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সূচীিত্র 

সম্পােকীয় 
বি. আই. বি. সংিাে 

● িাবষসক সাধ্ারণ সভা (এবজএ ) ২০২০ 
● ঢাকা উত্তর বসবট কলিসালরশলনর ম য়র, প্রধ্ান বনিসাহী ও অন্যান্য ক সকতসালের সালে বি. আই. বি.র প্রবতবনবধ্ 

েলের সাক্ষাৎ  
● চট্টগ্রা  মোকাে চযাপ্টার বনিসাচন, ২০২১ 

● Conference on Sustainable Funding for Health Promotion 
● Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples 

Perspectives for Urban Resilience শীষসক ভাচুসয়াে আলোচনা 
● আন্তজসাবতক  াতৃভাষা বেিস, ২০২১ ভাষা শহীেলের প্রবত বি. আই. বি.র শ্রদ্ধাঞ্জবে 
● “নগর অঞ্চে ও গ্রা ীণ িবরকল্পনায় িাংো ভাষা” শীষসক িবরকল্পনা সংোি 
● BIP Dialgoue Session on "Project Management Techniques and Its Application in 

Planning"  
● Planners Get Together 2021 
●  জনক িঙ্গিন্ধু মশখ্  ুবজিুর রহ ান এর জন্ম শতিলষস িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)-র িক্ষ 

মেলক বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জবে 
● স সা বয়ক িবরকল্পনা ও উন্নয়ন িযিস্থািনা সম্পবকসত সংিাে সলম্মেন  
●  হান স্বাধ্ীনতা ও জাতীয় বেিস ২০২১ উেযািন  
● BIP Discussion Program, in association with UNDP and UKaid: “Future Urbanization 

in Bangladesh: Priority Issues”  
● স্বলের িাংোলেশ বিবন সালণ িবরকল্পনার গুরুত্ব শীষসক মসব নার  
● “স সা বয়ক িবরকল্পনা ও উন্নয়ন িযিস্থািনা; প্রসংগঃ আর াবনলটাো অবিকান্ড, ঢাকায় সািওলয় বন সাণ, 

কলরানা িবরবস্থবতলত সািসজনীন স্বাস্থযসুবিধ্া ও সা াবজক বনরািত্তা, নগর এোকায় তাি াত্রা িৃবদ্ধ” সম্পবকসত 
স সা বয়ক িবরকল্পনা সংোি  

● মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর নাল  গাছ কাটা ও িবরলিলশর বিিযসয় বিষলয় িাংোলেশ ইনবিবটউট 
অি প্ল্যানাসস এর সংিাে বিজ্ঞবি 

● ম য়র সংোিঃ বনরািে, মটকসই ও অন্তভুসবি েূক নগর  
● "উেযান-িালকসর উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃবত-িবরলিশ সুরক্ষা' শীষসক িবরকল্পনা সংোি 
● Online Training Workshop on Basic Photography  
● ‘জাতীয় িালজট ২০২১-২২: িবরকল্পনাগত িযসালোচনা’ শীষসক িবরকল্পনা সংোি 
● বিশ্ব িবরলিশ বেিস ২০২১ উিেলক্ষয ‘িাস্তুসংস্থান িনুরুদ্ধালর িবরকল্পনা’ শীষসক িবরকল্পনা সংোি 

 
সেস্য সংিাে 

● িবরকল্পনাবিে ড. আহসান হাবিি 
● িবরকল্পনাবিে আিু নালয়  ম াহাম্মে  ারুফ খ্ান 
● নতনু সেস্য তাবেকা 

মশাক সংিাে 
● িবরকল্পনাবিে প্রলকৌশেী এ  আেী আশরাফ 

একজন সফে িবরকল্পনাবিে 
● িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. মগাো  রহ ান (মফলো-০১) 

বিলশষ প্রবতলিেন 
● স্থানীয় সরকার এর ইবতহাস 

 
ব বডয়া কাভালরজ 
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সম্পােকীয় 

 
বপ্রয় িবরকল্পনাবিে, 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানালসসর িক্ষ মেলক সাো  এিং শুলভচ্ছা রইলো। বি.আই.বি.-র ১৪ত  
কাযসবনিসাহী িবরষলের িক্ষ মেলক বি.আই.বি. বনউজলেটার জুন ২০২১ সংখ্যা আিনালের হালত তুলে বেলত 
মিলর আ রা আনবিত।  
 
বি. আই. বি. বনউজলেটার একবট বনয়ব ত প্রকাশনা। এরই ধ্ারািাবহকতায় িতস ান মিাডস প্রবত ছয়  াস ির 
ির একবট সংখ্যা প্রকাশ কলর আসলছ। এিালরর সংখ্যায় জানুয়াবর ২০২১ মেলক জুন ২০২১ িযসন্ত বি. আই. 
বি. কতৃসক আলয়াবজত বিবভন্ন অনুষ্ঠান ও ঘটনা প্রিাহ এর সালে বকছ ুপ্রবতলিেন ও তেয স ৃদ্ধ মেখ্া প্রকালশর 
মচষ্টা করা হলয়লছ।  
 
প্রবতষ্ঠাকাে মেলক আজ িযসন্ত বি. আই. বি. অলনক সক্ষ তা অজসন কলরলছ এিং িাংোলেলশ িবরকল্পনা 
মিশালক সা লন এবগলয় বনলয় মযলত নিীন এিং প্রিীণ িবরকল্পনাবিেলের ম ধ্া, শ্র  অগ্রণী ভূব কা িােন 
করলি। িতস ালন প্রবতিছর সাতবট বিশ্ববিেযােয় মেলক নিীন িবরকল্পনাবিে ক সলক্ষলত্র প্রলিশ করলছ এিং 
সরকাবর- মিসরকাবর প্রবতষ্ঠালন সুনাল র সালে কাজ করলছন। ভবিষ্যলত িবরকল্পনাবিেলের ক সেক্ষতালক 
আরও ভালোভালি কালজ োগালনার জন্য সকলে ঐকযিদ্ধভালি কাজ করলি িলে বি. আই. বি. বিশ্বাস কলর। 
 
মসই সালে বনউজলেটালরর অনাকাবিত ভুেত্রুবট ক্ষ াসুির েৃবষ্টলত মেখ্িার জন্য আন্তবরক অনুলরাধ্ রইলো। 
 
ধ্ন্যিাোলন্ত, 
বি. আই. বি.-র ১৪ত  কাযসবনিসাহী িবরষলের িলক্ষ 
 
 
িবরকল্পনাবিে ম াঃ মরজাউর রহ ান 
মিাডস সেস্য (বরসাচস এন্ড িািবেলকশন) 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস 
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বি. আই. বি. সংিাে 
 

িাবষসক সাধ্ারণ সভা (এবজএ ) ২০২০ 
১৫ জানুয়াবর ২০২১ 
বিগত ১৫ জানুয়াবর ২০২১ (শুক্রিার), সকাে ১০.০০ টায় রাজধ্ানীর প্ল্যানাসস টাওয়ালর মেলশর িবরকল্পনাবিে 
মিশাজীিীলের জাতীয় শীষস সংগঠন িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)-র ২০২০ সালের িাবষসক 
সাধ্ারণ সভা অনুবষ্ঠত হয়। 

 
 
বি.আই.বি.-র ১৪ত  কাযসবনিসাহী িবরষে কতৃসক আলয়াবজত এই িাবষসক সাধ্ারণ সভায় ইনবিবটউলটর যুগ্ম 
সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে রালসে কবির এর সঞ্চােনায় িাবষসক সাধ্ারণ সভায় সভািবতত্ব কলরন 
ইনবিবটউলটর সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে। 
 
বি.আই.বি.-র ১৪ত  কাযসবনিসাহী িবরষলের সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান ২০২০ 
সালে বি.আই.বি.-র বিবভন্ন ক সকান্ড সম্পলকস একবট বিশে প্রবতলিেন িাঠ কলরন। সাধ্ারন সভায় উিবস্থত 
সকে িবরকল্পনাবিে সেস্যলের সা লন বিগত ২০১৯-২০ অেসিছলরর বি.আই.বি.-র আয়-িযলয়র িযসালোচনা 
িূিসক একবট িূনসাঙ্গ অবডট বরলিাটস উিস্থািন কলরন বি.আই.বি.-র মকাষাধ্যক্ষ িবরকল্পনাবিে মতৌবফকুে 
আে । 
 
এছাড়াও এবজএ  এ উিবস্থত িিারা িলেন, িাংোলেলশ িবরকবল্পত উন্নয়ন বনবিত করার েলক্ষয 
 হািবরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়লনর উির গুরুত্বলরাি করা েরকার। উিলজো িযসালয়  হািবরকল্পনা 
প্রণয়লনর  াধ্যল  শহর ও গ্রা ীণ উন্নয়লনর ময উলেযাগ সরকালরর িক্ষ মেলক গ্রহণ করা হলচ্ছ মটকসই ও স ৃদ্ধ 
িাংোলেশ গড়লত তা অতযািশ্যকীয়।  মিশাগত উন্নয়ন ও অগ্রগবত সিস য়ই একবট ধ্ারািাবহক প্রবক্রয়া যা 
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কালের িবরক্র ায় নানা ুখ্ী চযালেঞ্জলক ম াকালিো কলর সা লন এবগলয় যাওয়ার প্রয়ালস বেি। প্রিীণ 
িবরকল্পনাবিেলের অবভজ্ঞতা এিং নিীন িবরকল্পনাবিেলের উেয লক িালেয় কলর স লয়র িবরক্র ায় 
িাংোলেলশ মিশা বহলসলি নগর িবরকল্পনা বিকাশ োভ কলরলছ। এছাড়াও সা লন মযসি িবরকল্পনা প্রকল্প 
আসলি মসসি প্রকল্পগুলো মযন জনকেযাণ বনবিত করলত িালর মস েলক্ষয িবরকল্পনাবিেলের কাজ করলত 
হলি। িবরকল্পনাবিেলের হালত মেশ োকলে, মেশ সা লনর বেলক আগালি। 
 
ঢাকা উত্তর বসবট কলিসালরশলনর ম য়র, প্রধ্ান বনিসাহী ও অন্যান্য ক সকতসালের সালে বি. আই. 

বি.-র প্রবতবনবধ্ েলের সাক্ষাৎ 
১৮ জানুয়াবর ২০২১ 
বি.আই.বি.'র একবট প্রবতবনবধ্ েে গতকাে বডএনবসবস ভিলন ঢাকা উত্তর বসবট করলিালরশলনর  াননীয় ম য়র, 
প্রধ্ান বনিসাহী এিং অন্যান্য ক সকতসালের সালে সাক্ষাৎ কলরলছ। সভালত সম্প্রবত সহকারী নগর িবরকল্পনাবিে 
বনলয়ালগর বিজ্ঞবি এিং মযাগযতা বনলয় বিস্তাবরত আলোচনা হলয়লছ। প্রবতবনবধ্ েে এই সংক্রান্ত প্রলয়াজনীয় 
নবেিত্র ও বিজ্ঞবি সংলশাধ্লনর আলিেন  াননীয় ম য়র িরাির উিস্থািন কলর। 
 
এস য় বডএসবসবস এর িক্ষ মেলক  াননীয় ম য়র আবতকুে ইসো , প্রধ্ান বনিসাহী ক সকতসা ম াঃ মসবে  মরজা 
ও প্রধ্ান নগর িবরকল্পনাবিে  াকসুে হালস  উিবস্থত বছলেন। বি.আই.বি. এর িক্ষ মেলক সভািবত 
িবরকল্পনাবিে ড. আকতার  াহ ুে, সহ সভািবত িবরকল্পনাবিে আবরফরু রহ ান, সাধ্ারণ সম্পােক 
িবরকল্পনাবিে ড. আবেে  হুাম্মে খ্ান, যুি সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে রালসে কবির, মিাডস সেস্য 
িবরকল্পনাবিে মরজাউর রহ ান ও িবরকল্পনাবিে কাজী সাে ান মহালসন উিবস্থত বছলেন। 
 

  
 
ছবিঃ সাক্ষাত ও সভা িিস মশলষ ঢাকা উত্তর বসবট কলিসালরশন এর  াননীয় ম য়র  লহােয় এর সালে আ ালের 
বি.আই.বি. প্রবতবনবধ্বনিৃি 
 
বি. আই. বি. প্রবতবনবধ্ েেলক ম য়র  লহােয় আশ্বস্ত কলরন, বডএনবসবস'র তরফ মেলক অবত দ্রুত বিজ্ঞবিবট 
সংলশাধ্ন করার জন্য মযৌবিকতা তুলে ধ্লর প্রলয়াজনীয় সংলশাধ্লনর জন্য  ন্ত্রণােলয় বচবঠ মেয়া হলি; ম য়র 
এর িক্ষ মেলক এ বিষলয় প্রধ্ান বনিসাহী ক সকতসা'মক প্রলয়াজনীয় উলেযাগ মনিার িযািালর বেকবনলেসশনা মেয়া 
হয়। 



 

 

 

পৃ
ষ্ঠা

  6
 

 
বি.আই.বি. কাযসবনিসাহী িবরষে স্থানীয় সরকার  ন্ত্রণােলয়ও এতেসংবিষ্ট বিষলয় প্রলয়াজনীয় মযাগালযাগ 
অিযাহত রাখ্লি। 
 

