
৫৬ সবা সং ায় িজি  িসিট করেপােরশন
সম য়হীনতায় বাড়েছ অেথর অপচয়

৫৬ সবা সং ায় িজি  িসিট করেপােরশন

রাজধানীেত সবা সং া েলার মেধ  সম য়হীনতার অিভেযাগ দীঘিদেনর। িসিট করেপােরশন নতনু রা া,
ফুটপাথ তিরর পেরর মােসই কেট য়ােরজ লাইন বসাে  ওয়াসা। কখেনা  রা া খঁুেড় িবিটিসএল িনেয়
যাে  টিলেফােনর  লাইন।  সবা  সং া েলার  এই  সম য়হীনতা  িবষেয়  ঢাকার  ই  িসিট করেপােরশন
ময়রেক অিভেযাগ  িদেলও মেলিন  সমাধান।  কাযত ৫৬  সবা  সং ার  কােছ  িজি  হেয়  পেড়েছ  িসিট

করেপােরশন। নাগিরক সবা বাড়ােত সব সং ার মেধ  সম য় ঘটােনার জ  ধানম ীর কাযালয় থেকও
একিট পিরপ  জাির করা হেয়েছ। িক  তারপরও কাজ হে  না। এ অব ায় গত বছর ঢাকা দি ণ িসিট
করেপােরশেনর (িডএসিসিস) ময়র সাঈদ খাকন ধানম ীর মুখ সিচব বরাবর একিট অিভেযাগপ  দন।
এ ব াপাের ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর (িডএনিসিস) ময়র আিত ল ইসলাম বাংলােদশ িতিদনেক
বেলন,  ‘আমরা  জনগেণর ভােট িনবািচত হওয়ায়  নাগিরক সবা  িনি ত করা  এবং  জবাবিদিহতা  করার
বাধ বাধকতা  রেয়েছ।  িক  অ  সবা  সং া েলার  স  দায়ব তা  নই।’  িতিন  আরও  বেলন,  ‘ সবা
সং া েলা  িসিট  করেপােরশেনর  আওতাধীন  নয়।  এ  জ  তারা  ময়েরর  িনেদশনা  মানেত বাধ  নয়।
রাজধানীর  িভতের  েত েকর ক  এবং  বরা  আলাদা।  এই সম য়  করাটাই  আমােদর  জ  একটা
চ ােল ।’ িসিট করেপােরশন সূে  জানা গেছ, ানীয় সরকার- রা - রল-িব ৎ ও ালািন-গণপূত-সড়ক
ও যাগােযাগ এবং পিরেবশ ও বন ম ণালয় রাজধানীর উ য়েন ত ভােব কাজ কের। এ ছাড়া অথ এবং
পিরক নাসহ আরও কেয়কিট ম ণালয় পেরা ভােব ঢাকার উ য়েনর অংশীদার। এসব ম ণালেয়র অধীেন
২৬িট সবাদানকারী  সরকাির িত ান  রেয়েছ। এ েলা  হেলা-    ঢাকা  ওয়াসা,  রাজধানী  উ য়ন কতৃপ
(রাজউক),  জাতীয় গহৃায়ণ কতৃপ , িততাস গ াস,  িডিপিডিস, ডসেকা,  িবিটিসএল, িবভাগীয় কিমশনার,
জলা  শাসন,  বাংলােদশ  ফায়ার  সািভস,  ঢাকা  মে াপিলটন  পুিলশ  (িডএমিপ),  র ািপড  অ াকশন

ব াটািলয়ন  (র াব),  বাংলােদশ  রলওেয়,  েযাগ  ব ব াপনা  অিধদফতর,  া  অিধদফতর,  সমাজেসবা
অিধদফতর,  পিরেবশ  অিধদফতর,  এনিজও  বু েরা,  বাংলােদশ  িব ৎ  উ য়ন  বাড  (িবিপিডিব),  তথ
অিধদফতর, িবআরিটিস, সড়ক ও জনপথ (সওজ) িবভাগ। এ ছাড়া ঢাকার উ য়েন কাজ করেছ িব ব াংক,
জাপািন সাহায  সং া (জাইকা)-সহ সবাদানকারী বশ িকছ ু দিশ-িবেদিশ আ জািতক িত ান। সব িমিলেয়
রাজধানীেত  মাট সবাদানকারী  িত ােনর  সংখ া  ৫৬িট।  এক িসিট করেপােরশনেক ভেঙ  িট করার
পাশাপািশ এর আয়তনও বাড়ােনা হেয়েছ। এর পেরও কােজ গিত আসেছ না। সবার মান বাড়েছ না। সবা

দানকারী সরকাির সং া েলার মেধ  সবাদােন সরাসির জিড়ত এমন ২৬িট সং ার সম য়হীনতার কারেণ
নগরবাসী তােদর কাি ত সবা পাে ন না। এ অব ায়ই সবা সং া েলােক একই ছাতার িনেচ আনেত

ধানম ীর  কাযালয়  থেক পিরপ  জাির  করা  হেয়িছল।  সংি  সূ  জানায়,  ২০১৭ সােলর  ২৭ জনু
ধানম ীর কাযালেয়র পিরচালক ( শাসন) ড. দওয়ান মুহা দ মায়নু কবীর া িরত ওই পিরপ  জাির

