকাটির্পে
খাসরেজ কররে সদরয় সসিসটি কররর্পে াররেশন প্রেণীত পটিক্স রুলটিারক ববিধ মরমর্পে পঘাষণা কররেন । এরত
প্রেমাসণত হরয়রছে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে এ্যারসিসিরমন্টে প্রেসক্রিয়া সিসঠক। আইন সিবিারে জন্য
সিমান। ছেল-চাতু সরেরে আশ্রয় সনরয় রোষ্ট্রীয় দাসয়ত্ব রালন করো অসিম্ভবি । কারেণ চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন স্থানীয় সিরেকারে,রল্লী উন্নয়ন ও সিমবিায় মন্ত্রণালরয়রে অধীন রসরেচাসলত একসটি
স্থানীয় সিরেকারে প্রেসতষ্ঠান। এই প্রেসতষ্ঠারনরে প্রেসতসটি কারজরে উররে স্থানীয় সিরেকারে সবিভোরগরে
সনসবিড় রযর্পেরবিক্ষণ রেরয়রছে । সবিগত ২৮/০৮/২০১৭ সখ. তাসরেরখরে ৫৮৭ নং স্মারেক মুরল স্থানীয়
সিরেকারে, রসল্ল উন্নয়ন ও সিমবিায় মন্ত্রণালরয়রে স্থানীয় সিরেকারে সবিভোরগরে ররত্রিরে মাধ্যরম চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশনরক টি্যা পক্সশান রুল ১৯,২০,২১ ধারো যথাযথ রালন রূবির্পেক করে
হালনাগাদকরেণ করোরে বিাধ্যবিাধকতা রেরয়রছে মরমর্পে জানারনা হয় এবিং ২০১৬ এরে আদশর্পে করে
তরসশলমরত করে আররোর করোরে সবিষরয় সনরদর্পে শনা পদয়া হরয়রছে । ইসতরূরবির্পে রসরেচাসলত
অ্যারসিসিরমরন্টে ১৯৮৬ এরে করেসবিসধ যথাযথ অনুকরেণ করো হয়সন মরমর্পে স্থানীয় সিরেকারে
মন্ত্রণালরয়রে ১২/১১/২০১২ সখ. তাসরেরখরে (স্মারেক নং ১৭১) রত্রি মারেফত চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশনরক জাসনরয়রছে। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন বি্যাখ্যায় আররো বিরলন, চট্টগ্রাম নগররে
প্রেসতবিছেরে ঘরেবিাসড় অবিকাঠারমা বিৃসদ্ধ রায় । রূরবির্পে পযখারন ঘরেবিাসড় সছেল না পসিখারন নতু ন
ঘরেবিাসড় হরয়রছে। একতলা সবিসল্ডিং ৫ /৬- তলা রযর্পেন্ত সিম্প্রসিাসরেত হরয়রছে । একই মাসলরকরে
একাসধক ভেবিন সনসমর্পেত হরয়রছে। আরগ একসটি ফ্ল্যারটিরে ভোড়া যা সছেল তা বিতর্পে মারন করয়কগুণ
বিৃসদ্ধ পররয়রছে। তাই স্বাভোসবিকভোরবিই আরগরে মাননীয় পময়রেগণ পয করে সনধর্পোরেন কররেসছেরলন
তা বিতর্পে মারন অবিকাঠারমাগত প্রেবিৃসদ্ধরে কারেরণ স্বাভোসবিক ভোরবিই বিৃসদ্ধ পররয়রছে। আরগও
অ্যারসিসিরমরন্টে পয মূল্যায়ন সনধর্পোরেণ করো হরয়সছেল তা আসররল সিহনীয় রযর্পোরয় চূ ড়ান্ত করো
হরয়সছেল। সঠক একইভোরবি বিতর্পে মারনও সরেসভেউ পবিারডির্পে Taxation Rules 1986 এরে সবিসধ ৭ মরত
শুনাসন গ্রহণ কররে নাগসরেরকরে সিাধ্য ও সিামথর্পে ্যররে কথা সবিরবিচনা কররে করে চূ ড়ান্ত করো হরচ ।
