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কলকাতা প ৌরনিগম 
 
কলকাতায় ইংরেজ বসতত স্থাতিত হয় ১৬৯০ সারল। এেিে থেরকই এই অঞ্চরল দ্রুত নগোয়ণ শুরু হয়। তরব প্রেমতিরক কলকাতায় 

থকানও থিৌে প্রশাসতনক বযবস্থা গর়ে ওরেতন। তবচােকাজ সম্পািরনে উরেরশয ১৭২৬ সারল প্রেম োজকীয় সনিবরল একটি ‘থময়েস 

থকার্ট ’ বা থময়রেে আিালত চালু হয়। এই সংস্থা তকছু থিৌে িতেরেবাে িাতয়ত্বও গ্রহণ করেতছল। ১২ আগস্ট ১৭৬৫ তাতেরে ইস্ট 

ইতিয়া থকাম্পাতন বাংলাে থিওয়াতন লাভ কেরল, তকছু থিৌে প্রশাসতনক সংস্কাে সাধরনে ক্ষমতাও লাভ করে। ১৭৭৩ সারল 

কলকাতারক তিটিশ ভােরতে োজধানী থ ােণা কো হরল একটি শতিশালী থিৌেসংগেরনে িাতব থজাোরলা হয়। থসই সময় থছার্োর্ 
একটি িতেরেবা বযবস্থা ও একটি কু্ষদ্রাকাে িুতলশ বযবস্থা স্থাতিত হয়। ১৭৯৪ সারল থিৌে প্রশাসরনে িাতয়ত্ব কারলক্টরেে হাত থেরক 

‘জাতস্টস অফ িয তিস ফে িয র্াউন’-এে হারত তুরল থিওয়া হয়। 
উতনশ শতরক কলকাতা তিটিশ সাম্রারজযে তিতীয় নগরে িতেণত হরল বাংলাে গভনটে-থজনারেল নানাভারব শহরেে থিৌেকাোরমাে 

উন্নততসাধরনে থচষ্টা কেরত োরকন। ১৮৪৭ সারল কেিাতারিে িাো তনবটাতচত ৭জন থবতনভুক কমটচােীে অধীরন একটি থিৌেরবার্ট  

স্থাতিত হয়। এই থবার্ট  শহরেে উন্নয়রনে জনয সম্পতি ক্রয় ও েক্ষণ, োস্তা-সংস্কাে এবং তনকাতশ-সংস্কারেে িাতয়ত্ব িায়। ১৮৫২ সারল 

দুজন তনবটাতচত ও দুজন সেকাে মরনানীত সিসযযুি নতুন একটি থবার্ট  এই থবারর্ট ে স্থলাতভতেি হয়। গৃহতনমটাণ, আরলা, থ া়ো ও 

গাত়েে উিে কে ধাযট হয়। ১৮৬৩ সারল আরেকটি নতুন থবার্ট  স্থাতিত হয় থযটি তাে তনজস্ব ভাইস-থচয়ােমযান তনবটাচন করে ও 

একজন তনয়তমত স্বাস্থয আতধকাতেক, ইতিতনয়াে, সারভট য়াে, র্যাক্স কারলক্টে ও অযারসসে তনরয়াগ করে। এই সমরয়ই তনকাতশ ও 

জলসেবোহ বযবস্থাে উন্নতত  রর্। ১৮৭৪ সারল তনউ মারকট র্ ও ১৮৬৬ সারল তমউতনতসিযাল স্লর্াে হাউস স্থাতিত হয়। ফুর্িাে 

তনমটাণসহ, োস্তা ারর্ে উন্নতত  রর্। 

১৮৭৬ সারল ৭২ জন কতমশনাে তনরয় নতুন করিটারেশন স্থাতিত হয়। তারিে মরধয ৪৮ জন তছরলন কেিাতারিে িাো তনবটাতচত ও ২৪ 

জন সেকাে মরনানীত। এই সময় হাও়ো ও তশয়ালিহ থস্টশনদুটি হযাতেসন থোর্ (বতট মারন মহাত্মা গান্ধী থোর্) িাো যুি হয়। 
১৯২৩ সারল সুরেন্দ্রনাে বাংলা সেকারেে স্থানীয় স্বায়িশাসন মন্ত্রী তনযুি হরল তততন আইন থমাতারবক কলকাতা করিটারেশরনে 

গণতন্ত্রীকেণ করেন। সংস্থাে িাতয়ত্ব বৃতি িায় ও সেকারেে এে উিে হস্তরক্ষরিে অতধকাে েবট কো 

হয়। মাতনকতলা, কাশীিুে, তচৎিুে ও গারর্ট নতেচ এবং নতুন বন্দে অঞ্চরলে তবোর্ অংশ কলকাতা করিটারেশরনে এতিয়ােভুি হয়। 
মতহলাো থভার্াতধকাে অজট ন করেন। িেবতীকারল সুরেন্দ্রনারেে সম্মারন করিটারেশরনে সমু্মেস্থ িেটি সুরেন্দ্রনাে বযানাতজট  থোর্ নারম 

তচতিত কো হয়। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AF%E0%A7%A6
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A8%E0%A7%AC
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%AB
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AD%E0%A7%A9
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AF%E0%A7%AA
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A6%B9
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A


স্বাধীনতাে িে ১৯৫১ ও ১৯৫৬ সারল করিটারেশন আইন সংরশাধন কো হয়। ১৯৮০ সারল িতিমবঙ্গ সেকাে থশেবাে এই আইন 

সংরশাধন করেন ও এই সংরশাধনী কাযটকে হয় ১৯৮৪ সারল। ১৯৯২ সারল ভােতীয় সংতবধারনে ৭৪তম সংরশাধনী বরল িতিমবরঙ্গে 