 
চট্টগ্রা  মোকাে চযাপ্টার বনিসাচন, ২০২১ 

 
৬ মফব্রুয়াবর ২০২১ চট্টগ্রা  মোকাে চযাপ্টালরর বনিসাচন সংক্রান্ত সভা অনুবষ্ঠত হয়। চট্টগ্রা  মোকাে চযাপ্টালরর 
সভািবত বহলসলি এ  আেী আশরাফ, সহসভািবত ম াঃ নাবজ  উবিন, সাধ্ারণ সম্পােক এবটএ  শাহজাহান, 
মিাডস সেস্য (ম ম্বারশীি এলফয়াসস) মক এ  আশরাফেু ইসো  এিং চযাপ্টার মিাডস সেস্য (মপ্রাগ্রা ) ম া 
সাোত খ্ান  লনানীত হন। 
চট্টগ্রা  মোকাে চযাপ্টার কাযসবনিসাহী সেস্য িবরবচবত (২০২১-২২) 

 
 

Conference on Sustainable Funding for Health Promotion 
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০৮-০৯ মফব্রুয়াবর ২০২১  
 
২০২১ সালের ৮-৯ মফব্রুয়াবর, িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস, ওয়াকস ফর মিটার িাংোলেশ (ডাবু্লবিবি) 
ট্রাি, োইলহেে, কানাডার মহেে বিজ ফাউলন্ডশন এিং িাংোলেশ অযাবন্ট মটািযালকা অযাোলয়ন্স মযৌেভালি 
“Sustainable funding for Health Promotion” সম্পবকসত একবট ভাচুসয়াে সলম্মেন আলয়াজন করলছ। 
 
কনফালরলন্সর  ূে উলিশ্য মহেে মপ্রাল াশন ফাউলন্ডশলনর সম্ভািনা সম্পলকস িাংোলেলশ সলচতনতা ছবড়লয় 
মেওয়া এিং এ জাতীয় ফাউলন্ডশন প্রবতষ্ঠার সালে জবড়ত বিবভন্ন বিষয় বনলয় আলোচনা করা। 

 
 
 
 

‘Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples 
Perspectives for Urban Resilience’ শীষসক ভাচুসয়াে আলোচনা 

১৭ মফব্রুয়াবর 
মসইভ েয বচলরেন, িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) এর সহলযাবগতায় ‘Disaster Risk 
Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples Perspectives for Urban 
Resilience’ শীষসক ভাচুসয়াে আলোচনার িযিস্থা করা হলয়বছে। 
 
এই আলোচনাবট সহনশীে নগর িবরকল্পনার বিষয়গুবেলক তুলে ধ্লর এিং শহরগুবেলক মটকসই এিং বস্থবতশীে 
কলর তুেলত নগর িবরকল্পনাবিেলের ভূব কার তুলে ধ্রা হয়।  
 
অনুষ্ঠালনর সঞ্চােনা কলরলছন িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) এর সাধ্ারণ সম্পােক 
িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান এিং সভািবতত্ব কলরন বি বি.আই.বি.র সভািবত 
িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে। নারায়ণগঞ্জ বসবট কলিসালরশন নগর িবরকল্পনাবিে ম াঃ  ইনুে 
ইসো  অবধ্লিশনবটর  েূ িিিয উিস্থািন কলরন 
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আন্তজসাবতক  াতৃভাষা বেিস, ২০২১ ভাষা শহীেলের প্রবত বি.আই.বি.-র শ্রদ্ধাঞ্জবে 
 
২১ মফব্রুয়াবর ২০২১ 

 
 
আন্তজসাবতক  াতৃভাষা বেিস, ২০২১ এ িাংোলেশ ইন্সবটবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) এর িক্ষ মেলক ভাষা 
শহীেলের প্রবত শ্রদ্ধা বনলিেন করা হয়।  
 

 
   

 

২১ মফব্রুয়াবর, জাতীয় শহীে বেিস এিং 
আন্তজসাবতক  াতৃভাষা বেিস উিেলক্ষয 
১৯৫২ সালের ভাষা আলিােলন 
আত্মতযাগকারী সকে ভাষা শহীলের প্রবত 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর িক্ষ 
মেলক গভীর ভােিাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জবে। এই 
বেলন গভীর শ্রদ্ধার সালে স্মরণ করা হয় 
আ ালের  হান ভাষা আলিােলনর িীর 
শহীেসহ জাবতর স্বাধ্ীনতা ও  ুবি সংগ্রাল  
অিোন রাখ্া সকে আত্নতযাগকারীলের। 
একইসালে িাংোলেশ ইনবিবটউট অি 
প্ল্যানাসস এর িক্ষ মেলক সকেলক জাতীয় 
শহীে বেিস এিং আন্তজসাবতক  াতৃভাষা 
বেিলসর শুলভচ্ছাজানালনা হয় । 
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“নগর, অঞ্চে ও গ্রা ীণ িবরকল্পনায় িাংো ভাষা” শীষসক ভাচুসয়াে িবরকল্পনা 
সংোি 

২৫ মফব্রুয়াবর ২০২১ 
 
 

 
 
মিশাজীিলন িবরকল্পনা িবরভাষা বনলয় কাজ করলত বগলয় সী ািদ্ধতা, সবঠক িাংো শব্দ চয়লন দুিসধ্যতা, ইংলরজী ভাষার 
িবরকল্পনায়  ানুলষর অনাগ্রহতা এিং িবরকল্পনার ভাষা মিাধ্গ য না হওয়া সহ নানাবিধ্ স স্যা মেলক উত্তরলণ 
িবরকল্পনালক িাংো ভাষায় অনুিাে এিংিবরকল্পনালক সহজলিাধ্য ও সকলের মিাধ্গ য করার েলক্ষয িাংো ভাষায় 
 হািবরকল্পনা প্রনয়ণ করার গুরুত্ব অিবরসী । মসই গুরুত্বলক বিলিচনায় মরলখ্ এিং িবরকল্পনার িবরভাষা সািসজনীন 
করার প্রয়ালস িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস িবরকল্পনা িবরভাষার অবভধ্ান প্রকালশর উলিযাগ গ্রহণ কলর। এরই 
ধ্ারািাবহকতায় িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানালসসর যিু সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে রালসে কবির এর সাবিসক 
তত্ত্বািধ্ালন এিং গলিষণা সহলযাগী িবরকল্পনাবিে মহাসলনআরা আলো ও িবরকল্পনাবিে আতাহার আেী বেিুর 
সহলযাবগতায় িবরকল্পনা িবরভাষা সংগ্রহ এর কাজ শুরু হয়। িরিতসীলত িবরকল্পনা িবরভাষা মক িাংোয় রুিান্তর ও 
স ৃদ্ধ করার েলক্ষয সম্পােনা িবরষলের সহলযাবগতায় প্রায় ১৬০০বট শব্দ মক  িাংো ভাষায় রুিান্তর করা হয় এিং 
িবরকল্পনা িবরভাষা গ্রন্থ সম্পােন করা হয়।  
 

 

 
িবরকল্পনায় িাংো ভাষার িযিহারলক সিসজনীন করলত ২৫ মফব্রুয়ারী ২০২১ “নগর, অঞ্চে ও গ্রা ীণ িবরকল্পনায় 
িাংো ভাষা” শীষসক ভাচুসয়াে সংোি অনুষ্ঠালনর  াধ্যল  “িবরকল্পনা িবরভাষা” গ্রলন্থর প্রে  সংস্করণ উন্মুি করা হয়। 
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ভাচুসয়াে এ অনুষ্ঠালন সভািবতত্ব কলরন বিআইবির সভািবত অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে। সঞ্চােনা কলরন 
সাধ্ারণ সম্পােক ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান। 
 
অনুষ্ঠালন িিিয মেন বিআইবির প্রবতষ্ঠাতা সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. মগাো  রহ ান, উিলেষ্টা 
িবরষলের আহ্বায়ক িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. এ মক এ  আিুে কাো , বি.আই.বি.-র সহসভািবত 
িবরকল্পনাবিে  ুহাম্মে আবরফেু ইসো , যুি সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে রালসে কবির, মকাষাধ্যক্ষ 
িবরকল্পনাবিে মতৌবফকুে আে  প্র ুখ্। 
 
একই সালে িবরকল্পনা িবরভাষা গ্রন্থ মক স ৃদ্ধ করলত প্রবতবনয়ত এর কাজ চে ান োকলি িলেও আশািাে িযি করা 
হয়। 
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BIP Dialgoue Session on "Project Management Techniques and Its 
Application in Planning" 

১০  াচস ২০২১ 
 
১০  াচস ২০২১ িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) কতৃসক অনোইন প্ল্াটফ স এ "Project 
Management Techniques and its Application in Planning" শীষসক সংোলির আলয়াজন করা 
হয়। উি সংোলি িিা বহলসলি উিবস্থত বছলেন ম াঃ শহীে মরজা, বিএ বি, বপ্রন্স২ প্রাকবটশনার এিং 
িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে আে-আব ন নূর, বিএ বি।  
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িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস কতৃসক আলয়াবজত প্ল্যানাসস মগট টুলগোর ২০২১ 
 
১৩  াচস ২০২১ 
 
গত ১৩  াচস ২০২১ তাবরখ্ শবনিার িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) সেস্য ও তালের 
িবরিার িলগসর সেস্যলের বনলয় বিরুবেয়া, সাভালর বেনিযািী অনুষ্ঠালনর আলয়াজন কলর।  
 
বিবভন্ন ধ্রলনর অনুষ্ঠালনর  লধ্য বেলয় একবট উৎসি  ুখ্র বেন িােন করা হয়। সারাবেন িযািী এ আলয়াজলন 
বছলো নিীন প্রিীণ িবরকল্পনাবিেলের উৎসি  ুখ্র ব েনল ো। বিবভন্ন ইলভন্ট এর  লধ্য বছলো বিঠা ও ফে 
উৎসি, মছাটলের ঝুবড়লত িে বনলক্ষি, বিলো িাবসং এিং সিসলশলষ বছলো েটাবর। 
 
 হ্নাণয মভালজর ির শুরু হয় বিলো িাবসং এিং রয্ালফে ে অনুষ্ঠান। এলক এলক রয্ালফে ে মত বিজয়ীর না  
প্রকাশ করা হয় এিং তালের হালত িুরষ্কার তুলে মেওয়া হয়। আলয়াজলন উিবস্থত সকে বশশু 
অংশগ্রহণকারীলের জন্য উিহালরর িযিস্থা রাখ্া হয়। একই সালে মগট টুলগোলর উিবস্থত সকে িবরকল্পনাবিে 
ও তালের িবরিারিলগসর  ালঝ বিআইবির িক্ষ মেলক শুলভচ্ছা উিহার প্রোন করা হয়। এরির সাংসৃ্কবতক 
অনুষ্ঠান ও িুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠালনর  ধ্যবেলয় বেনিযাবি অনুষ্ঠালনর স াবি মঘাষণা কলরন বিআইবি সভািবত 
ড. আকতার  াহ ুে।  

  
ছবিঃ মগট টুলগোর অংশগ্রহণকারী িবরকল্পনাবিে ও তালের িবরিালরর একাংশ 

 
ছবিঃ মগট টুলগোর অনুষ্ঠালন ফটুিে মখ্োর েৃশ্য 
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বচত্রঃ মছাট িাচ্চালের মখ্ো-ধ্ুোর েৃশ্য 

 
বচত্রঃ গ্রা ীণ বিঠা িিস 
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জাবতর জনক িঙ্গিন্ধু মশখ্  ুবজিুর রহ ান এর জন্ম শতিলষস িাংোলেশ ইনবিবটউট অি 
প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)-র িক্ষ মেলক বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জবে 

 
১৭  াচস ২০২১  

 
 
 
স্বাধ্ীন িাংোলেলশর িবরকল্পনাকারী জাবতর জনক 
িঙ্গিন্ধু মশখ্  ুবজিরু রহ ান এর জন্ম শতিলষস 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)-
র িক্ষ মেলক বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জবে 
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স সা বয়ক িবরকল্পনা ও উন্নয়ন িযিস্থািনা সম্পবকসত সংিাে সলম্মেন 
 
১৮  াচস ২০২১ 
 
নগর িবরকল্পনা ও উন্নয়লন িবরলিশ- প্রবতলিশলক গুরুত্ব বেলয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, জোশয়লকবিক 
গণিবরসর ততবর, রাজননবতক সবেচ্ছার  াধ্যল  খ্াে-জোশয় িুনরুদ্ধার ও েূষণ মরাধ্,  শক বনধ্লন িবরচ্ছন্ন 
শহর গলড় মতাো, এোকাবভবত্তক মখ্োর  াঠ ততবর ও সকলের প্রলিশ বনবিতকরণ, ওয়াডস কাউবন্সে শবিশােী 
করণ ও উন্নয়ন প্রকলল্পর দুনসীবত ও কব শন িাবণলজযর বিষয়বট বনলয় বনল সাহ তেলন্তর  াধ্যল  উন্নয়ন প্রকলল্পর 
সবঠক িযিস্থািনা বনবিত কলর মটকসই ও িবরকবল্পত নগর গলড় মতাো সম্ভি িলে  লন করলছন িাংোলেশ 
ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) ।  
 

