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জাইকা সাহায্যপুষ্ট সসটি গভর্নে ন্স প্রকর্ের অধীর্ন গঠিত সসসভল
সসাসাইটি সকা-অসডের্নশন কসিটির সভা অনুসিত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন এে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন নগেীে িাসিপক উন্নয়ন ও নাগসেক
প্রিিাে প্রেরে সিসিল প্রিািাইটি, সিরশষজ্ঞ এিং সেন্ট ও ইরলকট্রসনক সমসিয়া িহ িিপস্তরেে
নাগসেকরেে ্োমশপ ও আন্তসেক িহর াসগতা কামনা করেরিন। সতসন িরলন, কর্পারেশন একটি
প্রিিা মূলক েসতষ্ঠান। নাগসেকরেে েরেয় প্র্ৌেকে এে উ্ে সিসি করে িকল প্রিিা ্সেচাসলত
হয়। সিসিিদ্ধ আইন ও িেকারেে প্রগরজট সিজ্ঞাসিে মািযরম চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্র্ৌেকে
সনিপােন করে থারক। কে িৃসদ্ধ কো িা নতু ন কে আরো্ কোে প্রকান এখসতয়াে চসিক এে
প্রনই। তা স্বরেও এক প্রেনীে িযসিো চসিক এে উন্নয়ন কা পক্রমরক িািাগ্রস্ত কেরত নানামুসখ
অ্তৎ্েতায় সলি। তাো নানািারি চক্রান্ত করে চসিক এে োজস্ব আোরয়ে সিষরয়
সিভ্রাসন্তমূলক িিিয ও অ্েচারে সলি। সতসন িরলন, প্র্ৌেকে ্ূনঃমূলযায়ন সনরয় নাগসেকরেে
মরিয প্রকান িেরনে অসির াগ িা আ্সি থাকরল তা সনেিরনে বিি ্ন্থা েরয়রি।

োি

অসির াগগুরলা আইনানুগ শুনানীে মািযরম সনষ্পসি কো হয়। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলন, িেকাে তাাঁে আইনী কাঠারমা ও সিসি সিিান অনু ায়ী কর্পারেশনরক কে ্ুনঃমূলযায়ন
এে েমতা সেরয়রি। প্রি েমতািরল চসিক েসত ৫ িিে অন্তে কে ্ুনঃমূলযায়ন করে থারক।
এরেরেও

প্র সিভ্রাসন্ত ও অ্োজনীসত কো হরে প্রি িযা্ারে নগেিািী, সেন্ট ও ইরলকট্রসনক

সমসিয়াে িরচতনতা ও সনের্েতা আশা করেন প্রময়ে। সতসন িরলন, সিগত প্রময়রেে আমরল
কে ্ুনঃমূলযায়রনে সিষরয় ১৩ হাজাে আ্সি উত্থাস্ত হরয়সিল । অজ্ঞাত কােরন প্রিিকল

