টেকই আফান ব্যফস্থা গড়ে টতারা ফততভান যকাড়যয অঙ্গীকায
টযজাউর করযভ ররিকী
৪ অড়টাফয রফশ্ব ফরত রদফ । রফশ্বব্যাী ভানুড়লয রনযাদ  ফাড়মাগ্য আফান রনরিত কযড়ত ফ তস্তড়য ড়েতনতা বৃরিয
রড়যে ১৯৮৬ ার টথটক UN Habitat এয উড়যাড়গ রফশ্বব্যাী প্ররতফছয অড়টাফয ভাড়য প্রথভ টাভফায রফশ্ব ফরত রদফ ারন
কযা  য়। এ ফছয রদফটিয প্ররতায রনধ তাযণ কযা 
টয়টছ Accelerating Urban Action for a Carbon Free
World. মায ফাাংরা অথ ত কযা টয়টছ কাফ তন মুক্ত রফশ্ব গেড়ত নগযায়ন কাম তক্রভ ত্বযারিত করয।
ফাাংরাড়দ রফড়শ্বয অন্যতভ ঘনফরতপূণ ত একটি টদ। ১ রয ৪৪ াজায ফগ ত রকড়রারভোয ক্ষুদ্র আয়তড়নয এই টদড় প্রা য়
১৮ টকাটি টরাড়কয ফা। এ ই রফার জনড়গাষ্ঠীয খায , ফস্ত্র, ফাস্থাটনয ভত টভৌররক োরদামূ পূযণ কযা একটি ফড়ো েোড়রঞ্জ।
উযন্তু ক্রভফরধ তষ্ণু অথ তনীরত , দ্রুত নগযা য়ণ  রল্পা য়ড়নয পড়র রযড়ফ দূলণ এফাং ব্যফাযড়মাগ্য জরভয রযভাণ দ্রুত কড়ভ আা এ
েোড়রঞ্জড়ক ফারেড়য় রদটয়টছ ফহুগুড়ণ। তথার যকায এফাং টদড়য আাভয জনাধাযণ এই েোড়রঞ্জ টভাকাড়ফরা য় ফ তদা ড়েষ্ট 
তৎয যটয়টছ। টদড়য কর নাগরযড়কয জন্য টেকই  ভানম্মত আফান রনরিত এফাং রযকরল্পত নগযা য়ণ  উন্নয়টন রনযর
কাজ কড়য মাড়ে গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়।

সুান রনরিত কযড়ত যকারয কভতোযীড়দয উন্নত কভতরযড়ফ  রনযাদ আফান রনরিত কযা অরযাম ত। জারতাংঘ
প্রণীত টেকই উন্নয়ন রযেভাত্রা (Sustainable Development Goal) [SDG] এয টেকই উন্নয়ন রযেভাত্রা ১১ অনুয়ায়ী
২০৩০ াড়রয ভড়ে অন্তর্ভতরক্তমূরক, রনযাদ, অরবঘাতনীর এফাং টেকই নগয  জনফরত গড়ে টতারায রযে রনধ তাযন কযা
ড়য়ড়ছ। উক্ত রযেভাত্রাড়ক াভড়ন টযড়খ গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় যকারয , টফযকারয, রছন্নমূর কর নাগরযড়কয জন্য আফাড়নয
সু-ব্যফস্থা কযায রনরভত্ত অধীনস্থ াংস্থাগুড়রায ভােড়ভ রফরবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প  কাম তক্রভ গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযটছ।
যকারয কভতকততা -কভতোযী রফড়ল কড়য যাজধানী ঢাকা য় কভতযতড়দয আফান াংকে দীঘ তরদড়নয। রফল য়টিয গুরুত্ব
অনুধাফন কড়য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনড়নত্রী টখ ারনা ইরতপূড়ফ ত যকারয আফান ৮% ড়ত ৪০% এ উন্নীত কযায জন্য অনুান
