
eবার
েদলoয়ার 

নাগিরেকর
হে । eর 
চার ভােগ
জ  মি প
eকিট আ
u য়ন-সং
শাসন a

িদেত নানা
িস া  েনo
 
সরকােরর 
পিরক না 
uে াগ aব
সংি  সং
চার a েল
পােবন। 
পয র্া  কম র্ক
পিরচালনার
িহেসেব থা
 
ei uে াগ
মি পিরষদ
করার েযৗি
61 লাখ। 
ময়মনিসংে
েজলাগুেলাে
সুেযাগ-সুিব
েজলা শা
িগেয় েজলা
যেথ  পিরম
েসবা-সংি
েসবা দাে

র চার ভ
েহােসন  

র েদারেগাড়ায় 
আেগ ঢাকা িস

। u র, দি ণ
পিরষদ িবভাগ 
ঃম ণালয় কি

ং া  কিমিটর 
aনুিবভাগ) ফারু
া জিটলতা eব
oয়া হেয়েছ। 

ei িস া েক
িবভােগর a

aব i শংসনী
ং াগুেলােকo িব
ল িবভ  করার
িতিট পেয়ে  
র্কত র্া-কম র্চারী ি
র দািয়েতব্ থাক
াকেবন ঢাকার 

গ বা বায়েনর
দ িবভােগর uপ
ি কতা তুেল ধ
ei জনসংখয্া
েহর িতন গুণ, 
ােত জনগণেক 
িবধা থাকেলo জ
াসেনর কােজর
লা শাসেনর ক
রমাণ বৃি  করা 
ি  জনবল o a
েনর ািত ািন

ভাগ হ

েসবা েপৗঁেছ েদ
িসিট করেপােরশ
ণ, পূব র্ o পি ম
েথেক জন শা
িমিট গঠন কের
ƣবঠেক uপ া

রুক আহেমদ স
ং সময় ে পণ
eিট মি পিরষ

ক সব্াগত জািনে
াপক ড. আিদল
নীয়। তেব শুধু 
িবভ  করেত হ
র পর ঢাকা েজ
েজলা শাসেন
িনেয়ােগর পাশ

কেবন aিতির
েজলা শাসক

র জ  2৯ মাচ র্ 
পসিচব েমা. শা
ধের বলা হেয়েছ
া েদেশর সবেচ
চ ােমর দুi 
সরকাির েসবা
জনসংখয্ানুপাে
র পিরিধ aেনক
কম র্চারীরা িহমিশ
হেয়েছ। ei 
aবকাঠােমা বৃি
নক কাঠােমােত 

হে  ঢাক

দoয়ার লে য্ 
শনেক দুi ভাে
ম পেয়ে  ঢাক
াসন ম ণালেয়
রেছ। কিমিটর 
পন করা হেব
সমকালেক বেল
ণ হে । e ি
ষদ সিচেবরo e

েয় নগর পিরক
দল মুহা দ খান
ধু েজলা শাসন
হেব। eকi স

জলার বািস ারা
নর পাশাপািশ 
শাপািশ াপন ক
 েজলা শাসক

ক (িডিস)।  

র্মি পিরষদ িব
াফায়াত মাহবুব
েছ- বত র্মােন ঢ
চেয় েছাট েজল
গুণ। েবিশরভ
া দােনর জ
েত তা যেথ  ন
ক েবিশ। ফেল 
িশম খাে ন। ে
িবপুল জনসংখয্
ি  করা eকা
পিরবত র্ন eেন

কা েজল

eবার ঢাকা েজ
েগ িবভ  করা 
কা েজলা শাস
য় িচিঠ পাঠােনা 
ƣবঠেকর পর িব
। মি পিরষদ 
লন, aিতির  
ি য়া সহজ কর
eকিট িনজসব্ ধ

ক নািবদ eবং 
ন সমকালেক ব
নেক ভাগ করেল
সে  িনি ত কর
রা িনধ র্ািরত পেয়

a া  দ র 
করা হেব 26-
ক (eিডিস)। 

িবভাগ েথেক জ
ব েচৗধুরী সব্া
ঢাকা েজলার েম
লা েমেহরপুেরর
ভাগ েজলার ে
 েয সব সুিবধ
নয়। e ছাড়া ে
ei িবপুল জন
েসবার িদকিট ি
খয্ার েসবা িনি
i আব ক। 
ন ঢাকা েজলােক

/ 35 

জলা শ

জলা শাসনেক
া হয়। ঢাকা েজ
সনেক িবভ  ক
হয়। িচিঠ পাo
িবভ  করার রূ
িবভােগর aিত
জনসংখয্ার চা
রেত ঢাকা েজল
ধারণা িছল। 

জাহা ীরনগর
বেলন, ঢাকা েজ
েল সুিবধা িমলে
করেত হেব িডিজ
য়ে  িগেয় সহ
o সং ার েসব

-31 তলা কমে
চার পেয়ে র 

জন শাসন ম ণ
িরত oi িচিঠে
মাট জনসংখয্া
র 31 গুণ। গাজ
ে  21-26 গু

ধা রেয়েছ ঢাকা
েদেশর a  েয
নসংখয্ােক িনধ
িবেবচনায় িনেয়
ি ত করেত হে
eসব িবষয় িব
েক u র, দি

eি ল 312৯

শাসন 

ক eকািধক a
জলা শাসনেক
করার ei িস
oয়ার পর জন
রূপেরখা চূড়া
িতির  সিচব (ে
ােপ যথাযথভাে
লা শাসনেক ি

