চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
১১ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.
মাননীয় মময়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সুস্থতা কামনায় চছসক কন্ট্রাকটরস্
এসসাছসসয়শসনর উস্যাসে খতসম মকারআন, ছমলা্ ও ম্ায়া মাহছিল অনুছিত
১১ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি. িাদ প্রজাহে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এিাদত খানায় মাননীয় প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন এে িুস্থতা কামনায় চসিক কন্ট্রাকটেস্ এরিাসিরয়শরনে উরদযারগ খতরম প্রকােআন,
সমলাদ ও প্রদায়া মাহসিল অনুসিত হয়। সমলাদ ও প্রমানাজাত ্সেচালনা করেন মাওলানা শওকত
ওিমান। প্রমানাজারত আল্লাহে দেিারে মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন শাসেসেক িুস্থতা
িহ প্রদশ ও জাসতে শাসি ও িমৃসি কামনা কো হয়। প্রমানাজারত চসিক কন্ট্রাকটেস্ এরিাসিরয়শরনে
িভা্সত এি এম শসিউল আজম, িহ িভা্সত প্রমা.সিরোজ, িাধােন িম্পাদক এি এম আলমগীে,
ুগ্ম িাধােন িম্পাদক মসহউসদ্দন আহমদ প্রচৌধুেী, আিুল িশে, প্রমা. হািন মুোদ, আিুল কালাম,
সিোজরদ্দৌলা সিরু, প্রগালাম েব্বানী মনু, প্রতৌসহদুল হক, ইিরতখাে িািু, আিদুল্লাহ আল মামুন, প্রমা.
আলাউসদ্দন,আিদুল মান্নান হাওলাদাে িহ মুিসল্লো অংশগ্রহণ করেন।
১১ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.
প্রাকৃছতক খালসমূহ অবৈধ ্খলমুক্ত করা, প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালসয়র পছরপত্র এৈং
পছরপসত্রর ছনস্য শনা র্থার্থ অনুসরণ ছৈষসয় সংৈা্ সসেলন অনুছিত
চট্টগ্রাম মহানগেীে োকৃ সতক খালিমূহ হরত অবিধ দখলদােগণরক উরেরদে জনয উরেদ কা পক্রম
্সেচালনা ও সনয়সমত মসনটসেং কোে জনয গঠিত টাস্করিািপ ও এে কমপ্সেসধ, ৩০ আগস্ট ২০১৭
সি. মূরল ‘েধানমন্ত্রীে কা পালয় হরত জাসেকৃ ত ্সে্রেে সনরদশপনা

থা থ অনুিেণ’, ‘সিটি

কর্পারেশরনে িারথ প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিেিমূরহে িমন্বয়’ এিং
‘সিটি কর্পারেশনিমূরহে অসধরেরে ভূ সম/ ইমােরতে িাসষপক মূলয সনধপােণ (Assessment)’ সিষরয়
োি ্রেে আরলারক ১১ প্রিরেম্বে ২০১৭ সি. প্রিামিাে,সিরকরল সনজ িািভিরন িংিাদ িরেলন

করেন মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সতসন িংিাদ িরেলরন চট্টগ্রাম মহানগেীে
োকৃ সতক খালিমূহ হরত অবিধ দখলদােগণরক উরেরদে জনয উরেদ কা পক্রম ্সেচালনা ও সনয়সমত
মসনটসেং কোে জনয গঠিত টাস্করিারিপে সিষরয় স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালয়,
স্থানীয়

িেকাে

সিভাগ-

এে

সিটি

কর্পারেশন-২

শাখাে

্ে

নং

৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৫৪.১৭.৫৯০, তাসেখ: ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি. মূরল অসিি আরদশ জাসে
কো হরয়রি। তা তু রল ধরেন। সতসন টাক্সরিািপ এে কসমটিে রূ্রেখা তু রল ধরে কসমটিে সিষরয়
িরলন, কসমটিরত সতসন আহিায়ক এিং চসিক েধান সনিপাহী কমপকতপ ারক িদিয িসচি করে সিভাগীয়
কসমশনাে, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ ্ে, ্াসন উন্নয়ন প্রিার্প, িায়াে িাসভপ ি ও সিসভল সর্রিন্স, ্সেরিশ
অসধদিে, চসিক এে িংসিষ্ট ওয়ারর্পে কাউসন্সলে প্রক িদিয কো হরয়রি। এ এই টাস্করিারিপে
কা প্সেসধ েিরে প্রময়ে িরলন, (১) চট্টগ্রাম