 
 
১৮  াচস ২০২১ িৃহস্পবতিার ঢাকাস্থ প্ল্যানাসস টাওয়ালর বি.আই.বি.-র উলেযালগ আলয়াবজত স সা বয়ক 
িবরকল্পনা ও উন্নয়ন িযিস্থািনা শীষসক এক সংিাে সলম্মেলন উিলরাি  তা ত মেয়া হয়। িাংোলেশ 
ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে এর সভািবতলত্ব সংিাে 
সলম্মেলন প্রবতলিেন উিস্থািন কলরন বি.আই.বি.-র সাধ্ারণ সম্পােক ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান।  
 
ঢাকা শহলরর খ্ােগুলোর োবয়ত্ব হস্তান্তরলক তাৎিযসযিণূস অগ্রগবত বহলসলি উলেখ্ কলর ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান 
িলেন, খ্াে ও িক্স কােভাটস গুলো মেলক িজসয অিসারণ একবট প্রসংশনীয় উলেযাগ। এছাড়াও খ্ােলক েখ্ে ুি 
করলত এিং িুনরুদ্ধার অবভযালন িবরিূণস সফেতা মিলত প্রলয়াজন খ্াে েখ্ে ও েূষলণর সালে জবড়ত সকেলক 
বচবহ্নত করা। এ েলক্ষয বি.আই.বি.  লন কলর, বসবট কলিসালরশনলক রাজননবতক স্ববেচ্ছা ও অন নীয় েৃড়তার 
 াধ্যল  খ্ােস ূহলক েখ্ে ও েূষণ ুি করলত হলি। এছাড়াও ঢাকালক জেজট ুি রাখ্লত আন্তঃসংলযাগ িৃবদ্ধ 
বকংিা খ্ালের কাযসকাবরতা িৃবদ্ধর িাশািাবশ জোশয়, জোভূব , প্ল্ািনভূব , িন্যাপ্রিাহ এোকা সংরক্ষণ করা, 
িুকুরস ূহলক জোধ্ার বহলসলি বচবহ্নত ও সংরক্ষণ করা, প্রকল্প প্রণয়লনর স য় খ্াে ও জোধ্ার ভরাট কলর 
কৃবত্র  মেলনজ িযিস্থালক বনরুৎসাবহত কলর প্রকৃবত বভবত্তক নগর িবরকল্পনা প্রণয়লণর  াধ্যল  মটকসই উন্নয়ন 
বনবিত করলত হলি। 
 
বি.আই.বি.-র সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে িলেন, প্রতযক উন্নয়ন িবরকল্পনায় 
প্রকৃবত বনভসর িবরকল্পনালক গুরুত্ব বেলয় সা বগ্রকভালি িবরকল্পনার েশসলন িবরিতসন আনলত হলি এিং প্রকৃবত 
বনভসর মটকসই ও স বিত উন্নয়ন িবরকল্পনা গ্রহণ করলত হলি। খ্াে-জোশয় েূষণ ও েখ্ে এর সালে যারা 
জবড়ত তালেরলক বচবহ্নত কলর যোযে শাবস্ত প্রোলনর িযিস্থা গ্রহলণর বিষলয় সরকালরর প্রবত আহ্বান জাবনলয় 
বতবন িলেন, ওয়াডস মকবিক উন্নয়ন িযিস্থািনালক সুসঙ্গত ও েৃঢ় করলত হলি তাহলেই গণিবরসর, মখ্োর  াঠ, 
িাকস েখ্ে, তোরবক, প্রকল্প িযিস্থািনার উন্নবত হলি। বতবন আরও িলেন, উন্নয়লনর  াধ্যল  মযন সা াবজক 
বিভাজন ততবর না হয়।  
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ঢাকা শহলরর অলনক মখ্োর  াঠ আধ্বুনকায়লনর প্রসঙ্গ মটলন অধ্যািক আকতার  াহ ুে িলেন, িাকস-মখ্োর 
 াঠ উন্নয়ন করা হলয়লছ বকন্তু স্থানীয় বশশুরা প্রলিশ করলত িারলছনা এ ন উোহারণ আলছ। অেচ এসবডবজর 
 ূে েক্ষয হলচ্ছ অন্তভূসবি ূেক উন্নয়ন বনবিত করা। তাই সকে ধ্রলনর নাগবরক মসিায় প্রাবন্তক  ানুষ মেলক 
সকে মশ্রনীর  ানুলষর অবভগ যতা বনবিত করলত এ বিষলয় সংবিষ্ট সংস্থালক তালের োবয়লত্ব সলচতন হলত হলি 
িলেও  ন্তিয কলরন বি.আই.বি.-র সভািবত। 
 

 হান স্বাধ্ীনতা ও জাতীয় বেিস ২০২১ উেযািন 

২৬  াচস ২০২১ 
স্বাধ্ীনতার সুিণস জয়ন্তীর এই  ালহিক্ষলণ ১৯৭১ সালের  হান  ুবিযুলদ্ধর িীর শহীেলের প্রবত িাংোলেশ 
ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর িক্ষ মেলক গভীর ভােিাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জবে!  

চে ান কলরানা  হা ারী িবরবস্থবতলত জাতীয় স্মবৃত 
মসৌলধ্ িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর 
িক্ষ মেলক িুষ্পস্তিক অিসলণর  াধ্যল  শহীেলের 
প্রবত শ্রদ্ধাঞ্জবে জানালনার অনুষ্ঠানবট এ িছর 
অনুবষ্ঠত হয়বন। 
 
এই বেলন গভীর শ্রদ্ধার সালে স্মরণ করা হয়  হান 
 ুবিযুলদ্ধর িীর শহীেসহ জাবতর স্বাধ্ীনতা ও  ুবি 
সংগ্রাল  অিোন রাখ্া সকে আত্নতযাগকারীলের, 
যালের ির  আত্নতযালগর বিবন লয় আ রা মিলয়বছ 
আ ালের প্রাণবপ্রয় স্বাধ্ীনতা ও বপ্রয় িাংোলেশ। 
 

একইসালে িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস 
এর িক্ষ মেলক সকেলক  হান স্বাধ্ীনতা ও জাতীয় 
বেিলসর শুলভচ্ছা জানালনা হয়। 

 

BIP Discussion Program, in association with UNDP and UKaid: “Future 
Urbanization in Bangladesh: Priority Issues” 

 
২১  াচস ২০২১ 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস ২১  াচস ২০২১ সকাে ১১টায় ‘Future Urbanization in 
Bangladesh: Priority Issues’ শীষসক ওলয়বিনালরর আলয়াজন কলর। আলোচনা অনুষ্ঠালন িিারা িলেন, 
িাংোলেলশর উন্নয়ন িাস্তিায়লনর বিবভন্ন িযসালয় িবরকল্পনার অনুশীেন অনুিবস্থত। আ ালের উন্নয়নলক 
মটকসই করলত হলে িবরকল্পনা িাস্তিায়লন সকে প্রবতষ্ঠানলক এক সালে কাজ করার  ানবসকতা ততবর করলত 
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হলি এিং মেলশর নগর এোকার িাশািাবশ গ্রা ীণ এোকালক জাতীয় মভৌত িবরকল্পনার আওতায় আনা 
প্রলয়াজন। 
 
আিাসন বনলয় মযসি নীবত াো করা হলয়লছ, তার িাস্তিায়লনর হার অলনক ক । যার প্রধ্ান কারণ হলো 
িবরসংখ্যান এিং িাস্তিতা বনলয় মকালনা কো িো হয় না। মেলশর সাবিসক উন্নয়লন নগর ও অঞ্চে এোকার সুষু্ঠ 
িবরকল্পনার মকালনা বিকল্প মনই। তাই নগর ও অঞ্চে িবরকল্পনা আইন এর দ্রুত িাস্তিায়ন এখ্ন স লয়র 
োিী। 
 

 

বিআইবি’র সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. 
আকতার  াহ ুে এর সভািবতলত্ব আলোচনা 
অনুষ্ঠালন উিবস্থত বছলেন বিআইবি’র সাধ্ারণ 
সম্পােক িবরকল্পনাবিে ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান, 
ইউএনবডবি িাংোলেশ এেবসইউবসবি/ 
এনইউবিআরবি এর প্রকল্প িযিস্থািন মযালগশ 
প্রধ্ানাঙ, ঢাকা েবক্ষণ বসবট কলিসালরশলনর প্রধ্ান 
নগর িবরকল্পনাবিে ম া.  াকসুে হালশ , ইউএন-
হ্যাবিটযাট িাংোলেশ এর কাবন্ট্র বরলপ্রলজলন্টবটভ 
ম া. আকতারুজ্জা ান, ব উবনবসিযাে 
এলসাবসলয়শন অি িাংোলেশ ( যাি) এর সভািবত 
মেওয়ান কা াে আলহল ে, িযালকর নগর উন্নয়ন 
ক সসূচী’র িবরচােক ড. ম া. বেয়াকত আেী, 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিেযােয় এর নগর ও অঞ্চে 
িবরকল্পনা বিভালগর সভািবত অধ্যািক ড. 
হাবে া মিগ , স্থিবত িবরকল্পনাবিে সাে া এ 
শবফ, ম াস্তফা কাইয়ু  খ্ান প্র ুখ্।
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স্বলের িাংোলেশ বিবন সালণ িবরকল্পনার গুরুত্ব শীষসক মসব নার 
 
২৮  াচস ২০২১ 
 
রালের সিসত্র অেসননবতক উন্নয়লনর স ান স্তর অজসলনর উলিলশ্য সুষ  সুলযাগ-সুবিধ্াোন বনবিত কবরিার জন্য 
কাযসকর িযিস্থা গ্রহণ করিার কো িো হলেও স্বাধ্ীনতার ৫০ িছর িলরও উন্নয়লনর আঞ্চবেক তিষ য মেখ্া 
যায়। এই িাস্তিতালক সা লন মরলখ্ আঞ্চবেক িবরকল্পনার  াধ্যল  সারালেলশর সুষ  ও ভারসা যিূণস উন্নয়ন 
বনবিত করলত সবঠক িবরকল্পনার  াধ্যল  স্বাধ্ীনতার েক্ষয ও উলিযশ্য িূরণ করলত হলি; এেলক্ষয স্বলের 
িাংোলেশ বিবন সালণ িবরকল্পনাবিেলের অগ্রণী ভূব কা িােন করলত হলি। স্বাধ্ীনতার সুিণস জয়ন্তী এিং  ুবজি 
জন্ম শতিষস উিেলক্ষয িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)-র উলেযালগ অেয ২৮  াচস ২০২১ 
(রবিিার), দুিুর ১২.৩০ টায় বসরডাি ব েনায়তলন অনুবষ্ঠত “স্বলের িাংোলেশ বিবন সালণ িবরকল্পনার গুরুত্ব” 
শীষসক মসব নার নগর িবরকল্পনাবিেগণ এ ন  ন্তিয কলরন।  
 

  
ছবিঃ  াননীয় িবরকল্পনা  ন্ত্রী জনাি ম াঃ তাজুে ইসো , এ বি  লহােয়লক ফেু বেলয় িরণ কলরন 

বিআইবি সভািবত িবরকল্পনাবিে ড. আকতার  াহ ুে ও সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে ড. আবেে 
 ুহাম্মে খ্ান 

 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর যুগ্ম সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে রালসে কবির এর সঞ্চােনায় 
মসব নালর প্রধ্ান অবতবে বহলসলি উিবস্থত বছলেন গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, িেী 
উন্নয়ন ও স িায়  ন্ত্রণােলয়র  াননীয়  ন্ত্রী জনাি ম াঃ তাজুে ইসো , এ বি। এছাড়াও মসব নালর বিলশষ 
অবতবে বহলসলি উিবস্থত বছলেন স্থানীয় সরকার বিভালগর বসবনয়র সবচি জনাি মহোেুিীন আহ ে। মসব নালর 
সভািবতত্ব কলরন িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার 
 াহ ুে। 
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বচত্রঃ অনুষ্ঠালন উিবস্থত  াননীয়  ন্ত্রী জনাি ম াঃ তাজুে ইসো , এ বি ও অন্যান্য অবতবেিৃি ও 

বি.আই.বি. সভািবত, সহ-সভািবত ও সাধ্ারণ সম্পােক 
 
মসব নালর স্বাগত িিিয প্রোন কলরন বি.আই.বি.-র সহ-সভািবত িবরকল্পনাবিে  ুহাম্মে আবরফেু ইসো । 
মসব নালর  ূে প্রিন্ধ উিস্থািন কলরন িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস-এর সাধ্ারন সম্পােক 
িবরকল্পনাবিে ড. আবেে  হুাম্মে খ্ান িলেন।  
 
