ফাস্থাননয ংস্থানন পর ফাংরানদ
রেজাউল করেম রিরিকী
ফাস্থান প্রাগৈততাতক ভয় থথনক অন্যতভ থভৌতরক চাতদা তননফ স্বীকৃত। আতদভ মৄনৈ ভানুল রুক্ষ প্রকৃতত  ফন্য
শুয আক্রভনণয াত থথনক যক্ষা ায়ায জন্য াানেয গুা ফা ৈানেয থকাটনয ফা কযনতা। বযতা তফকানয ানথ ানথ
ভানুনলয ফাস্থাননয তযফততন নত থানক। ভানুল কৃতলকাজ , শুারন  যফাতে তততয কযনত থনে। যফাতে তনভতানণ
আধুতনক প্রমৄতি  উন্নত উকযনণয ব্যফায শুরু য়। জনংখ্যা বৃতিয ানথ ানথ ফােনত থানক ভানুনলয ফাস্থাননয চাতদা।
একইানথ কভনত থানক ব্যফাযনমাগ্য ভূতভয তযভাণ।
ফততভানন তফনেয জনংখ্যা ৭ থকাটিয থফত। প্রনক্ষণ অনুমায়ী ২০৫০ ার নাৈাদ তা নফ ৯ থকাটিয থফত । এই
তফার জনংখ্যায জন্য ভানম্মত ফাস্থান তনশ্চত কযা ধনী দতযদ্র কর থদনয জন্যই একটি ফনো চযানরঞ্জ। উযন্তু ভূযাজগনততক থপ্রক্ষানট সৃষ্ট উদ্বাস্তু ভস্যা থতা আনেই। ফতভতরনয় ফায জন্য ভানম্মত ফাস্থান ফা আফাননয ব্যফস্থা কযা
ততযই একটি ফনো চযানরঞ্জ। এই চযানরঞ্জ থভাকানফরায় ফ তাধাযনণয ভানে নচতনতা বৃতিয রনক্ষয ১৯৮৫ ানর জাততংনয
াধাযণ তযলনদয অতধনফনন তফে ফতত তদফ উদমাননয তিান্ত থনয়া য় । থই থপ্রতক্ষনত ১৯৮৬ ার থথনক প্রততফেয
অনটাফয ভানয প্রথভ থাভফায তফে ফতত তদফ তননফ াযাতফনে তদফটিনক উদমান কযা য়। তনযাদ  ভানম্মত
আফান তনতশ্চতকযনণ এ তদফ উদমাননয তাৎম ত অতযীভ। এফেয তদফটিয প্রাততাদ্য তনধ তাযণ কযা নয়নে
Housing
For All: A Better Urban Future. ফাংরায় এয অথ ত কযা নয়নে “কনরয জন্য আফান: বতফষ্যনতয উন্নত নৈয”। শুধু
ফাংরানদ নয়, থৈাটা তফনেয আফান ব্যফস্থায জন্য এ প্রাততাদ্য মনথষ্ট তাৎম তপূণ ত  মথাথ ত নয়নে।
তফনেয উন্নত থদগুনরা তানদয আফান তযকল্পনায় নৈনযয প্রততটি স্তনয ভন্বনয়য ভাধ্যনভ ফানমাগ্যতা ধনয যাোয
থচষ্টা কযনে। আভানদয যাজধানী ঢাকা থদনয কর ভানৈযীয জন্য ভাতযকল্পনা তততয  ফাস্তফায়ননয রনক্ষয যকায
কাজ কনয মানে। এফানযয তফে ফতত তদফনয প্রততাদ্য আফান ঙ্কট থভাকাতফরায় নচতনতা বৃতি, স্বাস্থযম্মত  তনযাদ
আফান ৈনে থতারা এফং তযনফ ফান্ধফ নৈযায়নন করনক অনুপ্রাতণত কযনফ।
একভয় এনদনয ভানুনলয থৈারা বযা ধান, পুকুয বযা ভাে আয থৈায়ার বযা ৈরু তের। থফ সুনে স্বােনে কাটনতা
এনদনয াধাযণ ভানুনলয জীফন। কারক্রনভ ফত: ত্রুয আক্রভণ, প্রায় দুই ফেনযয ইংনযজ ান-থালণ, থতই ফেনযয
াকানাদায াকনৈাষ্ঠীয থালণ তনম তাতনন এনদনয অতধকাং ভানুল তনিঃস্ব নয় নে। উযন্তু তফং তাব্দীনত এন
