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দিরেত হেলও রাজধানী ঢাকার ওপর চাপ কিমেয় নাগিরক িবধা সংবিলত বসবাসেযাগ  শহর িহেসেব
গেড় তলুেত কাজ  কেরেছ বাংলােদশ সরকার। এে ে  জলবায়ু পিরবতন ও অিতির  িশ ায়ন বাধা
হেয় দািঁড়েয়েছ। ি িটশ পি কা দ  ইেকানিমে র এিশয়া সং রেণর বােরর এক িতেবদেন এসব
কথা বলা হেয়েছ।

পি কািট বলেছ, বাংলােদেশর সরকার পিরচালনা ও নগরায়ন মলূত ঢাকােকি ক। এ কারেণ শহরিটেত
বায়ু ও পািনদষূণ, যানজট, অিতির  নাগিরক ভৃিত সম া কট হেয় দখা িদেয়েছ। এ অব া কািটেয়
উঠেত বিশ িকছু  পদে প িনেয়েছ  বাংলােদশ সরকার।  শহেরর আয়তন বাড়ােনা  হে ।  াইওভার,
মে ােরল ইত ািদ বড় বড় কে র মাধ েম যানজট িনরসেন চ া চািলেয় যাে  সরকার।

ঢাকা শহের মা েষর চাপ কমােত িবিভ  জলায় ‘অথৈনিতক অ ল’ তিরর ক  নয়া হেয়েছ। আগামী
দশেক ঢাকার বাইের ১০০িট অথৈনিতক অ ল তিরর ঘাষণা দয়া হেয়েছ। এছাড়া ামা েলর উ য়েন
বােজট বািড়েয়েছ সরকার। সখােন িব ৎ ও ই টারেনট সবা সরবরাহ বেড়েছ। এরপরও িবেশষ রা
বলেছন, জলবায়ু পিরবতেনর ফেল বাংলােদেশর অেনক কৃষক কমহীন হেয় পড়েছন। তারা রাজধানীমখুী
হওয়ায় ঢাকার ওপর চাপ মাগত বাড়েছ। এছাড়া গােম ট কারখানাসহ িবিভ  িশ -কারখানা ানা র
করেত না পারায় কমীর চাপ কমেছ না। য়ােরেজর মাধ েম িতিদন ায় ১১ লাখ িকউিবক িমটার পািন
ঢাকা নদীনালায় পড়েছ। এেত ব ার ঝঁুিক বাড়েছ। তেব িবেশষ রা বলেছন, মতার িবেক ীকরণ ও
পিরকি ত নগরায়েনর ফেল এসব সম া এড়ােনা স ব।
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