আ্সিে সনষ্পসি কো হয়সন। আসম োসয়ে সনরয় আস্ল প্রিারিপ সেসিও শুনানীে মািযরম সনষ্পসি
কোে উরেযাগ গ্রহণ করেসি। প্রময়ে িরলন, আরলাচনা িমারলাচনারত আসম িীত নই। গঠনমূলক
আরলাচনা- িমারলাচনা সিদ্ধান্ত গ্রহরন িহায়ক িূ সমকা ্ালন করে। ১২ জুলাই ২০১৭ সি. িুিিাে,
েু্ুরে নগেিিরনে প্রক সি আিেুচ িিাে সমলনায়তরন অনুসষ্ঠত জাইকা িাহা য্ুষ্ট সিটি
গিরনপন্সেকরেে অিীরন গঠিত সিসিল প্রিািাইটি প্রকা-অসিপরনশন কসমটিে িিায় িিা্সতে
িিরিয এ প্রময়ে এিি কথা িরলন। িিায় সিসিল প্রিািাইটি প্রকা-অসিপরনশন কসমটিে িেিয
্যারনল প্রময়ে,কাউসন্সলে ও সিসিল প্রিািাইটিে িেিযিৃন্দ িাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
েিান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা. িামিুরদ্দাহা, িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন, েিান েরকৌশলী প্রল. করনপল
মসহউসদ্দন আহমে উ্সিত সিরলন। িিায় আইসি’ে িারিক প্রচয়ােমযান েরকৌশলী প্রমাহাম্মে
হারুন, আইসি’ে িহ িিা্সত এম এ েসশে, সিএমএ চট্টগ্রাম’ে িিা্সত েরেিে িা. মুসজিুল
হক খান, ি্সত প্রিারহল মাহমুে শাকুে, চট্টগ্রাম প্রচম্বাে এে ্সেচালক মাহেু জুল হক শাহ, অহীে
সিোজ স্ব্ন, বেসনক িুেিাত িাংলারেরশে সিটি এসিটে এম নাসিরুল হক, চট্টগ্রাম টিসি
জানপাসলষ্ট এরিাসিরয়শরনে িিা্সত ও চট্টগ্রাম প্রেক্লারিে িারিক িিা্সত আলী আব্বাি, মসহলা
প্রচম্বাে ্সেচালক সমরিি প্রেখা আলম প্রচৌিুেী, সমরিি শাসমমা হারুন লুিনা ও এিরিারকট সমসল
প্রচৌিুেী আরলাচয িূসচে উ্ে তারেে মতামত তু রল িরেন। িিা্সতে িিরিয সিটি প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে কারি নগেিািীে চাসহো ও েতযাশা অরনক
প্রিসশ। িাম্প্রসতক িমরয়ে অসতিৃসষ্ট জলিায়ুে ্সেিতপ রনে কােরণ এখন স্বািাসিক এে প্রচরয়
আড়াই প্রথরক সতন েু ট উচ্চতায় প্রজায়ারেে ্াসন েিাসহত হয়। এিাড়াও সিলরট্রশন,্াহাড়ী ঢল,
কািাই িাাঁরিে ্াসন িাড়া, জলাশয়-্ুকুে িোট ইতযাসে কােরণ নগেীরত জলিদ্ধতা েকট আকাে
িােণ করে। জলািদ্ধতা সনেিরন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন সিেযমান ৩৬ খারলে মাটি উরিালন ও
অ্িােন কারজে জনয ১৮ প্রকাটি টাকাে েে্ে আহিান করেরিন এিং এে আওতায় কা পক্রম
চলমান আরি। তািাড়াও জাইকাে অথপায়রন ১শত প্রকাটি টাকা িযরয় মরহশ খাল, িুেসিখাল ও
িাইিােশন খারলে খাল িংলগ্ন ও োস্তা, েসতরোি প্রেয়াল সনমপারণে কাজ চলমান েরয়রি এিং ২০
প্রকাটি টাকা িযরয় ৮টি সিজ সনমপাণ কো হরে। নগেীে জলািদ্ধতা সনেিরনে স্বারথপ চীরনে
িেকােী েসতষ্ঠান ্াওয়াে চায়নাে িারথ ২৭ টি স্ল্যযইচ প্রগইট, িড় খাল িমুরহে েু’্ারশ
েসতরোি প্রেয়াল, োস্তা ও সিজ সনমপাণ এিং োস্তা ও কাল ি িমুরহে প্রেসজং এে জনয ৫হাজাে ৬

শত প্রকাটি টাকাে একটি েকে গ্রহণ কো হরয়রি। মন্ত্রনালরয়ে অনুরমােনক্ররম েকেটি সজটু সজ
এে মািযরম িাস্তিাসয়ত হরি। এিাড়াও চট্টগ্রম সিটি কর্পারেশরনে সনজস্ব ইকুই্মযান্ট ও জনিল
দ্বাো মাটি উরিালন ও মাটি অ্িােরনে কাজ চলমান েরয়রি। প্রময়ে িরলন, িম্প্রসত অসতিষপন
ও প্রজায়ারেে কােরন