জনংখ্যায তফনফাযণ, দ্রুত নৈযায়ণ  ভূতভয মনথে ব্যফানযয পনর ফানমাগ্য ভূতভয তযভাণ দ্রুত হ্রা থনত থানক। পনর
তফপুর ংখ্যক ভানুল নয় নে আশ্রয়ীন। তাোযা নদী বাঙ্গন, ঘুতণ তেে জরফায়ু তযফততননয পনর উদ্বাস্তু নয় নে আনযা
ত
অনননক। ফ তভতরনয় ৫৫ াজায ফৈভাইর
ক্ষুদ্র আয়তননয এই থদন ফায জন্য আফাননয ব্যফস্থা কযা একটা ফনো চযানরনঞ্জ
তযণত য়। এই চযানরঞ্জ থভাকাতফরায় স্বাধীনতায অব্যাফতত ভনয় জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু থে মুতজবুয যভান ফ তপ্রথভ
উনদ্যাৈ গ্রণ কনযন।
তততন াযানদনয ফাস্তুাযানদয পুনফ তাননয জন্য উনদ্যাৈ গ্রণ কনযন। ঢাকায তভযপুনযয ফাউতনয়াফাদ এরাকায় তানদয
ফফানয জন্য জতভ ফযাদ্দ থদন। মুদ্র উকূনর ঘুতণ তেে আশ্রয়নকন্দ্র তনভতানণয উনদ্যাৈ থনন। যকাতয কভতকততা/ কভতচাযীনদয
আফান ব্যফস্থায উন্নয়নন গ্রণ কনযন নানাতফধ কাম তক্রভ। াযানদন যাস্তাাট থভযাভত, তিজ/কাল্বাট ত তনভতানণয উনদ্যাৈ থনন।
থদনয অফকাঠানভা উন্নয়নন গ্রণ কনযন াজানযা প্রকল্প। ১৯৭৫ ানরয ১৫ আৈস্ট কারযানত জাততয ততানক তনভতভবানফ
তযায ভাধ্যনভ তাঁয থই মৄৈান্তকাযী কাম তক্রভনক তযা কযা য়। যফতীনত তফতবন্ন যকায ক্ষভতায় এননে। তকন্তু থদনয
আফান ংকট তনযনন থতভন থকাননা উনদ্যাৈ গ্রণ কনযনতন। পনর ভূতভীন উদ্বাস্তু জননৈাষ্ঠী থমভন আফনতরত থথনকনে,
থতভতন যকাতয থফযকাতয আফান তনল্পয আফস্থা তের রুগ্ন। যফতীনত ১৯৯৬ থথনক ২০০১ এফং ২০০৯ থথনক ফততভান
ভয় ম তন্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনননত্রী থে াতনায থনতৃনে থদনয আফান ব্যফস্থা ঘুনয দাঁতেনয়নে।

-২গৃায়ন  ৈণপূতত ভন্ত্রণারয়াধীন তফতবন্ন ংস্থায ভাধ্যনভ ঢাকা  চট্রগ্রাভ ভানৈযী থদনয তফতবন্ন থজরা 
উনজরা নয ৩৫,৩৬৫ টি প্লট উন্নয়ন এফং ৮৯১২ টি ফ্ল্যাট তনভতা ণ কাজ ম্পন্ন নয়নে। এোো গৃায়ন  ৈণপূতত ভন্ত্রণারনয়য
তফতবন্ন প্রকনল্পয আতায় ১৮,১০৫ টি প্লট উন্নয়ন এফং ৭,৯৬০ টি ফ্ল্যাট তনভতানণয কাজ চরভান যনয়নে। অদূয বতব্যলনত গৃায়ন
 ৈণপূতত ভন্ত্রণারয় কতৃতক াযানদন ১৮ ,১৪৮ টি প্লট উন্নয়ন  ১ ,৪১,৬৮৭ টি ফ্ল্যাট তনভতানণয তয কল্পনা যনয়নে । ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয তননদ তন ঢাকায় ফফাযত ফতস্তফাীনদয জন্য ৫৩৩টি বাোতবতিক ফ্ল্যাট তনভতানণয কাজ চরভান যনয়নে এফং আয
১০,৫৩০টি টি ফ্ল্যাট তনভতানণয তযকল্পনা যনয়নে । যকাতয কভতকততা-কভতচাযীনদয জন্য ০৯টি প্রকনল্পয আতায় ৩,০৬৮টি ফ্ল্যাট
তনভতানণয কাজ ভাপ্ত নয়নে। ঢাকা ভানৈযীনত যকাতয কভতচাযীনদয আফাননয রনক্ষয ১৩ টি চরভান প্রকনল্পয আতায়