নগরেবিাসিী শুনাসনরে ররে খুসশমরন সিরন্তাষ সচরত্তে বিাসড় সফরেরছে। Taxation Rules 1986 এরে
সবিসধমালা অনুসিরেণ কররেই করে চূ ড়ান্তকরেরণ আসরল শুনাসন চলমান রেরয়রছে । রূরবির্পেরে
পময়রেগরণরে মত এখরনা ইমারেত ও জসমরে মূল্যায়ন ও এরে উররে ৭% গৃহকরে, রসরেচন্ন ৭% ও
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আরলাকায়ন ৩% হাররে পরেইটি সিহ পমাটি ১৭ শতাংশ হাররে করে ও পরেইটি সনধর্পোরেণ করো হরচ ।
বি্যাখ্যায় আররো বিলা হয় বিতর্পে মারন নন কনজারেরভেসন্সি ১৬ সটি ওয়ারডির্পে রোস্তা সনমর্পোণ আরলাকায়ন
ও রসরেচন্ন কাজ সনয়সমত সিম্পন্ন করো হরলও আরগরে মতই উক্তি ওয়াডির্পে সিমূরহ এখরনা গৃহকরে
৭%, রসরেচন্ন ৪% ও আরলাকায়ন ৩% হাররে পরেইটি সিহ পমাটি ১৪% হাররে করে ও পরেইটি সনধর্পোরেণ
করো হরচ ও রূরবির্পেরে মতই করে আদায় করো হরচ।
Taxation Rules 1986 এরে সবিসধরত যা বিলা হরয়রছে তা অনুসিরেন কররে করে সনধর্পোরেরণরে জন্য
মন্ত্রণালরয়রে বিারেংবিারে সনরদর্পে শনায় আইনানুযায়ী সনসশ্চিতভোরবি প্রেতীয়মান হয় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন কতৃর্পে ররক্ষরে করে সনধর্পোরেরণ বিাধ্যবিাধকতা রেরয়রছে। রূরবির্পেরে পময়রে ২০০৫-২০০৬ সিরন
Taxation Rules 1986 এরে ২১ ধারোয় করে মূল্যায়ন না করোয় তৎকারলও অসডিটি আরসত্তে
হরয়রছে, যা এখরনা সনষ্পসত্তে হয়সন । বিতর্পে মারন আসরলকারেীরে বিক্তিবি্য অনুসিাররে তারদরে সিাধ্য সিামথর্পে ্যররে কথা সবিরবিচনা কররেই করে চূ ড়ান্তকরেণ প্রেসক্রিয়া চলমান রেরয়রছে । বিতর্পে মারন মাননীয়
পময়রে আ. জ. ম. নাসছেরে উদ্দিীন দাসয়ত্ব গ্রহরণরে ররে পথরক ০৭ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ . রযর্পেন্ত সরচ
ঢালা সিড়রকরে সিংখ্যা বিৃসদ্ধ পররয়রছে ১৫৪সটি , বদঘর্পে্য ১৩৭ সক .সম. ও প্রেস্থ ০ .১১৮ সম. বিৃসদ্ধ
পররয়রছে। কংক্রিীটি সিড়রকরে সিংখ্যা ১৫৫সটি, বদঘ্য ৭৭ .০৫ সক.সম. ও প্রেস্থ ০ .১৫ সম. বিৃসদ্ধ
পররয়রছে। রাকা নদর্পে মারে বদঘর্পে্য ৬৪ .৪৫ সক.সম ও প্রেস্থ ০ .১৪৬ সম. বিৃসদ্ধ পররয়রছে । ফুটিরারথরে
সিংখ্যা ২৪সটি বিৃসদ্ধ পররয়রছে , যারে বদঘর্পে্য ২২.৯৩ সক.সম. ও প্রেস্থ ০.১৪ সম.। প্রেসতররোধ পদওয়াল
বিৃসদ্ধ পররয়রছে ১৫ .৮ সক.সম.। সব্রিজ সিংখ্যা পবিরড়রছে ৭ সটি , গভেীরে নলকূর ৫৮সটি ও কালভোটির্পে
১১০সটি বিৃসদ্ধ পররয়রছে । নগরে আবিজর্পে নামুক্তি করোরে জন্য নগরেবিাসসিরক ৮ লক্ষ পছোটি সবিন ও
