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                                       (মে সফজ্ঞসি)                        ০৪ জুরাই ২০২২ সি. 
 

 

 

চসক সযচাসরত ভারকপট ব্যাফায়ী মনতৃবৃরেয ারথ ভতসফসনভয় বায় মভয়য 

মেড রাইরন্স ছাড়া নগযীরত ব্যফা কযা মারফ না 

 

চট্টগ্রাভ সটি কর পারযরনয মভয়য মভা. মযজাউর কসযভ মচৌধুযী ফরররছন, চট্টগ্রাভ সটি কর পারযন একটি মফামুরক 

েসতষ্ঠান, নগয ফাসয মফাদান কযাই সটি কর পারযরনয েধান কাজ। চসরকয যাজস্ব আয় মথরক নগযফাসয মফা 

কযরত য়। সটি কর পারযরনয যাজস্ব আরয়য ফড়খাত রে গৃকয সফসবন্ন ভারকপট ও স্থানায বাড়া। এই কর 

ভারকপট ও স্থানা মথরক কর পারযরনয আয় খুফই নগন্য। চসক ২০১৭ ারর সফসবন্ন ভারকপট ও স্থানায বাড়া ২৫% 

বৃসি কযররও ফতপভান ভরয়য মূল্যায়রন কর পারযরনয ভারকপট ও স্থানায বাড়া  যুগরাযুগী কযা ফাঞ্চনীয় রয় 

রড়রছ। এই অফস্থায় আভযা উবয়ক্ষ ভরমাতায সবসিরত বাড়া সনধ পাযণ কযরত চাই মারত মকান ক্ষ ক্ষসতগ্রস্থ না 

য়। সতসন ফররন কর পারযরনয অরনক ভারকপট ও স্থানায ংস্কায কযায েরয়াজন যরয়রছ। সতসন এই ভস্ত 

ভারকপরটয ংস্কায ম পায়ক্ররভ কযা রফ ফরর ব্যফায়ী মনতৃবৃেরক আশ্বস্থ করযন। আজ মাভফায সফরকরর ফাটাসর 

সরস্থ অস্থায়ী নগয বফরনয রেরন করক্ষ চসক সযচাসরত ভারকপরটয ব্যফায়ী মনতৃবৃরেয ারথ এক ভতসফসনভয় 

বায় েধান অসতসথয ফক্তরব্য সতসন এ কথা ফররন।  

চট্টগ্রাভ সটি কর পারযরনয েধান সনফ পাী কভ পকাতপা মভাােদ ীদুর আররভয বাসতরে বায় ফক্তব্য যারখন 

েধান যাজস্ব কভ পকতপা মভাােদ নজরুর ইরাভ, মভয়রযয একান্ত সচফ মুােদ আবুর ারভ, এরেট অসপায 

(বাযোি) মভা. জসভ উসিন মচৌধুযী, ফিাযাট ব্যফায়ী সভসতয বাসত মভা. ইউসুপ তালুকদায, াধাযণ 

ম্পাদক মভা. নাসছয উসিন, আরাজ¦ মভা. নাসজভ উসিন, মভাযরদ উসিন আভদ, মভা. সযাজুর ইরাভ, মভা. 

আরী মারন, মভা. আসজজুর ক, মভা. ইউনুছ, মভা. আসভন  সফসবন্ন ভারকপরটয ব্যফায়ী মনতৃবৃে। 

মভয়য আযও ফররন, চট্টগ্রাভ সটি কর পারযন গৃকরযয উয ম্পূন প সনব পযীর। আভযা আযও সকছু খাত মথরক 

নতুন বারফ কয আদারয়য উরযাগ গ্রণ করযসছ। শুধুভাত্র গৃকয সদরয় আভারদয এই েসতষ্ঠান সযচারনা কযা ম্ভফ 

নয়, তদুসয গৃকয নীয় র্য্পারয় না রর নগয ফাসয মবাগাসন্ত য় এই সফলয়টিও আভযা গুরুরেয ারথ 

