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রিজাউল করিম রিরিকী 

নগি এলাকা একটি দশেশি অর্ থননতরক চারলকােরি। রদশেি িামারজক ও অর্ থননরতক উন্নরত গরতেীল হওয়াি পাোপারে দ্রুত নগিায়ন 

হশে।  রকন্তু পরিকরিত নগিায়ন না হশল রিটি নাগরিক জীবশন রবপর্ থয় রনশয় আশি ।  বাাংলাশদশেি নগিায়শনি রর্ রচত্র তাি রিাংহভাগই 

ঢাকা রকরিক। স্বাধীনতাি পশি রদশেি িাজধানী রহশিশব ঢাকাি জনিাংখ্যা খুবই দ্রুতগরতশত বৃরি রপশয়শে। ওয়ার্ল্থ আিবানাইশজেন 

প্রিশপক্ট ২০১৪ অনুর্ায়ী ২০৩০ িাশলি মশে ঢাকাি জনিাংখ্যা ২৭.৩৭ রমরলয়ন হশব বশল ভরবষদবাণী কিা হশয়শে এবাং রিিময় ঢাকা 

হশব পৃরর্বীি ৬ষ্ঠ বৃহত্তম রমগারিটি। ঢাকাি এই অতযরধক জনিাংখ্যাি মূল কািণ হশে বাাংলাশদশেি অন্যান্য িকল অঞ্চশলি তুলনায় 

ঢাকায় অরধক কম থিাংস্থাশনি সুশর্াগ এবাং উন্নত রেক্ষা, রচরকৎিা ও অন্যান্য বহু আধুরনক সুশর্াগ-সুরবধাি পর্ থাপ্ততা। অর্ থননরতক সুরবধা 

এবাং উন্নত জীবশনি আোয় গ্রামাঞ্চল রর্শক মানুষ েহিমুখী হশবই, এটাই বাস্তবতা।   

রবপুল জনিাংখাি এ রমগারিটিি জন্য মাস্টাি প্ল্যান অনুর্ায়ী রর্ ধিশনি পরিকরিত উন্নয়ন হবাি প্রশয়াজন রেল উন্নয়নেীল রদে রহশিশব 

িম্পশদি িীমাবিতািহ নানারবধ কািশণ রি ধিশনি উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবারয়ত কিা িম্ভবপি হয় নাই। রি িমশয়ি রড্আইটি তর্া 

বতথমাশনি িাজউক কর্তথক ১৯৫৯ িাশল প্রণীত মাস্টাি প্ল্যান রর্ জনবিরতি রভৌত অবকাঠাশমা ও নাগরিক সুরবধারদ রদশয় প্রণয়ন কিা 

হশয়রেল একটি স্বাধীন রদশেি িাজধানী ও তাি রবপুল জনবিরতি জন্য তা রেল রনতান্তই অপ্রতুল। পিবতীশত এ বাস্তবতাি আশলাশক 

১৯৯৫ িাশল ঢাকা মহানগিীি জন্য রতরন স্তি রবরেষ্ট মহাপরিকিনা Dhaka Metropolitan Development Plan, DMDP 

(১৯৯৫-২০১৫) প্রণয়ন কিা হয়, র্াি মশে প্রর্ম দু’টি স্তি র্র্াক্রশম Dhaka Structure Plan(১৯৯৫-২০১৫) ও Dhaka Urban 

Area Plan(১৯৯৫-২০০৫) ১৯৯৭ িাশল িিকাি কথর্তক অনুশমারদত ও রগশজট আকাশি প্রকারেত হয়। র্ততীয় স্তি অথর্াৎ Dhaka 

Detailed Area Plan, DAP(২০১০-২০১৫) ২২ জুন, ২০১০ িাশল িিকািশি অনুশমাদনক্রশম রগশজট আকাশি প্রকারেত হয়। উি 

মহাপরিকিনায় রনশদ থরেত প্রস্তাবনাি আশলাশকই বতথমাশন ঢাকা মহানগিীি িকল উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ কার্ থক্রম পরিচারলত হে। অন্যরদশক 

Dhaka Metropolitan Development Plan(DMDP) এি অধীন ঢাকা রকৌেলগত পরিকিনাি (Dhaka Structure Plan 