৩৩০০ বিড় সবিন সবিতরেণকরো হরয়রছে। ভেসবিষ্যরত প্রেরয়াজরন আররো পছোটি ও বিড় সবিন সিরেবিরোহ
করো হরবি। পডিারে-টিু -পডিারে রদ্ধসত বিজর্পে ্য সিংগ্রহ ও অরসিারেন কাজ চলমান রেরয়রছে । সিুস্বারস্থ্যরে
জন্য নগরেীরে ৮০% ডিাস্টসবিন তু রল পফলা হরয়রছে। অসতসরেক্তি ১৭১৩ জন পসিবিক সনরয়াগ কররে
নগরেীরক শতভোগ রসরেচন্ন রোখারে আন্তসরেক আপ্রোণ প্রেরচষ্টা চলমান রেরয়রছে। মাননীয় পময়রে
দাসয়ত ¡গ্রহরণরে রূরবির্পে ৮০০ সকরলাসমটিারে রোস্তা আরলাকাসয়ত সছেল। সতসন দাসয়ত্ব গ্রহরণরে ররে
আরলাসকত রোস্তারে রসরেমাণ বিৃসদ্ধ পররয় হরয়রছে ৮৭২ .৫১ সকরলাসমটিারে। ইসতরূরবির্পে কখরনা
এলইসডি বিাসত স্থাসরত হয়সন। বিতর্পে মারন ৯ সকরলাসমটিারে আরলাকাসয়ত রোস্তায় রূরবির্পেরে কম
আরলারে বিাসতরে স্থারন এলইসডি বিাসত প্রেসতস্থারন করো হরয়রছে। মাননীয় পময়রে এরে সিময়কারল
নগরেীরে সিকল রোস্তা রযর্পোয়ক্রিরম এলইসডিরে আওতায় আনারে কাযর্পেক্রিম চলমান রেরয়রছে। রূরবির্পেরে
পযরকারনা সিমরয়রে তু লনায় সিড়ক সনমর্পোণ, আরলাকায়ন, রসরেচন্ন কাযর্পেক্রিম বিৃসদ্ধ পররয়রছে ।
বি্যাখ্যায় আররো বিলা হয়, বিতর্পে মান পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন দাসয়ত্ব গ্রহণ করোরে ররে
নগরেীরত সবিদ্যমান সিকল সবিলরবিাডির্পে অরসিারেন কররে চট্টগ্রাম নগরেীরে প্রোকৃসতক পসিৌন্দযর্পে সফসরেরয়
আনা হরয়রছে এবিং ফুটিরাত সিমুহ হকারে মুক্তি কররে হকারেরদরে শৃংখলারে পবিষ্টু নীরে মরধ্য আনা
হরয়রছে। নগরেীরে পসিৌন্দযর্পে্য বিধর্পেরনরে কাজ চলমান রেরয়রছে। এবিং নগরেীরে অবিকাঠারমা ও
পযাগারযাগ এবিং নালা নদর্পে মা সনমর্পোণ ও সিংস্কারে কাজ দ্রুত গসতরত এসগরয় যারচ। চসসিক এরে
বি্যাখ্যায় বিলা হয় ৩১ জানুয়াসরে ২০১৬ সিারলরে আদশর্পে করে তরসশরলরে মরত পরেরটিরে হারে
(আরলাকায়ন ৫%) বিৃসদ্ধ করো হয়সন। পয হাররে করে ও পরেটি রূরবির্পেরে পময়রেগন আদায় কররেরছেন
সঠক পসি হাররেই এখরনা তা আদায় করো হরচ। ইসতরূরবির্পে পকারনা পময়রে এরে সিময়কারল রসরেচন্ন
পরেটি ৭% ও আরলাকায়ন পরেটি ৩% এরে কম আদায় করো হয়সন। যসদও তখন বিতর্পে মান রযর্পোরয়রে
রসরেচন্নতা কাযর্পেক্রিম চলমান সছেলনা এবিং আরলাকায়নও বিতর্পে মান রযর্পোরয়রে মত সবিস্তৃ ত সছেলনা।
তাই সনসশ্চিত কররে বিলা যায় রূরবির্পেরে সনয়রম আদায়কৃত ময়লা সনষ্কাশন ও সিড়কবিাসতরে পরেটি
পকারনাভোরবিই নগরেবিাসিীরে ওররে চাসররয় পদয়া হয়সন। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন বি্যাখ্যায় আররো
