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নাগররক সেপ্টে স াটার হপ্টেন সরারহঙ্গারা 

উপ্টেগ ইরের, সেশ জুপ্টে েতককতা, েরেতপ্টের রিরুপ্টে স ৌেোরর মামলার রেোন্ত ৪৬ সরারহঙ্গা স াটার 

শনাক্ত, ডিলমুররং রনি কাচন অর প্টের এক কম কচারী েরেত সরারহঙ্গারা রির ন্ন সকৌশপ্টল স াটার হওয়ার অপপ্টচষ্টা 

অব্যাহত সরপ্টেপ্টে :ইরে েরচি 

োইদুর রহমান 

নানা সকৌশপ্টল স াটার তারলকায় অন্তর্ভ কক্ত হপ্টে সরারহঙ্গারা। একপ্টেরির অোধু কম ককতকা-কম কচারী ও প্র ািশালী েনপ্ররতরনরিপ্টের 

স াগোেপ্টশ স াটার হপ্টে তারা। সরারহঙ্গাপ্টের স াটার করপ্টত চট্টগ্রাম অঞ্চপ্টলর শরক্তশালী রেরিপ্টকট েরেত রপ্টয়প্টে িপ্টল তথ্য 

সপপ্টয়প্টে রনি কাচন করমশন (ইরে)। সিপপ্টরায়া রেরিপ্টকটটি সরারহঙ্গাপ্টের আত্মীয় পররচপ্টয় স্থানীয়রা শনাক্ত করপ্টেন। েমা রেপ্টেন স্থানীয় 

সচয়ারম্যাপ্টনর নাগররকত্ব োটি কর প্টকট। েনপ্ররতরনরিরা তাপ্টের প্রকৃত নাগররপ্টকর স্বীকৃরত সেওয়ার কারপ্টি অপ্টনক সেপ্টে সরারহঙ্গাপ্টের 

রচরিত করা কঠিন হপ্টয় পেপ্টে স াটার কা কক্রম েংরিষ্টপ্টের।                স াটাপ্টরর তথ্য েংিরলত চট্টগ্রাম সেলা রনি কাচন কা কালয় 

সেপ্টক সিশ কপ্টয়কটি ল্যাপটপ সোয়া  াওয়ার ঘটনায় সতালপাে সৃরষ্ট হপ্টয়প্টে। ইরতমপ্টে এ িরপ্টনর ৪৬ েন সরারহঙ্গা স াটারপ্টক 

শনাক্ত কপ্টরপ্টে ইরে। এমতািস্থায় েরেপ্টয় পো সরারহঙ্গারা  াপ্টত স াটার হালনাগাে কা কক্রপ্টম অন্তর্ভ কক্ত না হপ্টত পাপ্টর, সে েন্য চট্টগ্রাম 

রি াগীয় করমশনার, রিপ্টশষ করমটিেহ োরা সেপ্টশর আঞ্চরলক, সেলা ও উপপ্টেলা িা োনা রনি কাচন অর প্টে েতককতা োরর কপ্টর রচঠি 

পাঠিপ্টয়প্টে ইরে। উরেগ্ন ইরে েরুরর বিঠক কপ্টর েংরিষ্টপ্টের পাঠাপ্টনা রচঠিপ্টত সরারহঙ্গারা স ন স াটার রহপ্টেপ্টি রনিরিত হপ্টত না পাপ্টর, 

সে রিষপ্টয় েংরিষ্ট েিাইপ্টক েপ্টি কাচ্চ েতকক দৃরষ্ট রাোর রনপ্টে কশ রেপ্টয়প্টে। 

সরারহঙ্গাপ্টের স াটার করা িা োতীয় পররচয়পে সেওয়ার েপ্টঙ্গ রনি কাচন করমশপ্টনর সকাপ্টনা কম ককতকা-কম কচারী েরেত আপ্টে িপ্টল মপ্টন 

কপ্টরন না রনি কাচন করমশনার করিতা োনম। সুরন করেষ্ট তথ্য-প্রমািেহ অর প্ট াগ সপপ্টল রনি কাচন করমশন আইনানুগ ব্যিস্থা সনপ্টি িপ্টল 