আইনসভা সামাতজক নযায় ও আতেটক উন্নয়রনে স্বারেট িতেকল্পনা গ্রহরণে ক্ষমতা িান করে কলকাতা থিৌেসংস্থারক। ২০০১ সারল 

কলকাতা শহরেে ইংরেতজ নাম ‘কযালকার্া’ বিরল ‘কলকাতা’ কো হরল, থিৌেসংস্থাও নাম িতেবতট ন করে ‘কলকাতা তমউতনতসিযাল 

করিটারেশন’ নারম িতেতচত হয়। [৩] 

বতট মান আইন অনুসারে কলকাতা থিৌেসংস্থা, থময়ে-ইন-কাউতিল ও থময়ে বা মহানাগতেক – এই ততনটি অংশ কলকাতা 

থিৌেপ্রশাসরনে কতৃট ত্ব থভাগ করেন। 

• করিটারেশন – করিটারেশন একটি তবধাতনক বা থলতজসরলটিভ সংস্থান। এে সিসযগণ হরলন – 

1. ১৪৪ জন িাতেেি বা কাউতিলে, যাাঁ ো সবটজনীন প্রাপ্তবয়স্ক থভার্াতধকাে িাো প্রতত িাাঁ চ বছরেে জনয তনবটাতচত হন। 

করিটারেশরনে সভা িতেচালনাে জনয কাউতিলরিে মরধয থেরক একজন থচয়ােমযান তনযুি হন। তাে ভূতমকা হয় আইনসভাে 

তিকারেে মরতাই। থিৌেসংস্থাে প্রেম অতধরবশরন তনবটাতচত সিসযো তারিে মরধয থেরক একজনরক মহানাগতেক তনবটাচন করেন। 
মহানাগতেক উিমহানাগতেক বা থর্িুটি থময়েরক তনবটাতচত করেন। 

• থময়ে-িাতেেি বা থময়ে-ইন-কাউতিল – নতুন আইন অনুসারে থময়ে-িাতেেরিে গেন-কাোরমা সুিষ্ট আকারে বলা হরয়রছ। এই কাউতিরল 

একজন থময়ে, থর্িুটি থময়ে ও অনতধক ১০ জন তনবটাতচত সিসয। এই কাউতিল করিটারেশরনে কারছ থযৌেভারব িাতয়ত্ববি োরক। থময়ে-িাতেেি 

সিসযরিে থবতন ও ক্ষমতা আইন িাো স্থীতেকৃত হয়। এই কাউতিরলে কাজ অরনকর্া থকন্দ্রীয় বা োজয মতন্ত্রসভাে সিসযরিে মরতাই। 

• মহানাগতেক – করিটারেশরনে প্রেম অতধরবশরন তনবটাতচত সিসযরিে মরধয থেরক একজন িাাঁ চ বছরেে জনয মহানাগতেক বা থময়ে তনবটাতচত হন। তততন 

থময়ে-িাতেেরিে সব সভা থিৌেতহতয করেন। এক মুেয োজননততক িতেচালক তহসারব তততন থময়ে-িাতেেরিে িপ্তে ও ক্ষমতা বণ্টন করে থিন। 

তােই তনরিট রশ থিৌে প্রশাসরনে যাবতীয় কাজ সম্পাতিত হরয় োরক। 

কলকাতা থিৌেসংস্থারক কারজে সুতবধাে জনয থমার্ ১৫টি বরোরত ভাগ কো হরয়রছ। প্রততটি বরোয় েরয়রছ করিটারেশন তনধটাতেত সংেযক ওয়ার্ট । 
কলকাতায় থমার্ ১৪১টি ওয়ার্ট  েরয়রছ। এই ওয়ার্ট গুতল কাউতিলেরিে তনবটাচনী থক্ষত্র রূরি তবরবতচত হয়। ৭৪তম সংতবধান সংরশাধনী আইন 

থমাতারবক থিৌেসংস্থা ওয়ার্ট  কতমটি গেরনও সক্ষম। 

কলকাতা থিৌেসংস্থা মূলত দুই ধেরনে কাজ করে োরক – বাধযতামূলক ও থস্বচ্ছাধীন। 

জল সেবোহ, িয়়ঃপ্রণালী, কঠিন বজট য তনষ্কােণ, োস্তা তনমটাণ ও েক্ষণারবক্ষণ, নগে-িতেকল্পনা, জতম বযবহারেে উিে তনয়ন্ত্রণ আরোি, 

দূেণ থোধ, জিাল অিসােণ, থসতু, কালটভার্ট , উ়োলিুল, সাবওরয় ইতযাতি তততে, োস্তায় আরলাে বযবস্থা কো, োস্তাে নাম ও নম্বে 

থিওয়া, জন্ম-মৃতুয তনবন্ধীকেণ, থোগ প্রততরোরধ টীকাে বযবস্থা, থিৌে বাজাে, থসৌধ ও কসাইোনা েক্ষণারবক্ষণ কো থিৌেসংস্থাে 

বাধযতামূলক কাজ। 

এছা়োও থস্বচ্ছাধীন থয কাজগুতল থিৌেসংস্থা ইচ্ছা কেরল কেরত িারে থসগুতল হল – তশক্ষাে প্রসাে, প্রােতমক তশক্ষা ও থেলাে মাে 

সংেক্ষণ, গ্রন্থাগাে, সংগ্রহশালা ও তচত্রশালা তনমটাণ, কৃতত নাগতেকরিে সম্মানিান, থমলা ও প্রিশটনী আরয়াজন, তবশ্রামাগাে ও অনাে 

আশ্রম তততে কো, িতেতযি ও অক্ষম বযতিরিে িুনবটাসন ইতযাতি। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE#cite_note-3


*তথ্যসূত্র- উইকিকিকিয়া 

 