মহানগেীে

োকৃ সতক

খালিমূহ

হরত

অবিধ

দখলদােরদেরক উরেদ, খালিমূরহে দু্ারবপ প্রিদখলকৃ ত িেকাসে জায়গা উিাে, খালিমূহ

হরত

মাটি উরতালন, খাল খনন ও ভোটকৃ ত খারলে মাটি/ আিজপনা সনষ্কাশন করে খালিমূরহে স্বাভাসিক
েিাহ অিযাহত োখা; (২)

খালিমূহ অবিধ দখলকােী দায়ী িযসি/ েসতিারনে সিরুরি থা থ

আইনানুগ িযিস্থা গ্রহণ এিং উিােকৃ ত জায়গায় ্ুনোয় ারত অবিধ স্থা্না সনসমপত না হয় প্রিজনয
সনয়সমত মসনটসেং- এে িযিস্থা কো, (৩)

খালিমূরহে উভয় ্াবপ উন্নয়রন েরয়াজনীয় েকল্প গ্রহণ;

(৪)টাক্সরিািপ েসত মারি কম্রে একটি িভা অনুিান কেরি এিং গৃহীত কা পক্রম স্থানীয় িেকাে
সিভাগ ও ্াসনিম্পদ মন্ত্রণালয়রক অিসহত কেরি। িংিাদ িরেলরন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
আরো িরলন, স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় িেকাে সিভাগ সিটি
কর্পারেশন-২ শাখা হরত স্মােক নং- ৪৬.০০.০০০০. ০৭১.১৮.০৫৪.১৭.৬০৬, তাসেখ- ৩০ আগস্ট
২০১৭ সি. মূরল ‘েধানমন্ত্রীে কা পালয় হরত জাসেকৃ ত ্সে্রেে সনরদশপনা থা থ অনুিেণ’ সিষরয়
্ে জাসে কো হরয়রি। উি ্রে স্থানীয় িেকাে (সিটি কর্পারেশন) আইন, ২০০৯- এে ধাো ৪৯এে উ্ধাো (১৫) এিং েধানমন্ত্রীে কা পালয় হরত জাসেকৃ ত গত ২৭ জুন ২০১৬ তাসেরখে ্সে্ে
নং ০৩.০৮২.০৪৮.০১.০১.০১২.২০১৬ (অংশ-৪)-৩৫১ মূরল সিটি কর্পারেশনিমূরহে আমন্ত্ররণ প্রিিা
েদানকােী প্রকারনা িংস্থাে েধানগণ িভায় উ্সস্থত না হরল িা প্রকারনা সিিাি িাস্তিায়রন শশসথলয
েদশপন কো হরল, তা ঐ িংস্থাে সনয়ন্ত্রণকােী েশািসনক মন্ত্রণালয়/স্থানীয় িেকাে সিভাগরক অিসহত
কোে জনয সনরদপ শনা েরয়রি । সতসন িাংিাসদকরদে উরদ্দরশয আরো িরলন, স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী
উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় িেকাে সিভাগ (সিটি কর্পারেশন-২ শাখা) হরত স্মােক নং৪৬.০০.০০০০.০৭১. ১৮.০৫৪.১৭.৬০৫, তাসেখ- ৩০ আগস্ট ২০১৭ সি. মূরল ‘েধানমন্ত্রীে কা পালয়
হরত জাসেকৃ ত ্সে্রেে সনরদপ শনা থা থ অনুিেণ” সিষরয় ্ে জাসে কো হরয়রি। উি ্রে িলা
হরয়রি- স্থানীয় িেকাে (সিটি কর্পারেশন) আইন, ২০০৯- এে ধাো ৪৯- এে উ্ধাো (১৫) এে
উরদ্দশয ্ূেণকরল্প েধানমন্ত্রীে কা পালয় হরত জাসেকৃ ত গত ২৭ জুন ২০১৬ তাসেরখে ্সে্ে নং

