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সব র্নাশ 68 খােতর সমনব্য়হীনতায়  
ঢাকােক িনেয় বাড়েছ uৎক া, u য়ন িনেয় দূরতব্ িবিভ  িত ােনর 

জয়  ভাদুড়ী  

রাজধানী ঢাকার সব র্নাশ হে  68 েসবা খােতর সমনব্য়হীনতায়। eক িত ান রা া িনম র্ােণর eক মােসর মে i 
আবার a  িত ান তা খুড়ঁেছ। েসবা িত ােনর িনেজেদের মে  সমনব্য় না থাকায় েভাগাি  েপাহােত হে  
নগরবাসীেক। পাশাপািশ বাড়েছ aথ র্ aপচয়। দািয়তব্ না িনেয় eেক a েক েদাষােদাষীেত  দািয়তব্ া রা। 

নগরজীবেনর সািব র্ক েয়াজনীয়তা িবেবচনা কের 68 েসবা িত ােনর দািয়তব্ ব ন করা হেয়েছ। রাজধানীর 
রা া, ে ন, খাল, পািন, গয্াস, িবদুয্ৎ, গণপিরবহন, ািফকসহ িতিট েসবায় দািয়তব্ ব ন করা হেয়েছ িবিভ  
িত ানেক। খালগুেলার িকছু দািয়েতব্ রেয়েছ ঢাকা েজলা শাসন আর বািকগুেলার দািয়েতব্ oয়াসা। শু  েমৗসুেম 

খাল খনেনর কােজর দৃ মান েকােনা a গিত না থাকেলo বষ র্া েমৗসুেম আেলাচনায় তুে  থােক খাল খনন। 
রাজধানীর ে েনজ ব াপনার িকছু aংেশর দািয়েতব্ রেয়েছ িসিট করেপােরশন আর িকছু aংেশর oয়াসা। ei 
ে ন িনম র্াণ o সং ার িনেয়o রেয়েছ টানােপােড়ন। রাজধানীর াioভারগুেলা িনম র্াণ কের িবিভ  সং । িনম র্াণ 
েশেষ াioভার চালু হেলo র ণােব েণর দািয়তব্ েনয় না েকu। িসিট করেপােরশন শহেরর রা া ঝা  েদয়, 
িক  াioভার তােদর ত াবধােন না থাকায় েসগুেলা পির ার কের না। গত বছর বৃি র েমৗসুেম মহাখালী 
াioভােরর জলজট তার মাণ। সেরজিমন রাজধানীর িবিভ  eলাকা ঘুের েদখা যায় সমনব্য়হীনতার নানা িচ । 

মািলবাগ-েমৗচাক াioভােরর aিধকাংশ সড়কবািতi ন । রােতর েবলা a কাের ঝুিঁক িনেয় চলেছ যানবাহন। 
দীঘ র্িদন ধের e aচলাব া চলেলo নজর েনi কারo। 3128 সােলর 37 aে াবর uেদব্াধেনর পর েথেক 
মািলবাগ-েমৗচাক াioভােরর দািয়তব্ হ া র িনেয় চলিছল টানােপােড়ন। াioভােরর র ণােব েণর দািয়তব্ 
িনে  না েকu। াioভারগুেলার িনেচর aংশ দখল কের গেড় েতালা হে  ভােতর েহােটল, গািড়র গয্ােরজ, 
মাদকেসবীর আ া ল। িবপুল aথ র্ o সময় য় কের গেড় েতালা eসব ক  েসবা সং ার সমনব্য়হীনতার 
কারেণ দখল হে , িত  হে । নতুন ক  হেণ আ হ থাকেলo স  হoয়া ক  র ণােব েণ আ হ 
েনi কারo। ৯1 েকািট টাকা েয় বাংলােমাটর েথেক শাহবাগ পয র্  িভআiিপ সড়েক মািটর িনেচ িবদুয্েতর 
লাiন বসায় ঢাকা পাoয়ার িডি িবuশন েকা ািন (িডিপিডিস)। 3129 সােল লাiনিট বসােনা হয় িভআiিপ 
সড়েকর িঠক িবভাজক বরাবর। সড়কিটেত েমে ােরেলর কাজ শুরু হoয়ায় বছর না েপেরােতi লাiনিট তুেল 
i ারকি েন াল েহােটল-ে ষা ফুটপােথ বসােত হেয়েছ। eকi aব া িবমানব র েথেক u রা aংেশ। গত 
বছেরর েশেষর িদেক িবমানব র ফুটoভার ি জ েথেক u রা জসীমu ীন েমাড় পয র্  সড়কবািত লাগায় ঢাকা 
u র িসিট করেপােরশন। িক  eিলেভেটড e ে সoেয়র িনম র্াণকাজ শুরু হoয়ায় রা ার মাঝবরাবর থাকা 
া েপা গুেলা ঝুিঁকর মুেখ পেড়েছ। চু িটেনর েবড়া িদেয় িঘের রাখায় আেলা েপৗঁছায় না দুi পােশ। আট মাস 