প্রধ্ান অবতবের িিলিয গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, িেী উন্নয়ন ও স িায়  ন্ত্রণােলয়র 
 াননীয়  ন্ত্রী জনাি ম াঃ তাজুে ইসো , এ বি িলেন, িবরকল্পনা এিং উন্নয়লনর েক্ষয ও উলিশ্য 
বিশ্বাসলযাগযভালি সকলের কালছ মিৌছালনা সম্ভি হলেই উন্নয়লনর বিপ্ল্ি সম্ভি। িঙ্গিন্ধু মশখ্  ুবজিরু রহ ান 
নগর ও গ্রাল র তিষ য ক্র াগতভালি দুর করার উলিলশ্য সারা মেলশর উন্নয়ন বনলয়ই আজীিন কাজ কলর 
বগলয়লছন এিং িতস ান সরকার মসই েলক্ষযই কাজ কলর যালচ্ছন। উিলজো িযসালয় নগর িবরকল্পনাবিে 
বনলয়ালগর  াধ্যল  মেলশর মভৌত উন্নয়নলক আলরা মটকসই ও স্থাবয়ত্বশীে করা হলি িলে  ন্তিয কলরন স্থানীয় 
সরকার  ন্ত্রী। 
মসব নার উিবস্থত িিারা আলরা িলেন, স্বাধ্ীনতার অধ্সশত িছলর এলস মেলশর প্রিাহ ান উন্নয়ন ক সকাণ্ডলক 
 হািবরকল্পনা ও ভূব  িযিহার িবরকল্পনার  াধ্যল  মেলশর স্থাবয়ত্বশীে ও মটকসই নগর উন্নয়ন বনবিত করা 
প্রলয়াজন। এ েলক্ষয নগর ও গ্রা  স ূলহর মভৌত িবরকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন ও অিকাঠাল া বন সাণ হওয়া 
প্রলয়াজন। এেলক্ষয ময সকে িবরকল্পনা ইলতা লধ্য ততরী হলয়লছ তার দ্রুত মগলজট প্রকাশ করা েরকার এিং 
ময সকে শহলরর  হািবরকল্পনা এখ্নও প্রস্তুত করা হয়বন তা দ্রুত প্রণয়লনর প্রলয়াজনীয় উলেযাগ েরকার।  
 
একইসালে  হািবরকল্পনা স ূহ িাস্তিায়লনর েলক্ষয নগর ও গ্রা ীণ স্থানীয় সরকার স হূলক প্রাবতষ্ঠাবনকভালি 
শবিশােী করা এিং প্রলয়াজনীয় কাবরগরী ও আবেসক সংস্থান সৃবষ্ট করা েরকার। এছাড়াও িবরকবল্পত নগর, 
অঞ্চে ও গ্রা ীণ উন্নয়ন-মক সবঠক নীবত ও আইনী কাঠাল ার আওতায় আনিার েলক্ষয খ্সড়া “নগর উন্নয়ন 
নীবত” এিং “নগর ও অঞ্চে িবরকল্পনা আইন”-র চূড়ান্ত অনুল ােন বেলয় তা প্রকালশর িযিস্থা করা প্রলয়াজন। 
 হািবরকল্পনাবভবত্তক িবরকবল্পত উন্নয়ন বনবিত করার েলক্ষয উন্নয়ন কতৃসিক্ষ, বসবট কলিসালরশন, মিৌরসভা, 
মজো প্রশাসন, উিলজো প্রশাসন ও ইউবনয়ন িযসালয় িবরকল্পনার অনুশীেন ও িবরকল্পনার মিশা সম্প্রসারণ 
ও শবিশােীকরণ অতযন্ত গুরুত্বিূণস িলে িিারা অবভ ত মেন। 
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“স সা বয়ক িবরকল্পনা ও উন্নয়ন িযিস্থািনা; প্রসংগঃ আর াবনলটাো অবিকান্ড, ঢাকায় 
সািওলয় বন সাণ, কলরানা িবরবস্থবতলত সািসজনীন স্বাস্থযসুবিধ্া ও সা াবজক বনরািত্তা, নগর 

এোকায় তাি াত্রা িৃবদ্ধ” সম্পবকসত স সা বয়ক িবরকল্পনা সংোি 

 
২৯ এবপ্রে ২০২১ 
 
িুরান ঢাকাসহ মেলশর সি স্থালন অনুল ােনহীন ও মিআইবনভালি গলড় ওঠা রাসায়বনক গুো  ও কারখ্ানা 
স্থািনকারীলের আইলনর আওতায় এলন  ানুলষর জীিন রক্ষালেস সলিসাচ্চ গুরুত্ব বেলয় যোযে িযিস্থা মনয়া উবচত। 
একইসালে ঢাকা সািওলয় বন সালণর  লতা ম গা প্রকল্প শুরুর আলগ রাজধ্ানী ঢাকা ও িাংোলেলশর 
িবরকল্পনাগত ও আেস-সা াবজক িাস্তিতা আর বিবভন্ন বিকল্পলক  াোয় মরলখ্ মেলশর স্বােসলক প্রাধ্ান্য বেলয় 
িাস্তিসম্মত বসদ্ধান্ত মনয়া উবচত। তিবশ্বক কলরানা  হা াবরর বশক্ষা কালজ োবগলয় উন্নয়ন েশসন ও িবরকল্পনায় 
প্রোগত অিকাঠাল াগত উন্নয়ন ধ্ারণালক প্রাধ্ান্য না বেলয় সা াবজক সুবিধ্া, স্বাস্থয, বশক্ষায় অংশগ্রহণ িাড়ালনা 
উবচত এিং সি নাগবরকলক সা াবজক বনরািত্তার আওতায় বনলয় আসা উবচত।  
 

 
বচত্রঃ সংিাে সলম্মেলন িিিয প্রোন করলছন বিআইবি সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে অধ্যািক আবেে 

 ুহাম্মে খ্ান ও সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে 
 
িৃহস্পবতিার (২৯ এবপ্রে) অনোইলন আলয়াবজত িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) এর 
“স সা বয়ক িবরকল্পনা ও উন্নয়ন িযিস্থািনা প্রসঙ্গ” বনলয় সংিাে সলম্মেলন বিআইবি'র িক্ষ মেলক এসি 
 তা ত তুলে ধ্রা হয়। 
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর সাধ্ারণ সম্পােক অধ্যািক ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান  ূে িিিয 
উিস্থািন কলরন। 
 
বি.আই.বি.-র িক্ষ মেলক িো হয়, িুরান ঢাকার আর াবনলটাোর অবিকালণ্ডর ঘটনায় প্রাণহাবন ও িযািক 
ক্ষয়ক্ষবতর ঘটনালক দুঘসটনা নয়, িরং িযিসায়ী, িাবড়র  াবেকসহ সংবিষ্টলের অবত  ুনাফা োলভর প্রিণতা 
এিং সরকালরর সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানস ূলহর োবয়ত্ব িােলন িযেসতার সবম্মবেত োলয়র ফোফে। িুরান ঢাকা মিা ার 
ওির িাস করলছ, এটা জানার িরও  ন্ত্রণােয় ও বিবভন্ন সংস্থার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন না হওয়ার মিছলন প্রভািশােী 
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 হে ও রাজননবতক সংবিষ্টতার ময োয় আলছ, তা উলিক্ষা কলর জনস্বােস ও  ানুলষর জান- াে রক্ষায় সরকার 
কলঠার িেলক্ষি না বনলে এ ঘটনার িুনরািৃবত্ত হলতই োকলি। 
 
বি.আই.বি.র সাধ্ারণ সম্পােক িলেন, িরুান ঢাকার রাসায়বনক গুো  ও কারখ্ানাগুলোর অবধ্কাংশই ই ারত 
বন সাণ বিবধ্ াো ও আেশসগত  ান অনুসরণ কলর বনব সত হয়বন এিং অনুল ােনহীনভালি িবরচাবেত হলচ্ছ। 
িবরকল্পনাবিে ড. আবেে িলেন, িতস ান িাস্তিতায় মকব কযাে বশল্প িাকস িাস্তিায়ন স য়সালিক্ষ। 
অন্তিসতসীকােীন স াধ্ান বহলসলি িুরান ঢাকায় যত্রতত্র ছবড়লয় োকা রাসায়বনক গুো গুলোলক শৃঙ্খোয় আনার 
জন্য িাাঁচবট প্রস্তািনা মেয়া হয় বি.আই.বি.'র িক্ষ মেলক। 
 
প্রস্তািনাগুলো হলো- 
১. অবতবরি বিিজ্জনক রাসায়বনক গুো গুলোলক মেবর না কলর সরকাবর-মিসরকাবর বশল্প এোকায় স্থানান্তর 
করার উলেযাগ মনয়া প্রলয়াজন।  
২. তুেনা ূেক ক  বিিজ্জনক রাসায়বনক গুো লক িুরান ঢাকার সুবনবেসষ্ট বকছ ুভিলনর  লধ্য স্থানান্তর কলর 
ঝুাঁবক ক ালনা যায় বকনা মস িযািালরও িবরকল্পনা বিলিষণ করা প্রলয়াজন।  
৩. আিাবসক ভিলন ব শ্র িযিহালরর নাল  রাসায়বনক গুো  িা কারখ্ানা মকালনাভালিই অনুল ােন মেয়া যালি 
না এিং মেবর না কলর আিাবসক ভিন মেলক সি রাসায়বনক গুো  িা কারখ্ানা সরালত হলি।  
৪. রাসায়বনক উিাোন উৎিােন, বিিণন, বিবক্র ও গুো জাত করার বিষলয় একবট সুস্পষ্ট নীবত াো প্রণয়ন 
করলত হলি।  
৫. িুরান ঢাকার িাইলর টঙ্গী, গাজীিুর, নারায়ণগঞ্জ, নরবসংেী, চট্টগ্রা  এসি বশল্প এোকায় ঝুাঁবকিণূসভালি 
রাসায়বনক গুো  আলছ, মসগুলোলক নজরোবরর আওতায় এলন প্রলয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহণ করলত হলি। 
 
ঢাকার সািওলয় বন সালণর উলেযাগ সম্পলকস বি.আই.বি.'র িক্ষ মেলক িো হয়, মসত ুকতৃসিলক্ষর সািওলয় সংক্রান্ত 
স ীক্ষা প্রকল্প প্রধ্ানত কাবরগবর স ীক্ষা। এই ধ্রলনর সািওলয় প্রকলল্পর মকান বেক বনলেসশনা িতস ান 
মকৌশেগত িবরিহন িবরকল্পনা, আরএসবটবি িা ঢাকা শহলরর  হািবরকল্পনা, বিশে অঞ্চে িবরকল্পনায় 
মনই। িবরিহন বিষয়ক অিকাঠাল াগত িবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন িবরকল্পনায় েীঘসবেন ধ্লরই উচ্চতর 
িবরকল্পনা প্রস্তািনা অনুসরণ না কলর বিবচ্ছন্নভালি ও িযসাি িবরকল্পনাগত বিলিষণ না কলরই ম গা প্রকল্প 
িাস্তিায়লনর ধ্ারা আলছ। 
 
অধ্যািক আবেে িলেন, বিলশ্বর বিবভন্ন মেলশর নগর িবরকল্পনা বিলিষণ করলে মেখ্া যায়, সািওলয় প্রধ্ানত 
উচ্চ আলয়র মেশগুলোর সীব ত সংখ্যক বকছ ুশহলর বনব সত হলেও সািওলয় বন সাণ অলনক িযয়িহুে প্রকল্প। 
বিলশ্বর অবত ধ্নী মেশগুলোও এখ্ন নতুন কলর নগলরর বিস্তৃত মনটওয়াকসজুলড় সািওলয় বন সালণর  ত 
উচ্চাবভোষী প্রকল্প মনয়ার মক্ষলত্র অলনক সািধ্ানী। মসখ্ালন িাংোলেশ যবেও  ধ্য আলয়র মেলশ উন্নীত হিার 
যাত্রািলে আলছ, মেলশর  াোবিছ ুআয় উন্নত মেলশর তুেনায় এখ্নও অল্প। িাংোলেলশর  াোবিছু আয় 
মযখ্ালন প্রায় ২ হাজার ডোর, মসখ্ালন আল বরকার ৭০ হাজার (িাংোলেলশর ৩৫ গুণ), বসঙ্গািুলরর ৬৫ হাজার 
(৩৩ গুণ), জা সাবনর ৫০ হাজার (২৫ গুণ), ইংেযান্ড ৪৫ হাজার (২৩ গুণ), জািান ৪০ হাজার ডোর ( ২০ 
গুণ)। তাই সািওলয় বন সালণর  ত অেসননবতক শবি এ মেলশর মনই িেলেই চলে। 
 
সংিাে সলম্মেলন আরও িো, হয় ই ারত ও নগর িবরকল্পনা সংবিষ্ট আইন ও বিবধ্বিধ্ান সংলশাধ্ন কলর এিং 
সুষু্ঠ নগর িবরকল্পনার  াধ্যল  নগর এোকায় সিুজ এোকা ও জোশয় িাড়ালনার  াধ্যল  নগর এোকার 
তাি াত্রা িৃবদ্ধ মরাধ্ না করলত িারলে সা লনর বেনগুলোলত আলরা বিিে অলিক্ষা করলছ ঢাকা, চট্টগ্রা সহ 
মেলশর অন্যান্য নগর এোকার জন্য। িাশািাবশ িবরলিশ-প্রবতলিশ, জনস্বােস-জনস্বাস্থযলক গুরুত্ব বেলয় প্রকল্প 
প্রণয়ন ও উন্নয়ন ক সকাণ্ড িাস্তিায়লন  ত মেন নগর িবরকল্পনািেলের মিশাজীবি সংগঠন িাংোলেশ 
ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস। 
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মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর নাল  গাছ কাটা ও িবরলিলশর বিিযসয় বিষলয় 

িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর সংিাে বিজ্ঞবি 
উেযান-িালকস কংক্রীট ও অিকাঠাল া বন সালণর মস্বচ্ছাচার িন্ধ করুনঃ িাংোলেশ ইনবিবটউট 

অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) 
 
ঢাকার অবক্সলজলনর আধ্ার ও ঐবতহাবসক স্মবৃত বিজবড়ত মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর নাল  
িৃক্ষবনধ্নসহ উেযালনর গাছিাো, িবরলিশ-প্রবতলিশ এর উির ময ধ্বংসযজ্ঞ ইবত লধ্য চাোলনা হলয়লছ তার 
তীি বনিা ও প্রবতিাে জানালচ্ছ িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)। নগর িবরকল্পনাবিেলের 
মকানরূি সম্পৃি না কলরই  হািবরকল্পনার না  বেলয় এিং শহর িবরকল্পনার মক্ষলত্র আেশস িবরকল্পনাগত 
িদ্ধবত অনুসরণ না কলর যবে মকান উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা হলে ময িবরণবত হিার কো বছে, 
ঢাকার  মসাহরাওয়াবেস উেযালনর মক্ষলত্র মসই িবরণবতই হলয়লছ। স্থািতয অবধ্েির কতৃসক বডজাইনকৃত 
মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্প িাংোলেলশর বিেয ান িবরকল্পনা, িবরলিশ ও উন্নয়ন সংবিষ্ট আইন-
বিবধ্বিধ্ান অনুসরণ করা হলে  মসাহরাওয়াবেস উেযালন িবরলিলশর উির এরূি ধ্বংসযজ্ঞ হিার কো বছে না 
িলে বিআইবি  লন কলর। িাশািাবশ ঢাকার বিবভন্ন িাকস, মখ্োর  াঠ ও গণিবরসর বডজাইলন ময িবর ান 
অিকাঠাল া, কংবক্রলটর িযিহার, কবফশি, মরাঁলস্তারা বন সালণর  াধ্যল  গণিবরসলরর চবরত্র িবরিতসলনর  াধ্যল  
কলিসালরটাজাইলজশন করিার সাম্প্রবতক ধ্ারা েক্ষয করা যালচ্ছ, তালত িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস 
(বি.আই.বি.) গভীর উলেগ প্রকাশ করলছ।  
 
বিেয ান ঢাকা  হানগর ই ারত বন সাণ বিবধ্ াোলত সুস্পষ্টভালি িো আলছ, িািবেক িাকস এিং মখ্াো িবরসলর 
মযলকান ই ারত বন সালণর জন্য অনুল ােলনর প্রলয়াজন হলি এিং মখ্াো িবরসলরর শতকরা ৫ ভালগর মিবশ 
জায়গায় অিকাঠাল া হলত িারলি না। িাশািাবশ এই ধ্রলনর িালকসর মক্ষলত্র িড় ধ্রলনর উন্নয়ন প্রকল্প বনলত 
মগলে  ই ারত বন সাণ বিবধ্ াোর আওতায় গবঠত ‘নগর উন্নয়ন কব বট’র  তা ত মনয়া অতযািশ্যক। আইলনর 
সুস্পষ্ট িাধ্যিাধ্কতা োকা সলত্বও মসাহরাওয়ােসী উেযালনর প্রকলল্পর িবরকল্পনা নগর উন্নয়ন কব বটর 
অনুল ােন িযবতলরলক এিং বিলশষজ্ঞ  ূেযায়ন বকংিা জনসাধ্ারলণর কালছ  তা লতর জন্য গণশুনাবন ছাড়াই 
এই ধ্রলনর প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়লনর উলেযাগ আইলনর সুস্পষ্ট িযতযয় এিং িবরকবল্পত ও মটকসই ঢাকা 
 হানগরী গড়িার িৃহৎ েলক্ষযর সালে সাংঘবষসক িলে  লন কলর িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস, যার োয়-
োবয়ত্ব প্রকল্প প্রণয়লনর সালে সংবিষ্ট অবধ্েির এিং এই প্রকল্প প্রণয়লনর সালে যুি মিশাজীবিলেরই সিসালগ্র 
বনলত হলি।  
 
উেযান িা প্রাকৃবতক ও প্রবতলিশগত ভালি গুরুত্বিূণস মকান স্থালনর প্রকল্প প্রণয়লন যলোিযুি মিশাজীবি যো 
নগর িবরকল্পনাবিে, স্থিবত, নগর নকশাবিে, প্রলকৌশেী, উেযানতত্ত্ববিে, িাস্তুতন্ত্র ও প্রবতলিশ বিলশষজ্ঞ, 
স াজবিজ্ঞানী প্রভবৃত বিলশষজ্ঞলের স িলয় নকশা প্রণয়ন করাটাই বিশ্বিযািী স্বীকৃত িদ্ধবত। িাশািাবশ এই 
ধ্রলনর নকশা প্রণয়লনর বিবভন্ন িযসালয় উেযান িযিহারকারী সহ সংবিষ্ট অংশীজনলের সালে  তবিবন য় করাটা 
িবরকল্পনা িদ্ধবতর অবত গুরুত্বিূণস অংশ যা বিলশ্বর আধ্ুবনক নগর িবরকল্পনায় ধ্ারায় অনুসরণ করা হয়। এই 
প্রবক্রয়ায় প্রকলল্পর িবরকল্পনা ও নকশা প্রণয়ণ এর ির তা জনসাধ্ারলণর জন্য উন্মিু কলর মেয়া হয় সকলের 
 তা ত গ্রহলণর জন্য; িাশািাবশ নগর িবরকল্পনাবিে, নগর নকশাকার, উেযানতত্ত্ববিে প্র ুখ্  বিলশষজ্ঞ 
িযালনলের কালছ নকশা উিস্থািন করা হয় বিলশষজ্ঞ  তা ত প্রোলনর জন্য এিং প্রাি  তা লতর বভবত্তলত 
উেযান িা গণিবরসলরর চূড়ান্ত িবরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা হয়।   
 
মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন িবরকল্পনায় উিলরাি িবরকল্পনা িদ্ধবত অনুসরণ না কলরই প্রকল্প 
চূড়ান্তকরলণর  াধ্যল  িৃক্ষ বনধ্ন ও িবরলিশ-প্রবতলিশ ধ্বংস কলর উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়লনর উলেযাগ মনয়া 
হলয়লছ যা চূড়ান্তভালি অলিশাোরী আচরণ ও গণিবরসলরর উির জনগলণর ময অংশীোবরত্ব রলয়লছ তার চূড়ান্ত 
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অি ূেযায়ন। আরও িবরতালির বিষয় হলচ্ছ মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন িবরকল্পনায় িড় িবরসলরর গাবড় 
িাবকসং, মরলস্তারা বন সাণ সহ অিকাঠাল াগত ময িবরকল্পনা মনয়া হলয়লছ তার িবরিূণস িাস্তিায়ন হলে 
মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উেযান চবরত্র নষ্ট হলয় যািার সম্ভািনা প্রিে, যা বিেয ান ‘উন্মুি স্থান, উেযান এিং 
প্রাকৃবতক জোধ্ার সংরক্ষণ আইন, ২০০০’ এর সুস্পষ্ট িযতযয়।  
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস আন্তবরকভালি বিশ্বাস কলর, িংগিন্ধুর ৭ ই  াচস এর ভাষণ এিং ১৬ই 
বডলসম্বর িাক হানাোর িাবহনীর আত্মস িসলণর স্মবৃত বিজবড়ত এই ঐবতহাবসক মসাহরাওয়ােসী উেযালনর প্রকৃবত 
ও িবরলিশলক অক্ষুণ্ণ মরলখ্ই আ ালের ভবিষ্যত প্রজলন্মর জন্য  ুবিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা সংগ্রাল র এই স্মবৃত য় 
স্থানগুলোলক বচরভাস্মর কলর রাখ্িার িবরকল্পনা করা সম্ভি। মরিুলরন্ট ততরী, গাবড় িাবকসং বন সাণ বকংিা 
অন্যান্য ময সকে অিকাঠাল া  িবরকল্পনা িতস ান নকশালত আলছ তা উিলরাি উলিশ্য িূরলণ িুলরািুবর িযেস 
হলি। বিেয ান িাস্তিতায় িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস বনলের প্রস্তািনাস ূহ নীবতবনধ্সারণী  হে সহ 
সংবিষ্ট সকলের বিলিচনার জন্য সুিাবরশ করলছঃ 
 
- প্রে তঃ মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর কাজ অনবতবিেলম্ব িন্ধ কলর বেলয় প্রস্তাবিত প্রকলল্পর 
িবরকল্পনাগত বিলিষণ ও িবরলিশ-প্রবতলিশগত প্রলয়াজনীয় স ীক্ষা করিার  াধ্যল  প্রলয়াজনীয় সংলশাধ্নী 
ও িবর াজসন কলর প্রকলল্পর িবরকল্পনার প্রণয়ন করা। 
- বেতীয়তঃ প্রকল্প প্রণয়লন যলোিযুি মিশাজীবি যো নগর িবরকল্পনাবিে, স্থিবত, নগর নকশাবিে, 
প্রলকৌশেী, উেযানতত্ত্ববিে, িাস্তুতন্ত্র ও প্রবতলিশ বিলশষজ্ঞ, স াজবিজ্ঞানী প্রভবৃত বিলশষজ্ঞলের অন্তভূসি করা। 
- তৃতীয়তঃ মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর িবরকল্পনা ই ারত বন সাণ বিবধ্ াোর আওতায় গবঠত 
‘নগর উন্নয়ন কব বট’র  তা ত সালিলক্ষ অনুল ােলনর  াধ্যল  িাস্তিায়লনর উলেযাগ মনয়া।  
- চতেুসতঃ স্থািতয অবধ্েির কতৃসক মসাহরাওয়ােসী উেযান সংবিষ্ট উন্নয়ন প্রকলল্পর বডজাইলন মিশাজীিীলের 
‘প্রলফশনাে মকাড অি এবেক্স এিং িযান্ডাডস প্রযাকবটস’ এর িযতযয় ঘলট োকলে সংবিষ্টলের মিশাজীবি 
ইনবিবটউলটর  াধ্যল  প্রলয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহলণর উলেযাগ মনয়া 
- িঞ্চ তঃ নগর িবরকল্পনা ও বনব সত িবরলিশ সংবিষ্ট মিশাজীবিলের ‘প্রলফশনাে মকাড অি এবেক্স’ ম লন 
গণিবরসর িবরকল্পনায় িবরলিশ-প্রবতলিশ-জনস্বােস সংরক্ষলণ সলিসাচ্চ মিশাোরী আচরণ বনবিত করা  
- ষষ্ঠতঃ মসাহরাওয়ােসী উেযান সংবিষ্ট উন্নয়ন প্রকলল্পর  াধ্যল  িৃক্ষ বনধ্ন ও িবরলিশ-প্রবতলিশ এর ক্ষবতসাধ্ন 
এর সালে সালে সংবিষ্টলের দ্রুত তেন্ত সালিলক্ষ উিযুি িযিস্থা গ্রহলণর  াধ্যল  েৃষ্টান্ত স্থািন করা উবচত মযন 
িাংোলেলশর আর মকাোও িবরলিশ-প্রবতলিশলক ধ্বংস কলর উন্নয়ন ও মসৌিযসিধ্সলনর নাল  হঠকাবর 
িবরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়লনর উলেযাগ মনয়া না হয়। 
- সি তঃ বিলশ্বর অন্যান্য মেলশর ন্যায় সারা মেলশর উেযান, িাকস, মখ্োর  াঠ, গণিবরসর িবরকল্পনা ও 
রক্ষণালিক্ষলণ মিশাজীবিলের স িলয় অবনবতবিেলম্ব বিলশষ সংস্থা গঠলনর উলেযাগ গ্রহণ করা।  
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস আন্তবরকভালি বিশ্বাস কলর, ঢাকা নগলরর িবরলিশ-প্রবতলিলশর জন্য অবত 
গুরুত্বিূণস এিং িংগিন্ধুর ৭ ই  াচস এর ভাষণসহ আ ালের স্বাধ্ীনতা ও  ুবিসংগ্রাল র অলনক ঐবতহাবসক 
স্মবৃতবিজবড়ত মসাহরাওয়ােসী উেযালনর সবঠক িবরকল্পনার প্রণয়লনর  াধ্যল  ঐবতহাবসক স্মবৃত ও িবরলিশ 
দুলটাই রক্ষা করা সম্ভি। এ িযািালর মিশাজীবিসহ সংবিষ্ট সিার আন্তবরকতা োকলে আ রা িরিতসী প্রজলন্মর 
জন্য এই গুরুত্বিূণস উেযান সংরক্ষণ করিার  াধ্যল  িবরকবল্পত ও মটকসই ঢাকা গড়িার অংগীকার িােন 
করলত স েস হি।  
 

ম য়র সংোিঃ বনরািে, মটকসই ও অন্তভুসবি ূেক নগর' 