০৩.০৮২.০৪৮.০১.০১.০১২.২০১৬ (অংশ-৪)-৩৫১ মূরল িেকারেে সনম্নরূ্ সিিাি েরয়রি। সিটি
কর্পারেশরনে অসধরেরেে অিভুপ ি প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিরেে
েধানগণ সিটি কর্পারেশরনে আমন্ত্ররণ িভায় প্র াগদান কেতঃ িভায় গৃহীত িংসিষ্ট সিিাি
িাস্তিায়ন কেরিন এিং িাস্তিায়ন অগ্রগসত সিটি কর্পারেশনরক অিসহত কেরিন। সকন্তু, উি
্সে্রেে সনরদপ শনা িম্পূণপ েসত্ালন হরেনা মরমপ িূেস্থ ‘খ’ স্মােরক জানারনা হয়। িরল সিটি
কর্পারেশরনে অসধরেরে নাগসেক প্রিিা েদানকােী িংস্থািমূরহে মরধয িমন্বয় সনসিত কো িম্ভি
হরে না। উসল্লসখত আইন ও ্সে্রেে সনরদপ শনা

থা থ অনুিেরণে লরেয তাাঁে সনয়ন্ত্রণাধীন

অসধদিে/দিে/িংস্থারক েরয়াজনীয় সনরদপ শনা েদারনে জনয সনরদপ শক্ররম অনুরোধ কো হরয়রি।
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িাংিাসদকরদে িরলন, ইসত্ূরিপ েধানমন্ত্রীে কা পালরয়ে ্ে নং০৩.০৮২.০৪৮.০১.০১.০১২.২০১৬ (অংশ-৪)-৩৫১, তাসেখ- ২৭/০৬/২০১৬ সি. মূরল ‘সিটি
কর্পারেশরনে িারথ প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিেিমূরহে িমন্বয়’ সিষরয়
জাসেকৃ ত ্সে্রে িলা হরয়রি- সিটি কর্পারেশরন অসধরেরে িেকাসে সিসভন্ন প্রিিা েদানকােী
িংস্থাে কারজ অসধকতে গসতশীলতা আনয়রনে লরেয স্থানীয় িেকাে (সিটি কর্পারেশন) আইন
২০০৯- এে ৪৯(১৫) ধাোে উরদ্দশয ্ূেণকরল্প িেকাে সনম্নরূ্ সিিাি গ্রহণ করেরি। সিটি
কর্পারেশরনে অসধরেরেে অিভুপ ি প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিরেে
েধানগণ সিটি কর্পারেশরনে আমন্ত্ররণ িভায় প্র াগদান কেতঃ িভায় গৃহীত িংসিষ্ট সিিাি
িাস্তিায়ন কেরিন এিং িাস্তিায়ন অগ্রগসত সিটি কর্পারেশনরক অিসহত কেরিন। সতসন িরলন,
স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় িেকাে সিভাগ (সিটি কর্পারেশন-২ শাখা)
স্মােক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৭১.২২. ১১.১৭.৫৮৭, তাসেখ- ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি. মূরল ”সিটি
কর্পারেশনিমূরহে অসধরেরে ভূ সম/ ইমােরতে িাসষপক মূলয সনধপােণ (Assessment) ‘সিষরয়
জাসেকৃ ত ্রে িলা হরয়রি- The Municipal Corporations (Taxation) Rules, ১৯৮৬- এে
সিসধ ১৯ ও সিসধ ২০ মূরল সিটি কর্পারেশরনে অসধরেরে ভূ সম ও ইমােতিমূরহে িাসষপক মূলয সনধপােণ
(Assessment)- এে সিধান েরয়রি। উি সিসধমালাে সিসধ ২১ অনু ায়ী েসত ০৫ (্াাঁচ) িিে অিে
এ Assessment হালনাগাদ কোে িাধযিাধকতা েরয়রি। আদশপ কে ত্সশল, ২০১৬ অনু ায়ী এ
Assessment- এে সভসতরতই প্রহাসডং টযাক্স ও অনযানয সিিমূহ আরো্ কো হরয় থারক, া সিটি
কর্পারেশরনে োজস্ব আরয়ে েধান উৎি। িরল সনয়সমত Assessment- এে িারথ সিটি
কর্পারেশরনে আসথপক িেমতা ও স্বসনভপ েতা অজপন েতযেভারি জসিত। Assessment- েিরে
প্রময়ে িাংিাসদকরদে জানান প্র , ২। সকন্তু, প্রদখা ারে প্র , সিটি কর্পারেশনিমূহ ভূ সম/ ইমােরতে
ও্ে সনয়সমত Assessment িম্পন্ন কেরি না। িরল এরদে আসথপক িেমতাে িীমািিতা িৃসষ্ট হরে।