১৯৯৫-২০১৫) রময়াশদ ১৯৯৫ িাল পর্ থন্ত রনধ থারিত র্াকায় এবাং উি পরিকিনাশক যুশগাপশর্াগী ও হালনাগাদ কিশণি উশিশে খিড়া 

‘ঢাকা রকৌেলগত পরিকিনা ২০১৬-২০৩৫’ প্রণীত হয়, র্া একটি ঊর্ধ্থতন নীরতরনধ থািণী পরিকিনা (Higher level policy plan) 

এবাং উি রকৌেলগত পরিকিনাি রময়াদ ২০৩৫ িাল পর্ থন্ত। রবদ্যমান Dhaka Detailed Area Plan, DAP (২০১০-২০১৫) এি 

প্রাশয়ারগক অরভজ্ঞতা ও নীরত প্রস্তাবনা পর্ থাশলাচনা, খিড়া ঢাকা রকৌেলগত পরিকিনা ২০১৬-২০৩৫ এি নীরতমালা এবাং িিকািশি 

অন্যান্য পরিকিনা, আইন ও রবরধরবধান পর্ থাশলাচনাি আশলাশকই খিড়া ঢাকা রড্শটইর্ল্ এিরয়া প্ল্যান (ড্যাপ, ২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন 

কিা হশয়শে। 

এই পরিকিনায় েহিশি িাংজ্ঞা এবাং এি মূল পরিচয় মানুশষি বিরত ও আশ্রয়। আশ্রয় অর্ থ রর্খাশন মানুষ বাি কশি, কাজ কশি এবাং 

জীবশনি সুশর্াগ ও িম্ভাবনালোশলাশক উপশভাগ কশি। েহিশি অন্য ভূমরকা আি পরিচয়লোশলাশক এখাশন রকাশনাভাবশই অস্বীকাি কিা 

হয়রন, রর্মন এি অর্ থননরতক, প্রোিরনক বা প্রশর্াজয অন্য রর্ রকাশনা ভূমরকা। শুধু অগ্রারধকাশি একটু পরিবতথন আনা হশয়শে। েহিশি 

প্রধান পরিচয় র্খন মানুষশি আশ্রয়, তখন খুব স্বাভারবকভাশবই তাি প্রধান কাজ নাগরিশকি কল্যাণ রনশ্চত কিা। বারক িবরকছু, রর্মন 

অর্ থনীরত, প্রোিন, অবকাঠাশমা িবরকছুি লক্ষয এই মূলকাশজি িশব থাচ্চ িহায়ক ভূরককা পালন কিা। 

ন্যায়িঙ্গত বা অন্তথভুিরমূলক (Inclusive) পরিকিনা ও প্রকৃরতি িশঙ্গ মানুশষি িম্পথক পুনঃস্থাপন এই দুইটি মূলনীরতশক িামশন 

রিশখই মহাপরিকিনা প্রণয়ন কিা হশয়ে। পরিকিনাি নীরতলোশলাি প্রধান লক্ষয মানুষশি জীবন ও জীবনমাশনি উন্নয়ন। তাই নীরতগত 

রিিান্ত, অবকাঠাশমাি পরিকিনা, প্রস্তাব—িবই এই লক্ষযশক অজথশনি জন্যই প্রণীত হশয়শে। একইিশঙ্গ েহশিি উন্নয়শনি সূচকলোশলাি 

(Development indicator) লক্ষয হশলা মানুষশি জীবশন ও জীবনমাশন আিশল কী লোণগত উন্নরত হশলা তাি পরিমাপ কিা। এ পর্ 

ধিশই িম্ভব নাগরিশকি জন্য এক মানবরক েহিশি পরিকিনা ততরি কিা। তাি রপ্ররক্ষশত এই মহাপরিকিনায় রবে রকছু লোরুত্বপূণ থ 

প্রস্তাবনা রদওয়া হশয়শে রর্মনঃ রনয়রন্ত্রতরমশ্ি ভূরম ব্যবহাি (Guided Mixed Use) উৎিাহকিণ , জনঘনত্ব রবন্যাি পরিকিনা 

