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‘েকােনা মানদে i ঢাকা শহর বাসেযাগয্ না’ 
বাসেযাগয্তার মানদ  211 পেয়ে র মে  ঢাকা শহের আেছ 49 

  iে ফাক িরেপাট র্ 

 
গতকাল ‘কতটা বাসেযাগয্ ঢাকা মহানগরী’ শীষ র্ক সংলােপ ব  রােখন ঢাকা u র িসিট করেপােরশেনর েময়র আিতকুল iসলাম 
—iে ফাক 

েযসব মানদে র oপর িনভ র্র কের eকিট শহরেক বাসেযাগয্ িহেসেব ধরা যায়, ঢাকা শহের তার সবিকছুরi ঘাটিত রেয়েছ বেল মত 
িদেয়েছন িবেশষ সহ িবিশ জন। তারা মেন কেরন, যানজট, জলাব তা, ঝুিঁকপূণ র্ বাস ান, a তুল নাগিরক েসবা, িবশু  পািনর 
সংকট, বা  দূষণ, েখালা গণপিরসেরর aভাবসহ রাজধানীেত নানা সংকট িব মান। কােজi ঢাকা শহর েকােনা মানদে i বাসেযাগয্ 
শহর না। 

গতকাল শিনবার জাতীয় ে স ােব ‘কতটা বাসেযাগয্ ঢাকা মহানগরী’ শীষ র্ক নগর সংলােপ ব ারা eমন aিভমত  কেরন। নগর 
u য়ন সাংবািদক েফারােমর চতুথ র্ বষ র্পূিত র্ uপলে  আেয়ািজত e aনু ােন ধান aিতিথ িছেলন ঢাকা u র িসিট করেপােরশেনর 
(িডeনিসিস) েময়র আিতকুল iসলাম। মূল ব  uপ াপন কেরন বাংলােদশ iনি িটuট aব য্ানােসর (িবআiিপ) সাধারণ 
স াদক ড. আিদল মুহা দ খান। সংগঠেনর সভাপিত aিমেতাষ পােলর সভাপিতেতব্ o সাধারণ স াদক মিতন আ াহর 
স ালনায় আেরা ব  েদন নগর পিরবহন িবেশষ  ড. সােলহ uি ন, রাজধানী u য়ন কতৃর্পে র (রাজuক) ধান েকৗশলী 
আ ল লিতফ েহলালী, ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর (িডeসিসিস) ধান নগর পিরক নািবদ িসরাজুল iসলাম মুখ। 

েময়র আিতকুল iসলাম বেলন, ‘মশার গান eবং যানজট আমার খুবi aপছে র। e কারেণi হয়েতা সৃি কত র্া আমােক েময়র 
কেরেছন। রাজধানীর িব মান eসব সম ার সমাধােন িনরলসভােব কাজ কের যাি । eর পাশাপািশ শহেরর জলাব তা িনরসন, 
ফুটপাত o খাল দখলমু  করা, েটকসi বজর্য্ ব াপনা িনি ত করা, গণপিরবহেন শৃ লা েফরােনাসহ বহুমুখী কায র্ ম হণ কের 
বা বায়ন শুরু হেয়েছ। ধীের ধীের নগরবাসী eর সুফল পােব।’ 

মূল বে  ড. আিদল মুহা দ খান বেলন, eকিট শহেরর বাসেযাগয্তার মানদ  যিদ 211 পেয়  হয়, তাহেল ঢাকা শহের আেছ 
49। ei সম া েথেক u ীণ র্ হেত হেব। e ে ে  পিরকি ত নগর িবিনম র্ােণর িভশেনর aভাব, নগর পিরক না aনুপি িত, 
ঢাকােক িঘের েক ীভূত u য়ন বণতা, দুব র্ল u য়ন িনয় ণ কায র্ ম, পিরক না ণয়েন পিরক নািবদেদর সুেযােগর aভাব, 
সমনব্য়হীনতাসহ ভৃিত সম া রেয়েছ। 

ড. সােলহ uি ন বেলন, ঢাকা শহের েযভােব যানজট সম ার সমাধােনর েচ া করা হে , েসখােনo িট রেয়েছ। eভােব যানজট 
সম ার সমাধান হেব না। eক বগ র্িকেলািমটার eলাকায় যখন 51 হাজার মানুষ বসবাস কের, তখন েসখােন পিরকি ত রা াঘাট, 
েখলার মাঠ, িশ া িত ান ƣতির করা যায় না। e জ i িবেশব্র aেনক েদেশর রাজধানী ানা র হেয়েছ। বাংলােদেশ েসটা না কের 
সব িকছু ঢাকার মে  a ভুর্  করা হে । 

eর আেগ নগর u য়ন সাংবািদক েফারােমর uে ােগ eকিট য র্ািল জাতীয় ে স াব েথেক শুরু হেয় সিচবালেয়র সামেন দি ণ কের 
জাতীয় ে স ােব েশষ হয়। 

  

  



  


