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চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা ননরসনন ও সাম্প্রনতক বর্ষ নে চট্টগ্রাম মহানগরীর
ক্ষনতগ্রস্ত সড়ক মমরামত করনে চট্টগ্রাম নসটি কন্ষানরশননর গৃহীত উন্যাগ ও
কার্ষ ক্রম নবর্নে চট্টগ্রাম নসটি কন্ষানরশননর মমের আ জ ম নানির উদ্দীননর
সংবা্ সনেলন
৩ জুলাই ২০১৭ সি. প্রিামিাে, দু্ুরে নগেভিরনে প্রক সি আিদুচ ছত্তাে সমলনায়তরন চট্টগ্রাম
মহানগেীে জলািদ্ধতা সনেিরন ও িাম্প্রসতক ির্পরে চট্টগ্রাম মহানগেীে ক্ষসতগ্রস্ত িড়ক প্রমোমত
কেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে গৃহীত উরদযাগ ও কা পক্রম সির্রয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িংিাদ িরেলন িরলন, চট্টগ্রাম নগেীে ৪১টি ওয়ারডপ অিসিত
১৪৪ সক.সম. খাল এিং োয় ৬ শত সক.সম. নালা-নদপ মা ্সেষ্কাে কোে জনয ১৮ প্রকাটি টাকাে
দে্ত্র আহিান কো হরয়রছ। এে মরযয সকছু কাজ িমাি হরয়রছ। সকছু কাজ চলমান েরয়রছ এিং
অিসশষ্ট কারজে কা পারদশ েসক্রয়াযীন েরয়রছ। এছাড়াও শ্রসমক সনরয়াগ করে সনজস্ব ও ভাড়াকৃ ত
এরেরভটে এে মাযযরম নগেীে গুরুত্ব্ূেপ খাল িমূরহ েসতসনয়ত মাটি উরত্তালরনে কা পক্রম
চলমান েরয়রছ। সতসন আরো িরলন, েসত িছে ির্পাকারল ্াহাড় প্রেরক প্রনরম আিা িাসলরত নালানদপ মা ভোট হরয় ্াসন চলাচরল েসতিন্ধকতাে িৃসষ্ট হয়। ফরল ভোটকৃ ত িাসল ও ময়লা আিজপনা
্সেষ্কাে কোে জনয েকল্প প্রনয়া হয়। গত অেপিছরেও নালা-নদপ মা ্সেষ্কাে কোে জনয ১৬
প্রকাটি টাকা িযরয় নালা-নদপ মা ্সেষ্কাে কো হরয়রছ। এ ছাড়াও সিমান িন্দে িড়রকে সিরমন্ট
ক্রসিং প্রেরক রুসি সিরমন্ট ফযাক্টেী ্ পন্ত োস্তাে অংরশ জলািদ্ধতা দূেীকেরেে জনয ৪ হাজাে ৬
শত ফু ট প্রেইন সনমপাে কারজে জনয ৬ প্রকাটি ২৪ লক্ষ ৩২ হাজাে টাকাে দে্ত্র আহিান কো
হরয়রছ। প্রময়ে িরলন, োয় ৩২৭ প্রকাটি টাকা িযরয় িহদ্দােহাট িােই্াড়া হরয় কনপফুলী নদী ্ পন্ত
খাল খনন েকল্প চলমান েরয়রছ। এ খারত িতপ মারন ৬০ প্রকাটি টাকা মন্ত্রনালয় প্রেরক ছাড় প্রদয়া

হরয়রছ। া ভূ সম অসযগ্রহরনে জনয িযয় হরি। জনাি আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে আওতাযীন িনযা ও জলািদ্ধতায় ক্ষসতগ্রস্ত োস্তা িমূরহে উন্নয়ন এিং নালা,
েসতরোয প্রদয়াল, ব্রীজ ও কালভাটপ সনমপান েকরল্প ৭ শত ১৬ প্রকাটি ২৮ লক্ষ টাকাে আওতায়
২৩৪টি প্রোড িংলগ্ন প্রেইন, ৬৯টি প্রেইন, ২২টি ব্রীজ, ৪টি কালভাটপ সনমপারেে কাজ েসক্রয়াযীন
েরয়রছ। সতসন িরলন, মরহশখারল িাাঁয সনমপারেে ফরল ্াসন চলাচরল েসতিন্ধকতা িৃসষ্ট হওয়ায় গত