-২টদন। উক্ত অনুাড়নয টপ্ররযড়ত গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণার য়  এয অধীন রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা রফরবন্ন প্রকড়ল্পয ভােড়ভ ফহুতর বফন
রনভতাড়ণয উড়যাগ গ্রণ কড়য মাড়ত একই াড়থ রফপুরাংখ্যক ভানুড়লয আফাড়নয ব্যফস্থা
য াাার ভূরভয ড়ফ তাত্তভ ব্যফায
রনরিত কযা মায়।
প্রকল্পগুররয ভড়ে আরজভপুয , ভরতরঝর  ভাররফাগ যকারয কড়রারনড়ত ফহুতর বফন রনভতাণ
, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
কাম তারটয় কভতযত কভতকততা/কভতোযীড়দয জন্য টতজগাঁড়য় আফারক বফন রনভতাণ এফাং গণপূতত অরধদপ্তড়যয কভতকততা কভতোযীড়দয
জন্য রভযপুড়য আফারক বফন রনভতাণ প্রকল্প অন্যতভ। এছ ো এ ভ য় জাতীয় গৃায়ন কর্ততয কর্ততক রনরভতত ফরস্তফাীড়দয জন্য
বাোরবরত্তক ৩০০টি ফ্ল্োড়েয ফযাি প্রাকড়দয রনকে ফযািত্র স্তান্তয কযা য়।
জাতীয় গৃা য়ন কর্ততয রনজস্ব অথ তা
য়টন ১৪৮ টকাটি ৭৭ রাখ ৮৫ াজায োকা ব্য টয় ঢাকায রভযপুয ১১ নম্বয
টকড়ন ১৪ তরা রফরষ্ট াঁেটি বফড়ন টভাে
৫৩৩টি ফ্ল্োে রনভতাড়ণয রড়যে ২০১৮ াড়রয ১৬ জানুয়ারয একটি প্রকল্প াড়ত
টনয়। ২ একয জরভয উয রনরভতত এফ অতোধুরনক বফড়ন ভারক , াপ্তারক এভনরক দদরনক রবরত্তড়ত বা ো রযড়াড়ধয ভােড়ভ
ফরস্তফাীযা ফফাড়য সুড়মাগ াড়ফ। ই
টতাভড়ে ৩০০টি ফ্ল্োে ফফাড়য উড়মাগী কড়য গটে টতারা  টয়টছ এফাং ম্প্ররত
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বার্চয়ত ার উরস্থরতড়ত ফযাি প্রাকড়দয রনকে এফ ফ্ল্োড়েয ফযািত্র স্তান্তয কযা  য়।

জুন ২০২১ াড়র গণপূতত অরধদপ্তয কর্ততক রনরভতত ঢাকায রভযপুয
, আরজভপুয, ভরতরঝর  ভাররফাড়গ
যকারয কভতকততা/কভতোযীড়দয ফফাড়য জন্য রনরভতত
২৪৭৪টি অতোধুরনক সুড়মাগ -সুরফধা াংফররত ফ্ল্োে উড়বাধন কযা
য় মায ভড়ে ২৮৮টি ফ্ল্োে গণপূতত অরধদপ্তড়যয কভতকততা /কভতোযীড়দয এফাং৫৮টি ফ্ল্োে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম তার টয় কভতযত
কভতকততা  কভতোযীড়দয ফফাড়য জন্য রনধ তারযত যটয়টছ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনড়নত্রী টখ ারনায প্রতেয তত্ত্বাফধাড়ন  রদকরনড়দ তনা য় রনরভতত এফ বফড়ন ব্যফায কযা  টয়টছ
অতোধুরনক রনভতাণাভগ্রী। জানা রায় তা প্ররতড়যাধী থাই গ্লা , উন্নত রপটিাং  োইরকৃত টফ্ল্ায আধুরনক রনভতাণ প্রযুরক্তয
মথামথ ব্যফায রনরিত কযা  টয়টছ এফ বফড়ন। য টয়টছ রনজস্ব অরিরনফ তাণ ব্যফস্থা , জরুরয পা য়ায এরিে  সুরযয ফা যান্দা
