রেজাউল করেম রিরিকী
গ ১৯৭২ িাদলে ২৬ মার্ গ জারিে উদিদে রেওয়া এক ভাষদে িাঙারলে
যুদ্ধরিধ্বস্ত িাাংলাদেশ পুনর্ঠদন
অর্ গননরিক মুরিে মহাপরেকল্পনা ব্যি কদেন জারিে রপিা িঙ্গিন্ধু রশখ মুরজবুে েহমান। রিই পরেকল্পনায়
রিরন নার্রেকদেে জন্য িািস্থান িমস্যাে িমাধান ও রেকিই আিািন রনরিিকেদে রিদশষ গুরুত্ব আদোপ
কদেন। রিরন িাাংলাদেদশে মহান িাংরিধাদনে ১৬ অনুদেদে নর্ে-গ্রাদমে বিষম্য ক্রমার্ি দূে কোে রিষয়
অন্তর্ভগি কদে আিািন িমস্যা দূেীকেদে নানারিধ পেদেপ গ্রহে কদেন। রি লদেে রিরন িমগ্র রেদশে উন্নয়দন
৫ িছে রময়ারে উন্নয়ন পরেকল্পনা গ্রহে কদেন। রিরন অনুধািন কদেরছদলন গৃহহীন ও েরেদ্রদেে আিািদনে
ব্যিস্থা কেদি না পােদল রিানাে িাাংলা কখদনাই র্দে রিালা িম্ভি হদি না। রিরন ভূরমহীন ও েরেদ্রদেে জন্য
গুেগ্রাম কমগসূচরর্ র্াু  কদেন। এছাো ১৯৭৪ িাদলে রনম্ন আদয়ে মানুদষে জন্য রিরন Low-Cost
Housing Program র্াু  কদেন।
জারিে রপিা এদেদশে মানুদষে অন্ন, িস্ত্র, িািস্থান রনরিি কোে স্বপ্ন রেরখদয়রছদলন, আে িাে
সুদ াগ্য কন্যা িিগমান প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হারিনা রি স্বপ্ন িাস্তিায়দনে লদেে রনেলি কাজ কদে
র্দলদছন। জারিে রপিাে সুদ াগ্য কন্যা জনদনত্রী রশখ হারিনাে রনতৃত্বাধীন িিগমান িেকাে িিাে জন্য
আিািন রনরিিকেদে প্ররিশ্রুরিিদ্ধ। ২০১৮ িাদলে রনি গার্রন ইশরিহাদে রিরন িিাে জন্য আিািন রনরিি
কোে র াষো রেন।
রছ।
িিগমান িেকাে আিািন খাদিে র্োদলঞ্জিমূহ রমাকারিলায় এিাং সুপরেকরল্পি নর্োয়দেে জন্য
জািীয় আিািন নীরি-২০১৭ এিাং হাউরজাং এন্ড রিরডাং রেিার্ গ ইনরিটিউে আইন-২০১৮ প্রেয়ন কদেদছ।
অিকাঠাদমার্ি উন্নয়ন প্রকল্পগুদলা িাস্তিায়দন আধুরনক ও িমদয়াপদ ার্ী প্রযুরি ব্যিহাদেে মাধ্যদম “আমাে
গ্রাম আমাে শহে” কমগসূচরর্ অগ্রারধকাে রভরিদি িাস্তিায়ন কো হদে। গ্রাদম শহদেে সুদ ার্ সুরিধা রপ ৌঁদছ
রেওয়াে লদেে শিভার্ রিদ্যেিায়ন, গ্রাদম পাকা িড়ক রনমগাে, রেলিাংদ ার্ বৃরদ্ধ, ভূরমে পরেকরল্পি ও সুষ্ঠু
ব্যিহাে রনরিি কেদে Dogital Land Zoning, কৃরষ ও আিািদনে জরমে মদধ্য িামঞ্জস্য েোে উদিদে
শহেগুদলাদি মািােপ্ল্োন প্রেয়নিহ িহুমারত্রক কমগসূচরর্ গ্রহে ও িাস্তিায়ন কো হদে। িিগমান িেকাে ২০৩০
িাদলে মদধ্য রেকিই উন্নয়ন লেেমাত্রা-১১ অজগদন িকদলে জন্য প গাপ্ত, রনোপে ও মূল্য িাশ্রয়ী আিািন