নগেীে সনম্নাঞ্চল িমূহ প্লাসিত হওয়ায় িিিািকােীরেে মরিয আট

িারগে এক অংরশে নাগসেক জনেূরিপ ারগ ্রড়।সতসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সশো ও স্বািয
প্রিিা েিরে িরলন,আমারেে এই জনগুরুে্ূণপ েুই প্রিিা খারতে ্সেসি ও িযা্কতা িম্পরকপ
িেকারেে সশো ও স্বািয মন্ত্রণালয়ও জানত না। িাম্প্রসতক িমরয় আসম মাননীয় স্বািয ও
সশোমন্ত্রীে িারথ আলা্কারল তাাঁরেে এ েুই খারতে প্রিিাে সিষরয় সিস্তাসেত অিসহত করেসি এিং
৫৩ প্রকাটি টাকা িৎিরে িতুপ সকে সিষয়টিও তু রল িরেসি। সিটি প্রময়ে কর্পারেশরনে আইরনে
্ারশ িুশীল িমাজ ও িাংিাসেক িন্ধুরেে িমথপন েতযাশা করেন। সতসন নগেিািীরক নাগসেক
প্রিিা িৃসদ্ধে লরেয কে োাঁসকে েিণতা প্রথরক প্রিসেরয় আিাে আহিান জানান। প্রময়ে িরলন,
িেকারেে নতু ন প্রিতন কাঠারমাে কােরণ কমপচাসেরেে প্রিতনিাতা িৃসদ্ধ প্র্রয়রি। প্র কােরণ
কর্পারেশরনে িযয় প্রিরড়রি। েিেক্ররম প্রময়ে িরলন, ২০১৮ িারলে মরিয ্ুরো চট্টগ্রাম নগেীে
িড়কগুরলারক এলইসি লাইরটে আওতায় সনরয় আিা হরি । এে েরল সিেুযৎ অ্চয় ও
কর্পারেশরনে সিেুযৎ সিরলে প্রেরে আসথপক িােয় হরি িরল প্রময়ে জানান। সিটি প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, িষপন চলাকালীন িমরয়ও খানা-খন্দক প্রমোমত অিযাহত আরি। িষপাে ্ে
্েই নগেীে েসতগ্রস্ত িড়ক িমূহ ্ূণপােিারি উন্নয়ন কাজ শুরু কো হরি। সতসন চট্টগ্রাম িন্দে
কতৃপ ্রেে প্রহাসডং িমূহ এযারিিরমন্ট িংক্রান্ত সিষরয় িরলন, িন্দরেে িা্না িমূহ ্ুনঃমূলযায়রন
১০৭ প্রকাটি টাকা িো হরয়রি। উিরয়ে মরিয আরলাচনাে সিসিরত এ সিষরয় চূ ড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
কো হরি। েিেক্ররম প্রময়ে িরলন, নগেীে ১০ প্রথরক ১২ লাখ মানুষ গেীি। তাই তারেেরক
প্র্ৌেকে প্রথরক িরিপাচ্চ িাড় প্রেয়া হরি। প্রময়ে এ িযা্ারে িংসিষ্ট ওয়ািপ কাউসন্সলেরেে কাি
প্রথরক িু্াসেশও গ্রহণ কেরিন িরল জানান। এিাড়াও সতসন মরহশখারলে িাাঁক প্রিাজা কো,
সিরমন্ট ক্রসিং এে িড় প্রেন সনমপাণ কো হরে িরলও জানান। এিি কাজ িম্পন্ন হরলই আগ্রািাে,
হাসলশহে িহ আশ্ারশে এলাকাে জলািদ্ধতাে িমিযা অরনকাংরশ কমরি িরল আশািাে িযি