জুন মারি তা অ্িােে কো হয়। মরহশখাল, চাক্তাইখাল িহ সিসভন্ন গুরুত্ব্ূেপ খারল এরেরভটে
মাযযরম মাটি উরত্তালন ও অ্িােে কাজ চলমান েরয়রছ। তা ছাড়াও মরহশখাল প্রেরক
িরগা্িাগে ্ পন্ত একটি োইভােশান খাল খনন সির্রয় েকল্প গ্রহে কো হরয়রছ।

ারত

ির্পনজসনত কােরে িৃষ্ট ্াসন িহরজ িরগা্িাগরে চরল প্র রত ্ারে। প্রময়ে িরলন, সিটি গভরনপন্স
েকরল্পে আওতায় জাইকাে অেপায়রন ১ শত প্রকাটি টাকা িযরয় মরহশখাল, িুেভীখাল, ডাইভােশন
খারল খাল িংলগ্ন োস্তা ও সেরটইসনং ওয়ারলে কাজ চলমান েরয়রছ এিং োয় ২০ প্রকাটি টাকা িযরয়
৮টি ব্রীজ সনমপাে কো হরে। সতসন িরলন, চট্টগ্রাম নগরেে আওতায় িংিদ িদিযরদে সনযপাসেত
েকরল্প প্রডামখারলে উ্ে ৫ প্রকাটি টাকা িযরয় ব্রীজ সনমপারেে কাজ চলমান েরয়রছ। জনাি আ জ ম
নাসছে উদ্দীন িাংিাসদকরদে অিগসতে জনয আরো িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এিং চীরনে
িেকােী েসতষ্ঠান ্াওয়াে চায়নাে িারে জলািদ্ধতা সনেিনকরল্প ২৭টি স্লুইচ প্রগইট, িড় খাল
িমূরহে দু’্ারশ সেরটইসনং ওয়াল এিং খাল িমূরহে প্রেসজং এে জনয ৫ হাজাে ৬ শত প্রকাটি
টাকাে একটি েকল্প গ্রহে কো হরয়রছ। িতপ মারন েকল্পটি স্সডস্স্ ্সেকল্পনা মন্ত্রোলরয়ে
অনুরমাদন হরয়রছ এিং েকল্পটি সজ টু সজ এে মাযযরম িাস্তিায়রনে জনয ইআেসড-প্রত প্রেেে কো
হরয়রছ। িতপ মারন সডস্স্ েস্তুসতে কাজ চলরছ। প্রময়ে িরলন, িাম্প্রসতক ির্পরে নগেীে োয় ২৫
প্রেরক ৩০ শতাংশ িড়ক ক্ষসতগ্রস্ত হয় এিং এরত ক্ষসতে ্সেমান আনুমাসনক ৫শত প্রকাটি টাকা।
সতসন ক্ষসতগ্রস্ত িড়ক িমূরহে তেয তু রল যরে িরলন, প্র্াটপ কারনকটিং প্রোড ৬সক.সম., আগ্রািাদ
একরিি প্রোড ২সক.সম., সড.টি. প্রোড ৬সক.সম.,স্ট্যান্ড প্রোড, ৩ সক.সম.,আগ্রািাদ প্রশখ মুসজি
প্রোড ২ সক.সম., সিসডএ এসভসনউ প্রোড ৬ সক.সম.,আোকান প্রোড ৭ সক.সম., হাটহাজােী প্রোড ৩
সক.সম.,িারয়াসজদ প্রিাস্তামী প্রোড ৫ সক.সম.,কা্ািরগালা প্রোড ২ সক.সম., সফসেগীিাজাে প্রমসেনািপ
প্রোড ৩সক.সম., জুসিলী প্রোড ১ সক.সম., খাজা প্রোড ৫ সক.সম., সময়াখান প্রোড ৩ সক.সম.,
হাসলশহে প্রোড ৩ সক. সম. ক্ষসতগ্রস্ত হরয়রছ। এ িমস্ত োস্তা চসিরকে মালামাল দ্বাো ্ট-প্রহাল

প্রমোমরতে কাজ চলমান েরয়রছ। িৃসষ্টে িময় ব্রীক িসলং ও প্রখায়া দ্বাো প্রমোমত কো হরে।
অনুকুল আিহাওয়া সফরে আিরল এযািফল্ট প্ল্যান্ট দ্বাো কার্পটিং করে প্রদওয়া হরি। সতসন আরো
িরলন, সজওসি েকরল্পে আওতায় নতু ন একটি এযািফল্ট প্ল্যান্ট িিারনা হরে, ারত চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে িড়রকে প্রমোমত কাজ স্বল্পতম িমরয়ে মরযয িম্পন্ন কো িম্ভি হরি। প্রময়ে আ জ
