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চ ােম  খােলর জিমেত সােড় িতন হাজার ব তল ভবনসহ নানা  অবকাঠােমা  গেড় উেঠেছ।  সেবা
১৬তলা  ভবন  পয  খােলর  জিমেত  িনমাণ  করা  হেয়েছ।  এর  মেধ  িব িবদ ালয়  ভবন,  আবািসক

  সালাহউি ন মা. রজা,
চ াম অিফস
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হােটলসহ িবিভ  ধরেনর াপনা ও ব ি  মািলকানাধীন ভবন রেয়েছ। ব তল ভবন েলার অিধকাংশই
সমােজর িবিভ  পযােয়র ভাবশালী ব ি বেগর বেল জানা গেছ।

চ াম মহানগরীর জলাব তা িনরসেনর জ  চ াম উ য়ন কতৃপে র (িসিডএ) ায় সােড় ৫ হাজার
কািট টাকার কে র আওতায় নগরীর ৩৬িট খােলর সীমানা িনধারণ করেত িগেয় ওই সব অৈবধ ব তল

ভবন ও াপনা পাওয়া যায়। ৯৭ দশিমক ৭ িকেলািমটার দেঘ র ৩৬িট খােলর মেধ  ইিতমেধ  ৩৪িট
খােলর সীমানা িনধারণ ও উে দ কাজ স ে র পেথ বেল জানােনা হেয়েছ। বািক িট পািকজা খাল ও
চে রী খােলর সিঠক লােকশান উ ার করা স ব হয়িন। গত জুলাই থেক িসিডএর ত াবধােন এ পয
একিট বসরকাির সােভ িত ােনর উেদ ােগ সােভ ও সীমানা িনধারেণর কাজ পিরচািলত হে ।

জানা  যায়,  সরকােরর িবএস জিরপ অ যায়ী  খাল েলার সীমানা  িচি ত  করা  হে ।  িসিডএর আইন
অ যায়ী খাল সংল  এলাকায় ভবন ও াপনা িনমাণ করেত হেল খােলর সীমানা থেক ১২ ফটু পয
জায়গা (বাপারল া ড) খািল রাখেত হয়। িসিডএ তার আইন অ যায়ী উে দ কায ম পিরচালনা করেল
স ে  আেরা কেয়ক হাজার ভবন ও াপনা উে দ করেত হেব। িসিডএর সংি  কমকতা জানান,

এমিনেত খােলর জায়গা উ ার করেত িগেয় তােদর ািহ অব া। পুেরা আইন মানেত গেল কিঠন অব ার
স খুীন হেত হেব। িসিডএ কতৃক গৃহীত নগরীর জলাব তা কে র মলূ বা বায়েনর দািয়ে  রেয়েছ
বাংলােদশ সনাবািহনী। এে ে  িসিডএ খােলর জ  জিম অিধ হণ ও উে েদর দািয়  পালন করেছ।

এিদেক নগরীর খােলর সীমানা উ াের িগেয় যসব ভবন ও াপনা পাওয়া যায় তার বিশর ভােগর নকশা
িসিডএ থেক অ েমািদত বেল দািব করা হে । সংি  ভবন মািলকেদর মেত িসিডএ থেক ান হেণর
সময় িসিডএ থেক কােনা আপি  করা হয়িন। িসিডএ তােদর দওয়া তথ  ও নকশা উপ াপেনর মাধ েম
অ েমাদন পেয়েছ। তাছাড়া একিট ভবন িনমাণ করেত কেয়ক বছর সময় লেগেছ। এর মেধ ও িসিডএর
সংি  এলাকার পিরদশক িকংবা অথরাইজড িবভাগ থেক কােনা আপি  আেসিন। িক  ভবন ও াপনা
িনমােণর ২০ থেক ৩০ বছর পর িসিডএ বলেছ খােলর জিমর ওপর াপনা িনমাণ করা হেয়েছ।