বিরলন, গৃহকরে মূল্যায়রনরে পয রদ্ধসত Taxation Rules 1986 পত আরছে সঠক পসি মরতই চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশন তা করেরত বিাধ্য । গৃহকরে মূল্যায়রন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সনজস্ব
পকারনা এখসতয়ারে পনই। আদশর্পে করে তরসশরল গৃহকররেরে সিরবির্পোচ্চ হারে ৭ % ই উরল্লখ আরছে।
রূরবির্পেও এই ৭% ই আদায় করো হরয়রছে। এখরনা ঐ ৭% ই আদায় করো হরচ। করে সননর্পোয়কগণ
Taxation Rules 1986 এরে ২০ সবিসধ অনুযায়ী ভোড়াসভেসত্তেক গৃহকরে মূল্যায়ন কররেরছেন । রূরবির্পে
এই সনয়ম যথাযথ মানা হয়সন বিরল মান্ত্রণালরয়রে তদন্ত প্রেসতরবিদরন প্রেমাণ পমরল। রূরবির্পেরে মত
ধাযর্পেকৃত মুল্যায়রন যারো আরসত্তে করেরত ইচু ক শুধু তারদরেরকই আইনগত আসরল করোরে
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অনুররোধ করো হরয়রছে। বিতর্পে মারন ৫৫ হাজারে অসধক আসরল /আরসত্তে জমা ররড়রছে । মানুষ
স্বতঃস্ফুতর্পে ভোরবি আসরল / আরসত্তে দারয়রে করেরছে । আসরলকরেরণ নগরেবিাসিীরক চারাচাসররে
পকারনা অবিকাশ পনই। জনসিংখ্যা বিৃসদ্ধরে কারেরন রূরবির্পেরে পহাসল্ডিং এরে সিারথ নতু ন সকছেু পহাসল্ডিং
যুক্তি হরয় সিবির্পেরমাটি ১ লক্ষ ৮৫ হাজারে ২ শত ৪৮সটি পহাসল্ডিং অ্যারসিসিরমন্টে করো হরয়রছে। যসদ ভেু ল
রদ্ধসতরত তা করো হয় তাহরল সনশ্চিয় সবিষয়সটি আইন আমরল আসিরত রাররে। ভেু ল রদ্ধসতরত
অ্যারসিসিরমন্টে করো হয়সন বিরল এরসিসিরমরন্টেরে সবিরুরদ্ধ ইসতরূরবির্পে মহামান্য হাইরকাটির্পে সডিসভেশন -এ
দারয়রেকৃত 3755/2017 নং সরেটিসটি ১৬ /০৮/২০১৭ সখ. তাসরেখ খাসরেজ হরয় যায় । মহামান্য
হাইরকাটির্পে সডিসভেশন সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে টি্যাক্স রুলটিারক ববিধ মরমর্পে পঘাষণা কররেন। প্রেসত ৫ বিছেরে
ররে ররে গৃহকরে রুনমূর্পেল্যায়রনরে সবিষরয় সবিসধ রেরয়রছে। আইন ও সবিসধ অনুযায়ী রূরবির্পেরে মূল্যায়ন
নবিায়রনরে পকারনা সিুরযাগ পনই।
অতএবি গণমাধ্যরম সিারবিক পময়রে এ সবি এম মসহউসদ্দিন পচৌধুরেীরে বিরোরত প্রেকাসশত সবিবিৃসতরে
কারেরন নগরেবিাসিীরে মরধ্য যারত পকান ধরেরনরে সবিভ্রাসন্ত সিৃসষ্ট না হয় পসি লরক্ষ্য চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশন এ বি্যাখ্যা প্রেদান কররেরছে। চসসিক আশা কররে পসিবিাধমর্মী এ প্রেসতষ্ঠারনরে সিুনাম ও
সিুখ্যাসত এবিং সিরেকাররেরে ভোবিমুসতর্পে অটিু টি রোখরত সিকরলই সিহরযাসগতারে হাত প্রেসিাসরেত
করেরবিন।
