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ম ীর কােছ ২০ পািরশ পৗর ময়রেদর
রািহ ারা যন জ সনদ না পায় -তাজুল ইসলাম

কাশ : ১৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ানীয়  সরকার  ম ী  মা.  তাজুল  ইসলােমর  সে  মতিবিনমেয়  পৗরসভা  শি শালী  করেত পদমযাদা
দানসহ  ২০  দফা  পািরশ  কেরেছন  ময়ররা।  বেলেছন,  পািরশ েলা  বা বায়ন  করেল  দেশর

পৗরসভা েলা িবদ মান সংকট থেক বিরেয় আসেব। রাজধানীর জন া  েকৗশল অিধদফতের ানীয়
সরকার িবভাগ আেয়ািজত মতিবিনময় সভায় রাববার এসব পািরশ কেরন তারা।

ময়ররা বেলন, দেশর ৩২৮িট পৗরসভায় গত িডেস র পয  ৬৯২ কািট টাকা বতন-ভাতা বেকয়া
পেড়েছ। আর অবসের যাওয়া ৯৭৭ কমকতা-কমচারীর ায় ১২০ কািট অবসর িবধা বািক পেড়েছ।
এছাড়া অথ সংকেট উ য়ন, সং ার ও নাগিরক সবা কায ম পিরচালনা করা স ব হে  না। ানীয়
সরকার িবভােগর সিচব হলালু ীন আহেমেদর সভাপিতে  অ ি ত এ মতিবিনময় সভায় ধান অিতিথ
িছেলন ানীয় সরকার ম ী মা. তাজুল ইসলাম। সভার িবষয় িছল ‘শি শালী ানীয় সরকার গঠেনর অংশ
িহেসেব পৗরসভার স মতা ও জনগেণর চািহদামািফক সবা দােনর জ  কিতপয় কায ম হণ’।
সভায় উপি ত িছেলন ানীয় সরকার িবভােগর অিতির  সিচব মা. মাহবুব হােসন।

ম ী তাজুল ইসলাম বেলন, বাংলােদেশ আ য় পাওয়া রািহ া জনেগা ীর কউ যন বাংলােদিশ নাগিরক
িহেসেব জ সনদ না পায় স িবষেয় পৗর ময়রেদর সতক থাকেত হেব। িতিন বেলন, ায় ১১ লাখ
রািহ া  আ য়  িনেয়েছ।  মানিবক কারেণ  তােদর  আ য় দয়া  হেযেছ।  িময়ানমােরর  নাগিরক  হেলও
রািহ ারা বাংলােদেশর িবিভ  জলায় িমথ া তথ  িদেয় জ সনদ, পাসেপাট করেছ বেল অিভেযাগ পাওয়া

যাে । এিডস মশা ও ড ু র মাথাব থার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ উে খ কের ানীয় সরকার ম ী বেলন,
এিডস মশা িনয় েণ পৗর ময়রেদর অ ণী ভূিমকা রাখেত হেব।

পািরশ : পৗরসভা েলার কাি ত সফলতা অজেনর আগ পয  ম ুির ও পিরচালন খাত থেক কমকতা-
কমচারীেদর ৭৫ ভাগ বতন ও ভাতার অথ সহায়তা করা; অবসের যাওয়া পৗর কমকতা- কমচারীেদর
অবসর  িবধা  পিরেশাধ  িনি ত  করেত  ক ীয়  াচুইিট  তহিবল  গঠন  কের  সখােন  অথ  জমা  ও
িবিনেয়ােগর মাধ েম অবসর িবধার সম ার সমাধান করা; ভূিম উ য়ন কেরর ২ ভােগর পিরবেত ১০
ভাগ, জিম রিজি র ২ ভােগর পিরবেত ৪ ভাগ এবং িবআরিটএর িনবি ত গািড়র িফ থেক পৗরসভােক
একিট অংশ দান করা;  েত ক পৗর এলাকার মেধ  সরকােরর আেয়র িনধািরত অংেশর ৪০ ভাগ
পৗরসভােক দান ইত ািদ।

  যুগা র িরেপাট
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