
কমজীবী নারীর সরকাির আবাসন

ময়াদ উ ীণেদর দখেল িসট
এক িসেটর িবপরীেত িতন ণ বিশ আেবদন। কােনা কােনািটেত ময়াদ শষ হেলও পুরেনা বাডাররা
সহেজ িসট খািল করেত চান না। এেত িসট ত াশী আেবদনকারীরা সহেজ এসব হাে েল থাকার েযাগ
পান না।

নারীর মতায়েনর াপেট বাংলােদেশ কমজীবী নারীর সংখ া িদন িদন বাড়েছ। আর কাি ত কােজর
খােঁজ িশি ত নারীেদর উে খেযাগ  সংখ কই িভড় জমান রাজধানী ঢাকায়। তেব চাকির ত াশী অিববািহত

নারীেদর কউ কউ ভাগ েম সরকাির আবাসন িবধা পেলও উে খেযাগ  অংশই িনেজর আবাসন ব ব া
িনি ত করেত িগেয়  েভােগ পড়েছন। খাজঁ  িনেয়  জানা  যায়,  ঢাকার িতনিট সরকাির কমজীবী  মিহলা
হাে েল  সহেজ িসট পাওয়া  যায়  না।  এসব হাে েলর  কােনা  কােনািটেত  একিট িসেটর  িবপরীেত

িতন েণর বিশ আেবদন জমা  পেড়। আবার কােনা  কােনািটেত ময়াদ শষ হেলও পুরেনা  বাডাররা
সহেজ িসট খািল করেত চান না। এেত িসট ত াশী আেবদনকারীরা সহেজ এসব হাে েল থাকার েযাগ
পান না।

জানা যায়, রাজধানীর িখলগাওঁেয় বগম রােকয়া কমজীবী মিহলা হাে েল বতমােন ২০ থেক ২৫ জন
পুরেনা  বাডার অব ান  করেছন যােদর  হাে েল  থাকার ময়াদ উ ীণ হেয়  িগেয়েছ। মানিবক কারেণ
হাে ল কতৃপ  তােদরেক হাে ল থেক উে দ করেছন না। তেব নতনু বাডারেদর চাপ বাড়েল পুরেনা
বাডারেদর িসট খািল করােত েয়াজেন কেঠার হেবন হাে ল কতৃপ । রােকয়া মিহলা হাে ল কতৃপ

জানান,  নতুন িসট পাওয়ার জ  কমজীবী নারীরা অনলাইেন আেবদন কেরন। এরপর হাে ল কতৃপ
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যাচাই-বাছাই শেষ িসট বরা  দন। বতমােন চারতলা হাে ল ভবেন মাট ২০০িট িসেট কমজীবী নারীরা
অব ান  করেছন।  এই  ভবনিট  দশতলা  করা  হে ।  হাে ল  স সারণ  হেল  িসট  বেড়  ৫০০  হেব।
হাে েলর ধান রােহ র বগম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, বতমােন নতুন বাডােরর চাপ িকছটুা কম।

এ জ  মানিবক কারেণ ময়াদ শষ হেলও ২০ থেক ২৫ জন পুরেনা বাডারেক অব ান করেত দওয়া
হেয়েছ।

একই অব া িমরপুেরর নওয়াব ফয়জেু সা কমজীবী মিহলা হাে েলরও। খাজঁ িনেয় জানা যায়, একিট
খািল িসেটর িবপরীেত এখােন িতন েণর বিশ আেবদনকারী রেয়েছন। িক  এরপরও এই হাে েল যসব
বাডােরর ময়াদ শষ হেয় যায় তােদর সহেজ উঠােনা স ব হয় না। হাে ল কতৃপ  জানান, সবেশষ

২০১৭ সােল আইনশৃ লা  বািহনীর সহেযািগতায় মাট পাচঁজন ময়াদ শষ হেয় যাওয়া বাডারেক িসট
খািল করেত বাধ  করােনা হয়। বতমােনও কেয়কজন বাডার রেয়েছন যােদর ময়াদ শষ হেয় গেছ। এই
হাে েলর া াম অিফসার (অিত. দািয় ) ছািমনা হািফজ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, মানিবক কারেণ

এখেনা -একজেনর ময়াদ শষ হেলও তােদর তেুল িদেত পারিছ না। িতিন জানান, বতমােন হাে েলর
স সারণ কাজ চলেছ। আশা করা হে  ২০২০ সােলর ম মােস ভবন স সারেণর কাজ শষ হেব। আর
স সারণ কাজ শেষ হাে েলর িসট সংখ া ১৫৪ থেক বৃি  পেয় ৮৭৪-এ দাড়ঁােব। তেব ঢাকার কমজীবী
হাে ল েলার মেধ  সবেচেয় বিশ আেবদন পেড় নীলে ত কমজীবী মিহলা হাে েল। দখা যায়, কােনা

মােস এই হাে েল ১০িট িসট খািল হেল এর িবপরীেত ১৫০িট পয  আেবদনপ  জমা পেড়। মূলত ঢাকা
িব িবদ ালয় এলাকার কােছ অব ান হওয়ায় এবং েযাগ- িবধা বিশ হওয়ায় এ হাে েল থাকার ব াপাের
নারীেদর আ হ বিশ। িবেশষ কের ঢাকা িব িবদ ালয় থেক পাস করা নারীরা চাকির পেয়ই িব িবদ ালয়
এলাকার মেধ  থাকার জ  এখােন  উঠেত ই কু। িতেযািগতা  বিশ হওয়ায়  িসট পেত অেনক সময়

ভাবশালীেদর িদেয়  হাে ল কতৃপে র কােছ  অ েরাধ  করেত দখা  যায়। নীলে ত কমজীবী  মিহলা
হাে েলর সম য়কারী সােব ন নাহারও খািল িসেটর িবপরীেত আেবদনকারীর সংখ া কেয়ক ণ বিশ বেল

বাংলােদশ িতিদনেক জানান। িতিন বেলন, বতমােন হাে েলর স সারণ কাজ চলেছ। আর কাজ শেষ
এখানকার িসট বেড় হেব ৭০০িট।
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