এরত সিটি কর্পারেশনিমূহ কতৃপ ক েতযাসশত নাগসেকরিিা েদান িম্ভি হরে না। এ অিস্থা হরত
উরতােণ অতীি েরয়াজন। ৩।

এমতািস্থায়,

সিটি

কর্পারেশনিমূরহে

ইমােতিমূরহে িাসষপক মূলয সনধপােণ (Assessment) িম্পসকপ ত সনম্নিসণপত তথয

অসধরেরে

ভূ সম/

আগামী ০৭ (িাত)

কমপসদিরিে মরধয প্রেেরণে জনয সনরদপ শক্ররম অনুরোধ কো হল-১)ভূ সম/ ইমােতিমূরহে
Assessment কা পক্রম িিপরশষ করি িম্পন্ন হরয়রি? দাসলসলক তথয িং ি
ু কেরত হরি; ২) িিপরশষ
Assessment- এে ্ে ০৫ (্াাঁচ) িিে অসতক্রাি হরয়রি সকনা? অসতক্রাি হরয় থাকরল The
Municipal Corporations (Taxation) Rules, ১৯৮৬-এে সিসধ ২১ অনু ায়ী ্ুনোয়
Assessment কা পক্রম করি নাগাদ শুরু ও িম্পন্ন কো হরি, তাে িময়ািি কমপ্সেকল্পনা; ৩)
Assessment কা পক্রম চলমান থাকরল, করি শুরু কো হরয়রি, িতপ মারন কত ভাগ িম্পন্ন কো
হরয়রি প্রি িম্পসকপ ত তথয এিং চলমান Assessment িম্পন্ন কোে িময়ািি কমপ্সেকল্পনা। প্রময়ে
িাংিাসদকরদে অিগসতে জনয িরলন, স্থানীয় িেকাে, ্ল্লী উন্নয়ন ও িমিায় মন্ত্রণালয় এিং
েধানমন্ত্রীে কা পালয় প্রথরক প্রেসেত উ্রোি ০৫টি ্রেে মূলকথা আ্নারদে িামরন তু রল ধো
হরলা। েথম ্েটিরত চট্টগ্রাম মহানগেীে োকৃ সতক খালিমূহ হরত অবিধ দখলদােগণরক উরেরদে
জনয উরেদ কা পক্রম ্সেচালনা ও সনয়সমত মসনটসেং কোে জনয গঠিত টাস্করিারিপে কাসমটি ও
কা প্সেসধে সিষয়টি আ্নারদে িামরন তু রল ধো হরলা। ২য়, ৩য় ও ৪থপ ্েগুরলারত সিটি
কর্পারেশরনে িারথ প্রিিা েদানকােী িংস্থা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিেিমূরহে িমন্বয় সিষরয়
েধানমন্ত্রীে কা পালয় হরত জাসেকৃ ত ্সে্রেে সনরদশপনা থা থ অনুিেণ সিষরয় া িলা হরয়রি তা
আ্নারদে িামরন তু রল ধো হরলা। িিপরশষ ‘সিটি কর্পারেশনিমূরহে অসধরেরে ভূ সম/ ইমােরতে
িাসষপক মূলয সনধপােণ (Assessment)’ সিষরয় প্রেসেত ্রেে কথা আ্নারদে িামরন উ্স্থা্ন কো
হল। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে অিকাঠারমায় (োস্তা, প্রেন, কালভাটপ, সিজ) সিসভন্ন িেকাসে িংস্থা
কতৃপ ক সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প িাস্তিায়রনে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগত না করে
অিমসন্বতভারি উন্নয়ন কা পক্রম িম্পাদন কেরি। িংস্থাগুরলাে িারথ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রকারনারূ্ িমন্বয় না থাকায় চলমান উন্নয়ন কা পক্ররম জলািিতা, জনদুরভপ াগ-িহ নানান িমিযাে
িৃসষ্ট হরে। এরত িতপ মান িেকারেে ভািমূসতপ েু ণ্ন হরে। প্রিিা িংস্থাগুরলাে প্রিিাে স্বারথপ সতসন
িরলন,িংস্থাগুরলা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক েকল্প সিষরয় ্ূরিপ অিগত না কোরনাে িরল অরনক
িময় উন্নয়ন কা পক্ররম Over lapping হরে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় সিসভন্ন িেকাসে
িংস্থা কতৃপ ক িেকারেে প্র রকানরূ্ উন্নয়ন কা পক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেণ্ূিপক
িম্পাদন কেরল চট্টগ্রামরক জনদুরভপ াগহীন ্সেকসল্পত নগরে ্সেণত কো িম্ভি হরি। চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন কতৃপ ক আরয়াসজত সনয়সমত িমন্বয় িভাে আরয়াজন কো হরয় থারক। িভাে সিিাি

