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বদেল যাে  জলার শাসিনক কাঠােমা
িনেয়াগ পেত পােরন ৪ জন িডিস
াপন করা হেব ওয়ান প স টার
বিশ জনসংখ ার জলা েলােতও পযায় েম এই ব ব া

তপন িব াস ॥ মানস ত নাগিরক সবা িনি েত ঢাকা জলা শাসনেক চারভােগ িবভ  করার উেদ াগ িনে
সরকার। িনেয়াগ পেত পােরন চারজন জলা শাসক (িডিস)। পযায় েম অিধক জনসংখ া অধু িষত জলাও ভাগ
করা হেব। এ িবষেয় একিট ধারণাপ  তির কের তা সবা সংি  ম ণালয় ও িবভােগর মতামতসহ পেরখা ণয়ন
করেছ মি পিরষদ িবভাগ।

সংি  সূ  জানায়, নতনু ধারণাপে  বদেল দয়া হেয়েছ ঢাকার শাসিনক অবয়ব। সাধারেণর দারেগাড়ায় সবা
পৗেঁছ িদেত ঢাকা জলা শাসনেক চারভােগ ভাগ করা হে । ঢাকা উ র, দি ণ, পূব এবং পি ম এই চারিট
জােন ভাগ কের নগরবাসীেক সবা দান করা হেব। ২০৩০ সােলর মেধ  সাসেটইেনবল ডেভলপেম ট গাল

(এসিডিজ) এবং ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত দেশ পৗছঁার লে  মানস ত নাগিরক সবা িনি ত করেত এই ব ব া
নয়া হে । ভিূমসহ নাগিরক সবা দােনর জ  একিট ১৫ থেক ২০ তলা ভবন াপেনর িচ া করা হে । ওই
স টার থেক ওয়ান প সািভেসর মাধ েম দয়া হেব নাগিরক সবাসমহূ।

ঢাকা জলা শাসেকর কাযালয় থেক যসব কাজ করা হয় তার মেধ  রেয়েছ মিু েযা ােদর ভাতা িবতরণ, তােদর
সনদ যাচাই বাছাই, বসামিরক শাসেনর কমকতা কমচারীেদর মতুৃ জিনত অ দান, িবিভ  েযাগ মাকােবলা,
সােরর িডলার িনেয়াগ, ু  নৃেগা ীর  সনদ দান,  বাসীেদর ববািহক  তথ  ও অিভেযাগ িন ি  করা,  এম
ক াটাগিরর িভসা তদ , আে য়া  ও িবে ারক পদােথর সনদ দয়া, যাবতীয় সরকারী আধাসরকারী বসরকারী ও

ায় শািসত িত ােনর অনাদািয় রাজ  আদায়, অিধ হণ করা ভিূমর এ াওয়াড তির এবং িতপরূণ দান, ইট
পাড়ােনার লাইেস  দান ও নবায়ন, আবািসক হােটল ও র রাঁর িনব ন এবং লাইেস  ই  ইত ািদ। এ ছাড়া

িসেনমা হেলর অনাপি প  ও লাইেস  দান, এিসড ব বহার ও িব য় লাইেস , জুেয়লাির িডলােরর লাইেস
দানসহ িবিভ  ধরেনর লাইেস  দান ও নবায়ন, িশ া িত ান পিরদশনসহ িবিভ  পরী া পিরচালনা, কিৃষ,

অকিৃষ,  অিপত,  পিরত ,  িবিনময় জিমসহ িবিভ  সায়রাতমহেলর দখভাল,  জাির ও  রাজ  সং া  কাজ,
কাশনা সং া  কাজ, দিলল অবমলূ ায়ন ও সািটিফেকট মামলার কাজ, ানীয় সরকার ও এনিজও সং া  কাজ,