সফরফচনায় কযসছ। নগযীরত ব্যফা কযরত রর মেড রাইরন্স সনরত রফ, রাইরন্স ছাড়া মকউ ব্যফা সযচারনা 

কযরত াযরফন না। অথচ রক্ষয কযা মারে মম, অরনক ব্যফায়ী চ মেড রাইরন্স ছাড়া ব্যফায় কযরছন এভনসক 

চসক সযচাসরত ভারকপরটয মদাকান ভাসরকযাও অরনরকই মেড রাইরন্স কযা মথরক সফযত যরয়রছন এটা মফআইনী। 

রয ব্যফা কযরত রর অফশ্যই মেড রাইরন্স কযরত রফ। সতসন  আরযা ফররন, এখরনা ম পন্ত মাযা মেড রাইরন্স 

গ্রণ করযন নাই ফা নফায়ন করযন নাই তারদয অনসতসফররে নতুন মেড রাইরন্স গ্রণ কযরফন। মেড রাইরন্স সফীন 

ব্যফা সযচারনাকাযীরদয সফরুরি চসক আইরন ভ্রাম্যভান আদররতয ভাধ্যরভ অসবমান সযচারনা করয আইনগত 

ব্যফস্থা মনয়া রফ ফরর ব্যফায়ীরদয অফসত করযন। 

 

  

চসরকয ভ্রাম্যভান আদারত নগযীয অবফধ শুয াটরক  

৬০ াজায টাকা জসযভানা 

 

চট্টগ্রাভ সটি কর পারযরনয উরযারগ আজ মাভফায নগযীরত মভাফাইর মকাট প সযচাসরত য়। চসক সনফ পাী 

ম্যাসজরেট ভারুপা মফগভ মনরী সযচাসরত অসবমারন াাড়তরী ঝাউতরা ফাজায ংরগ্ন ভারে অবফধ শুযাট, 

ফারয়সজদ মফাস্তাভী মযামডয এসয়ান এরগ্রা, মচৌধুযী মযঞ্জ ও ইউসন কযাম্প নাভক েসতষ্ঠান অবফধবারফ মকাযফাসনয 

মখ াসনায মূরনীসত 

গ্রাভ রযয উন্নসত 

 



  

 

  

শুয াট ফারনায অযারধ উরেসখত ৪ েসতষ্ঠারনয ভাসররকয সফরুরি ভাভরা রুজুপূফ পক ৬০ াজায টাকা জসযভানা 

আদায় কযা য় এফং আজরকয ভরধ্য াশ্বপফতী ারট মকাযফাসনয শু সনরয় মাওয়ায জন্য সনরদ পনা মদওয়া য়। 

অসবমারন াগসযকা শু ফাজাযও তদাযসক কযা য়।  

অয এক অসবমারন মোর ম্যাসজরেট ভনীলা ভাজন সযচাসরত অসবমারন কণ পফুরী (নুযনগয) শুযাট 

তদাযসক কযা য়। উবয় অসবমারন শু মক্রতা-সফরক্রতারক ভাস্ক সযধান কযা ও াভাসজক দূযে ফজায় যাখা এফং 

ইজাযাদায কতৃপক াফ পক্ষসনকবারফ মক্রতা-সফরক্রতারদয াত মধায়ায ব্যফস্থা কযা ও জীফানু নাক মে ব্যফায 

সনসিত কযা ম পাি সযভারন ভাস্ক, গ্লাব, স্যাসনটাইজায যাখায জন্য ম্যাসজরেটগণ সনরদ পনা েদান করযন। 

অসবমানকারর সটি কর পারযরনয ংসিে সফবারগয কভ পকতপা-কভ পচাযী ও চট্টগ্রাভ মভরোসরটন পুসর  

ম্যাসজরেটগণরক ায়তা েদান করযন। 

 

স্বাক্ষসযত/- 

(কারাভ মচৌধুযী) 

জনংরমাগ কভ পকতপা (অসতসযক্ত দাসয়ে) 
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