চট্টগ্রাম- ৮ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

কদম দমারারক খসখট কভপর্বোভরশিন উচ্চ খরদ্যালয় এরং জামালখোন কুসুম কুমারী
খসখট কভপর্বোভরশিন উচ্চ রাখলকা খরদ্যালয় পখরচালনা কখমখটর সভো অনুখষ্ঠিত

কদম পমাবিারেক সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদ্যালয় এবিং জামালখান কুসিুম কুমারেী সসিসটি
কররর্পে াররেশন উচ্চ বিাসলকা সবিদ্যালয় রসরেচালনা কসমসটিরে সিভো ৮ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. নগরেভেরনরে
সিরম্মেলন করক্ষ সবিরকরল অনুসষ্ঠত হয় । উভেয় কসমসটিরে সিভোয় সিভোরসতত্ব কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন। সিভোয় সবিগত সিভোরে কাযর্পেসবিবিরেণী রাঠ ও
অনুরমাদন, স্কুল ও করলরজরে রঠন অগ্রগসত রযর্পোরলাচনা ও অনুরমাদন, বিারজটি উরস্থারন ও
অনুরমাদন, বিাসষর্পেক রুরেষ্কারে সবিতরেণ অনুষ্ঠান সিম্পন্ন করেন ,কদম পমাবিারেক উচ্চ সবিদ্যালরয়
মসহলা মহাসবিদ্যালয় প্রেসতষ্ঠারে জন্য সশক্ষা পবিারডির্পে রে অনুমসত গ্রহরণরে যাবিতীয় বি্যবিস্থা গ্রহণ ,
সবিসবিধ খরেচ সিমন্বয় সিহ নানা সবিষরয় আরলাচনা ও সসিদ্ধান্ত গৃসহত হয় । সিভোরে সিভোরসত সসিসটি
পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন সশক্ষকরদরে রাঠদান রদ্ধসত সিহজ এবিং সশক্ষাথর্মীরদরে মন
মানসসিকতা অনুধাবিন কররে সশক্ষা কাযর্পেক্রিম সিুষ্ঠভোরবি রসরেচালনারে ররোমশর্পে পদন। সতসন
রসরেচালনা কসমসটিরে সিকল সিদসি্যরক আন্তসরেকতা ও সনষ্ঠারে সিারথ সিংসশ্লিষ্ট সশক্ষা প্রেসতষ্ঠারনরে
সিুনাম অটিু টি পরেরখ সশক্ষারে গুনগত মান বিৃসদ্ধরত ভেূ সমকা রোখারে আহবিান জানান। পময়রে কুসিুম
কুমারেী বিাসলকা উচ্চ সবিদ্যালয় রেরয়ল পসিাসিাইসটি অবি ইংল্যান্ড পথরক কমনওরয়লথ্ সিারয়ন্সি
ক্লাসি প্রেসতরযাসগতায় প্রেথম স্থান অজর্পে ন করোয় এবিং সবিরশ্বেরে ৯সটি পদরশরে সিারথ ১২সটি প্রেরজরক
পশয়ারে কররে ইন্টোরেন্যাশনাল স্কুল এ্যাওয়াডির্পে রুরেষ্কাররে ভেু সষত হওয়ায় সবিদ্যালয় এরে সশক্ষক ,
রসরেচালনা কসমসটি ও ছোত্রি-ছোত্রিীরদরে আন্তসরেক ধন্যবিাদ জানান। সিভোয় প্রেধান সশক্ষা কমর্পেকতর্পে া
সমরসিসি নাসজয়া সশসরেন, সশক্ষা কমর্পেকতর্পে া সিাইফুরে রেহমান, সসিদ্ধাথর্পে করে, উভেয় সশক্ষা প্রেসতষ্ঠারনরে
সিদসি্য সিসচবি যথাক্রিরম আবিু জহুরে ও চম্পা মজুমদারে , উভেয় সশক্ষা প্রেসতষ্ঠান রসরেচালনা
কসমসটিরে সিদসি্য রেতন দত্তে , গীতাশ্রী মজুমদারে, সশখা দাসি, সশক্ষক প্রেসতসনসধ সমরসিসি সিারহদা