৫ ম  ২০২১  
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মসভ েয বচেলেন ইন িাংোলেশ ও িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানালসসর (বি.আই.বি.) আলয়াজলন এিং 
ইউলরািীয় ইউবনয়ন বসবভে মপ্রালটকশন অযান্ড বহউ যাবনলটবরয়ান এইলডর (ইলকা) সহলযাবগতায় ‘বনরািে, 
মটকসই ও অন্তভুসবি ূেক নগর’ শীষসক এক ‘ম য়র সংোি’ অনুবষ্ঠত হয় ৫ ম  ২০২১। আলোচক বহলসলি 
উিবস্থত বছলেন  াননীয়  ন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, িেী উন্নয়ন ও স িায়  ন্ত্রণােয় ম া. তাজুে ইসো , ম য়র, 
ঢাকা উত্তর বসবট করলিালরশন, খু্েনা বসবট করলিালরশন,চট্টগ্রা  বসবট করলিালরশন, নারায়ণগঞ্জ বসবট 
করলিালরশন, বসলেট বসবট করলিালরশন, গাজীিুর বসবট করলিালরশন,  য় নবসংহ বসবট করলিালরশন, কাবন্ট্র 
বডলরক্টর, মসভ েয বচেলেন ইন িাংোলেশ, মহড অি ইউলরাবিয়ান কব শনারস বডলরক্টলরট মজনালরে, ইলকা, 
সহকারী আিাবসক প্রবতবনবধ্, ইউএনবডবি, মপ্রবসলডন্ট, িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.), 
সাধ্ারণ সম্পােক, িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.)। 
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"উেযান-িালকসর উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃবত-িবরলিশ সুরক্ষা' শীষসক িবরকল্পনা সংোি 

৯ ম  ২০২১ 

 
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বিআইবি) এর উলেযালগ ‘উেযান-িালকসর উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃবত-
িবরলিশ সুরক্ষা’ শীষসক িবরকল্পনা সংোি অনোইন  াধ্যল  ০৯ ম  ২০২১ (রবিিার), সকাে ১১.০০টায় 
অনুবষ্ঠত হয়। 
 
উি সংোি অনুষ্ঠালন উেযান িা প্রাকৃবতক ও প্রবতলিশগত ভালি গুরুত্বিূণস মকান স্থালনর প্রকল্প প্রণয়লন 
যলোিযুি মিশাজীবি যো নগর িবরকল্পনাবিে, স্থিবত, নগর নকশাবিে, প্রলকৌশেী, উেযানতত্ত্ববিে, িাস্তুতন্ত্র 
ও প্রবতলিশ বিলশষজ্ঞ, স াজবিজ্ঞানী প্রভবৃত বিলশষজ্ঞলের স িলয় নকশা প্রণয়ন, সংবিষ্ট অংশীজনলের সালে 
 তবিবন য় ও গণশুনাবন, নগর উন্নয়ন কব বটর অনুল ােন, উন্নয়ন প্রকলল্প িবরলিশ ও প্রবতলিলশর বিরূি 
প্রভাি বিলিষণ, জনিান্ধি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, সংবিষ্ট আইন ও মিশাজীিী মকাড অি এবেক্স এিং িযান্ডাডস 
প্রযাকবটস অনুসরণ সহ বিবভন্ন  তা ত উলঠ আলস।   
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানালসসর সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ালনর সঞ্চােনায় 
অনুষ্ঠালনর সভািবতত্ব কলরন বি.আই.বি.-র সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে, এছাড়াও 
বি.আই.বি.-র সহ-সভািবত িবরকল্পনাবিে ম াঃ আবরফেু ইসো , যুি সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে 
রালসে কবির, ডযালির প্রকল্প িবরচােক িবরকল্পনাবিে ম াঃ আশরাফেু ইসো  সহ আর অলনক 
িবরকল্পনাবিে উিবস্থত বছলেন। 
 
উেযান-িালকসর উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃবত-িবরলিশ সুরক্ষা সম্পবকসত প্রিন্ধ উিস্থািলন বি.আই.বি.-র সাধ্ারণ 
সম্পােক িবরকল্পনাবিে ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান িলেন,  হািবরকল্পনার না  বেলয় এিং শহর িবরকল্পনার 
মক্ষলত্র আেশস িবরকল্পনাগত িদ্ধবত অনুসরণ না কলর িৃক্ষবনধ্নসহ উেযালনর গাছিাো, িবরলিশ-প্রবতলিশ 
বিনষ্ট করার  াধ্যল  উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা হলচ্ছ মযটা ঢাকার সাম্প্রবতক িবরলিশ বিিযসলয়রও 
কারণ। ই ারত বন সাণ বিবধ্ াোলত সুস্পষ্টভালি িো আলছ, িািবেক িাকস এিং মখ্াো িবরসলর মযলকান 
ই ারত বন সালণর জন্য অনুল ােলনর প্রলয়াজন হলি এিং মখ্াো িবরসলরর শতকরা ৫ ভালগর মিবশ জায়গায় 
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অিকাঠাল া হলত িারলি না একই সালে ই ারত বন সাণ বিবধ্ াোর আওতায় গবঠত ‘নগর উন্নয়ন কব বট’র 
 তা ত বনলত হলি। অেচ স্থািতয অবধ্েির কতৃসক বডজাইনকৃত মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্প 
িাংোলেলশর বিেয ান িবরকল্পনা, িবরলিশ ও উন্নয়ন সংবিষ্ট আইন-বিবধ্বিধ্ান অনুসরণ করা হয়বন। এছাড়াও 
ঢাকার বিেয ান িাকস িা উেযান এ কংবক্রট আচ্ছাবেত এোকার িবর াণ প্রিণতা িৃবদ্ধ িালচ্ছ মযখ্ালন িনানী 
িাকস (১.২ একর) এর  লধ্য শতকরা ৪২ ভাগ, ওস ানী উেযান ২৩ একর) এর  লধ্য শতকরা ৫২ ভাগ, 
গুেশান ২, বিচারিবত সাহািুবিন আহল ে িাকস (৯.৫ একর) এর  লধ্য শতকরা ৩৭ ভাগ,  মসাহরাওয়ােসী 
উেযান (৬৮ একর) এ  লধ্য শতকরা ৬৭ ভাগ কংবক্রলট আচ্ছাবেত।  
 
উেযান-িালকসর উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃবত-িবরলিশ সুরক্ষায় বি.আই.বি.-র সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে ড. 
আবেে  ুহাম্মে খ্ান িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর িক্ষ মেলক আটবট (০৮) প্রস্তািনা তুলে ধ্লরন। 
প্রস্তািনাস ূহ 
 
•প্রে তঃ মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর কাজ অনবতবিেলম্ব িন্ধ কলর বেলয় প্রস্তাবিত প্রকলল্পর 
িবরকল্পনাগত বিলিষণ ও িবরলিশ-প্রবতলিশগত প্রলয়াজনীয় স ীক্ষা করিার  াধ্যল  প্রলয়াজনীয় সংলশাধ্নী 
ও িবর াজসন কলর প্রকলল্পর িবরকল্পনার প্রণয়ন করা। 
•বেতীয়তঃ প্রকল্প প্রণয়লন যলোিযুি মিশাজীবি যো নগর িবরকল্পনাবিে, স্থিবত, নগর নকশাবিে, 
প্রলকৌশেী, উেযানতত্ত্ববিে, িাস্তুতন্ত্র ও প্রবতলিশ বিলশষজ্ঞ, স াজবিজ্ঞানী প্রভবৃত বিলশষজ্ঞলের অন্তভূসি করা। 
•তৃতীয়তঃ মসাহরাওয়ােসী উেযালনর উন্নয়ন প্রকলল্পর িবরকল্পনা ই ারত বন সাণ বিবধ্ াোর আওতায় গবঠত 
‘নগর উন্নয়ন কব বট’র  তা ত সালিলক্ষ অনুল ােলনর  াধ্যল  িাস্তিায়লনর উলেযাগ মনয়া।  
•চতেুসতঃ স্থািতয অবধ্েির কতৃসক মসাহরাওয়ােসী উেযান সংবিষ্ট উন্নয়ন প্রকলল্পর বডজাইলন মিশাজীিীলের 
‘প্রলফশনাে মকাড অি এবেক্স এিং িযান্ডাডস প্রযাকবটস’ এর িযতযয় ঘলট োকলে সংবিষ্টলের মিশাজীবি 
সংগঠলনর   াধ্যল  প্রলয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহলণর উলেযাগ মনয়া 
•িঞ্চ তঃ নগর িবরকল্পনা ও বনব সত িবরলিশ সংবিষ্ট মিশাজীবিলের ‘প্রলফশনাে মকাড অি এবেক্স’ ম লন 
গণিবরসর িবরকল্পনায় িবরলিশ-প্রবতলিশ-জনস্বােস সংরক্ষলণ সলিসাচ্চ মিশাোরী আচরণ বনবিত করা  
•ষষ্ঠতঃ মসাহরাওয়ােসী উেযান সংবিষ্ট উন্নয়ন প্রকলল্পর  াধ্যল  িৃক্ষ বনধ্ন ও িবরলিশ-প্রবতলিশ এর ক্ষবতসাধ্ন 
এর সালে সালে সংবিষ্টলের দ্রুত তেন্ত সালিলক্ষ উিযুি িযিস্থা গ্রহলণর  াধ্যল  েৃষ্টান্ত স্থািন করা উবচত মযন 
িাংোলেলশর আর মকাোও িবরলিশ-প্রবতলিশলক ধ্বংস কলর উন্নয়ন ও মসৌিযসিধ্সলনর নাল  হঠকাবর 
িবরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়লনর উলেযাগ মনয়া না হয়। 
•সি তঃ বিলশ্বর অন্যান্য মেলশর ন্যায় সারা মেলশর উেযান, িাকস, মখ্োর  াঠ, গণিবরসর িবরকল্পনা ও 
রক্ষণালিক্ষলণ মিশাজীবিলের স িলয় অবনবতবিেলম্ব বিলশষ সংস্থা গঠলনর উলেযাগ গ্রহণ করা।  
•অষ্ট তঃ মেলশর সকে উেযান-িাকস এর িবরকল্পনা ও নকশা প্রণয়লন কংবক্রট-অিকাঠাল া বন সালণর সংসৃ্কবত 
মেলক মিবরলয় এলস প্রকৃবত-িবরলিশলক অক্ষুণ্ণ মরলখ্ উন্নয়ন িবরকল্পনা করা।    
 

Online Training Workshop on Basic Photography 
 
২৮ ম  ২০২১
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস আলয়াবজত Online Training Workshop on Basic Photography 
আলয়াজন করা হয়।  

িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর যুি সম্পােক িবরকল্পনাবিে ম াহাম্মে রালসে কবিলরর তত্ত্বািধ্ালন 
উি মট্রবনং ওয়াকসশলি প্রবশক্ষক বহলসলি বছলেন িবরকল্পনাবিে ও ফলটাগ্রাফার বেসান আবসি খ্ান এিং 
ফলটাগ্রাফার এহসান আবে বিশ্বাস বেে।ু   
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‘জাতীয় িালজট ২০২১-২২: িবরকল্পনাগত িযসালোচনা’ শীষসক িবরকল্পনা সংোি 
 
১০ জুন ২০২১ 
 
িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) এর উলেযালগ অনোইন প্ল্াটফল স ‘জাতীয় িালজট ২০২১-
২২: িবরকল্পনাগত িযসালোচনা’ শীষসক একবট িবরকল্পনা সংোি ১০ জুন ২০২১, িৃহস্পবতিার, সকাে 
১১.০০টায় আলয়াজন করা হয়। 
 
 

 
 
 
 
 

 
বি.আই.বি.-র সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে 
অধ্যািক ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান এর সঞ্চােনায় 
িবরকল্পনা সংোলি আলোচক বহলসলি উিবস্থত 
বছলেন বি.আই.বি.-র িতস ান উিলেষ্টা িবরষলের 
আহ্বায়ক এিং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিেযােলয়র নগর 
ও অঞ্চে িবরকল্পনা বিভালগর অধ্যািক 
িবরকল্পনাবিে ড. এ মক এ  আিুে কাো , 
বি.আই.বি.-র সালিক সাধ্ারণ সম্পােক 
িবরকল্পনাবিে মখ্ািকার এ  আনসার মহালসন, 
বি.আই.বি.-র সহ-সভািবত িবরকল্পনাবিে 
 ুহাম্মে আবরফেু ইসো  এিং মিাডস সেস্য 
িবরকল্পনাবিে তা বজদুে ইসো  আলোচক 
বহলসলি উিবস্থত বছলেন। এছাড়াও 
বি.আই.বি.চট্টগ্রা  শাখ্ার সাধ্ারণ সম্পােক এিং 
চট্টগ্রা  প্রলকৌশে ও প্রযুবি বিশ্ববিেযােলয়র নগর 
ও অঞ্চে িবরকল্পনা বিভালগর সহকাবর অধ্যািক 
িবরকল্পনাবিে এ. বট. এ . শাহজাহান, মকয়ার 
িাংোলেশ এর িবরচােক িবরকল্পনাবিে আ ানুর 
রহ ান, জাইকা িাংোলেশ এর জাতীয় িরা শসক 
িবরকল্পনাবিে তসয়ে আফসান সািাি িবরকল্পনা 
সংোলি আলোচক বহলসলি উিবস্থত বছলেন।

