গৃহকর : েময়েরর সুর বদল

িনউজ েডক্স : করদাতােদর মতামত আমেল িনেয় েহাল্িডং ট্যাক্স সহনীয়
পর্যােয় িনর্ধারেণর ইঙ্িগত িদেয়েছন চট্টগ্রাম িসিট কর্েপােরশেনর
(চিসক) েময়র আ জ ম নািছর উদ্দীন। এ িবষেয় জনগণেক িবভ্রান্ত না
করার জন্য সকেলর প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন িতিন।
শিনবার নগরীর েগালপাহােড়র চিসেকর কাউন্িসলর েমা. িগয়াস উদ্িদেনর
বাসভবন প্রাঙ্গেণ ১৫ নম্বর বাগমিনরাম ওয়ার্েডর সুিধ সমােবেশ
প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন এসব কথা বেলন। খবর বাংলািনউজ’র ।
পঞ্চবার্িষকী েপৗরকর পুনঃমূল্যায়ন সংক্রান্ত িবষেয় েহাল্িডং
মািলকেদর দািব, আপত্িত িরিভউ েবার্েডর মাধ্যেম িনষ্পত্িত করা হেব
জািনেয় েময়র বেলন, ‘নগরীর ৪১িট ওয়ার্েডর মধ্েয ২৫িট কনজারেভন্িস
ওয়ার্ড। এ ২৫ ওয়ার্েড অতীেতর ধারাবািহকতায় েপৗরকর পুনঃমূল্যায়ন
কার্যক্রম প্রাথিমকভােব সম্পন্ন হেয়েছ। অন্য ১৬িট নন কনজারেভন্িস
ওয়ার্েডর আওতায় থাকায় েস সকল ওয়ার্েড পিরচ্ছন্নতা েরইট ৭ শতাংশ
েথেক ৩ শতাংশ কমােনা হেয়েছ। ফেল েসখােন ১৪ শতাংশ হাের েপৗরকর
পুনঃমূল্যায়েনর কার্যক্রম প্রাথিমকভােব সম্পন্ন হেয়েছ।
িসিট েময়র আরও বেলন, গতবছেরর ৩১ িডেসম্বর জাির করা েগেজট
িবজ্ঞপ্িতেত ইমারত ও জিমর উপর কর ৭ শতাংশ, ময়লা িনষ্কাষন েরইট ৭,
সড়কবািত ৫ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যকর ৮ শতাংশ হাের িনর্ধারণ কেরেছ
সরকােরর সংশ্িলষ্ট মন্ত্রণালয়। নাগিরক স্বার্থ িবেবচনায় উক্ত

তািরেখ জািরকৃত েগেজট অনুযায়ী পঞ্চবার্িষক েপৗরকর পুনঃমূল্যায়ন
না কের ১৯৮৬ সেনর েগেজট িবজ্ঞপ্িতর আেলােক এবং িবগত েময়রেদর কর
পুনঃমূল্যায়ন অনুসরণ কের অ্যােসসেমন্ট কার্যক্রম পিরচািলত হেয়েছ।
ভবন মািলকরা িবনামূল্েয িপ ফরম পূরণ কের আিপেলর সুেযাগ গ্রহণ
করেল তােদর মতামতেক আমেল িনেয় সর্েবাচ্চ িবেবচনায় েপৗরকর চূড়ান্ত
করা হেব জািনেয় আ জ ম নািছর বেলন, িবষয়িট েযেহতু চিসেকর
এখিতয়াের, েসেহতু েময়র িহেসেব জনগেণর দািব, আপত্িত আমার কােছ
করার অিধকার রেয়েছ। েসই িহেসেব েয েকান নাগিরক দািব উত্থাপন করেত
পােরন।
িতিন বেলন, ইিতমধ্েয সকেলর দািব, স্বারকিলিপ, আেলাচনা ও
সমােলাচনা সবিকছু আমেল িনেয় িরিভউ েবার্েডর মাধ্যেম সমাধােনর
উদ্েযাগ গ্রহণ করা হেয়েছ। সরকার এবং দেলর ভাবমূর্িত সমুন্নত
রাখার দািয়ত্ব জনগণ, েময়েরর ওপর অর্পণ কেরেছ িবধায় সরকােরর িবিধিবধান ও আইন-কানুন েমেন চলা এবং েসই মেত দািয়ত্ব পালন করা েময়েরর
দািয়ত্ব ও কর্তব্য।
কাউন্িসলর েমা. িগয়াস উদ্িদেনর সভাপিতত্েব সভায় বাগমিনরাম ওয়ার্ড
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক েমা. আবুল বশর, মুক্িতেযাদ্ধা এমএন
ইসলাম, রিফকুল ইসলাম, জািগর উদ্িদন সর্দ্দার, িদদারুল আলম,
শাহবুদ্িদন, অ্যাডেভােকট শিফক আহম্মদ, আলী আকবর েচৗধুরী, েমা.
ইসকান্দর েহােসন, ইমরান েহােসন, বিশর আহম্মদ েচৗধুরী, শরফ উদ্িদন
েচৗধুরী রাজু,কামরুল হাসান, শওকতউল্লাহ েসােহল, আিমরুল ইসলাম,
নারায়ন দাশ প্রমুখ বক্তব্য রােখন। -সুপ্রভাত