োরনপ্টয়প্টেন রতরন। তপ্টি চট্টগ্রাপ্টমর ডিলমুররং উপপ্টেলা রনি কাচন অর প্টের রপয়ন েয়নাল আপ্টিরেনপ্টক সরারহঙ্গাপ্টের স াটার করার 

েপ্টঙ্গ েরেত োকার প্রমাি সপপ্টয়প্টে করমশন। 

োরা সেপ্টশ েতককতা োরর-েংক্রান্ত ইরে েরচি সমা. আলমগীর স্বােররত এক রচঠিপ্টত িলা হপ্টয়প্টে, োরা সেপ্টশ রনি কাচন করমশন 

সঘারষত স াটার তারলকা হালনাগাে কা কক্রম ২০ নপ্ট ম্বর সশষ হপ্টি। রনিিন কা কক্রপ্টম সরারহঙ্গা অধুুরষত এলাকােমূপ্টহ সরারহঙ্গারা 

 াপ্টত স াটার রহপ্টেপ্টি রনিরিত হপ্টত না পাপ্টর, সে রিষপ্টয় ইরে েপ্টি কাচ্চ েতককতা অিলম্বন কপ্টরপ্টে। হালনাগাে কা কক্রম ে ল করপ্টত 

কক্সিাোর, চট্টগ্রাম, িান্দরিান ও রাঙ্গামাটি সেলার ৩২টি উপপ্টেলাপ্টক ‘রিপ্টশষ এলাকা’ সঘাষিা করা হপ্টয়প্টে। এেি এলাকায় 

উপপ্টেলা রনি কাহী অর োপ্টরর সনতৃপ্টত্ব ১৫ েেস্যরিরশষ্ট রিপ্টশষ করমটি গঠন করা হপ্টয়প্টে। তবু সরারহঙ্গারা রির ন্ন সকৌশপ্টল স াটার 

হওয়ার েন্য নানা রকম অপপ্টচষ্টা অব্যাহত সরপ্টেপ্টে। তাপ্টের এই অপপ্টচষ্টা রনবৃত্ত করার েন্য করমশন েিার োরি কক েহপ্ট ারগতা 

কামনা কপ্টরপ্টে। গত বৃহস্পরতিার চট্টগ্রাম রি াগীয় করমশনারপ্টক এ ব্যাপাপ্টর রচঠি পাঠান ইরে েরচি। 

অনুরূপ াপ্টি ইরের উপেরচি সমা. আব্দুল হারলম োন স্বােররত এক রচঠিপ্টত রিপ্টশষ করমটির উপ্টেপ্টশ িলা হপ্টয়প্টে, সরারহঙ্গাপ্টের 

স াটার হওয়ার রিষপ্টয় কাপ্টরা সকাপ্টনা রকম েংরিষ্টতা পাওয়া সগপ্টল এিং তেপ্টন্ত তা প্রমারিত হপ্টল েংরিষ্ট কম ককতকা-কম কচারীর 

রিরুপ্টে রি াগীয় ব্যিস্থা ও আইনানুগ স ৌেোরর মামলা করা হপ্টি। এোো সরারহঙ্গাপ্টের স াটার করার রিষপ্টয়  রে সকাপ্টনা ব্যরক্ত িা 

ব্যরক্তিগ ক তাপ্টের েহপ্ট ারগতা অেিা রমথ্যা তথ্য প্রোন অেিা রমথ্যা কাগেপে েরিরাহ কপ্টরন, সে সেপ্টে েংরিষ্টপ্টের রিরুপ্টেও 

স ৌেোরর মামলা করা হপ্টি। 

প্রেঙ্গত, ২০০৯ োল সেপ্টক সরারহঙ্গা িেিােকারী এলাকাগুপ্টলাপ্টক রিপ্টশষ এলাকা রহপ্টেপ্টি রচরিত কপ্টর, রিপ্টশষ  রম ও করমটির 