 
জাতীয় িালজট বনলয় বি.আই.বি.-র সুবনবেসষ্ট প্রস্তািনা  

● আঞ্চবেক তিষ য ক ালত হলি এিং বিবছলয় িরা এোকাগুবেলত বিলশষ িরাি প্রোলনর  াধ্যল  এই 
এোকাস ূলহর বশক্ষা, স্বাস্থয, অিকাঠাল াগত উন্নয়ন, বশল্পায়ন, বিবনলয়াগ সূবিধ্া এিং ক সসংস্থালনর 
সূলযাগ করা মযলত িালর।  

● নেী ভাঙ্গন এোকাগুবেলত যারা ভূব হীন তালের সা াবজক আিাসলনর িযিস্থা করলত হলি এিং তালের 
ক সসংস্থালনর িবরকল্পনা বনলত হলি।  

● অেসননবতক অঞ্চে স ূহলক সারা িাংোলেলশর বিবভন্ন এোকায় বিস্তালরর  াধ্যল  বশল্পায়লনর সুলযাগ 
সৃবষ্টর  াধ্যল  ক সসংস্থালনর িযিস্থা করা।    

● সরকালরর িক্ষ মেলক আিাসন উলেযাগগুলো ঢাকালকবিক না হলয় সকে মজো শহলর সা াবজক 
আিাসলনর উলেযালগর  াধ্যল  সাশ্রবয় আিাসলনর িযিস্থা করা এিং এই েলক্ষয িালজলট প্রলয়াজনীয় 
িরাি বনবিত করা।  
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● কৃবষ খ্ালত িরাি িাড়ালনা িাড়ালনার িাশািাবশ কৃষক,  ৎস খ্া ারী এিং মিাবরট্র খ্া ারীলের প্রলণােনা 
মেিার উলেযাগ মিগিান করা।   

● িড় বশল্প উলেযািালের িাশািাবশ ক্ষুদ্র,  াঝাবর ও কুবটর বশলল্পর উলেযািালের কালছ মযন সরাসবর 
প্রলণােনা মিৌাঁছালনা যায় মসবেলক মজার বেলত হলি। 

● উন্নয়ন প্রকল্প গুলোর জন্য িবরলিশগত, সা াবজক এিং িবরকল্পনাগত িযসলিক্ষণ করিার  াধ্যল  
প্রকল্প অনুল ােন মেয়া এিং প্রকলল্পর স য় ও িযয় িৃবদ্ধর সংসৃ্কবত িন্ধ করা।  

● স্বাস্থয খ্ালতর িরাি িাড়ালনার িাশািাবশ প্রােব ক স্বাস্থযলকি এিং মজো ও উিলজো িযসালয় স্বাস্থয 
মসিার জন্য প্রলয়াজনীয় িরাি বনবিত করা। 

 
বিশ্ব িবরলিশ বেিস ২০২১ উিেলক্ষয ‘িাস্তুসংস্থান িুনরুদ্ধালর িবরকল্পনা’ শীষসক িবরকল্পনা 

সংোি 
 
১৯ জুন ২০২১ 
 
সাম্প্রবতককালে  ানি সভযতার উন্নয়লনর ফলে 
প্রাকৃবতক িবরলিলশর ক্র ািনবত সকে প্রালণর অবস্তলত্বর 
জন্য  ারাত্মক হু বক। অিবরকবল্পত নগরায়ণ ও 
বশল্পায়ন, প্রাকবৃতক সম্পলের যলেচ্ছ িযিহার, িবরলিশ 
সম্পবকসত অসলচতনতা, প্রাবতষ্ঠাবনক সুশাসন ও সুষ্ঠ 
নজরোবরর অভালি িাংোলেলশর বিবভন্ন নগর-গ্রা ীণ ও 
আঞ্চবেক এোকায় বিিন্ন হলচ্ছ প্রাণ প্রকবৃত এিং ধ্বংস 
হলচ্ছ জীিনিবচত্রয। প্রাণ-প্রকৃবত-িবরলিশলক ধ্বংস কলর 
উন্নয়ন মটকসই হলত িালরনা, সুষু্ঠ িবরকল্পনা োকলে 
ও রাজননবতক েৃঢ়তা োকলে িবরলিশ-প্রবতলিশলক 
স ুন্নত মরলখ্ উন্নয়ন ক সকাণ্ড িবরচােনা করা সম্ভি। 
বিশ্ব িবরলিশ বেিস ২০২১ উিেলক্ষয িাংোলেশ 
ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস (বি.আই.বি.) এর উলেযালগ 
১৯ জুন ২০২১, শবনিার, সকাে ১১.০০টায় অনোইন 
প্ল্াটফল স ‘িাস্তুসংস্থান িুনরুদ্ধালর িবরকল্পনা’ শীষসক 
একবট িবরকল্পনা সংোলি বিলশষজ্ঞরা উিলরাি 
 তা ত প্রোন কলরন। 
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বচত্রঃ অনোইন সংোলি উিবস্থত বিলশষজ্ঞলের একাংশ 

 
স্বাগত িিলিয বি.আই.বি.-র যুগ্ম সম্পােক িবরকল্পনাবিে রালসে কবির িলেন, সুষু্ঠ িবরকল্পনার  াধ্যল  
স্থেজ ও জেজ িাস্তুসংস্থান সংরক্ষলণর  াধ্যল  মটকসই িবরলিশ বনবিত করলত প্রলয়াজনীয় িেলক্ষি মনয়া 
প্রলয়াজন। এ মক্ষলত্র মিশাগত োয়িদ্ধতার জায়গা মেলক কাজ করলে িাংোলেলশর উন্নয়ন স্থাবয়ত্বশীে হলি। 
 
বি.আই.বি.-র সাধ্ারণ সম্পােক িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আবেে  ুহাম্মে খ্ান িাস্তুতন্ত্র িুনরুদ্ধালর 
িবরকল্পনা শীষসক সংিাে সলম্মেলন স গ্র িাংোলেলশর বিবভন্ন স লয় প্রকাবশত িবরলিশগত বিিযসলয়র প্রিন্ধ 
উিস্থািন কলরন। বি.আই.বি.-র গলিষণায় জীিনিবচত্রয ও িাস্তুসংস্থান ধ্িংলসর কারণ বিলিষলণর জন্য 
িবরলিশগত বিিযসলয়র ১০০ বট মকইস িযাবড স ীক্ষা করা হলয়লছ, যার  লধ্য িাবন েূষণ (৪২), িায়ু েূষণ 
(২৯),  াবট েূষণ, িৃক্ষ বনধ্ন (১৭),  প্ল্াবিক েূষণ (৮) ও অন্যান্য েূষণ (৮) বনলয় িযসালোচনা করা হয়।  
িবরলিশগত বিিল্য়সর ঘটনাস ূহ িযসালোচনার  াধ্যল  বি.আই.বি.-র স ীক্ষায় িবরেবক্ষত হয় ময, িবরলিশ 
ও প্রবতলিশ েূষলণর শতকরা ৭০ ভাগ ঘটনার মক্ষলত্র িবরলিশ অবধ্েিলরর োয় আলছ, শতকরা ৫০ ভাগ ঘটনায় 
স্থানীয় প্রশাসলনর োয় িবরেবক্ষত হয়। অনুরূিভালি এ ধ্রলনর িবরলিশ েূষলণর ঘটনা বিলিষলণ  নগর 
কতৃসিক্ষ, মিৌরসভা ও বসবট কলিসালরশলন ৫০%, বশল্প কারখ্ানা, িযিসা প্রবতষ্ঠান, ও িণয উৎিােন কারী 
প্রবতষ্ঠান ৫০%, িনবিভাগ ৩০%, সুষু্ঠ িবরকল্পনার অভাি ৬০% ও জনগলণর উোসীনতার ৪০% মক্ষলত্রই 
োয় রলয়লছ। 
 
উিস্থাবিত প্রবতলিেলন িবরলিশ েূষলণর কারণগুলো িযসালোচনার  াধ্যল  িাবন, িায়ু,  াবট, শব্দ ও প্ল্াবিক 
েূষলণর মিছলন সুষু্ঠ িবরকল্পনার অভাি, আিজসযনা িযিস্থািনার অভাি, অবনয়বন্ত্রত ইবটবি বিহীন কেকারখ্ানা 
স্থািন, অনিধ্ ইটভাটার আবধ্কযতা, িবরলিশ অবধ্েিলরর ছাড়িত্র ছাড়াই বিবভন্ন বশল্প কারখ্ানা, ইটভাটা ও 
বিবভন্ন িণয উৎিােনকারী কাযসক্র  িবরচােনা, িন উেযান এর গাছ মকলট মফো সহ নানাবিধ্ িবরলিশগত 
বিিযসলয়র বচত্র তুলে ধ্লরন ড. আবেে। িবরলিশ বিিযসয় এিং নানাবিধ্ বিরুি প্রভালির মপ্রক্ষািলট িবরলিশ 
সংরক্ষণ ও উন্নয়লনর উির গুরুত্বালরাি কলর িাংোলেলশর বিবভন্ন িবরকল্পনা নীবতলত িবরলিশ ও জীিনিবচত্রয 
ও িাস্তুসংস্থালনর গুরুত্ব তুলে ধ্লর বিআইবির সাধ্ারণ সম্পােক িলেন, আন্তবরক সবেচ্ছা োকলে বিেয ান 
িবরকল্পনা এিং আইন-নীবত াোর অনুসরণ ও  আইলনর শাসন প্রবতষ্ঠার  াধ্যল  িবরলিশলক প্রাধ্ান্য বেলয়ই 
আ ালের মভৌত ও অেসননবতক উন্নয়ন ক সকাণ্ড িবরচােনা করা সম্ভি ।  
 
বি.আই.বি.-র সভািবত িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. আকতার  াহ ুে িলেন, িবরলিলশর প্রবত আ ালের 
সংলিেনশীে হলত হলি এিং িবরলিলশর প্রবত যত্নশীে মেলক উন্নয়ন ক সকান্ড চাোলত হলি। বতবন আরও 
িলেন, উন্নয়ন সংক্রান্ত সকে নীবত াোয় িবরলিলশর বিষয়বট গুরুত্ব বেলত হলি এিং িবরলিশ বনলয় ভূে বসদ্ধান্ত 
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মনওয়া যালি না। িাশািাবশ মটকসই উন্নয়লনর তিবশ্বক েক্ষয াত্রালক সা লন মরলখ্ই আ ালের িবরকল্পনা ও 
উন্নয়নলক এবগলয় বনলয় মযলত হলি িলে  ত মেন বি.আই.বি.-র সভািবত।  
 
িবরকল্পনা সংোলি িবরলিশ প্রবতলিশ রক্ষায় বি.আই.বি.-র িক্ষ মেলক প্রেত্ত সুিাবরশগুলো হেঃ  

● িবরলিশ েূষণ মরালধ্ আিজসনা সংগ্রহ, িবরিহন, প্রবক্রয়াজাতকরণ, িুনিসযিহার এিং বনস্কাশলনর 
স বিত প্রবক্রয়ার  াধ্যল  িজসয িযিস্থািনা িবরকল্পনা করা 

● বশল্প-কারখ্ানায় ইবটবি িা মশাধ্নাগার িযিহার না করায় জীিনিবচত্রয (িায়ু, িাবন, শব্দ) ভয়ািহ ক্ষবতর 
 ুলখ্ িড়লছ, ইবটবিবিহীন বশল্প কারখ্ানা িলন্ধর জন্য কাযসকর িেলক্ষি মনওয়া 

● ভূব  িবরকল্পনার  াধ্যল  বশল্পকারখ্ানার জন্য জায়গা িরাি করা 
● িাস্তুসংস্থান জীিনিবচত্রয সংরক্ষলণ ও উন্নয়লনর স্বালেস প্রেত্ত সকে আইন, নীবত অনুসরণ ও প্রলয়াগ করা 
● িবরলিশ ও জীিনিবচত্রয রক্ষায় সম্পলের সুষু্ঠ িযিহালরর  াধ্যল  মটকসই িবরলিশ বনবিত করার জন্য 

সিসস্তলরর জনগণলক সম্পৃি করা 
● সকে প্রকার দুষণ ও িবরলিশ অিক্ষয় ূেক ক সকান্ড সনািকরণ ও বনয়ন্ত্রণ করা এিং মোষীলের 

আইলনর আওতায় বনলয় আসা 
● নতুন প্রকল্প গ্রহলণর আলগ িবরলিলশর অিক্ষয় ূেক বেকগুলো সলিসাচ্চ বিলিচনায় বনলয় িেলক্ষি 

মনওয়া 
● জেিায় ুিবরিতসলনর বিরুি প্রভাি মেলকিবরলিশ ও জীিনিবচত্রয রক্ষায় েীঘসল য়ােী িবরকল্পনা গ্রহণ 
● প্রকৃবত ও প্রাকৃবতক সম্পলের উির  ানুলষর চাি কব লয় মটকসই উন্নয়ন বনবিত করলত স গ্র 