ম নাসছে উদ্দীন িতপ মারন িেকােী অেপায়রন চলমান েকরল্পে সিিেে তু রল যরে িরলন, এযািফল্ট
প্ল্যান্ট েকরল্প োয় ২শত প্রকাটি টাকা, িনযা ও জলািদ্ধতায় ক্ষসতগ্রস্ত োস্তািমূরহে উন্নয়ন ও নালা
নদপ মা ও ব্রীজ কালভাটপ সনমপাে েকরল্প োয় ৭ শত ১৬ প্রকাটি ২৮ লক্ষ টাকা, িহদ্দােহাট
িােই্াড়া হরত কনপফুলী নদী ্ পন্ত খাল খনন েকরল্প োয় ৩২৭ প্রকাটি টাকাে েকল্প েরয়রছ। এিি
েকরল্পে আওতায় সকছু সকছু কারজে কা পারদশ প্রদওয়া হরয়রছ এিং কাজ চলমান আরছ এিং িাকী
কারজে দে্ত্র েসক্রয়াযীন েরয়রছ। প্রময়ে িরলন, িমারজে দ্পন গেমাযযম এ মাযযরম জনগরনে
স্বারেপ িংিাদ ্সেরিসশত হরল প্রদরশে িুনাম ও িুখযাসত িৃসদ্ধ ্ারি। মরহশখারলে কা পক্রম এিং
আগামী ্সেকল্পনা সির্রয় একটি মযা্ তু রল যরে সতসন িরলন, মরহশখারলে ্াসন কেপফুলী নদীরত
েিারহে ্াশা্াসশ িরগা্িাগরে েিারহে লরক্ষয োইভােশান খাল খনন কোে ্সেকল্পনা গ্রহে
কো হরয়রছ। নগেীে খালগুরলাে জসে্ কাজ চলমান আরছ। জসে্ প্রশরর্ খারলে দু’্ারড় োস্তা
সনমপাে এিং অবিয দখল ও িা্না সচেতরে উরেদ কো হরি। খারলে ্ারড় প্রকান িিসত গরড়
তু লরত প্রদয়া হরি না। সতসন িরলন, জলািদ্ধতা নানা কােরে িৃসষ্ট হয়, তৎমরযয জলিায়ু ্সেিতপ ন,
িমুরেে উচ্চতা িৃসদ্ধ, কািাই িাাঁরযে ্াসন ছাড়া, অসতির্পন, ্াহারড়ে িাসল মাটি সমশ্রন, খালনালা দখল, জলাদাে ও জলাশয় করম াওয়া এিং খাল-নালাে যােন ক্ষমতা হ্রাি ্াওয়া। প্রময়ে
িরলন, েকৃ সত িৃষ্ট দুরভপ াগ লাঘি কো দু’িাযয সির্য় তরি মানি িৃষ্ট দুরভপ াগ লাঘি কো
জনিরচতনতাে মাযযরম িম্ভি। স্বল্প ও দীঘপ প্রময়াদী ্সেকল্পনা, প্রিায়ারেজ ও মাষ্টাে প্ল্ান্ট
িাস্তিাসয়ত হরল নাগসেক দুরভপ াগ অরনকাংরশ সনেিন কো িম্ভি হরি। েিরগক্ররম প্রময়ে িরলন,
অতীরতে তু লনায় জলািদ্ধতাে কােরে িৃষ্ট নাগসেক দুরভপ াগ সকছু টা করমরছ। এ েিরগ সতসন
করয়কটি িারনে উদাহেন তু রল যরে িরলন, ফ্লাইওভাে সনমপাে, ওয়ািা, স্সডসি ও টিএন্ডটি ও
গযাি প্রকাম্পানীে প্রোড কাটিং এে কােরে নগেীরত জনদুরভপ াগ অরনকাংরশ িৃসদ্ধ প্র্রয়রছ।
িেকােী এ কারজ িাযা প্রদয়াে প্রকান িুর াগ তাাঁে প্রনই। এ েিরগ প্রময়ে িরলন, আগ্রািাদ এরেি

প্রোড োয় ৩ ফু ট উচু করে োস্তাে দু’্ারশ িৃহৎ আকারেে নালা সনমপাে েকল্প এিং প্র্াটপ
কারনকটিং প্রোরড ৪ সকরলাসমটাে িড়ক উন্নয়ন কারজে প্রটন্ডাে েসক্রয়া িমাি হরয়রছ। ির্পন িন্ধ
হরল এ িকল িড়ক সনমপাে কাজ শুরু হরি। েিরগক্ররম প্রময়ে আরো িরলন, মরহশখাল িহ িকল
খারলে মুরখ স্লুইচ প্রগইট সনমপারেে ্সেকল্পনা ও েকল্প ্াসন উন্নয়ন প্রিারডপে মাযযরম িাস্তিাসয়ত
হরি। প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, িাংিাসদক িমাজও চট্টগ্রারমে িোসনত নাগসেক।