৬,৮৭৯ টি ফ্ল্যানটয তনভতাণ কাজ চরভান যনয়নে। ঢাকা ভানৈযীয ফাইনয চট্টগ্রাভ  থনায়াোরীনত ০৪টি প্রকনল্পয আতায়
২,৮৯৬ টি ফ্ল্যাট তনভতানণয কাজ চরভান যনয়নে। আয ০৮ টি প্রকনল্পয আতায় থভাট ৮,৮৩৫ টি ফ্ল্যাট তনভতানণয অনুনভাদন
প্রতক্রয়াধীন যনয়নে।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনননত্রী থে াতনায প্রতযক্ষ তত্ত্বাফধানন তযচাতরত আশ্রয়ণ প্রকনল্পয প্রথভ ম তানয় (জুরাই
১৯৯৭-জুন ২০০২) ৪৭২১০টি, তদ্বতীয় ম তানয় (জুরাই ২০২০-তডনম্বয ২০১০) ৫৮৭০৩টি তযফাযনক ব্যাযানক পুনফ তান কযা
নয়নে। এই প্রকনল্পয াপনে ২ .৫০ রক্ষ ভূতভীন, গৃীন,তেন্নমূর  অায় তযফাযনক পুনফ তাননয রনক্ষয আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
গ্রণ কযা নয়নে এফং এই প্রকনল্পয ভাধ্যনভ ইনতাভনধ্য ১,৯২৩৩৬টি তযফাযনক পুনফ তান কযা নয়নে।
এই প্রকনল্পয ভাধ্যনভ কক্সফাজানয জরফায়ু উদ্বাস্তুনদয জন্য অতযাধুতনক ফ্ল্যাট তনভতাণ কযা নয়নে। ম্প্রতত ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী জনননত্রী থে াতনা তবতড কনপানযনেয ভাধ্যনভ ৬০০টি ফ্ল্যানটয চাতফ স্তান্তয কনযনেন। ীতভত ম্পদ, ক্ষুদ্র
আয়তন  তফার জননৈাষ্ঠীয এই থদন ১০ রনক্ষয থফত থযাতঙ্গা যণাথীনক থদয়া নয়নে আশ্রয় এফং তানদয জন্য
কক্সফাজানযয অদূনয বালাণচনয আফাননয ব্যফস্থা কযা নয়নে। আফান োনত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনননত্রী থে াতনায
মৄৈান্তকাযী এফ দনক্ষ আন্তজতাততক অঙ্গনন ব্যকবানফ প্রংতত নে। তফনল কনয ঢাকায় ফফাযত ফতস্তফাীনদয জন্য
ফ্ল্যাট তনভতানণয কাজ অননক থদ ভনডর তননফ অনুযণ কযায ইো ব্যি কনযনে।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনননত্রী থে াতনায প্রতযক্ষ তত্ত্বাফধানন থদনয আফান ংকট ভাধানন ম্ভাব্য কর দনক্ষ
গ্রণ কযা নয়নে। আভানদয াভনন ফততভানন ২০৩০ ানরয ভনধ্য ফাস্তফায়ননমাগ্য থটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা, তবন: ২০৪১,
থপ্রতক্ষত তযকল্পনা, অষ্টভ ঞ্চফাতল তক তযকল্পনা এফং থডরটা প্লযান ২১০০ যনয়নে। এফ তযকল্পনা ঠিকবানফ ফাস্তাফয়ন কযনত
াযনর অদূয বতফষ্যনত এনদনয ভানুনলয থকান আফান ংকট থাকনফ না এফং থদ নফ একটি উন্নত, মৃি  ফঙ্গফন্ধুয
স্বনেয থানায ফাংরানদ। আভযা থই রনক্ষযই কাজ কনয মাতে। আা কতয ফায ঐকাতন্তক  তম্মতরত প্রনচষ্টায় আভযা
আভানদয কাতিত রনক্ষয থৌৌঁোনত াযফ।
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