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ইউ.এম.িস জুট িমল েমঘনা নদী সংলগ্ন কেলানীিট সরকারীভােব ২০১৩
সােল সম্পূর্ন বন্ধ কের েদয়া হয়। সরকাির কর্মচারীেদর জন্য এ
সরকাির কেলািনিট বরাদ্দ িছল। ১৯৫০-এর দশেক িনর্িমত কেলািনর রুিটন
েমরামত ও সংস্কার না করায় বসবােসর অেযাগ্য হেয় পেড়িছল। বর্তমােন
কেলািনিটর অবস্থা খুবই খারাপ। বড় েখলার মাঠ, েখালােমলা পিরেবশ
নরিসংদীর ইউ.এম.িস জুট িমল েমঘনা নদীর সংলগ্ন অবস্িথিতর কারেণ এ
কেলািনিট এক সময় নরিসংদীর অন্যতম সুন্দর ও পিরেবশবান্ধব আবািসক
এলাকা িছল। তখন নরিসংদীর এ কেলািনেত একটা ফ্ল্যাট বরাদ্দ পাওয়া
সরকাির কর্মচারীেদর কােছ েসৗভাগ্য বেল িবেবিচত হেতা। পািকস্তান
আমেল এসব কেলািনর রক্ষণােবক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বসহকাের করা হেতা।
স্বাধীনতার পরও িকছুকাল েমরামত ও রক্ষণােবক্ষণ হেয়েছ। িকন্তু
পরবর্তী সমেয় পর্যাপ্ত বরাদ্দ না েদয়ায় কেলািনর েমরামত ও
রক্ষণােবক্ষণ কাজ করা হয় না বলেলই চেল। সংস্কােরর অভােব কেলািট
এখন বসবােসর অেযাগ্যই হয়িন, পিরত্যক্ত ও েঘাষণা করা হেয়েছ।
আেগ জানালার কাচ েভেঙ েগেল বা বাথরুম-ইেলকট্িরক িফিটংস ইত্যািদ
নষ্ট হেল স্থানীয় কর্তৃপক্ষেদর অিভেযাগ করেল অিবলম্েব পুনঃস্থাপন
করা হেতা। িকন্তু এখন অিভেযাগ করেল েকােনা কাজ হয় না। িনেজেদর
গরেজই পয়সা খরচ কের তা েমরামত করেত হয়। আেগ প্রিত বছর িবল্িডংেয়র
েভতর ও বাইের চুনকাম করা হেতা। িকন্তু এখন েশষ চুনকাম কেব করা
হেয়েছ, তা কারও মেন েনই! কর্তৃপক্েষর যথাযথ নজরদাির না থাকায়
ইউ.এম.িস জুট িমল সংলগ্ন েমঘনা নদীর তীর সংলগ্ন কেলািনিট েবদখল
হেয় েগেছ। পিরত্যক্ত েঘাষনা করার পেরও এ কেলানীেত ইউ.এম.িসর
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শ্রিমক েনতাসহ এক শ্েরনীর দালালরা অৈবধভােব
ভাড়া িদচ্েছন। কেলানীর িবিভন্ন কক্েষ সন্ত্রাসী প্রকৃিতর
েলাকজনেদর ভাড়া িদেয় একিট িবেশষ মহল েমাটা অর্থ হািতেয় িনচ্েছ।
েকাথাও যুবকেদর ক্লাব ঘর ৈতির করা হেয়েছ। অেনেকই ফ্ল্যােটর সামেন
ও েপছেন অৈবধ ঘর তুেল ভাড়া িদেয় টুপাইস কামাচ্েছন। অেনেক সাবেলট
িদেয় কেলািনর জনসংখ্যা বৃদ্িধ কেরেছন।

েযখােন-েসখােন অপিরকল্িপতভােব বৃক্ষেরাপণ ও বাগােনর নােম জঙ্গল
ৈতির কের িশশুেদর েখলাধুলার পথ বন্ধ করা হেয়েছ। সরকাির কেলািনর
এই েবহাল দশা েদেশর ব্যাপক উন্নয়ন দািবর সঙ্েগ সঙ্গিতপূর্ণ নয়।
তাই অিবলম্েব সরকাির কেলািনগুেলা সংস্কার করা দরকার। এলাকার
জনসাধারেনর দািব অিবলম্েব কেলািনর আমূল সংস্কার কাজ শুরু করেত
হেব। কেলািনর েভতের নকশাবিহর্ভূত সব অৈবধ স্থাপনা উচ্েছদ করেত
কর্তৃপক্েষর সেচতন দৃষ্িট দরকার। কেলানী সংলগ্ন েখলার মাঠ
সংরক্ষণ করাসহ িশশুেদর জন্য ৈতির করা পার্েকর যথাযথ দৃষ্িট
েনওয়াও দরকার। ইউ.এম.িস জুট িমল এলাকার এক েদাকানদার বেলন,
কেলািনেত অৈবধভােব ভাড়া েদওয়ার েয অিনয়ম-দুর্নীিত চলেছ, তা বন্ধ
হওয়া দরকার। যারা সরকােরর গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব পালন করেছন, এসব
অিনয়ম-দুর্নীিতেত
তােদর
প্রত্যক্ষভােব
জিড়ত
থাকার
িবষয়িট
ন্যাক্কারজনক, এিট সরকার ও একিট েদেশর ভাবমূর্িত চরমভােব ক্ষুন্ন
কের।
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