রনমগাদে রিদশষ গুরুত্বাদোপ কদেদছ। স্বল্প ও মধ্যম আদয়ে নার্রেকদেে জন্য জািীয় উন্নয়ন পরেকল্পনা গ্রহদেে
মাধ্যদম িাশ্রয়ী মূদল্য আিািন রনরিি কেদি অোপাে গদমন্ট প্রকল্প িাস্তিায়ন কো হদে। রকাদনা নার্রেকদক
র ন িরস্তদি িিিাি কেদি না হয় রিজন্য িেকাে িরস্তিািীদেে জন্য ১৬ হাজাদেে রিরশ ফ্ল্োে রনমগাদেে
পরেকল্পনা গ্রহে কদেদছ।
গৃহায়ন ও র্েপূিগ মন্ত্রোলয় এে মাধ্যদম পরেকরল্পি নর্োয়ে ও আিািন প্রকল্পিমূহ িাস্তিায়ন কো
হদে। োজধানী উন্নয়ন কতৃপগ ে ষাদেে েশদক গুলশান, িারেধাো, িনানী, রনকুঞ্জ, িাড্ডা এলাকায় উচ্চ-মধ্য
রনম্ন আদয়ে জনদর্াষ্ঠীে জন্য আিািন প্রকল্প িাস্তিায়ন কদে আিদছ। এছাো উিো আেশগ শহে ও পূি গার্ল
নতুন শহে প্রকল্পগুদলাদি আধুরনক নর্দেে অিকাঠাদমার্ি সুদ ার্-সুরিধা িরন্নদিরশি কো হদয়দছ। প্রকল্প
এলাকাে খাল, জলাধাে িাংেেে ও রলক উন্নয়নিহ পরেদিশ িাংেেে কোে ব্যিস্থা কো হদয়দছ। োজধানী
ঢাকাে ক্রমিধ গমান জনিাংখ্যাে র্াপ ও আিািন িমস্যা লা ি ও এে পাশাপারশ িাংলগ্ন এলাকাে মানুদষে
জীিন াত্রাে মান উন্নয়দন একটি আধুরনক ও স্বয়াংিম্পূে গ আেশগ আিারিক শহে র্দে রিালাে লদেে োজধানী
উন্নয়ন কতৃপগ ে ঢাকা, নাোয়ের্ঞ্জ ও র্াজীপুদে “পূি গার্ল নতুন শহে প্রকদল্পে” জন্য ৬২২৭.৩৬ একে জরম
অরধগ্রহে কদেদছ।

-২প্রকল্পটিে ভূরম ব্যিহাে পরেকল্পনায় সুপরেকরল্পি প্ল্ে রিন্যাি, পরেকরল্পি অিকাঠাদমার্ি উন্নয়ন ির্া
োস্তা, রিজ ও রলক উন্নয়ন এিাং িামারজক ও ধমীয় প্ররিষ্ঠানিমূদহে উন্নয়দনে রিষয় গুরুত্ব রেওয়া হদয়দছ।
এছাো এ প্রকদল্প পরেদিদশে ভােিাম্য েোে রেদত্র িনভূরম িাংেেে, বৃেদোপে, রখলাে মাঠ ও উন্মুি
স্থানিমূহ িম্পৃি কদে পরেকরল্পি উন্নয়দনে উপে গুরুত্ব আদোপ কো হদয়দছ। প্রকল্পটি রডদিম্বে ২০২১ এে
মদধ্য িমাপ্ত হদি িদল আশা কো ায়। এখাদন প্রায় ২৬ একে জরমদি েপ্তারন উন্নয়ন বুেদোে িত্ত্বািধাদন
Bangladesh-China Friendship Exhibition Center রনরমগি হদয়দছ র খাদন প্ররিিছে ঢাকা
আন্তজগারিক িারেজেদমলা অনুরষ্ঠি হদি।
১৯ নম্বে রিক্টদে ১০০ একে জরমে উপে আইকরনক
োওয়াে রনমগাে কো হদি।
১৯৭৫ িাদলে ১৫ আর্ি ািদকে রনমগম বুদলদেে আ াদি িপরেিাদে জারিে রপিা িঙ্গিন্ধু রশখ
মুরজবুে েহমান শাহােি িেে কদেন। িিগমান প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হারিনা ও িাে রিান রশখ রেহানা