ক্ষসতকে সির্য়টি সিরিচনায় প্রেরখ ইসতিাচক দৃসষ্টভসগ প্র্ার্ন করে সলখসনে মাযযরম
জনকলযােযমী কা পক্রম তু রল যো হরল প্রদশ ও জাসত উ্কৃ ত হরি এিং প্রদরশে িোন ও িুখযাসত
িৃসদ্ধ ্ারি। এক প্রশ্রেীে অ্শসক্ত িুর াগ িুরে েকৃ সতগতভারি িৃষ্ট জনদুরভপ াগরক ্ুাঁসজ করে ারত
ফায়দা লুটাে প্রচষ্টা কেরত না ্ারে প্রিসির্য় গুরলা সিরিচনাে আনাে কো উরেখ করে প্রময়ে আ
জ ম নাসছে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন গেেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে
অনুরমাদনক্ররম ২০১৫-২০১৬ অেপ িছরে োজস্ব ও এসডস্’ে আওতায় ৭১৭টি েকরল্পে মাযযরম
২২০ প্রকাটি ৫৫ লক্ষ ৮০ হাজাে টাকাে উন্নয়ন, ২০১৬-২০১৭ অেপ িছরে ৯৯২টি েকরল্পে
অযীরন ৪৩১ প্রকাটি ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজাে টাকাে েকল্প এিং জাইকাে অেপায়রন সিটি গভরনপন্স
েকরল্পে অযীরন ১৮টি েকরল্প ৬ শত ৪০ প্রকাটি টাকাে উন্নয়ন কাজ চলমান আরছ। এ ছাড়াও
এসডস্ভু ক্ত েকল্প িমূরহে মরযয ১৯৯ প্রকাটি ৯৯ লক্ষ ২৫ হাজাে টাকাে চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে সিসভন্ন এলাকাে োস্তা িমূহ অযািফল্ট প্ল্যারন্টে মাযযরম উন্নয়ন, ৭ হাজাে ১ শত
৬২ প্রকাটি ৮৫ লক্ষ টাকা িযরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন আওতাযীন িনযা ও জলািদ্ধতায়
ক্ষসতগ্রস্ত োস্তািমূরহে উন্নয়ন এিং নালা, েসতরোয প্রদওয়াল, ব্রীজ ও কালভারটপে সনমপাে ও
্ুন:সনমপাে েকল্প, ৩২৬ প্রকাটি ৮৪ লক্ষ ৮১ হাজাে (িংরশাসযত েস্তাসিত িযয় ৬১৫ প্রকাটি ৩১
লক্ষ) টাকা িযরয় িহদ্দােহাট হরত িােই ্াড়া হরয় কেপফুলী নদী ্ পন্ত খাল খনন েকল্প, ৩২ প্রকাটি
টাকা িযরয় প্রিালাে স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পারেশন (এসডসি) েকল্প এিং ২০১৬-২০১৭
অেপ িছরে আেএসডস্ প্রত অন্তভুপ ক্ত এিং আইস্ইসি িভায় অনুরমাসদত েকরল্পে মরযয ৮৮৪
প্রকাটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজাে টাকা িযরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সিসভন্ন গুরুত্ব্ূেপ িড়ক এিং ব্রীজ
িমূরহে উন্নয়ন িহ আযুসনক ন্ত্র্াসত ও িড়ক আরলাকায়ন, ১২০ প্রকাটি টাকা িযরয় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে অন্তভুপ ক্ত িংিদ িদিযরদে অযীনি সিসভন্ন এলাকাে অিকাঠারমা উন্নয়ন েকল্প
েরয়রছ। অসতির্পন ও অসত প্রজায়ারেে ্াসনে কােরে নগেীরত িৃষ্ট জলািদ্ধতায় নাগসেক
দুরভপ ারগে জনয িংিাদ িরেলরন দুুঃখ েকাশ করেন প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন।

৩ জুলাই ২০১৭ সি.