পবিগম, জাহাঙ্গেীরে আলম, রেঞ্জন কুমারে পদবি, সশল্পী রোয়, কামরুন নাহারে, লুৎফুসন্নসিা খানম, সিহ
সিদসি্যবিৃন্দ উরসস্থত সছেরলন।
চট্টগ্রাম- ৭ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

চট্টগ্রাম খসখট কভপর্বে াভরশিভনর পঞ্চরাখরর্বেকী কর পুনঃমূল্যায়ন খররভয়
আখপলকারীভদর
খরখভেউ দরাভরর্বে র শুনানীর নরম খদভন ১৮৬ জন দহাল্ডাভরর আপখত্তি খনষ্পখত্তি
দহাখল্ডং ট্যাক্স কমল ৭৩.৮৪%
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০৮ নরভেম্বরে ২০১৭ সখ. সিারকর্পেল ৪ এরে আসরলকারেীরদরে আসরল সনষ্পসত্তেরে জন্য সিকাল ১১ টিা
পথরক সরেসভেউ পবিাডির্পে এরে কাযর্পেক্রিম শুরু হয় । আজ ১৮৬সটি আরসত্তে সনষ্পসত্তে করো হয়। শুনানীরে
নবিম সদরন আসরল সরেসভেউ পবিারডির্পে উরসস্থত হওয়ারে জন্য ২০০ জন পহাল্ডিারে এরে সনকটি রত্রি
পপ্রেরেণ করো হরল তরন্মারধ্য ১৮৬ জন পহাল্ডিারে আরীল সরেসভেউ পবিারডির্পে শুনানীরে জন্য উরসস্থত
হন। আরীল সরেসভেউ পবিাডির্পে পহাল্ডিারেরদরে আরসত্তে আমরল সনরয় সনধর্পোসরেত পভেলু্য পথরক গরড়
৭৩.৮৪% ছোড় সদরয়রছে। এছোড়াও ১৪ জন গরেীবি পহাল্ডিারেরক বিছেররে নামমাত্রি ৫১ টিাকা পহাসল্ডিং
টি্যাক্স সনধর্পোরেন করো হরয়রছে এবিং ১১ জন পহাল্ডিাররেরে পরৌরেকরে রূরবির্পেরে হারে বিহাল রোখা হরয়রছে।
আসরল সরেসভেউ পবিাডির্পে ১৮৬ জন পহাল্ডিাররেরে অ্যারসিসিরমন্টে পভেলু্য ৩ পকাসটি ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজারে ৪
শত টিাকা পথরক কসমরয় ৯৮ লক্ষ ৭২ হাজারে ২ শত টিাকা পভেলু্য ধাযর্পে্য কররেরছে। ফরল
এ্যারসিসিরমন্টে ভে্যালু পথরক ২ পকাসটি ৭৮ লক্ষ ৬৩ হাজারে ২ শত টিাকা করে কমল। আসরল
সরেসভেউ পবিাডির্পে দু ’ভোরগ সবিভেক্তি হরয় শুনানীরত অংশ পনন। পময়রে দপররে অনুসষ্ঠত শুনানীরত
সিভোরসতত্ব কররেন পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন এবিং প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে ারে দপররে সরেসভেউ
পবিারডির্পে রে শুনানীরত পময়ররেরে ররক্ষ সিভোরসতত্ব কররেন কাউসন্সিলরে হাসবিবিুল হক। আসরল সরেসভেউ
পবিাডির্পে সিদসি্য প্রেরকৌশলী এম.আবিদুরে রেসশদ, এডিরভোরকটি চন্দন সবিশ্বোসি, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া
ডি. মুহম্মেদ মুস্তাসফজুরে রেহমান, করে কমর্পেকতর্পে া ও উর করে কমর্পেকতর্পে া সিহ সিংসশ্লিষ্ট কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ
উরসস্থত সছেরলন।
চট্টগ্রাম- ৮ নরভেম্বরে ২০১৭সখ.