করা হয়। এেত বলা হয়, ‘িসিট করেপােরশেনর অ ভু  সবা দানকারী সং া ও সংি  অ া  সরকাির
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গালাম রা ানী ও জয় ী ভা ড়ী
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দফতেরর ধানরা  িসিট করেপােরশেনর আম েণ সভায়  যাগদান করেবন। সভার গহৃীত সংি  িস া
বা বায়ন এবং বা বায়েনর অ গিত িসিট করেপােরশনেক অবিহত করেবন।’ িক  এসব িকছইু মানেছ না
সবা  সং া েলা। এ অব ায় সং া েলার সম য়কারী  িত ান ঢাকা  দি ণ িসিট করেপােরশেনর ময়র
মাহা দ সাঈদ খাকন িবষয়িট অবিহত কের গত বছেরর  ৫ ম ধানম ীর মুখ  সিচব বরাবের  িচিঠ

িদেয়েছন। িডএসিসিস ময়র িচিঠেত অিভেযাগ কেরন,  ‘ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশন আেয়ািজত সবা
দানকারী  সরকাির দফতর েলার  সম য়  সভায়  বিশর  ভাগ  দফতেরর  ধানরা  উপি ত থাকেছন  না।

তােদর িতিনিধ িহেসেব সভায় এমন সব কমকতােক পাঠাে ন, যােদর িস া  হণ বা মতামত দওয়ার
এখিতয়ার নই। কােনা  কােনা  ে  এমন কমকতারা  আেলাচনায় অংশ িনেতও পােরন না। এ পয
দি ণ িসিট করেপােরশেনর আ ােন যত েলা সম য় সভা অ ি ত হেয়েছ, তার িতিটেতই অ প ঘটনার
পুনরাবৃি  ঘেটেছ।  সরকােরর  আেদশ  অমা  কের  দফতর  ধানরা  সভায়  অ পি ত  থাকার  কারেণ

িত ান েলার  সম য়  যথাযথভােব  বা বায়ন  করা  স ব  হে  না।  এ  অব ায়  সম য়  সভায়  সবা
দানকারী িবিভ  দফতর ধানেদর অ পি িতর িবষয়িট অবিহত কের এ িবষেয় পরবতী িনেদশনা দােনর

জ  আপনার ব ি গত দৃি  কামনা করিছ।’ িক  এর পেরও সম ার সমাধান হয়িন।

নগর  গেবষণা  কে র  িত াতা  িব িবদ ালয়  ম িুর  কিমশেনর  সােবক চয়ারম ান  অধ াপক নজ ল
ইসলাম বেলন,  উ য়েনর পিরক না হেত হেব পুেরা  এলাকা িঘের এবং ভিব েতর কথা মাথায় রেখ।
এমিনেতই এই শহের ই িসিট করেপােরশন তার ওপের আবার ৫৬ সবা সং া। তাই সম েয়র জ  িনিদ

িত ান বা কতৃপ েক দািয়  এবং মতা িদেত হেব।

সম য়হীনতার  বশ  িকছু  িচে র  খাজঁ  িমেলেছ  সেরজিমেন।  রাজধানীর  িমে টা  রাড  সং ার  কের
বছরখােনক আেগই কােপিটং কেরেছ ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশন। এর ছয় মাস পার হেতই য়ােরজ
লাইেনর জ  রা ার এক পাশ খােঁড় ওয়াসা। পুেরা বষা মৗ ম এই রা া খাড়ঁা িছল। িমে টা রােড হিল
ফ ািমিল রড ি েস ট হাসপাতাল থেক  কের বাসীকল াণ ম ণালয় এবং সরকাির পূণ ব ি েদর
বাসভবন রেয়েছ। ায় এক িকেলািমটার রা া খুঁেড় রাখায় ভাগাি  পাহােত হে  আশপােশর বসবাসকারী
পিরবার এবং রা া ব বহারকারী যা ীেদর। নতনু রা া কাটার কারেণ পােশ থেক কােপিটং উেঠ যাে ।
এলাকাবাসীর অিভেযাগ, িসিট করেপােরশেনর সং ােরর আেগ এই য়ােরজ লাইেনর কাজ করেত পারত
ওয়াসা। বারবার রা া  খুঁেড় যমন সরকাির অথ খরচ হে  একইভােব বাড়েছ জনেভাগাি ।  রাজধানীর

িত  সড়ক উ য়ন, নদমা ও ফটুপাথ িনমােণ ২০১৬ সােলর পর থেক ১ হাজার ৭৫৯ কািট টাকা ব য়
কেরেছ ই িসিট করেপােরশন। এসব অেথর  বড় অংশই ব য় হেয়েছ আগারগাওঁ  থেক মিতিঝল পয
িভআইিপ রােডর  ফটুপাথ- ন  উ য়েন।  িক  মে ােরেলর  কারেণ ভাঙা  হে  ায়  আট িকেলািমটার
ফুটপাথ- ন। ফামেগট পাকসংল  ফটুপাথ তুেল ফলা হেয়েছ। বাংলােমাটেরর পর থেক নতুন টাইলস
বসােনা ফটুপাথ ভেঙ ফলা হেয়েছ। এ ছাড়া এই রা া ধের বসােনা সড়কবািত েলা সিরেয় ফলা হে ।

ায় ৩ কািট টাকা খরচ কের এসব এলইিড সড়কবািত লািগেয়িছল ই িসিট করেপােরশন। এই সড়েক য
মে ােরল যােব স নকশা আেগই ত িছল। তবুও ফটুপাথ সং ার কের এবং সড়কবািত লািগেয় িবপুল

অথ খরচ করা হেয়েছ।

এ ব াপাের নগর িবে ষক পিত মাবাে র হােসন বেলন,  ‘পৃিথবীর অ  দেশ নগর সরকােরর হােত
নগরীর সব সং া থােক। িক  ঢাকার ই ময়েরর রা া ঝাড়ু দওয়া ছাড়া আর কােনা মতা নই। এই ৫৬
সবা সং ার সম য়হীনতা দূর করেত সং া েলার দািয়  এবং মতা ময়রেদর হােত িদেত হেব।’
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