করেন। িিায় সিরশষজ্ঞরেে মতামত চাওয়া হরল আইসি’ে িারিক প্রচয়ােমযান েরকৌশলী
প্রমাহাম্মে হারুন চট্টগ্রারমে প্রিিা িংিা ওয়ািা,সিসিএ এে িমন্বয়হীনতাে কােরণ চট্টগ্রাম
নগেীে আজ সেহীন নগেীরত ্সেণত হরয়রি িরল জানান। সতসন জলািদ্ধতাে িমিযারক ২০-২৫
িিে ্ূরিপে িরল উরেখ করেন। চট্টগ্রাম প্রচম্বাে এে ্সেচালক মাহেু জুল হক শাহ চসিক েরকৌশল
সিিারগে িীমািদ্ধতা আরি িরল উরেখ করে চট্টগ্রাম নগেীে উন্নয়রনে স্বারথপ চসিক েরকৌশল
সিিারগে িারথ িংসিষ্ট সিিাগ িমূরহে িমন্বরয়ে মািযরম কর্পারেশরনে উন্নয়ন কা পক্রম
্সেচালনা কোে সিষয়টি প্রময়েরক প্রেখাে অনুরোি করেন । িিাে শুরুরত সিগত িিাে
কা পসিিেনী অনুরমােন কো হয়।
১২ জুলাই ২০১৭ সি.
নগরীর ভারী সশে এলাকা কালুরঘার্ের সনজস্ব জায়গায় সিোগাাং সিন
এযাপার্রলস্ সজান প্রসতিার লর্যয কাজ করর্ে িট্টিাি সসটি কর্পোর্রশন
নগেীে িােী সশে এলাকা কালুেঘারটে ১১.৪৮ একে জায়গায় সচটাগাং সগ্রন এযা্ারেলস্ প্রজান
েসতষ্ঠাে লরেয কাজ কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ সিষরয় সিসজএমই এে িারথ চু সিিদ্ধ
হরয়রি চসিক। নানা জটিলতায় উি এযা্ারেলস্ প্রজান সনমপাণ কা পক্রম শুরু কো ারে না।
১৯৮৯ িরনে ২৯ নরিম্বে সিসিএ প্রথরক উি জায়গা সলজ েসলল মূরল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
গ্রহণ করে। এ ািত উি জায়গাটি অিযিহৃত থাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ
ম নাসিে উদ্দীন ্সেকসেত নগোয়ন কমপিূসচে আওতায় সিসজএমই’ে িারথ উি জায়গায়
সচটাগাং সগ্রন এযা্ারেলস্ প্রজান েসতষ্ঠাে উরেযাগ গ্রহণ করে। উি জায়গায় প্রমাহো সেেতœ
িমিায় িসমসত নারম একটি প্রিৌদ্ধ িংগঠন িািনারকন্দ্র েসতষ্ঠা করে সকিু জায়গা েখল করে
সনরয়রি এিাড়াও খানকারয় গাউসিয়া নারম আলহাজ্ব ইউনুি েসকে আল মাইজিান্ডােীে
আওলাে প্রমাহাম্মে মুিা ও তাে ্াাঁচ িাই সকিু জায়গা েখল করে প্রেরখরি। এিাড়াও েস্তাসিত
এযা্ারেল প্রজারনে জায়গায় অনাকাংসখত সকিু মামলা েরয়রি। এিকল সিষয়গুরলা িমািারনে
লরেয চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ১২ জুলাই ২০১৭ সি. িকারল
েরকৌশল সিিাগ,মযাসজরেট এিং সিসজএমইএ চট্টগ্রাম এে প্রনতৃ িৃন্দরক সনরয় উরেসখত জায়গা

িরেজসমরন প্রেখরত

ান। প্রিখারন সতসন খানকারয় গাউসিয়া নারম এিং প্রিৌদ্ধ িংগঠরনে

িািনারকন্দ্র নারম অবিি সকিু িা্না প্রেখরত ্ান। প্রময়ে িংসিষ্ট েখলোেরেে প্রখাজ খিে প্রনন
এিং তারেেরক প্রময়রেে িারথ িোিসে প্র াগার াগ করে তারেে মতামত উ্িা্রনে সনরেপ শনা
প্রেন। এিাড়াও প্রময়ে প্রিৌদ্ধ্েী ঘুরে প্রেরখন প্রিখানকাে িড়ক িমূরহে উন্নয়রন েকে গ্রহরণে
জনয েরকৌশল সিিাগরক সনরেপ শনা েোন করেন। এিময় ৫ নং প্রমাহো ওয়ািপ কাউসন্সলে
প্রমাহাম্মে আজম, ৪ নং ওয়ািপ কাউসন্সলে িাইেু সদ্দন খারলে িাইেু , েিান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমা.
িামিুরদ্দাহা, েিান োজস্ব কমপকতপ া ি. মুহম্মে মুস্তাসেজুে েহমান, েিান েরকৌশলী প্রল. করণপল
মসহউসদ্দন আহমে, সনিপাহী মযাসজরট্রট িনসজো শেসমন,

ুগ্ন প্রজলা জজ জাহানাো

প্রেেরেৌি,সিসজএমই’ে চট্টগ্রাম এে িহিিা্সত প্রমাহাম্মে প্রেেরেৌি,্সেচালক কাজী মাহিুি
উসদ্দন জুরয়ল, ৫নং সিসিশরনে তোিিায়ক েরকৌশলী কামরুল ইিলাম, সনিপাহী েরকৌশলী এি
এম আইয়ুি, িুেী্ িিাক ও িহকােী এরেট অসেিাে এখলাি উসদ্দন িহ িংসিষ্ট কমপকতপ াো
উ্সিত সিরলন।
িংিােোতা
প্রমা. আিেুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

