
PRINT

৪ কািট টাকার সইুিমংপুেল সাতঁার কবল এক িদন
িনমােণর পর চার বছর ধের পিরত

১১ ঘ া আেগ

আব াহ আল মামনু, চ াম

ইট-পাথেরর দয়ােল বি  শ ের িশ -িকেশারেদর সাঁতার শখােত চার কািট টাকা ব েয় সইুিমংপুল িনমাণ

কেরিছল চ াম িসিট করেপােরশন। নগেরর পাঁচলাইশ আবািসক এলাকার জািতসংঘ পােক িনিমত

সইুিমংপুলিটেত মা  একিদেনর জন  সাঁতার িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়িছল। এরপর চার বছর ধের

পিরত  অব ায় পেড় আেছ এিট। এ ছাড়া িসিট করেপােরশেনর অধীন নগেরর অন তম উ ু  পিরসর

জািতসংঘ পাকিটও পিরত  অব ায় পেড় আেছ। এিটেক কন এভােব ফেল রাখা হেয়েছ, তা িনেয় কােনা
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স র মেলিন িসিট করেপােরশেনর কমকতােদর কােছ। তেব নগর পিরক নািবদরা বলেছন, জািতসংঘ পাক

ও সইুিমংপুলিট অিবলে  চালু করা েয়াজন।

িসিট করেপােরশন সূ  জানায়, ২০১২ সােল জািতসংঘ পােকর একাংেশ এক একর জায়গার ওপর সইুিমংপুল ও

িজমেনিশয়াম িনমােণর উেদ াগ নয় সােবক ময়র এম মনজরু আলম। ওই বছেরর িডেস ের িনমাণকাজ 

হয়। ২০১৫ সােলর জেুন িনমাণ শেষ িসিট করেপােরশনেক বুিঝেয় দয় িঠকাদাির িত ান। িনিমত িট

সইুিমংপুেলর িতিটর দঘ  ১২০ ফুট,  ৫০ ফটু। একিটর গভীরতা আট ফুট, অন িটর সােড় আট ফটু। সাত

হাজার বগফটু জায়গার ওপর িনমাণ করা হেয়েছ িজমেনিশয়াম ভবনিট। উেদ াগ িনেলও ময়াদ শষ হেয় যাওয়া

সইুিমংপুলিট উে াধন কের যেত পােরনিন এম মনজরু আলম।

২০১৫ সােলর ২৬ জলুাই চ াম িসিট করেপােরশেনর ময়র িহেসেব দািয়  নন আ জ ম নািছর উ ীন।

অপিরকি তভােব সইুিমংপুলিট িনমাণ করা হেয়েছ অিভেযাগ তুেল ২০১৬ সােল জািতসংঘ পাকেক এিলট পাক

িলিমেটড নােম একিট বসরকাির িত ানেক ২৫ বছেরর জন  ইজারা দওয়ার উেদ াগ িনেয়িছেলন িতিন।

িত ানিট সখােন কিমউিনিট স ার ও অিতিথ হাউসসহ িবিভ  বািণিজ ক াপনা িনমােণর পিরক না

িনেয়িছল। িসিট ময়েরর এই বািণিজ ক উেদ াগ তৎকালীন গহৃায়ন ও গণপূতম ী মাশাররফ হােসন এবং

পাচঁলাইশ আবািসক সিমিতর বাধার মেুখ পেড় আর বা বায়ন হয়িন। পােকর মািলকানা িনেয়ও সরকাির ই

সং া গণপূত িবভাগ ও িসিট করেপােরশন ে   জিড়েয় পেড়। পের জািতসংঘ পােক ১২ কািট টাকার ক

নয় গণপূত অিধদ র। িসিট করেপােরশেনর বাধার মেুখও তাও করেত পােরিন তারা। চার কািট টাকা ব েয়

িনমাণাধীন সইুিমংপুলিটেত ২০১৭ সােলর ৬ ম একিদেনর জন  সাতঁার িতেযািগতার আেয়াজন কেরিছল

চ াম জলা ীড়া সং া। এখন জািতসংঘ পাক, সইুিমংপুল ও িজমেনিশয়াম ভবনিট পিরত  অব ায় পেড়

আেছ।

এ সে  চ াম িসিট করেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা মা. সামসেু াহা বেলন, 'সইুিমংপুল ও

িজমেনিশয়ামিট কন ব বহার হে  না, তা জানা নই। যখন ক িট বা বায়ন হেয়েছ তখন আিম দািয়ে

িছলাম না। েনিছ পাকিটর উ য়েন ময়র একিট ক  িনেয়িছেলন। ানীয় লাকজেনর িবেরািধতার কারেণ

ক িট আর বা বায়ন হয়িন। এরপর থেক এিট পিরত  অব ায় পেড় আেছ। তেব জািতসংঘ পাকসহ

িতনিট জায়গায় পিরকি তভােব দৃি ন ন করার জন  াক িব িবদ ালেয়র একিট ইনি িটউটেক দািয়  দওয়া

হেয়েছ। তােদর পিরক না হােত পেল জািতসংঘ পােকর ব াপাের িস া  নওয়া হেব।'

িসিট করেপােরশন সূ  জানায়, লালদীিঘ এবং লালদীিঘ পাক ও মাঠ, আ াবাদ ডবা ও জািতসংঘ পাকেক িঘের

পিরকি তভােব দৃি ন েনর পিরক না করেত বসরকাির াক িব িবদ ালেয়র গেবষণা িত ান ' স ার ফর

ইন িুসভ আিকেটকচার অ া  আরবািনজম' ক দািয়  দওয়া হেয়েছ। তােদর পিরক না অনুযায়ী এ িতনিট

উ ু  পিরসের ক  বা বায়ন করেব চ াম িসিট করেপােরশন।
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চ াম নগের িসিট করেপােরশন পিরচািলত িতনিট উ ু  উদ ােনর মেধ  লালদীিঘ ও লালদীিঘ পাক চালু

রেয়েছ। অন  িটর মেধ  জািতসংঘ পাক ায় পিরত  এবং ই ন র গেটর িব ব উদ ােন সৗ যবধেনর

কাজ চলেছ।

এ সে  বাংলােদশ ানাস ইনি িটউেটর (িবআইিপ) চ াম চ া ােরর সােবক সাধারণ স াদক পিত মা.
আবু ঈসা আনছারী বেলন, 'পাচঁলাইশ আবািসেকর মেতা জনব ল এলাকায় অবি ত নগেরর একিট পূণ

উদ ান পিরত  অব ায় পেড় থাকা কােনাভােব কাম  নয়। এ নগের এমিনেত খালা জায়গার অভাব। এর

মেধ  য -একিট আেছ তাও যিদ অয -অবেহলায় পেড় থােক তাহেল মানুষ উ ু  পিরসের াস নেব

কাথায়? অিবলে  জািতসংঘ পাকিট ব বহার উপেযাগী কের সাধারণ মানুেষর জন  খুেল দওয়া েয়াজন।

যথাযথভােব সংর ণ করা দরকার এিট।'
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