মােপ্টম স াটার কপ্টর আেপ্টে ইরে। রিপ্টশষ করমটি অনুপ্টমােন না করপ্টল ঐ েি এলাকায় কাউপ্টক স াটার করা হয় না। তার পপ্টরও 

প্ররতিারই সরারহঙ্গাপ্টের স াটার রহপ্টেপ্টি অন্তর্ভ করক্তর অর প্ট াগ পাওয়া  াপ্টে। তাপ্টের স াটার করপ্টত মূলত স্থানীয় েনপ্ররতরনরিরাই 



েহপ্ট ারগতা করপ্টেন িপ্টল অর প্ট াগ রপ্টয়প্টে। এর আপ্টগ প্রেম হালনাগাপ্টে েীমান্তিততী  রির ন্ন উপপ্টেলার ৫০ হাোর সরারহঙ্গা 

স াটারপ্টক শনাক্ত করা হয়। পরিততী কাপ্টল উপযুক্ত তথ্য-প্রমাপ্টির পর ৪২ হাোর সরারহঙ্গা স াটাপ্টরর রনিিন িারতল করা হয়। ২০১২ 

োপ্টলও কপ্টয়কটি এলাকায় সরারহঙ্গা ও অবিি নাগররপ্টকর অর প্ট াপ্টগ ১৭ হাোর সরারহঙ্গাপ্টক স াটার তারলকা সেপ্টক িাে সেয় 

করমশন। 

েংরিষ্ট সূপ্টে োনা সগপ্টে, এেন ইরের সঘারষত ৩২টি রিপ্টশষ উপপ্টেলার িাইপ্টর রগপ্টয় স াটার হপ্টে সরারহঙ্গারা। এ সেপ্টে তাপ্টের 

শনাক্ত করা কঠিন হপ্টয়  াপ্টে। সকননা, এ সেপ্টে সরারহঙ্গারা প্রকৃত িাংলাপ্টেরশ পররচয় রেপ্টয় স াটার হপ্টে। প্রকৃত নাগররপ্টকর মপ্টতা 

স্থানীয় ইউরপ সচয়ারম্যান সেপ্টক নাগররক েনে ও েন্ম েনে েংগ্রহ করপ্টে তারা। এই েন্ম েনে রেপ্টয় পােপ্টপাট কও বতরর করপ্টে 

সরারহঙ্গারা।  রেও িাংলাপ্টেপ্টশ অিরস্থত ১১ লাে ২২ হাোর সরারহঙ্গার র ঙ্গার রপ্রন্ট েংিরলত ডাটাপ্টিে বতরর করা হপ্টয়প্টে। 

ডাটাপ্টিপ্টের িাইপ্টর অরনিরিত েরেপ্টয় োকা সরারহঙ্গাপ্টের শনাক্ত করা কষ্টোে িপ্টল মপ্টন করপ্টেন েংরিষ্টরা। 

এ রিষপ্টয় োতীয় পররচয় রনিিন অনুরি াপ্টগর পররচালক (অপাপ্টরশন) আিদুল িাপ্টতন ইপ্টত্ত াকপ্টক িপ্টলন, ‘সরারহঙ্গারা  াপ্টত 

স াটার হপ্টত না পাপ্টর, সে রিষপ্টয় েতককতা োরর করা হপ্টয়প্টে। আমরা এেন সরারহঙ্গা শনাক্ত করপ্টত দুটি ডাটাপ্টিে ব্যিহার কররে। 

প্রেমত, নতুন কপ্টর  ারাই স াটার হপ্টে, তারা সরারহঙ্গা রক না, তা শনাক্ত করপ্টত ১১ লাে ২২ হাোর রনিরিত সরারহঙ্গার ডাটা সচক 

করা হপ্টে। সেোপ্টন সরারহঙ্গা রহোপ্টি সনা ম্যারচং এপ্টল পরিততী প্টত ইরের োপ্টে ১০ সকাটি ডাটাপ্টিে সচক কপ্টর সনা ম্যারচং এপ্টলই 