 কভন টে। প্রকল্পমু ট রনজস্ব ফজতে ব্যফস্থানায জন্য স্থান কযা  টয়টছ সু য়াটযজ রিেড়ভন্ট প্লান্ট ফা এটির। য টয়টছ টয ইন
য়াোয াযটবরটাং রড়টভ  প্র টয়াজনীয় াংখ্যক কায ারকতাং এয ব্যফস্থা। রযড়ফ সুযযা  ভড়নাযভ রযড়ফ রনরিত কযড়ত
এফ প্রকল্প এরাকায় বৃযড়যাণ  জরাধায রনভতাণ কযা ড়য়ড়ছ। গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারড়য়য অধীন গণপূতত অরধদপ্তয ফততভাড়ন ৩৫
টি ভন্ত্রণারড়য়য টভাে ৩০৩টি প্রকড়ল্পয কাজ ফাস্তফায়ন কযড়ছ।
-৩এছাো েরভান কড়যানা াংকে টভাকাড়ফরায় কড়যানা আক্রান্ত টযাগীড়দয রেরকৎায় আইরইউ এয টবৌত অফকাড় াড়ভা
রনভতাণ, ডাক্তায-না তড়দয অস্থায়ী আফান ব্যফস্থা, াাতারমূড় PCR Laboraory এয অফকা াড়ভা রনভতাণ,
আইড়াড়রন ইউরনে, টকায়াড়যন্টাইন টন্টায, কড়যানা ইউরনে স্থান, স্থানামূড়য রনযফরেন্ন ারন  রফদ্যেৎ যফযা রনরিত
কযণ জীফাণুনাক রছোড়না ইতোরদ নানারফধ কাজ গণপূতত অরধদপ্তয স্বল্পভড়য় ফাস্তফায়ন কড়যড়ছ।
যাজধানী উন্নয়ন কর্ততয কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন পূফ তাের নতুন য
(ইউসুপগঞ্জ) প্রকল্প এরাকায় ইড়তাভড়ে রফরবন্ন
আকাড়যয ২৪৮৫৯টি আফারক প্লে ফযাি প্রদান কযা ড়য়ড়ছ। পূফ তাের নতুন য প্রকল্প এরাকায় (১৫নাং টটড়য) ইউড়নড়কা কর্ততক
স্বীকৃত, ফাাংরাড়দড়য স্বাধীনতায রবরত্ত , ফঙ্গফন্ধুয ০৭ ভাড়ে তয বালড়ণ তায উরিত তজতণীয প্রায় ১৫০ ফুে উচ্চতা রফরষ্ট প্ররতকৃরত
স্থাড়নয ভােড়ভ উক্ত এরাকাটি ঐরতারক দতণীয় স্থান রড়ড়ফ ফ তাধাযড়ণয রনকে তুড়র ধযায রনরভত্ত “ফঙ্গফন্ধু কয়ায রনভতাণ ”
ীল তক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ড়নয উড়যাগ গ্রণ কযা ড়য়ড়ছ। পূফ তাের নতুন য প্রকল্পটি
Asian Townscape Award,
2019 এ ভূরলত ড়য়ড়ছ। পূফ তাের নতুন য (ইউসুপগঞ্জ) প্রকল্প এরাকায় াফররক প্রাইড়বে াে তনাযীড়য ভােড়ভ ারন
যফযাড়য জন্য ম্প্ররত একটি টফযকা রয াংস্থায াড়থ যাজউক র্চরক্ত স্বাযয কড়যড়ছ। প্রকল্প এরাকায় রফদ্যেৎ যফযাড়য কাজ
ম্পন্ন ড়য়ড়ছ এফাং ারন যফযাড়য কাজ খুফ ীঘ্রই শুরু ড়ফ। পড়র টদড়য প্রথভ স্যাড়েরাইে রটি পূফ তাের নতুন য ভানুড়লয
ফফাড়য জন্য পূণ তরুড় প্রস্তুত ড়ফ।
জাতীয় গৃায়ন কর্ততয কর্ততক ৩৪টি আফান প্রকল্প েরভান যড়য়ড়ছ। মায ভড়ে ৩২টি রনজস্ব অথ তায়ড়ন এফাং ২টি রজরফ ঢাকা প্রকল্প
