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েকল্প ক্ষনভযরতা কক্ষেরয় রাজস্ব আহরণ বাডারত ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বযাক্ষরস্টার মশখ তা্রির ক্ষনরদযশ 
 

-------------------------------------------- 

 

েকল্প ক্ষনভযরতা কক্ষেরয় রাজস্ব আহরণ বাডারত রাজস্ব আদারয়র িারে িম্পকৃ্ত কে যকতযা-

কে যর্ারীরদররক কাজ করার ক্ষনরদযশনা ক্ষদরয়রেন ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ যাররশরনর মেয়র বযাক্ষরস্টার 

মশখ ফজরল নূর তা্ি।  



আজ (েঙ্গলবার) দু্ুরর নগর ভবরনর মেয়র হাক্ষনফ অক্ষিিক্ষরয়ারে ক্ষিটি কর্ যাররশরনর রাজস্ব 

ক্ষবভারগর িকল স্তররর কে যকতযা-কে যর্ারীরদর ক্ষনরয় আরয়াজজত "রাজস্ব িরেলন" এ ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র 

বযাক্ষরস্টার মশখ তা্ি এই ক্ষনরদযশনা মদন। 
 

ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বযাক্ষরস্টার মশখ তা্ি বরলন, "আেরা ্রূব য অরনক ক্ষকেুই ্াক্ষর ক্ষন। অরনক 

িীোবদ্ধতার েরযযই আেরা ক্ষেলাে কারণ আেরা রাজস্ব আহরণ কররত ্াক্ষর ক্ষন। আোরদররক 

িরকাররর েুখার্িী হরত হরয়রে। আোরদররক েকল্প ক্ষনভযর র্লরত হরয়রে। আেরা েকল্প জো 

মদয়, তার্র িরকার আোরদররক অে য মদয় এবং তার্র অে য োড মদওয়া হয়। তার্র আেরা কাজ 

কক্ষর। এই েকল্প ক্ষনভযরতা আোরদর কোরত হরব। ক্ষনজিগব িিেতা বাডারত হরব, স্বয়ংিম্পূণ য হরত 

হরব। এজনয আোরদররক অবশযই রাজস্ব আহরণ বজৃদ্ধ কররত হরব।" 

 

ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বযাক্ষরস্টার মশখ তা্ি এ েিরঙ্গ আরও বরলন, "আ্নারা উ্লক্ষি করররেন মর্, 

আোরদর মেি লাইরিন্স এর িংখযা োত্র ২ লি ১৮ হাজার। এিা ্র্ যাি নয়, অেতুল। এর বাইরর 

বযা্ক িংখযক োনুষ আোরদর শহরর বযবিা কররে ক্ষকন্তু আোরদর কররর আওতায় আরিক্ষন। 

িুতারাং তারদররক কররর আওতায় আনরত হরব। মতেক্ষন ম্ৌর কররর (মহাজডং িযাক্স) িংখযা োত্র ১ 

লি ৮৩ হাজার। এই িংখযািা অরনক ্ূরব যর েরন হরে। এ িংখযািা অরনক বজৃদ্ধ ্ারব। িুতরাং 

মহাজডং িযারক্সর জনয িারড ৩০০ মকাটি িাকা এবং মেি লাইরিরন্সর জনয ২০০ মকাটি িাকার মর্ 

লিযোত্রা আেরা ক্ষদরয়ক্ষে, মিটি আদায়রর্াগয। আেরা িবাই ক্ষেরল ঐকবদ্ধ হরয় িুষগঠুভারব র্ক্ষদ কাজ 

কক্ষর তরব মিটি শতভাগ আদায় করা িম্ভব।" 

 

রাজস্ব আহররণর নতুন লিযোত্রা এেন মকান অিম্ভব লিযোত্রা নয় উরেখ করর ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র 