(Density Zoning), জলােয় রচরিতকিণ এবাং রনৌপশর্ি িমন্বশয় ব্লু রনটওয়াকথ (Blue Network) প্ররতষ্ঠা, অবকাঠাশমাি িারব থক 

রূপান্তশি ‘নগি জীবনিশখা’ি (Urban Lifeline) প্ররতষ্ঠা, রনম্ন ও রনম্ন মেরবশত্তি আবািশনি রবধান পুনরন থধ থািণ, ব্লকরভরত্তক আবািন 

পিরত, িড়ক ও গনপরিবহণ (Public Transport) ব্যবস্থাশক অগ্রারধকাি প্রদান ইতযারদ। ভরবষ্যশতি এ িকল উন্নয়শন পর্ থাপ্ত িবুশজি 

িমাশিাহ, পারন রনষ্কাষশণি ব্যবস্থা িশব থাপরি প্রাকৃরতক পরিশবশেি ভািিাম্য অক্ষুন্য রিশখ  
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এবাং র্ানজট রনিিশনি আধুরনক ও কার্ থকিী ব্যবস্থা গ্রহশণি রনশ্চয়তা র্াকশব।  এিকল উশদ্যাগ ও প্রকিিমূহ দ্রুত বাস্তবায়শনি মােশম 

ঢাকা মহানগিীি পরিকরিত নগিায়ন রনরশ্চত কিা িম্ভব হশব। 

রর্শকান মহানগিীি পরিকরিত নগিায়ন রনরশ্চত কিবাি প্রর্ম পদশক্ষপ হশে একটি বাস্তবিম্মত, গ্রহণশর্াগ্য ও যুশগাপশর্াগী 

পরিকিনা প্রণয়ন কিা। রর্শকান, যুশগাপশর্াগী পরিকিনা প্রণয়নশি প্রর্ম ধাপই হশলা রবদ্যমান িকল পরিকিনা ও রবরধরবধান 

পর্ থাশলাচনা। তাি রপ্ররক্ষশত প্রািরঙ্গক িকল পরিকিনা   রর্মন, রবেদঅঞ্চল পরিকিনা ২০১০, রড্এমরড্রপ রকৌেলগত পরিকিনা 

(১৯৯৫-২০১৫), রড্এমরড্রপ আিবান এিরয়া প্ল্যান (১৯৯৫-২০০৫), ঢাকা রকৌেলগত পরিকিনা (২০১৬-২০৩৫), রড্রিটিএ কর্তথক প্রণীত 

রকৌেলগত পরিবহণ পরিকিনা ২০০৬ এবাং ২০১৫-২০৩৫, ঢাকা ওয়ািা কর্তথক প্রস্তুতকৃত রেশনজ এবাং সুয়যাশিজ মাস্টাি প্ল্যান, 

গাজীপুি, নািায়ণগঞ্জ, ঢাকা উত্তি এবাং দরক্ষণ রিটিকশপ থাশিেন অযাকেন এরিয়া প্ল্যান, Flood Action Plan (FAP রটকিই উন্নয়ন 

লক্ষয SDG), রপ্ররক্ষতপরিকিনা ২০২১, িপ্তম পঞ্চবারষ থক পরিকিনা, খিড়া আিবান রিক্টি পরলরি ২০১১ িহ আিও অন্যান্য 

পরিকিনা, আইন এবাং নীরতমালাি পর্ থাশলাচনা কিা হশয়শে।  

এই পরিকিনাটি প্রণয়শন রমাট পাঁচটি ধাপ অনুিিণ কিা হশয়শে প্রািরম্ভক ধাপ (Inception Phase), জরিপকার্ থ (Survey 

Phase),  অন্তব থতীকালীন ধাপ (Interim Phase), খিড়া পরিকিনা ধাপ (Draft Plan Phase), ও চূড়ান্ত পরিকিনা ধাপ 

(Final Plan Phase) - র্া ব থতমাশন চলমান। প্ররতটি ধাশপ খিড়া প্ররতশবদন ততরিি পি তা িাংশ্লরষ্ট িিকারি ও রবিিকারি িাংস্থাি 

প্রতরনরধরিহ িাংশ্লরষ্ট অাংেীজনশি িমন্বশয় গঠরত ৩৯ িদস্য রবরেষ্ট কািরগরি ব্যবস্থাপনা করমটিি (Technical Management 