আেগ u রা 2 নমব্র েস েরর দি ণ েকানার মসিজদ েথেক রাজল ী পয র্  কেয়ক শ গাছ কাটা হেয়েছ 
u য়নকােজর নােম। িক  eখন পয র্  েসখােন েকােনা কাজ শুরু হয়িন িকংবা েকােনা সং ার নামফলকo েনi। 
েকন গাছ কাটা হেলা- eর সদু রo িদেত পােরিন েকােনা েসবা সং া। াoড়াপাড়ায় িকছুিদন আেগ রা া o 
ফুটপাথ িনম র্াণ কেরেছ িসিট করেপােরশন। মাস দুেয়ক পার না হেতi েসi রা া খুেঁড় সুয়ােরেজর লাiন বসাে  
oয়াসা। e কাজ েশষ হেতi শুরু হেব বৃি র েমৗসুম। তখন e eবেড়া-েথবেড়া রা ায় জলকাদায় েভাগাি  



েপাহােত হেব eলাকাবাসীেক। মুিদ েদাকানদার েসােহল রানা বেলন, ‘আেগ সুয়ােরেজর লাiন বসােনার পর যিদ 
রা া িনম র্াণ করত তাহেল নতুন রা া কাটেত হেতা না। বৃি র সময় eখােন হাঁটুপািন জেম। রা া ƣতিরর পর 
েভেবিছলাম েভাগাি  কমেব। িক  eখন েভাগাি  আরo বাড়ল।’ ঢাকা u র িসিট করেপােরশনসূে  জানা যায়, 
রাজধানীর যানজট িনরসেন সাতরা া েথেক u রা পয র্  22িট iuটােন র্র ক  হােত িনেয়িছেলন ঢাকা u র িসিট 
করেপােরশেনর য়াত েময়র আিনসুল হক। e iuটান র্গুেলা িনম র্াণ করেত 48 দশিমক শূ  ৯ িবঘা জিমর 
েয়াজন হেব। eর মে  সড়ক o জনপেথর 42 দশিমক 36 িবঘা, েরলoেয়র 2 দশিমক 72 িবঘা o িসিভল 

aয্ািভেয়শেনর 2 দশিমক 94 িবঘা জিম রেয়েছ। ক  বা বায়েনর জ  সং াগুেলার কােছ জিম বহােরর 
aনুমিত েচেয় িডeনিসিসর প  েথেক িচিঠ েদoয়া হেল তােদর কাছ েথেক eক ধরেনর নীিতগত aনুেমাদনo 
েমেল। িক  গত 5 নেভমব্র িঠকাদাির িত ান eস eম কন াকশ  eগুেলা িনম র্ােণর কাজ শুরু করেল সড়ক o 
জনপথ িবভােগর বাধায় তা আটেক যায়। জিমর মূ  দািব কের সড়ক o জনপথ িবভাগ। eেত ব  হেয় যায় 
ক কাজ। পের ম ণালেয়র হ ে েপ eর মীমাংসা হেলo eখেনা শুরু হয়িন কে র কাজ। eখন বলা হে , 

e কে  যানজট কতটা িনরসন হেব তা পয র্ােলাচনা কের েদখা হে । aথচ ei সািব র্ক িবষয় পয র্ােলাচনা কেরi 
ক  হােত েনoয়া হেয়িছল। িতনিট iuটােন র্র িনম র্াণ ায় েশষ পয র্ােয় থাকা aব ায় ক কাজ ব  করা 

হেয়েছ। রাজধানীর িমরপুর-21, ফাম র্েগট, গুিল ােন aৈবধ াপনা o হকারেদর uে দ কের িসিট করেপােরশন। 
িক  িকছুিদন না েযেতi আবার eকi জায়গায় বেস যায় হকাররা। পরবত  র ণােব েণর দািয়তব্ আiনশৃ লা 
র াকারী বািহনীর বেল জানায় িসিট করেপােরশন। ফাম র্েগেট েতজগাoঁ aংেশ ফুটপাথ িনম র্ােণর েখাঁড়াখুিঁড়েত 
কাটা পেড়েছ িবিটিসeেলর তার। eেত েভাগাি েত পেড়েছন oi eলাকার শতািধক মানুষ। িকছুিদন আেগo রা া 
সং ােরর সময় e তার কাটা পেড়িছল। e eলাকার বািস া iমিতয়াজ আলী বেলন, ‘eক রা ায় eতবার 
েখাঁড়াখুিঁড় করেল লাiন েতা কাটেবi। eকবার লাiন েকেট যাoয়ার পর aেনক েদৗড়ঝাঁপ কের িঠক করা 
হেয়িছল। সবাi সমিনব্তভােব কাজ করেল আমােদর e েভাগাি  েপাহােত হেতা না।’ 

 


