
 

ঢাকার জীবনমান u য়েন 21 েকািট ডলার েদেব িবশব্ াংক 
কািশত: 12 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

াফ িরেপাট র্ার ॥ েমগািসিট ঢাকার জনসংখয্া দুi েকািট ছুiঁ-ছুiঁ। সমেয়র সে  শহের জনসংখয্া o ভবন দুi েবেড়েছ। িবিভ  
সম া িনতয্িদেনর স ী নগরবাসীর। নগরবাসীর eমন সম া মাথায় ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর aধীন চারিট eলাকার 
নগরেসবা o জনগেণর িবেশষ u য়েন 211.6 িমিলয়ন ডলার ঋণ aনুেমাদন িদেয়েছ িবশব্ াংক। যা ানীয় মু ায় 951 েকািট 
টাকা। িবশব্ াংেকর oয়ািশংটেন ei aনুেমাদন েদয়া হয় বেল রিববার eক সংবাদ িব ি েত জানােনা হয়। 

ঢাকার চারিট eলাকা িচি ত কের ‘ঢাকা েনiবারহুড আপে িডং েজ ’ নােম eকিট ক  হণ করা হেয়েছ। eর মা েম 
কামরা ীরচর, লালবাগ, নয়াবাজার, সূ াপুর, গুিল ান, িখলগাঁo, মুগদা o বাসােবা eলাকায় জনসাধারেণর বহারেযাগয্ ান বৃি  o 
নগর েসবার u য়ন করা হেব। িবশব্ াংক জািনেয়েছ, ei কে র মা েম পাক র্, েখলার মাঠ, জল পােতর মেতা u ু  ানগুেলা 
u ত হেব। িনব র্ািচত eলাকাগুেলার জীিবকা বৃি  করেব। e কে র আoতায় eসব eলাকায় পাবিলক টয়েলট, কিমuিনিট েস ার 
কাম মাি পারপাস িবি ং িনম র্াণ করা হেব যার oপের িজমেনিশয়াম o লাiে ির থাকেব। ক  িবেশষ কের নারী, যুবক, বয়  o 
a মেদর চািহদা পূরণ করেব। 

বাংলােদশ o ভুটােনর িবশব্ াংক কাি  িডের র রবাট র্ সাম বেলন, ঢাকা বাংলােদেশর সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ aথ র্ৈনিতক েক , যার 
িজিডিপর eক-প মাংশ eবং কম র্সং ান ায় aেধ র্ক। 2৯91 সােল 2 িমিলয়ন জনসংখয্া eখন 29 িমিলয়ন। তেব, eর aবকাঠােমা 
তার জনসংখয্া বৃি র সে  সাম  রাখেত পাের না। ক িট জনসাধারেণর ে স েভাগ করেত সহায়ক হেব। েসi সে  a া  
সুিবধা পাoয়া যােব। 

জানা েগেছ, e কে র মা েম িডeসিসিস eলাকায় েযসব নদী, পুকুর বা িঝল রেয়েছ েসগুেলার u য়ন কের দু’পােশ বাঁধাi কের 
েদয়া, েসখােন িবিভ  জািতর গাছ লাগােনা হেব যােত aবসর সমেয় মানুষ eখােন eেস সময় কাটােত পােরন। e কে র 
আoতায় eসব eলাকায় পাবিলক টয়েলট, কিমuিনিট েস ার কাম মাি পারপাস িবি ং িনম র্াণ করা হেব যার oপের িজমেনিশয়াম o 
লাiে ির থাকেব। েসi সে  eলাকার েযসব রা াঘাট ভা ােচারা o বহার aেযাগয্ েসগুেলা িঠক করার পাশাপািশ নতুন রা া ƣতির 
করা হেব। eছাড়া বজর্য্ ব াপনার জ  eসিটeস িনম র্ােণর পিরক নাo রেয়েছ। e ঋণ পিরেশাধ করেত হেব 41 বছের। eর 
মে  ে স িপিরয়ড থম পাঁচ বছর। পরবত কােল 2.36 শতাংশ হাের সুদ িদেত হেব। 


