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গেবষণা িতেবদন: 3161 সােল নগেরর জনসংখয্া হেব 21 েকািট 
যাযািদ িরেপাট র্ 
িত বছর 23 শতাংশ হাের বাড়েছ নগরীর জনসংখয্া। েস িহসােব 3161 সােল 21 েকািট মানুষ বাস করেবন 

নগের। তেব েয়াজনীয় aেথ র্র aভােব ােমর দির  মানুষেক েসবা িদেত পারেছ না শহরগুেলা। জীবনযা ার 
য় েমটােত িগেয় uে া দািরে য্র িশকার হে  াম েথেক নগের আসা eসব মানুষ। u য়ন সং া য্াক o 

েবসরকাির গেবষণা িত ান পাoয়ার aয্া  পািট র্িসেপশন িরসাচ র্ েস ােরর (িপিপআরিস) েযৗথ গেবষণায় eমন 
ত  uেঠ eেসেছ। গেবষণা বলেছ, কােজর খুেঁজ িকংবা u ত জীবেনর আশায় িতিদনi শহরমুখী হে  aসংখয্ 
মানুষ। আবার াকৃিতক দুেয র্ােগ িভেটমািট হািরেয়o aেনেক ছুেট eেসেছ নগের। যােদর aিধকাংেশর ঠাiঁ হেয়েছ 
aসব্া য্কর পিরেবেশর বি েত। স িত কািশত য্ােকর গেবষণা িতেবদন বলেছ, িত বছর নগেরর 
জনসংখয্া বাড়েছ 23 শতাংশ হাের। 3161 সাল নাগাদ েদেশর েমাট জনসংখয্ার 61 শতাংশ শহরা েল বসবাস 
করেবন। বত র্মােন দুi েকািট মানুষ a ায়ী িভি েত শহের বাস করেছন। eছাড়া েদেশর শতকরা 61 জন মানুেষর 
ািত ািনক আিথ র্ক েসবা লােভর সুেযাগ েনi। িপিপআরিসর িসিনয়র িরসাচ র্ েফেলা আ ল oয়ােজদ বেলন, 

শহেরর আশপােশর িশ  u য়ন হে । uৎপাদনমুখী িশ , েসবা খাতসহ িবিভ  ধরেনর িশে া য়ন বাড়েছ। াম 
েথেক মানুষ eেস েসখােন চাকির পাে । আর ei চাকিরর েলােভ মানুষ শহের চেল আেস। তারা ভােব শহের 
েগেল eকটা ব া হেব। aথচ eসব মানুেষর জ  নাগিরক সুিবধা িনি ত করেত পারেছ না িসিট করেপােরশন 
o েপৗরসভাগুেলা। ফেল আয় বাড়েলo সব্া য্েসবা, বাস ান o েমৗিলক চািহদা েমটােত িগেয় দির তা েথেক 
েবিরেয় আসেত পারেছ না eসব মানুষ। গেবষণা িতেবদেন বলা হেয়েছ, 3111 সােল নগেরর দির তা িছল 25 
দশিমক 6 শতাংশ। 3127 সােল eটা েবেড় দাঁিড়েয়েছ 32 শতাংেশর েবিশেত। দাির  েবেড়েছ সাত শতাংেশর 
মেতা। যু রােজয্র u য়ন সং া িডপাট র্েম  ফর i ার াশনাল েডেভলপেমে র (িডeফআiিড) িবেশষ u য়ন 
uপেদ া আেনায়ারুল হক বেলন, েদেশ দাির য্ িবেমাচেনর মেতা aেনক িকছু হেয় েগেলo সরকােরর 
পিরসংখয্ােন আমরা েদেখিছ 3117 সােল শহের দির  েবেড়েছ। শহের েযভােব নজর েদয়া দরকার, পিলিসেত 
েসভােব েদয়া হে  না। e িবষেয় য্ােকর নগর u য়ন কম র্সূিচ ধান হািসনা েমাশরফা বেলন, 3129-2৯ 
aথ র্বছেরর বােজেট সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ বা বায়েন েপৗরসভা o িসিট করেপােরশেনর জ  511 েকািট 
টাকা বরা  িছল। িক  ei aেথ র্র eকিট বড় aংশ চেল েগেছ a  eকিট খােত। সােবক ত াবধায়ক সরকােরর 
uপেদ া েহােসন িজল র বেলন, নগেরর দািরে য্র হার কমােনার জ  সব্ মূে  বাস ান েসবা েদয়ার ব া 
করেত হেব। eিটেক সামািজক িনরাপ া িহেসেব না েদেখ িবিনেয়াগ িহেসেব েদখেল নগেরর দির েদর বাস ান 
o জীবনযা ার মান u য়ন হেব। েপৗরসভাগুেলােক aেথ র্র বরা  িনি ত করেত হেব। eজ  সংি  েপৗরসভােক 
কেরর eকিট aংশ বরা  েদয়ার পরামশ র্ িদেয় িবে ষকরা াম o নগরেক িবভাজন কের আলাদা বরা  েদয়ার 
কথাo জানান। ানীয় সরকার িবেশষ  ড. েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচেত বােজট 
েথেক কত শতাংশ বরা  েদয়া হেব, তার eকিট নীিতগত িস া  েনয়া uিচত। জানেত চাiেল পিরক নাম ী 
eমe মা ান বেলন, িবষয়িট িনেয় সংি েদর সে  আলাপ-আেলাচনা কের িস া  িনেত হেব। আেগi িকছু বলা 
যােব না। 

 