নগরীর গ া আবািসক এলাকার এক ভবন মািলক জানান, িসিট করেপােরশন থেক ৪ কাঠার ট িকেন
৯৩ সােল ভবন িনমাণ কেরিছ। িক  এখন বলা হে  ভবেনর অিধকাংশ খােলর জিমেত পেড়েছ। নগরীর
ফয়স লক এলাকায়  বাংলােদশ  টিলিভশন  চ াম  কে র পােশ  ইউিনভািসিট  অব  সােয়  অ া ড
টকেনালিজর (ইউএসিটিস) ১৬ তলা িবিশ  ভবন গয়না ছড়া খাল সংল  খাস জিমর ওপর িনমাণ করা

হেয়েছ।  িসিডএ  থেক জানােনা  হয়,  িসিডএর মা ার ান  অ যায়ী  ওই  জায়গা  খােলর মািট-বািল
সংর ণাগার িহেসেব ব বহূত িসলেটপ এর জ  রাখা হেয়েছ। নগরীর ব ক মাড় এলাকায় গেড় ওঠা
ব ল আেলািচত ি িময়ার িব িবদ ালেয়র ভবনিট  অিধকাংশ অংশ খােলর ওপর িনিমত। এিট িহজড়া
খােলর ওপর িনমাণ করা হেয়েছ।

িসিডএর উে দ কায েমর সে  জিড়ত এক কমকতা জানান,  এিট ভেঙ ফলার জ  িব িবদ ালয়
কতপৃ  সময় িনেয়েছ।  নগরীর িসিডএ আবািসক এলাকার স েুখ  িহজড়া  খাল  ঘেঁষ কােনা  কার
ইমারত িবিধমালা না মেন হায়াইেটন নামক আবািসক হােটল িনিমত হেয়েছ। এিট িহজড়া খােলর র
অংেশ িনিমত হেয়েছ। নগরীর আ াবাদ ফায়ার সািভস এলাকায় নািসর খাল সংল  লতান কেলািন
এলাকায় সাততলা িবিশ  জােবদ টাওয়ার িনিমত হেয়েছ। এিট ানীয় ওয়াড কাউি লেরর মািলকানাধীন
বেল িসিডএ থেক জানা যায়। এই ব তল ভবেনর বশ িকছু অংশ খােলর জায়গায় পেড়েছ বেল জানা
গেছ।

১৯৯৫ সােল চ াম মহানগরীর জ  িসিডএ কতৃক য মা ার ান িনমাণ করা হেয়িছল তা এ পয
অ সরণ না করায় অৈবধ ভবন ও াপনা য ত  গেড় উেঠেছ। িবেশষ কের মা ার ােন নগরীর নতনু
খাল িনমাণ এবং পুেরােনা খাল েলার কাথায় কীভােব সং ার করেত হেব তা  উে খ িছল। সংি
নগর পিরক নািবদেদর মেত মা ার ান অ যায়ী িসিডএ নকশা অ েমাদনসহ সািবক কমকা  চালােল
নগরীেত যমন অপিরকি ত াপনা িনিমত হেতা না। একইভােব নগরীর জলাব তাও ভয়াবহ প লাভ
করত না।

িসিডএর জলাব তা িনরসন কে র পিরচালক িনবাহী  েকৗশলী আহমদ মঈ ি ন জানান,  সীমানা
িচি ত খালসমেূহর পােশ সীমানা াচীর িনমাণ করা গেল নগরীর ৮০ শতাংশ জলাব তা িনরসন হেব।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

অপরিদেক নগরীর অভ ের থাকা ছােটা ছােটা নালা-নদমাসমহূ পির ার থাকেল অভ রীণ পািনসমহূ
সহেজ খােল িগেয় পড়েত পারেল নগরবাসী জলাব তা থেক রহাই পােব।

চ াম উ য়ন কতৃপে র ধান নগর পিরক নািবদ েকৗশলী শািহ ল ইসলাম খান বেলন, খােলর
জিমেত বা খােলর পােশ ভবন িনমাণকারীরা অিধকাংশ ে  িমথ া তথ  িদেয় নকশা অ েমাদন িনেয়েছ।
আবার অেনেক নকশা বিহভূত ভবন িনমাণ কেরেছ। িতিন ীকার কের বেলন, অেনক ে  িসিডএ কতৃক
জিমর দিললপ  যাচাই করার ে  তােদর সীমাব তা রেয়েছ।
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