প্রমাতারিক িকল উন্নয়ন কারজ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িারথ িমন্বরয়ে িাে িাে সিিাি গৃহীত
হরলও িাস্তসিক্রে প্রকারনা িংস্থাই কা পকে িমন্বয়্ূিপক উন্নয়ন কা পক্রম ্সেচালনা কেরি না।
তাই চট্টগ্রামরক জনদুরভপ াগ ও জলািিতামুি কেরত চট্টগ্রাম মহানগেীে সিসভন্ন িেকাসে িংস্থা কতৃপ ক
সিটি কর্পারেশরনে অিকাঠারমায় সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প গ্রহরণে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক
অিসহতকেণ এিং চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রথরক িাি্ে গ্রহণ একাি আিশযক িরল মরন কেসি।
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন সনিপাচন ্ূিপ প্রদয়া েসতশ্রুসত েিরে িরলন, নান্দসনক িাির াগয ও
্সেেন্ন শহে গরি তু লরত হরল কে সিসধমরত কে সনধপােণ ও আদারয়ে সিকল্প প্রনই। িরকয়া কে,
প্রের্ লাইরিন্স সি, প্রটাল ইতযাসদ

থািমরয় ্সেরশাধ নাহরল িাির াগয নান্দসনক শহে গিরত

েসতিন্ধকতা িৃসষ্ট হরি। িঠিকভারি কে আদায় নাহরল কর্পারেশরনে আসথপক িেমতা থাকরি না,
িরল কর্পারেশন সনজ আরয়ে উ্ে শসিশালী না হরয় একটি সনভপ েশীল দুিপল েসতিারন ্সেণত হরি।
কে সিসধমরত আইনানু ায়ী কে সনধপােরণে জনয িেকাসে চা্ও েরয়রি। আসম দাসয়ত্ব গ্রহণ করেই
কে সনধপােণ ও আদায় সিষয়টি গুরুরত্বে িারথ সিরিচনা্ূিপক নগেিািীে স্বারথপ আইনমরত
সনের্েভারি কে সনধপােণ (Assessment)- এে মরতা কঠিন কাজটি নগেিািীে আিসেক
িহরয়াসগতায় থা থভারি িম্পন্ন করেসি। প্রিজনয আসম নগেিািীরক আিসেক ধনযিাদ ও কৃ তজ্ঞতা
জানাসে। চট্টগ্রাম নগেীরক একটি কাংসখত িাির াগয নগেী গিাে আমাে প্র দৃঢ় েতযয় েরয়রি তা
শতভাগ িাস্তিায়রন আসম িকল িোসনত িংিাদকমী ও িিপস্তরেে িোসনত নাগসেক- এে কাি
প্রথরক আিসেক িহর াসগতা ও ্োমশপ কামনা করে িরলন, দাসয়ত্ব গ্রহরণে ্ে সিলরিার্প উরেদ,
িতপ মারন হকােরদে শৃংখলাে মরধয আনায়ন এিং ভযানগািীরত িযিিায় সনরয়াসজতরদে সনসদপ ষ্ট
টাইমরেরমে মরধয আনাে একটি দুরুহ কাজ িম্পাদন কো হরয়রি। সতসন িরলন, এ নগেীে উন্নয়রনে
স্বারথপ এিং দায়িিতা ও জিািসদসহতাে কােরন প্র প্রকান ঝু সক সনরয় কাজ কেরত েস্তুত। এ সিষরয়
সতসন সমসর্য়াে িংর াসগতা কামনা করেন। িংিাদ িরেলরন কাউসন্সলে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উিপ তন কমপকতপ ািৃন্দ উ্সস্থত সিরলন।