বযাক্ষরস্টার মশখ তা্ি বরলন, "আেরা মর্িা বজিত হজে, মিিাই আেরা আদায় কররত র্াজে। 

আোরদর মর্িা ো্য আেরা মিিাই আদায় কররত র্াজে। মিখারন আোরদর ক্ষবদযোন মলাকবল 

ক্ষদরয়ই মিিা আদায় করা িম্ভব। তার্রও আ্নারা মর্ দাক্ষব-দাওয়া ক্ষদরয়ক্ষেরলন, মিুরলা আেরা 

ুরুত্ব িহকারর ক্ষবরবর্না করক্ষে। আ্নারদর ্রদান্নক্ষত ্ব য মশষ। িােরনর বের আবারও ্রদান্নক্ষত 

্ব য করব। এোডাও আোরদর জনবরলর মর্ িঙ্কি ররয়রে, অবকাঠারোগত মর্ দুব যলতা ররয়রে মিিাও 

আেরা ্ূরণ করব। ক্ষকন্তু আোর রাজস্ব আদারয়র লিযোত্রা ্ূরণ করর ক্ষদরত হরব।"  

 

এ িেয় ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বযাক্ষরস্টার মশখ তা্ি উ্ক্ষিত কে যকতযা-কে যর্ারীরদর েক্ষত িতকযবাণী 

উচ্চারণ করর বরলন, "আক্ষে দুরের দেন, ক্ষশরের লালরন ক্ষবশ্বাি কক্ষর। মর্ ভারলা কররব, মর্ িংিারক 

আ্ন েরন করর কাজ কররব, তারক অবশযই ্ুরসৃ্কত করা হরব। তারক েরণাদনা মদওয়া হরব। ক্ষকন্তু 

মর্ অনযায় কররব, োনুষরক হয়রাক্ষন কররব, তার ক্ষবরুরদ্ধ র্োর্ে বযবিা মনওয়া হরব - মিিা আ্নারা 

ক্ষনশ্চয়ই লিয করররেন।" 

 

রাজস্ব আহরণরক োনব শরীররর রক্ত িিালরনর িারে তুলনা করর ক্ষিএিএিক্ষি মেয়র বযাক্ষরস্টার 

মশখ তা্ি বরলন, "আেরা র্ত মবক্ষশ রাজস্ব আহরণ কররত ্ারব তত মবক্ষশ নাগক্ষরক মিবা বজৃদ্ধ 

কররত ্ারব। একইিারে আ্নারদর িুরর্াগ-িুক্ষবযা বরলন বা কারজর ্ক্ষররবশ বরলন বা োন-িোন 

- - র্াই বরলন বরলন না মকন, িবই বজৃদ্ধ ্ারব।" 

 

ক্ষিএিক্ষিক্ষি মেয়র বযাক্ষরস্টার মশখ তা্ি এ িেয় রাজস্ব িংক্রান্ত তেয হালনাগাদ করার জনয 

কে যকতযা-কে যর্ারীরদররক ক্ষনরদযশনা মদন।  
 



কর্ যাররশরনর েযান রাজস্ব কে যকতযা আক্ষরফুল হরকর িিালনায় আজরকর এই রাজস্ব িরেলরন 

কর্ যাররশরনর েযান ক্ষনব যাহী কে যকতযা এ ক্ষব এে আক্ষেন উোহ নুরী ও িক্ষর্ব আকরােজু্জাোন বক্তবয 

রারখন। 
 

এ িেয় অনযারনযর েরযয আিক্ষলক ক্ষনব যাহী কে যকতযাবনৃ্দ, ক্ষিএিক্ষিক্ষির কি কে যকতযা, উ্-কর 

কে যকতযা, মরক্ষভক্ষনউ িু্ারভাইজার, লাইরিন্স িু্ারভাইজার, বাজার িু্ারভাইজার ও মরন্ট 

অযাক্ষিস্টযান্টবনৃ্দ উ্ক্ষিত ক্ষেরলন। 
 

 

 