সকিল স াটার রহপ্টেপ্টি সকন্দ্রীয় ো কাপ্টর অন্তর্ভ কক্ত করা হপ্টে। 

এরেপ্টক স াটার তারলকায় স  ৪৬ েন সরারহঙ্গাপ্টক রচরিত করা হপ্টয়প্টে, তাপ্টের োতীয় পররচয়পে (এনআইরড) ো কাপ্টর ব্লক কপ্টরপ্টে 

ইরে। স াটার তারলকায় সরারহঙ্গা সঠকাপ্টত তাত্ক্েরিক াপ্টি ৫১৮টি োনা ও উপপ্টেলা অর প্টের ো কাপ্টরর পােওয়াড ক ও সকাড নম্বর 

পররিতকন করা হপ্টয়প্টে। পাশাপারশ নতুন কপ্টর আপ্টরা সরারহঙ্গাপ্টের নাম ঢুকপ্টত পাপ্টর এমন আশঙ্কায় ৩ সেপ্টক ৯ সেপ্টেম্বর প কন্ত 

ো কাপ্টর নতুন স াটারপ্টের তথ্য আপপ্টলাড করার কা কক্রম পুপ্টরাপুরর িি রাো হয়। 

েম্প্ররত সরারহঙ্গা নারী লারক আটপ্টকর পর সরারহঙ্গাপ্টের স াটার হওয়ার তথ্য সিররপ্টয় আপ্টে। চট্টগ্রাপ্টমর একটি োনা রনি কাচন 

অর প্টের তেপ্টন্ত এক এলাকার  রপ্টম অন্তত ১৪টি োনায় সরারহঙ্গাপ্টের স াটার হওয়ার তথ্য পাওয়া সগপ্টে। ঐ ঘটনায় ইরের একেন 

উপেরচপ্টির সনতৃপ্টত্ব তেন্ত করমটি করা হপ্টয়প্টে। রনয়মিরহর্ভ কত াপ্টি একই এলাকার একটি স াটার িইপ্টয়র ৭৪টি রনিিন  রপ্টমর 

মােপ্টম অন্তত ৬ সেলার ১৪টি োনা রনি কাচন অর ে সেপ্টক সরারহঙ্গাপ্টের স াটার করা হপ্টয়প্টে। একই নম্বপ্টর একারিক ব্যরক্ত স াটার 

হপ্টয়প্টে। স েি োনায় এেি  রম ব্যিহার করা হপ্টয়প্টে, সেগুপ্টলা হপ্টে চট্টগ্রাপ্টমর সকাপ্টতায়ারল, ডিলমুররং, পঁচলাইশ, চান্দগঁও, 

পাহােতলী, োতকারনয়া, চন্দনাইশ ও রাঙ্গুরনয়া। সনায়াোলীর সেনিাগ, কক্সিাোর েের ও সটকনা , রাঙ্গামাটির লংগদু, িান্দরিান 

সেলার নাইেুংেরে ও লক্ষ্মীপুপ্টরর কমলনগর। 

ইরের অরতররক্ত েরচি সমা. সমােপ্টলছুর রহমান িপ্টলন, ‘চট্টগ্রাপ্টমর ডিলমুরর উপপ্টেলা রনি কাচন অর প্টের একেন রপয়ন েয়নাল 

আপ্টিরেন সরারহঙ্গাপ্টের স াটার তারলকায় অন্তর্ভ করক্তর অপপ্টচষ্টায় েরেত রেপ্টলন িপ্টল প্রােরমক তেপ্টন্ত এপ্টেপ্টে। তার রিরুপ্টে আমরা 

স ৌেোরর মামলা সেওয়া এিং রি াগীয় মামলার ব্যিস্থা রনরে। অন্য সকউ েরেত আপ্টে রক না, সেটাও আমরা সেেরে। স াটার 

করপ্টত পাপ্টররন, আইরড রেপ্টত পাপ্টররন, এপ্টটম্প রনপ্টয়প্টে, সে েন্য ব্যিস্থা সনওয়া হপ্টি। সকাপ্টনা মপ্টতই  াপ্টত আইরড কাড ক না পায়, সে 

েন্য েতককতামূলক ব্যিস্থা রনরে। তারা স াটার হপ্টত পারপ্টি না।’ 

 