িবশব্িব ালেয়র
েজলা শাসনেক
েব না; e জ
িজটাল েসবাo
হেজi নাগিরক
বাo িমলেব সহ
ে  ভবন। 
সমনব্য়ক o 

ণালেয় িচিঠ পা
েত ঢাকা েজলা
(ভাসমানসহ)
জীপুর েজলার 
গুণ। aথচ েমেহ
া েজলায় তার 
য েকােনা েজল
ধ র্ািরত o aিনধ
েয় পুিলেশর জন
েল ভূিম রাজসব্স
িবেবচনায় িনেয়
ণ, পূব র্ o পি

৯ 

a েল িবভ  ক
ক ভাগ করা হে
া  বা বায়েন
শাসন ম ণাল

 কের শাসিন
েজলা o মাঠ 
েব নাগিরক েস
িবভ  করার 

য়র নগর o a
েক িবভ  করার
 নাগিরক েসব
। সংি রা জান
ক েসবা o সুিবধ
হেজ। e জ
েতয্ক পেয়  
ধান কম র্কত র্া 

াঠােনা হয়। 
া শাসনেক ভ
 ায় eক েকা
পাঁচ গুণ, কুিম
েহরপুরসহ uি
েচেয় িকছুটা ে

লার েচেয় ঢাকা
ধ র্ািরত েসবা িদ
নবল o aবকা

সব্সহ a া  সর
য় খুবi গুরুতব্পূ
ি ম পেয়ে  ভা

করা 
ে  
নর 
ালয় 
িনক 

সবা 

ল 
ার 
বা-
ানান, 
ধা 
 

ভাগ 
ািট 
ম া 
ি িখত 
েবিশ 
া 
িদেত 
কাঠােমা 
সরকাির 
পূণ র্ 
ভাগ 



করা েযেত পাের। িচিঠ পাoয়ার পর জন শাসন ম ণালেয়র aিতির  সিচব রিকব েহােসেনর সভাপিতেতব্ eকিট 
আ ঃম ণালয় কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 39 eি ল ei কিমিটর থম সভা aনুি ত হেব। eেত মি পিরষদ 
িবভাগ, aথ র্ িবভাগ, ভূিম ম ণালয় o ঢাকা েজলা শাসেনর eকজন কের িতিনিধ eবং জন শাসন ম ণালেয়র 
চারিট aনুিবভােগর ধান uপি ত থাকেবন। তারা িবভ করেণর রূপেরখা চূড়া  কের শাসিনক u য়ন-সং া  
সিচব কিমিটর ƣবঠেক uপ াপন করেবন। মি পিরষদ িবভােগর aিতির  সিচব ফারুক আহেমদ বেলন, 
মি পিরষেদর িস া  aনুযায়ী ঢাকা েজলা শাসনেক u র, দি ণ, পূব র্ o পি ম- ei চার নােম ভাগ করেত 
বলা হেয়েছ। তেব eিট eকিট াথিমক ধারণা মা । েয়াজেন ছয় ভােগo ভাগ করা েযেত পাের। ei িস া  
িনেয় আরo aেনক কাজ রেয়েছ। গেবষণার েয়াজন আেছ। িতিট পেয়ে  কী ধরেনর েসবা েদoয়া হেব তা 
িনেয়o ভাবেত হেব। আ ঃম ণালয় কিমিট e িনেয় কাজ করেছ। িবভ করেণর ei uে াগ বা বায়েন মুখয্ 
ভূিমকা পালন করেব জন শাসন ম ণালয়।  
 
পিরসংখয্ান বুয্েরার ত ানুযায়ী, েদশ সব্াধীেনর সময় ঢাকা েজলার জনসংখয্া িছল ায় 29 লাখ। 3122 সােলর 
আদমশুমাির aনুযায়ী ঢাকার তৎকালীন জনসংখয্া িছল eক েকািট 41 লাখ। জািতসংেঘর oয়া র্ আরবানাiেজশন 
সেপে র ত  aনুযায়ী বত র্মােন ei সংখয্া eক েকািট 81 লাখ। 3141 সাল নাগাদ ঢাকার জনসংখয্া হেব দুi 

েকািট 85 লাখ। স িত eক aনু ােন ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর েময়র সাঈদ েখাকন বেলন, রাজধানীর 
জনসংখয্া েয হাের বাড়েছ সরকাির েসবা সং ার স মতা েসভােব বৃি  পায়িন। নাগিরক েসবা িনি ত করেত 
ঢাকা িসিটর মেতা সরকাির েসবা সং াগুেলােক ভাগ করার সময় eেসেছ বেলo ম  কেরন েময়র। eিদেক 
মি পিরষেদর ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা বেলেছন, a  সব েজলার েচেয় কােজর পিরিধ o জনবল িবেবচনায় ঢাকা 
েজলা শাসেনর কােজর চাপ aেনক েবিশ। িতিনয়ত ei চাপ আরo বাড়েছ। তাi ঢাকা েজলা শাসেনর 
জনবল o aবকাঠােমা ত বৃি  করা জরুির।  