প্রিাদি র্াকয় প্রাদে রেঁদর্ ান। পেিিীদি রিরভন্ন অর্েিারন্ত্রক িেকাে ও িামরেক শািক রেশ শািন
কদেদছ। এ িময় রেদশ রিশৃঙ্খলা ও বনোজে র্েম আকাে ধােে কদে।
১৯৯৬ িাদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হারিনা একটি অিাধ, সুষ্ঠু ও রনেদপে রনি গার্দনে
মাধ্যদম োষ্ট্র পরের্ালনাে োরয়ত্ব পান। এই রনি গার্দনে মাধ্যদমই মূলি রেদশ র্েিারন্ত্রক শািন ব্যিস্থা পুনঃ
প্ররিরষ্ঠি হয়।
য় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হারিনাে োষ্ট্রীয় েমিায় আদোহে এিাং র্েিন্ত্র পুনরুদ্ধাদেে
এই স্মৃরি স্মেেীয় কদে োখদি পূি গার্ল নতুন শহদে রনমগাে কো হদি একটি ৯৬ িলা ভিন। একই িাদর্ “৫২ে
ভাষা আদদালন এিাং ১৯৭১ িাদলে মহান মুরিযুদ্ধদক স্মেেীয় কদে োখদি র্াক্রদম ৫২ ও ৭১ িলা আেও
দ্যটি ভিন রনমগাে কো হদি।
১৯৭১ িাদলে ৭ মার্ গ ঢাকাে রেিদকাি গ ময়োদন িঙ্গিন্ধু ঐরিহারিক ভাষে রেন। রিই ভাষদেে
ইরিহাি িরুে প্রজদন্মে কাদছ তুদল ধেদি পূি গার্দলে ১৫ নম্বে রিক্টদে রনমগাে কো হদি জারিে রপিাে উরিি
িজগনীে প্ররিকৃরি িাংিরলি িঙ্গিন্ধু স্কয়াে। ১৭৫৭ িাল রর্দক ১৯৭১ িাল প গন্ত িাঙারলে োজননরিক কমগকাণ্ড
রিরভন্ন প্রিীকী ভাস্কদ গে আেদল এখাদন তুদল ধো হদি।
পূি গার্ল নতুন শহে প্রকল্পটি ২০১৯ িাদলে Asian Townscape Jury”s Award অজগদনে
মাধ্যদম িরহরি গদে িাাংলাদেদশে ভািমূরিগ উজ্জ্বল কদেদছ।
াদেে জরম অরধগ্রহে কদে এই প্রকল্প িাস্তিায়ন কো হদয়দছ িাদেে র্াদ াগ্য পুনি গািন কো
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হারিনাে অন্যিম একটি প্ররিশ্রুরি রছল। রিই প্ররিশ্রুরি িাস্তিায়দনে অাংশ
রহদিদি ইিঃপূদি গ ৬৪২৪ জন স্থানীয় অরধিািী ও িাধােে েরিগ্রস্ত পরেিােদক প্ল্ে প্রোন কো হদয়দছ।
িম্প্ররি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হারিনাে ভার্চয়গ াল উপরস্থরিদি িঙ্গিন্ধু আন্তজগারিক িদেলন রকদে
গৃহায়ন ও র্েপূিগ প্ররিমন্ত্রী শেীফ আহদমে এমরপ অিরশষ্ট ১৪৪০ জন মূল অরধিািী িাধােে েরিগ্রস্তদক
প্ল্দেে িোিপত্র প্রোন কদেন। এে মাধ্যদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে প্ররিশ্রুরিে পূে গাঙ্গ িাস্তিায়ন িম্পন্ন হদলা া
রেদশে মানুদষে রেকিই আিািন ব্যিস্থা রনরিি কেদে আদেকটি িদো মাইলফলক।
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