“আমরা স্বারলম্বী হর সকভল কর দদর” জনভনত্রিী দশিখে হাখসনার এ প্রখতপাদ্যভক
ধারন কভর জাতীয় রাজস্ব দরারর্বে আয়কর খরভোগ চট্টগ্রাম অঞ্চল আভয়াখজত দসরা
করদাতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিাভন দময়র আ জ ম নাখছের উদ্দিীন
“আমরো স্বাবিলম্বী হবি সিকরল করে পদবি” জনরনত্রিী পশখ হাসসিনারে এ প্রেসতরাদ্যরক ধারেন কররে
জাতীয় রোজস্ব পবিাডির্পে আয়করে সবিভোগ চট্টগ্রাম অঞ্চল নগরেীরে সজইসসি কনরভেনশন পসিন্টোররে ১
নরভেম্বরে পথরক ৭ নরভেম্বরে রযর্পেন্ত করে পমলা আরয়াজন কররে । করে পমলা সিমাসপরত ৮ নরভেম্বরে
২০১৭ সখ. সিকারল সজইসসি কনরভেনশন পসিন্টোররে আরয়াজন করো হয় পসিরো করেদাতা সিম্মোননা
প্রেদান অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম, কক্সবিাজারে,খাগড়াছেসড়,রোঙ্গোমাসটি ও বিান্দরেবিান পজলারে
৪০ জন পশ্রষ্ঠ করেদাতারক এবিং ৮সটি করে বিাহাদুরে রসরেবিারেরক সিম্মোননা প্রেদান করো হয় । এ
অনুষ্ঠারন সিভোরসতত্ব কররেন করে কসমশনারে মাহাবিুবিুরে রেহমান। অনুষ্ঠারনরে প্রেধান অসতসথ
সছেরলন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন। সবিরশষ অসতসথ সছেরলন করে
আসরল ট্রাইবিু্যনারলরে সিদসি্য পগালাম পমাস্তফা , কাষ্টম এরক্সসি ও ভে্যাটি কসমশনারে বসিয়দ
পগালাম সকবিসরেয়া, করে কসমশনারে নাজমুল কসরেম, অসতসরেক্তি পজলা প্রেশাসিক মাসিুকুরে রেহমান
সসিকদারে, অসতসরেক্তি রুসলশ সিুরারে পরেজাউল মাসিুদ , চট্টগ্রাম পচম্বারে সিভোরসত মাহবিুবিুল আলম,
মসহলা পচম্বারে সিহ সিভোরসত আসবিদা পমাস্তফা, করে আইনজীসবি সিসমসতরে সিভোরসত মাহফুজুল
হক মসন। অনুষ্ঠারন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছেরে উদ্দিীন পসিরো করেদাতা
এবিং করে বিাহাদুরে রসরেবিারে এরে মরধ্য সিম্মোননা পক্রিষ্ট তু রল পদন। অনুষ্ঠারন করে বিাহাদুরে
রসরেবিাররেরে ররক্ষ আসমরে আলী পহারসিন , অসসিত কুমারে সিাহা, পলাকমান পহারসিন তালুকদারে
তারদরে অনুভেুসত বি্যক্তি কররেন। অনুষ্ঠারনরে প্রেধান অসতসথ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ
জ ম নাসছেরে উদ্দিীন বিরলন, পদশ এবিং জাসতরে উন্নয়ন, অগ্রগসত ও সিমৃসদ্ধ পদরশরে নাগসরেকরদরে
উররে সনভের্পে রে কররে। সিম্মোনীত নাগসরেকগণ সনয়সমত করে রসরেরশাধ কররে পদরশরে উন্নয়রন অবিদান
রোখরছে। জনরনত্রিী পশখ হাসসিনা পদশরক ২০২১ সিরনরে মরধ্য মধ্য আরয় এবিং ২০৪১ সিরনরে মরধ্য
উন্নত রোরষ্ট্র উসন্নত করোরে সভেশন জাসতরে সিামরন উরস্থারন কররেরছেন। নাগসরেকরদরে
সিহরযাসগতায় ইরতামরধ্য বিাংলারদশ সনম-মধ্য আরয়রে পদরশ উসন্নত হরয়রছে। সতসন আশা কররেন
সিকরলরে আন্তসরেক সিহরযাসগতা ও সনয়সমত করে রসরেরশারধরে মধ্য সদরয় পদশ সিামরন এসগরয়
যারবি।
সংরাদদাতা
দমা. আরদুর রখহম
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