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টাকা। 3126 সােল েসi ভাড়া দাঁিড়েয়েছ 29 হাজার 261 টাকা। আর গত বছর ei ভাড়া eেস েঠেকেছ 32 
হাজার 451 টাকায়। সমী ায় আরo বলা হয়, 3117 সাল েথেক 21 বছের ভাড়া েবেড়েছ সবেচেয় েবিশ।  
জানেত চাiেল কনজুমারস aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর (কয্াব) সভাপিত েগালাম রহমান যুগা রেক বেলন, 
‘িনুিব , ম িব  মানুষ েযসব eলাকায় বসবাস কেরন, েসসব eলাকায় বািড়র সংখয্া চািহদার তুলনায় কম। ফেল 
বািড়oয়ালারা ভাড়ািটয়ােদর oপর চাপ সৃি  করেত পােরন। তাছাড়া বািড় ভাড়া, গয্াস, পািন, িবদুয্েতর িবল 
বাড়ায় ঢাকাবাসীর ƣদনি ন য় বাড়েছ। বািড় ভাড়া িনেয় েয আiন আেছ, তা ভাড়ািটয়া সহায়ক নয়।  
তাi সরকােরর আiন েয়ােগর িবষেয় সেচতন হoয়ার পাশাপািশ গৃহায়ন কম র্সূিচর uে াগ বাড়ােত হেব। তেব 
জাতীয় েভা া aিধকার সংর ণ aিধদফতেরর খসরা আiন পাস হেয় বা বায়ন করা হেল ভাড়ািটয়ােদর দীঘ র্শব্াস 
eকটু হেলo কমেব।’ রাজধানীর িমরপুর eলাকার বািস া েসালাiমান েহােসন শাoন বেলন, ‘বাসা ভাড়া িনেয় 
থাকা eকধরেনর aিভশাপ। আমােদর আয় বাড়–ক বা না বা ক, িতবছরi বািড় ভাড়া বািড়েয় েদন মািলকরা। 
বছর ঘুরেতi তারা বাড়িত ভাড়া চাiেবন, নয়েতা বাসা ছাড়েত বলেবন। 
 
িক  তােদর িবরুে  েকােনা aিভেযাগ করা যাে  না। eছাড়াo আেছ নানা বাহানায় হয়রািন। িতিন বেলন, 
প বীর 22/4 িঠকানার eকিট য্ােট গত বছর িছলাম। েসখােনo eক ধােপ দুi হাজার টাকা ভাড়া বািড়েয়েছ। e 
বছর a  বাসায় eেস uেঠিছ।’ িতিন বেলন, ‘বািড় ভাড়া িনয় েণ 2৯৯2 সােলর eকিট আiন আেছ। িক  েসিট 
কায র্কর না হoয়ায় আমােদর uপকাের আসেছ না। তাi েভা া aিধকার সংর ণ aিধদফতেরর বািড় ভাড়া 
সং া  আiন বা বায়ন হেল ভাড়ািটয়ারা eকটু হেলo uপকৃত হেবন।’ eিদেক খসড়া আiন পয র্ােলাচনা কের 
েদখা যায়, েভা া আiন 311৯-eর 33 ধারায় বলা হেয়েছ, েসবা খােতর মে  পিরবহন, েটিলেযাগােযাগ, পািন 
সরবরাহ, পয়ঃিন াশন, গয্াস-িবদুয্ৎসহ সব্া য্েসবায় েকােনা ধরেনর তারণা করা যােব না। তারণা করেলi 
জাতীয় েভা া aিধকার সংর ণ aিধদফতের aিভেযাগ করা যােব। তেব 3129’র খসড়া আiেন বািড় ভাড়া িনেয় 
ƣনরােজয্র িবষয়িট a ভুর্  করা হেয়েছ। খসড়া আiেন শাি র পিরিধo বাড়ােনা হেয়েছ। েসে ে  eক বছর 
কারাদে র িবপরীেত 4 বছেরর কারাদে র িবধান রাখা হেয়েছ। আর eক লাখ টাকা aথ র্দে র িবপরীেত 4 লাখ 
টাকা aথ র্দে র িবধান রাখা হেয়েছ। জানেত চাiেল aিধদফতেরর uপপিরচালক মনজুর েমাহা দ শাহিরয়ার 
বেলন, ‘খসরা আiেন aেনক নতুন িবষয় a ভুর্  করা হেয়েছ। যােত eকজন েভা া তার aিধকার  হেল 
aিভেযাগ করেত পােরন। eজ  aিধদফতর সব সময় সজাগ রেয়েছ। eছাড়া বত র্মান আiেন েভা া শুধু 
aিধদফতেরর মহাপিরচালক বরাবর aিভেযাগ করেত পারেতন। আর নতুন আiন পাস হেল eকজন েভা া তার 
aিধকার  হেল েভা া aিধদফতেরর মহাপিরচালক বা aিধদফতেরর মতা া  a  েকােনা কম র্কত র্ার কােছ 
aিভেযাগ করেত পারেবন। eছাড়া েদেশর িতিট েজলায় েজলা ািজে ট বা তার েচেয় মতা া  a  েকােনা 
কম র্কত র্ার কােছ িলিখতভােব aিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন।’ িতিন আরo বেলন, ‘নতুন আiেন েভা া েবিশ 
বািড় ভাড়া িদেয় তািরত হেল কারণ u াটন হoয়ার 71 কায র্িদবেসর মে  aিভেযাগ করেত পারেবন। 
েসে ে  েভা া aিধদফতেরর মহাপিরচালক বা তার মতা া  েকােনা কম র্কত র্া aথবা েজলা ািজে ট বা তার 
মতা া  েয েকােনা কম র্কত র্ার কােছ eকজন েভা া aিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন।’ eিদেক নতুন আiেনর 

খসড়া পয র্ােলাচনা কের আরo েদখা যায়, শাসিনক আেদেশর িবরুে  েদাষী ি র জ  আিপেলর ব া রাখা 
হেয়েছ। eেত aিধদফতেরর মহাপিরচালেকর আেদশ াি র 8 কায র্িদবেসর মে  বািণজয্ ম ণালেয়র সিচব 
বরাবর আিপল করেত হেব। আর েজলা ািজে ট েথেক েকােনা শাি  দােনর আেদেশর িবরুে  িবভাগীয় 
কিমশনােরর কােছ আিপল করেত পারেবন aিভযু রা। 

 