প্রধানমন্ত্রীর কার্ষ ালনের ্নর্ত্র অনুসরন কনর নবনিন্ন সরকারী সংস্থা ও
্প্তর কতৃষ ক ননজস্ব উন্নেন প্রকল্প গ্রহনের ্ূনবষ চট্টগ্রাম নসটি কন্ষানরশননক
অবগতকরে এবং িাড়্ত্র গ্রহনের আহবান
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িানীয় িেকাে মন্ত্রোলরয়ে অযীনি একটি প্রিিাযমী েসতষ্ঠান। এ
ছাড়াও নগেীরত িেকােী সিসভন্ন প্রিিােদানকােী িংিা ও দিে প্রিিাে কারজ সনরয়াসজত েরয়রছ।
গেেজাতন্ত্রী িাংলারদশ িেকারেে মাননীয় েযানমন্ত্রীে কা পালয় প্রেরক স্মােক নং০৩.০৮২.০৪৮.০১.০১.০১২.২০১৬(অংশ-৪)-৩৫১, তাসেখ- ২৭.০৬.২০১৬ সি. মূরল প্রেসেত
্সে্রত্র সিটি কর্পারেশরনে িারে প্রিিা েদানকােী িংিা ও িংসিষ্ট অনানয িেকাসে দিে
িমূরহে িমন্বয় সির্রয় িলা হরয়রছ- “সিটি কর্পারেশরনে অসযরক্ষরত্রে অন্তভুপ ক্ত প্রিিা েদানকােী
িংিা ও িংসিষ্ট অনযানয িেকাসে দিরেে েযানগে সিটি কর্পারেশরনে আমন্ত্ররে িভায় প্র াগদান
কেতুঃ িভায় গৃহীত িংসিষ্ট সিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কেরিন এিং িাস্তিায়ন অগ্রগসত সিটি
কর্পারেশনরক অিসহত কেরিন।” এ ্সে্রত্রে আরলারক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
আলহাজ্ব আ জ ম নাসছে উদ্দীন প্রিিাযমী উন্নয়ন কারজে িমন্বরয়ে লরক্ষয সনয়সমত িমন্বয় িভা
আহিান করে সিদ্ধান্ত গ্রহে করে আরছছন। েসতটি িমন্বয় িভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িারে
িমন্বয়্ূিপক িকল উন্নয়ন কা পক্রম ্সেচালনাে জনয িকল প্রিিা েদানকােী িংিা ও অনযানয
িেকােী দিে িমূহরক িলা হরয় আিরছ। তাে্েও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কাঠারমায় (োস্তা,
প্রেন, কালভাটপ, ব্রীজ) সিসভন্ন িেকােী িংিা কতৃপ ক সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প গ্রহরেে ্ূরিপ চট্টগ্রাম
সিটি কর্পারেশনরক অিগত না করে অিমসন্বত ভারি উন্নয়ন কা পক্রম িম্পাদন কেরছ।
িংিাগুরলাে িারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রকানরূ্ িমন্বয় না োকায় চলমান উন্নয়ন
কা পক্ররম জলািদ্ধতা, জনদুরভপ াগিহ নানান িমিযাে িৃসষ্ট হরে। এরত িেকারেে ভািমূসতপ ক্ষু ন্ন
হরে। িংিাগুরলা চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক েকল্প সির্রয় ্ূরিপ অিগত না কোরনাে ফরল অরনক
িময় উন্নয়ন কা পক্ররম Over lapping হরে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এলাকায় িেকারেে প্র
প্রকানরূ্ উন্নয়ন কা পক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেে ্ূিপক িম্পাদন কেরল
চট্টগ্রামরক জনদূরভপ াগহীন ্সেকসল্পত নগরে ্সেেত কো িম্ভি হরি। তাই চট্টগ্রামরক জনদুরভপ াগ ও

জলািদ্ধতা মুক্ত কেরত চট্টগ্রাম মহানগেীে সিসভন্ন প্রিিা েদানকােী িেকােী িংিা সনজস্ব
উন্নয়ন েকল্প গ্রহরনে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেে এিং চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন প্রেরক ছাড়্ত্র গ্রহে একান্ত আিশযক। এমতািিায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
অিকাঠারমায় (োস্তা, প্রেন, কালভাটপ, ব্রীজ) সিসভন্ন িেকােী িংিা কতৃপ ক সনজস্ব উন্নয়ন েকল্প
গ্রহরেে ্ূরিপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক অিগতকেে ও ছাড়্ত্র গ্রহরেে সির্রয় চট্টগ্রাম
মহানগেীে িকল প্রিিা েদানকােী িেকােী িংিা ও িংসিষ্ট অনানয িেকাসে দিে িমূহরক
অনুরোয কো হরলা ।
িংিাদদাতা
প্রমা. আিদুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