আইন শৃ লা ও েটাকল সং া  কাজসহ িবিভ  কিৃতর কম স াদন হেয় থােক। মি পিরষদ িবভােগর তির
করা ধারণাপে  বলা হেয়েছ, কােজর পিরিধ িবেবচনায় দেশর অ  য কান জলার চেয় ঢাকা জলা শাসেকর
কাযালেয়র কােজর পিরিধ অেনক বিশ। তাই যথাযথ নাগিরক সবা দােনর জ  অ  য কান জলার চেয় ঢাকা
জলা শাসেনর জনবল ও অবকাঠােমা বিশ দরকার।
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ঢাকা  মহানগরীর জনসংখ া  দড়  কািটরও  বিশ।  তেব  ভাসমান  িবিভ  ণী  পশার মা ষসহ  ঢাকা  জলার
জনসংখ া ায় পৗেন ই কািট। এই জনসংখ া দেশর সবেচেয় ছাট জলা মেহরপুেরর জনসংখ ার তলুনায় ায়
২৫ ণ। গাজীপুর জলার তলুনায় সাত ণ। িম া জলার তুলনায় চার ণ, চ াম জলার তুলনায় ায় িতন ণ
এবং ময়মনিসংহ জলার তুলনায় চার ণ। ধু তাই নয় কান কান জলার তুলনায় ১০ থেক ১৫ ণ জনসংখ া
রেয়েছ।  অথচ  মেহরপুরসহ  উি িখত  জলাসমূেহর  জনগণেক  সরকারী  সবা  দােন  য  সব  ািত ািনক  ও
অবকাঠােমাগত িবধা রেয়েছ তার চাইেত ঢাকা জলায় তার চাইেত িকছুটা বিশ েযাগ িবধা থাকেলও জনসংখ া
অ পােত তা কানভােবই যেথ  নয়। ২০৩০ সােলর মেধ  এসিডিজ এবং ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত দেশর পযােয়
পৗছঁােনার লে  যমন মানস ত নাগিরক সবা িনি ত করেত হেব। তমিন কােজর জ  ঢাকামখুী জনে াত

থামােনার জ  ঢাকার মেতা িবভাগীয় শহর েলােত কমসং ােনর ব ব া করেত হেব। ঢাকার যানজট িনরসেন
িবভাগীয় শহর েলা কমসং ােনর ব ব া কাযকের ইিতবাচক ভিূমকা রাখেব। জনসংখ ার ঘনে র িদক থেক ঢাকায়

িত িকেলািমটাের সব চেয় বিশ।

উি িখত পিরি িতেত, এক কািট প াশ লাখ জনেগা ীেক সবাসহ অ া  িনধািরত অিনধািরত সবা িদেত িগেয়
ঢাকা জলা শাসনেক িহমিশম খেত হে । একই সময় জনেসবার িদক িবেবচনায় িনেয় পিুলশ িবভােগর জনবল
ও অবকাঠােমা যেথ  পিরমােণ বাড়ােনা হেয়েছ। সই ে  িবপুল জনেগা ীর ঢাকায় জনেসবা িনি ত করা, ভূিম
রাজ  আদায়, অ া  সরকারী সবা দােনর জ  জনবল ও অবকাঠােমা বিৃ  করা একা ই সমেয়র দািব। সই

ে  ঢাকার উ র, দি ণ, পবূ ও পি ম পেয়ে ট উপসিচব/ অিতির  জলা শাসক/ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
চারিট পদসহ অ া  জনবেলর পদ সৃি  করেত হেব। পৃথকভােব ভিূম সােকল, তহিসল, রিজে শন ও জিরপ
কমে সহ  সবা সংি  অ া  সকল িবভাগ,  দফতেরর পযা  কমচারী  িনেয়  ১৫ থেক ২০ তলা  িবিশ

শাসন/ওয়ান প কমে  াপন করা যেত পাের। মি পিরষদ িবভাগ থেক পাঠােনাপে  আরও বলা হয় এিট
একিট ধারণাপ । ভিূম ম ণালয়সহ অ া  ম ণালয় ও িবভাগ ঢাকােক তােদর চািহদা মাতােবক স িবষেয় িনিদ

াব তির করেত বলা হেয়েছ। ভূিমসহ সবাসংি  ম ণালয় ও িবভােগর পেরখা ণয়ন ও বা বায়েণর ে
মখু  ভিূমকা পালন করেব জন শাসন ম ণালয়।
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