১১ প্রিরেম্বে ২০১৭সি.
টাস্কসিাসয এর সভা অনুছিত
চট্টগ্রাম মহানগেীে োকৃ সতক খালিমূহ হরত অবিধ দখলদােগণরক উরেরদে জনয উরেদ কা পক্রম
্সেচালনা ও সনয়সমত মসনটসেং কোে জনয গঠিত টাস্করিািপ এে েথম িভা ১১ প্রিরেম্বে ২০১৭
সি. সিরকরল মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িািভিরন অনুসিত হয়। িভায় িভা্সতত্ব
করেন টাক্সরিািপ এে আহিায়ক সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। িভায় কসমটিে
িদিয চট্টগ্রাম সিভাগীয় কসমশনাে এে েসতসনসধ উ্-্সেচালক (স্থানীয় িেকাে) প্রমাহােদ
সমজানুে েহমান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ ্রেে েসতসনসধ সনিপাহী েরকৌ শলী প্রমাহােদ শামীম, চট্টগ্রাম
প্রজলা েশািক এে েসতসনসধ অসতসেি প্রজলা েশািক েসতসনসধ োজস্ব প্রমাহােদ প্রদরলায়াে প্রহারিন,
চট্টগ্রাম প্রমরট্টা্সলটন ্ুসলশ এে েসতসনসধ উ্ ্ুসলশ কসমশনাে (দসেণ) এি এম প্রমাস্তাইম প্রহারিন
সিস্এম, িায়াে িাসভপ ি ও সিসভল সর্রিন্স চট্টগ্রাম েসতসনসধ প্রজানাল অসিিাে ্ূণপচন্দ্র মুৎিুসদ্দ,
্সেরিশ অসধদিে চট্টগ্রাম নগেীে েসতসনসধ ্সেরিশ কমপকতপ া খন্দেকাে প্রমা. তাহাজ্জুত আলী,
কাউসন্সলে প্রমাহােদ শসিউল আলম, নাজমুল হক সর্উক, হািান মুোদ সিপ্লি, এ প্রক এম জািরুল
ইিলাম, প্রমা. প্রমারশপদ আকতাে প্রচৌধুেী, প্রমা. হাসিিুল হক, এইচ এম প্রিারহল, হাজী নুরুল হক, প্রমা.
প্রমািােক আলী, প্রমা. প্রমােরশদ আলম, প্রমা. জহুরুল আলম জসিম, িাইরয়যদ প্রগালাম হায়দাে সমন্টু ,
প্রমা. ইয়সিন প্রচৌধুেী আশু, প্রমা. আ ম, প্রমা. হারুনুে েসশদ, প্রমা. িাইিু সদ্দন খারলদ, এম আশোিু ল
আলম, কসমটিে িদিয িসচি র্. মুহেদ মুস্তাসিজুে েহমান, প্রময়রেে একাি িসচি প্রমাহােদ মঞ্জুরুল
ইিলাম, এসক্সসকউটিভ মযাসজরেট িনসজদা শেসমন, প্রেশাল মযাসজরেট জাহানাো প্রিেরদৌি,
ভােোি েধান েরকৌশলী প্রমা. েসিকুল ইিলাম, তত্বািধায়ক েরকৌশলী আরনায়াে প্রহািাইন, আিু
িারলহ, কামরুল ইিলাম িহ িংসিস্ট েরকৌশলীিৃন্দ উ্সস্থত সিরলন। িভায় িভা্সতে িিরিয
মাননীয় প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ৯ আগস্ট একরনরক অনুরমাসদত চট্টগ্রারমে জলািিতা
সনেিরন গণেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে মাননীয় েধানমন্ত্রীে স্বউরদযারগ অনুরমাসদত ৫ হাজাে ৬
শত ১৬ প্রকাটি ৫০ লাখ টাকাে েকল্পরক চট্টগ্রাম এে ইসতহারি প্রমগা েকল্প িরল আখযাসয়ত করে
িরলন, চট্টগ্রাম এে েসত েধানমন্ত্রীে আিসেকতা প্রথরকই সজওসি েকরল্পে অধীরন সিশাল এ েকল্প
অনুরমাসদত হরয়রি। এ েকল্প িাস্তিায়রন মাননীয় েধানমন্ত্রী িমসন্বত উরদযাগ প্রনয়াে প্র সনরদপ শনা
সদরয়সিরলন তােই আরলারক স্থানীয় িেকাে মন্ত্রণালয় ২৮ আগস্ট ২০১৭ সি. তাসেরখ টাক্সরিািপ গঠন
করেরি। িেকাে জলািিতা সনেিরন গৃহায়ন ও গণ্ূতপ মন্ত্রণালয়,্াসন িম্পদ মন্ত্রনালয়, চট্টগ্রাম
উন্নয়ন কতৃপ ্ে ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক িমসন্বতভারি কাজ কোে সনরদপ শ সদরয়রি। প্রময়ে
িরলন চট্টগ্রাম এে জলািিতা সনেিন কেরত শুধু সিসর্এ নয় এে ্াশা্াসশ অনযরদেও একর ারগ