ভানগযীয ফরস্তড়ত ফফাকাযী বাভান  রছন্নমূর ভানুড়লয জন্য রনজস্ব অথ তায়ড়ন “রভযপুযস্থ টকন-১১ এ ফরস্তফাীড়দয জন্য
বাোরবরত্তক ৫৩৩ (াঁেত টতরত্র)টি আফারক ফ্ল্োে রনভতাণ ” ীল তক প্রকল্প এফাং রফশ্ব ব্যাাংক  রজরফ অথ তায়ড়ন “স্বল্প আড়য়য
ভানুড়লয উন্নত জীফন ব্যফস্থা” ীল তক প্রকল্প উড়েখড়মাগ্য।
গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারড়য়য রযোরন  উন্নয়ন খাড়ত এফছয মথাক্রড়ভ ১ াজায ৮০৩ এফাং ৪ াজায ৫৪৩ টকাটি োকা
ফযাি প্রদান কযা ড়য়ড়ছ। গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন টভাে ১০৫টি প্রকল্প ফততভাড়ন েরভান যড়য়ড়ছ, মায ভড়ে
রজরফ/দফড়দরক অথ তায়ড়ন ৫৯টি এফাং াংস্থায রনজস্ব অথ তায়ড়ন ৪৬টি ফাস্তফায়ন কযা ড়ে।

-৪-

আধুরনক  টেকই বফন রনভতাণ  যযণাড়ফযড়ণ গণপূতত অরধদপ্তয অরফযত কাজ কড়য মাড়ে । ফাাংরাড়দ রেফারয়
কর যকারয াংস্থায অরপ, টকায়াে তায, ফাবফন, প্রড়তেক টজরায় ারকতে াউ টকায অরপমূ রনভতাণ কযড়ছ গণপূতত
অরধদপ্তয।

অন্যরদড়ক যাজধানী ঢাকা টদড়য কর টজরা  উড়জরা ড়যয রযকরল্পত নগযা
য়ণ  উন্ন য়ড়নয জন্য প্ররতটি
ড়যয ভাষ্টায প্লোন প্রণয়টনয জন্য কাজ কযড়ছ নগয উন্নয়ন অরধদপ্তয। এছাো যাজধানীয নাভ কর্ততয েট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততয এফাং
কিফাজায উন্ন য়ন কর্ততয গৃা য়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারড়য়য অধীন রফরবন্ন দপ্তয াংস্থা টদড়য রযকরল্পত উন্নয়ন নাগরযকড়দয
জন্য আফান রনরিড়ত কাজ কড়য মাড়ে। ইড়তাভড়ে ন্যানার রফরডাং টকাড
২০২০ অনুড়ভাদন  টয়টছ। যাজধানী ঢাকায জন্য
রডড়েইর এরযয়া প্লান ফা ডো চূোন্ত ম তাটয় যটয়টছ।
ক্রভফধ তভান জনাংখ্যায ো াভরাড়ত যাজধানী ঢাকায রফকল্প রড়ড়ফ টদড়য প্রথভ স্যাড়েরাইে োউন পূফ তাের নতুন য
প্রকল্প ফাস্তফা য়ন কযড়ছ যাজধানী উন্ন য়ন কর্ততয। এফ রযকল্পনা  প্রকল্প ফাস্তফা য়ন ম্ভফ ড়র টদড়য ভূরভয সুষ্ঠু ব্যফায
রনরিড়তয াাার প্রড়তেক নাগরযড়কয জন্য টেকই রনযাদ  ফাড়মাগ্য আফান রনরিত কযা ম্ভফ ড়ফ। একই াড়থ
রযকরল্পত নগযায়ণ এয পড়র রযড়ফ দূলণ এফাং রযড়ফড় কাফ তন রনিঃযণ ফহুরাাংড় হ্রা াড়ফ। পড়র প্রাকৃরতক দ্যড়ম তাড়গয রযভাণ
 তীব্রতা টম াড়য বৃরি াড়ে তা অড়নকাাংড় ভাধান কযা ম্ভফ ড়ফ তাড়ত টকান ড়ন্দ টনই।
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