Committee/TMC) িামশন উপস্থাপন ও তাদশি মতামশতি রভরত্তশত পিামে থক্রশমি পি চূড়ান্ত কিা হশয়শে। খিড়া পরিকিনাটি  

করমটিশত উপস্থাপন ও িদস্যশদি রলরখত মতামশতি রভরত্তশত হালনাগাদ কিা হয়।  

এোড়াও িকল রশ্ররণ-রপোি মানুশষি অাংেগ্রহণ রনরশ্চতকিণশি লশক্ষয রবরভন্ন স্তশি মতরবরনময় িভাি মােশম রবেদঅঞ্চল পরিকিনা 

প্রণয়ন কিা হশয়শে। রবগত ০৬ রিশেম্বি, ২০২০ হশত ০৩ জানুয়ারি, ২০২১ পর্ থন্ত জনিাধািণশি মতামত, আপরত্ত ও পিামশে থি জশন্য 

খিড়া রবেদ অঞ্চল পরিকিনাি উপি গণশুনারন অনুষ্ঠরত হয়। খিড়া রবেদ পরিকিনাি উপি গণশুনারন রর্শক প্রাপ্ত মতামত, রবরভন্ন 

রপোজীবী ও অন্যান্য অাংেীজনশি িাশর্ মতবরনরময় িভা রর্শক প্রাপ্ত মতামত পর্ থাশলাচনা কশি প্ররতশবদনটি হালনাগাদকিণ কিা 

হশয়শে।  

অপরিকরিত ও অপরিণামদেী নগিায়শনি ফশল পরিশবে রবপর্ থয়িহ প্রাকৃরতক দুশর্ থাশগি ঝুঁরক রমাকারবলায় কার্ থকি রকৌেল রনধ থািশণি 

পাোপারে িকলরক িশচতন হশত হশব। নগশিি জনিাংখ্যা বৃরি ও দ্রুত নগিায়শনি িাশর্ িাশর্ পরিকরিত নগিী রনরশ্চত কিা জরুরি 

হশয় পশড়শে। বাাংলাশদে িিকাশিি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি সুশর্াগ্য রনর্তত্ব ও িঠিক রদকরনশদ থেনায় রনিাপদ ও বািশর্াগ্য ঢাকা েহি 

প্ররতষ্ঠাি লশক্ষয রবরভন্ন িিকারি-রবিিকারি িাংস্থা ইশতামেশই নানারবধ উশদ্যাগ/কম থপরিকিনা গ্রহণ কশিশে। ইশতামশে, িিকাশিি 

এই  ধািাবারহকতাি সুফল রদেবািী রপশত শুরু কশিশে। অপরিকরিত নগিায়ন রিাধ কশি িকল িমস্যা রর্শক নগিবািীশক মুি কিশত 

িিকাি দৃঢ়প্ররতজ্ঞ। বতথমান িিকাি দারয়ত্ব গ্রহশণি পি রর্শকই র্ানজট, জলাবিতা, নদী দূষণ, আবািন িমস্যা, রবদুযৎ িমস্যা 

দূিীকিণিহ অন্যান্য িমস্যা রনিিশন এবাং নাগরিক সুশর্াগ সুরবধাি প্রিাশি রনিলিভাশব কাজ কশি র্াশে এবাং ইশতামশেই উশেখশর্াগ্য 

রকছু প্রকি বাস্তবায়ন কশিশে। আি এই উন্নয়শনি সুফল বহুলাাংশে উপশভাগ কিশে ঢাকাবািী।  

িকশলি িরম্মরলত প্রশচষ্টাি মােশম িকল িমস্যাি িমাধানপূব থক আগামী প্রজশেি জন্য একটি বািশর্াগ্য ঢাকা মহানগিী 

গশড় রতালা িম্ভব। তাই রড্শটইর্ল্ এিরয়া প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন ও বাস্তবায়শন  িকলশি িব থাত্বক িহশর্াগরতা ও অাংেীদারিশত্বি 

মশনাভাব রনশয় এরগশয় আিা দিকাি।  

#  

৩০.০১.২০২২          রপআইরড্ রফচাি 

 