কাজ কেরত হরি। প্রময়ে সিসর্এ’ে মাধযরম চট্টগ্রাম এে জলািিতা সনেিরনে দাসয়ত্ব েদান কোয়
সিসর্এরক ধনযিাদ জানান। প্রময়ে িরলন, চট্টগ্রাম ওয়ািা িমীোে মাধযরম প্রেরনজ মাষ্টােপ্লান ও
প্রিায়ারেজ মাস্টােপ্লান েণয়ন করেরি। তারদে প্লান অনুিেন করে সর্স্স্ িাস্তিায়ন কো হরল িুিল
্াওয়া

ারি। িভায় চট্টগ্রাম মহানগেীে োকৃ সতক খাল িমুরহে অবিধ দখলদাে েিরে িসচে

েসতরিদন উ্স্থা্ন কো হয়। েসতরিদরন নগেীরত ৫৭ টি খাল উরল্লখ কো হয় াে শদর্ঘপয ১৬৩.৫০
সক.সম. প্রিিকল খালগুরলা কণপিুসল নদী এিং িরো্িাগরেে িারথ িং ুি েরয়রি। েসতরিদরন অবিধ
দখল েিরে েধান েধান খাল িমূরহে তাসলকা, ওয়ািা প্রেরনজ মাস্টােপ্লান-২০১৬ এে িারথ
তু লনামূলক তথয উ্স্থা্ন কো হয়। তারত িলা হয় খারলে দুই ্ারি অবিধভারি সনসমপত ৪ তলা
ভিন, ১ তলা ভিন, প্রিসম্াকা র্ঘে, টিনরশর্ প্রদাতলা র্ঘে িহ অিংখয স্থা্না সিদযমান েরয়রি।
এিকল অবিধ স্থা্না উরেদ ঝু সক্ূণপ কারজে অংশ। তা িরত্বও জনস্বারথপ খাল দখলমুি করে খারলে দু
্ারশ োস্তা সনমপাণ এিং খারলে ধােন েমতা িৃসি কো অতীি জরুেী। িভায় ওয়ািাে প্রেরনজ
মাস্টােপ্লান ও সিসর্এ’ে েস্তাসিত সর্স্স্ সনরয় সিস্তাসেত আরলাচনা হয়। ওয়ািাে সর্স্স্’ে
িারথ ওয়ািাে মাস্টােপ্লারনে অিংগসতগুরলাও খসতরয় প্রদখা হয়। িভায় কসমটিে িদিযরদে সনকট
আরলাচযিূসচে একটি তথযসচে হস্তািে কো হয়। িভায় খাল িমূরহে দু ্ারশ প্রিদখলকৃ ত িেকােী
জায়গা উিাে, খাল িমুহ হরত মাটি উরতালন, খনন ও ভোটকৃ ত খারলে মাটি ও আিজপনা অ্িােন
করে খাল িমুরহে স্বাভাসিক েিাহ অিযাহত োখাে সিষরয় সিস্তাসেত আরলাচনা হয়। এিািাও উরেদ
অসভ ান ্সেচালনাে সিষরয় আসথপক িংসিষ্টতা থাকায় তা সনেিরন িভাে িভা্সতরক েকল্প গ্রহণ
কোে জনয েস্তাি কো হয়।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

