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১৬ মিরেম্বে ২০২১সি.

িং লিািাইটি কর্কর্ম
ম
াদের িাদে আোদে লর্য়র
প্লি বরাদে অসিয়র্ হদয়দে সকিা
খসর্দয় লেখা হদব
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মলকসিটি হাউজজং মিািাইটিরে িদিয োড়া কর্ারেশরনে
প
মকান কমকেপ
প াও
বাইরেে মকউ অসনয়মোসিক বা দুনীসেপে মাধযরম প্লি ম্রয়রে সকনা ো েদন্ত করে মবে কোে ্ে বযবস্থা মনয়া হরব। সেসন আজ িকারল নগেীে
িাইগাে্ািস্থ কর্ারেশরনে
প
কনফারেন্স রুরম মলকসিটি হাউজজং মিািাইটিে কমকেপ
প ারদে িারে আলার্ এ কো বরলন। এরে কর্ারেশরনে
প
সধান
োজ¯^ কমকেপ
প া মমাহাম্মদ নজরুল ইিলাম, ভােসা) ভু -িম্পসি কমকেপ
প া জিীম উজিন, মলকসিটি হাউজজং মিািাইটিে িভা্সে এ.মক.এম মুজজবুল হক
মচৌধুেী, িাধােণ িম্পাদক মমা. আফাজউল্লাহ মচৌধুেী উ্সস্থে সেরলন।
মময়ে বরলন, সবগে ম াল বেে আরগ কর্ারেশন
প
মলকসিটি হাউজজংরয় প্লি বোরিে উরদযাগ মনয়। কর্ারেশরনে
প
সহিাব মরে এই হাউজজংরয় প্লি োকাে
কো ২.৫ কাঠা করে ১০২টি। িাকা জমা মদয়া গ্রাহকরদে মরধয প্লি বুরে ম্রয়রেন ৪৪৮জন। ৯৮ জন এখরনা োরদে প্লি বুরে ্ানসন। সেসন বরলন,
সনয়মানু ায়ী িবােই প্লি ্াওয়াে কো। ম রহেু িবাই িাকা জমা সদরয়রেন। সকন্তু এখন মদখা ারে কাঠা সসে ৬ লাখ িাকা করে জমা সদরয় অরনরক প্লি
বোি ম্রয়রেন আবাে অরনরক ৮ লাখ িাকা করে জমা সদরয়ও প্লি ্ানসন। আবাে এে মরধয কর্ারেশরনে
প
অরনক িারবক ও বেপমান কমকেপ
প াও প্লি
বোি ম্রয়রেন বরল অসভর াগ উরঠরে। ো হরল িব সব য় েদন্ত করে বযবস্থা মনয়াই িমচীন হরব। মময়ে প্লরিে জনয ্ূরব প াো িাকা জমা সদরয়রেন
োরদেরক বেপমান বাজােদরে বাড়সে িাকা জমা সদরল প্লি বোি মদয়া ায় সকনা মভরব মদখরবন বরল আশ্বাি মদন। সেসন আরো বরলন, কর্ারেশন
প
মকান
ধেরণে বযবিা সসেষ্ঠান নয়। এই সসেষ্ঠানটি জনগরণে করেে উ্ে সনভপেশীল আে বেপমান কর্ারেশরনে
প
আসেক
প িঙ্গসে সব য়টিও সবরবচনায় সনরে হরব,
এই িমিযাে িমাধান কেরে হরল বাস্তবমুখী সচন্তা-ভাবনা করে ্দরে্ মনয়া হরব বরল জানান।
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