িাংোলেশলক বনলয় মভৌত িবরকল্পনা করা 
● িবরলিশ-প্রবতলিশলক প্রাধ্ান্য বেলয় নগর, গ্রা ীণ ও আঞ্চবেক িবরকল্পনা প্রণয়ন ও িূণসাংগ িাস্তিায়ন 

বনবিত করা। 
 
এছাড়াও সংোলি আলোচক বহলসলি উিবস্থত বছলেন নগর উন্নয়ন কতৃসিক্ষ ও বসবট কলিসালরশলন ক সরত 
িবরকল্পনাবিেগণ। 
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সেস্য সংিাে 
 
িবরকল্পনাবিে ড আহসান হাবিি ডােলহৌবস বিশ্ববিেযােলয়র সু্কে অি প্ল্াবনং এর িবরচােক বহলসলি মযাগোন 
 
আহসান হাবিি ডােলহৌবস বিশ্ববিেযােলয়র একজন িবরিহন বিলশষজ্ঞ ও অধ্যািক। বতবন িাংোলেশ প্রলকৌশে 
বিশ্ববিেযােয় (িুলয়ট) এর নগর ও অঞ্চে িবরকল্পনা বিভাগ মেলক স্নাতক ও স্নাতলকাত্তর সম্পন্ন কলরন।   বতবন 
২০০৯ সালে টরলন্টা বিশ্ববিেযােয় মেলক বসবভে 
ইবঞ্জবনয়াবরংলয় বিএইচবড বডবগ্র োভ কলরন। ২০১০ সালে 
ডােলহৌবস বিশ্ববিেযােলয় মযাগোলনর িূলিস বতবন িবরিহন 
অন্টাবরও (এ বটও)  ন্ত্রণােলয় মিশাোর িলে অবধ্বষ্ঠত 
বছলেন। কানাডা ফাউলন্ডশন ফর ইলনালভশন (বসএফআই) -
এর বেডারস অিচবুনবট গ্রান্ট মপ্রাগ্রাল র অধ্ীলন ডােলহৌবস 
ট্রান্সলিাটস মকাোলিরটবর এর প্রবতষ্ঠাতা বতবন।  
 
২০১০ সালে একই বিশ্ববিেযােলয় মযাগোলনর ির, বতবন 
এখ্ন িযসন্ত অধ্সশতাবধ্ক স্নাতক ছাত্রলের গলিষনা তত্ত্বািধ্ান 
কলরলছন। বতবন এিযসন্ত দুইশতাবধ্ক গলিষণা প্রিন্ধ প্রকাশ 
কলরলছন এিং বিবভন্ন কনফালরন্স মিিার সহ  চার শতাবধ্ক 
গলিষণা প্রিন্ধ  উিস্থািনা কলরলছন। 
 
িতস ালন িুলয়ট ইউআরবি বিভালগর গ্রাজুলয়টলের  লধ্য প্রে , িাংোলেলশর িাইলর একবট বিশ্ববিেযােলয়র 
সলিসাচ্চ একালডব ক িে অধ্যািক িলে উন্নীত হলয়লছন। 
 
তার গলিষণার আগ্রলহর  লধ্য রলয়লছ ভ্র ণ আচরণ বিলিষণ, ভ্র লণর চাবহো িূিসাভাস এিং শহুলর িযিস্থার 
 াইলক্রাবস ুলেশন। ড হাবিি বিশ্বাস কলরন ময  াবি-ম াডাে গবতশীেতার বিকল্পগুবে কানাডার শহরগুবের 
স্থাবয়ত্ব বনবিত করার চাবিকাবঠ। 
 
 
িবরকল্পনাবিে আিু নই  ম াহাম্মে  ারুফ খ্ান নরবসংেী মজোর মজো প্রশাসক বহলসলি মযাগোন 
 

আিু নই  ম াহাম্মে  ারুফ খ্ান িাংোলেশ প্রলকৌশে বিশ্ববিেযােয় 
(িুলয়ট) এর নগর ও অঞ্চে িবরকল্পনা বিভালগর ৯৫ িযালচর বশক্ষােসী 
বছলেন। গত ২৬ জুন ২০২১ তাবরলখ্ বতবন নরবসংেী মজোর মজো 
প্রশাসক ও বিজ্ঞ মজো  যাবজলেট বহলসলি মযাগোন কলরলছন। বতবন 
২৪ ত  বিবসএস এ প্রশাসন কযাডালর মযাগোন কলরন। 
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নতনু  ুখ্ 
 

নতুন িবরকল্পনাবিে সেস্য তাবেকা 
 

সেস্য 
নাম্বার  

না  বিশ্ববিেযােয় ছবি 

1737 ‡gvt byiƒb bex Lyjbv wek¦we`¨vjq 

 
1738 mvwenv gvneyev wmRv ivRkvnx cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ 

wek¦we`¨vjq (iæ‡qU) 

 
1739 mvbwR`v Lvbg ivRkvnx cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ 

wek¦we`¨vjq (iæ‡qU) 

 
1740 ‡`Iqvb mvjgvb mvbx PUªMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 

(Pz‡qU) 

 
1741 ZbyKv Zvmbyfv cvebv weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  

 
1742 mvbwR` †nvmvCb cvebv weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  

 
1743 wjmvb Avwme Lvb cvebv weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  

 
1744 ivwRe †nvসvCb Lyjbv cÖ‡KŠkj I cªhyw³ 

wek¦we`¨vjq(Kz‡qU) 
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সেস্য 
নাম্বার  

না  বিশ্ববিেযােয় ছবি 

1745 mvewibv myjZvbv Rvnv½xibMi wek¦we`¨vjq (Rvwe) 

 
1746 ‰mq` †gvnv¤§` 

IqvjxDjøvn 

Lyjbv wek¦we`¨vjq 

 
1747 `xc¼i ivq cvebv weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  

 
1748 KvRx †g‡n`x nvmvb Lyjbv wek¦we`¨vjq 

 
1749 dvwinv Zvevmmyg Lyjbv cÖ‡KŠkj I cªhyw³ 

wek¦we`¨vjq(Kz‡qU) 

 
1750 IqvwKgyj Bmjvg 

kvwKj 

cvebv weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  

 
1751 ‡gvt gy¯ÍvwdRyi ingvb PUªMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 

(Pz‡qU) 

 
1752 bvBgyj Bmjvg Lyjbv cÖ‡KŠkj I cªhyw³ 

wek¦we`¨vjq(Kz‡qU) 
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মশাক সংিাে 

 
 
িবরকল্পনাবিে এ . আেী আশরাফ 
 
অতযন্ত দুঃলখ্র সালে জানাবচ্ছ ময, িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস এর চট্টগ্রা  চযাপ্টালরর সভািবত 
িবরকল্পনাবিে প্রলকৌশেী এ  আেী আশরাফ (সেস্য ১৩৮) গত ৭  াচস রাত ২টার স য় ইলন্তকাে কলরন। 
ইন্নাবেোবহ ওয়া ইন্না ইোইবহ রাবজউন। 

 

বতবন কলরানায় আক্রান্ত হলয় ঢাকালত এভারলকয়ার 
হাসিাতালে বচবকৎসাধ্ীন বছলেন।  রহুল র ১  
জানাযা (৭/৩/২১) িাে মজাহর জাব য়াতুে ফাোহ 
 সবজলে এিং ২য় জানাজা িাে আসর ফবটকছবড় 
জাফত নগর ইউবনয়লনর ফলতহিুর গ্রাল  অনুবষ্ঠত 
হয়। িলর তালক িাবরিাবরক কিরস্থালন োফন করা 
হয়। 
 
বি.আই.বি. িবরিালরর িক্ষ মেলক  রহু  
িবরকল্পনাবিে এ . আেী আশরাফ এর বিলেহী 
আত্মার  াগবফরাত কা না এিং  রহুল র মশাক-
সন্তি িবরিালরর প্রবত গভীর স লিেনা জ্ঞািন করা 
হয়। 
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একজন সফে িবরকল্পনাবিে 
িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. মগাো  রহ ান (মফলো সেস্য - ০১)

 
িবরকল্পনাবিে অধ্যািক ড. মগাো  রহ ান 
১৯৩৭ সালের ৭ জানুয়াবর সাতক্ষীরা মজোয় 
জন্মগ্রহণ কলরন। বশক্ষকতা বহলসলি ক সজীিন শুরু 
কলরন। ক সজীিলনর শুরুলত বতবন ম ৌেবভিাজার 
কলেজ, বসলেট (১৯৬১-১৯৬৩) মেকচারার এিং 
বিভাগীয় প্রধ্ান বহলসলি ক সরত বছলেন। 
িরিতসীলত িাংোলেশ প্রলকৌশে বিশ্ববিেযােলয় 
নগর ও অঞ্চে িবরকল্পনা বিভালগ সহকারী 
অধ্যািক বহলসলি ১৯৬৪-৭২, সহলযাগী অধ্যািক 
বহলসলি ১৯৭২-৮৬ এিং অধ্যািক বহলসলি 
১৯৮৬-২০০২ িযসন্ত ক সরত বছলেন। এছাড়াও 
প্রশাসবনক েক্ষতা বহলসলি ডীন, স্থািতয এিং 
িবরকল্পনা অনুষে, িাংোলেশ প্রলকৌশে 
বিশ্ববিেযােয় ১৯৭২-৭৫, ১৯৮০-৮২, ১৯৯৫-
৯৭; বিভাগীয় প্রধ্ান নগর ও অঞ্চে িবরকল্পনা 
বিভাগ, িাংোলেশ প্রলকৌশে বিশ্ববিেযােয় ১৯৭১-
৭৫, ১৯৭৭-৭৯, ১৯৮৭-৮৯; সহকাবর প্রলভাি, 
নজরুে ইসো  হে, িুলয়ট, ১৯৬৭-৭১; ট্রাবি, 
ঢাকা ইম্প্রভল ন্ট ট্রাি (বডআইবট), ১৯৭৯-৮১, 

১৯৮৫-৮৬; উিাচাযস, খু্েনা বিশ্ববিেযােয়, খু্েনা, 
১৯৮৯-৯৩; প্রবতষ্ঠাকােীন উিাচাযস, ইউনাইলটড 
ইন্টারন্যাশনাে ইউবনভাবসসবট, ২০০৩-০৬ োবয়ত্ব 
িােন কলরলছন।  

ঢাকা বিশ্ববিেযােয় বজওগ্রাবফ মেলক ১৯৫৭ সালে বি এ অনাসস এিং ১৯৬০ সালে এ  এ সম্পন্ন কলরন। েযা 
ইউবনভাবসসবট অি ওকোলহা া, নর ান, ওকোলহা া, ইউএসএ ১৯৬৫ সালে বসবট এন্ড বরবজওনাে প্ল্যাবনং এ 
এ বসআরবি; েযা ইউবনভাবসসবট অি মশফবফল্ড ইউলক ১৯৭৭ সালে টাউন এন্ড বরবজওনাে প্ল্যাবনং এ মিাি 
গ্রাজুলয়ট; কেলম্বা প্ল্যান িফ কলেজ ইন এলসাবসলয়শন উইে বটচাসস মটবনং কলেজ, ঢাকা ১৯৮৫ সালে 
েযালটবজক প্ল্যাবনং সাবটসবফলকশন; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিেযােয়, সাভার, ঢাকা ১৯৮৫ সালে রুরাে প্ল্যাবনং 
বিএইচবড এিং মডলভেিল ন্ট প্ল্যাবনং ইউবনট, ইউবনভাবসসবট কলেজ, েন্ডন ১৯৮৭ সালে প্ল্যাবনং এ শটস মকাসস 
সম্পন্ন কলরন।   
 
ঢাকা বিশ্ববিেযােয়, রাজশাহী বিশ্ববিেযােয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিেযােয়, খু্েনা বিশ্ববিেযােয় এিং িাংোলেশ 
িািবেক সাবভসস কব শন, বজওবি মত িরীক্ষক বহলসলি োবয়ত্ব িােন কলরলছন।  
 
বতবন মেশ ও বিলেলশর বিবভন্ন মিশাজীিী সব বত এিং প্রবতষ্ঠালনর সেস্য বহলসলি অন্তভুসি বছলেন। 
প্রবতষ্ঠাকােীন সভািবত, িাংোলেশ ইনবিবটউট অি প্ল্যানাসস; সভািবত, িাংোলেশ ন্যাশনাে বজওগ্রাবফকাে 
এলসাবসলয়শন (বিএনবজএ); সহ-সভািবত, িাংোলেশ বজওগ্রাবফকাে মসাসাইবট (বিবজএস); িুলডন্ট ম ম্বার, 
আল বরকান ইন্সবটবটউট অি প্ল্যানাসস; সভািবত, োইন্স ক্লাি র না, ঢাকা অযান্ড মজান, মচয়ার যান োইন্স ক্লাি 
ইন্টারন্যাশনাে ৩১৫বি িাংোলেশ; সহ-সভািবত, আহসাবনয়া ব শন ঢাকা; সেস্য িৃহতারা খু্েনা সব বত; 
সেস্য, ইি ওলয়ি মসন্টার হাওয়াই; সহসভািবত, ক নওলয়েে এলসাবসলয়শন অফ প্ল্যানাসস (বসএবি)   
 
১৯৬২ সাে মেলক ২০১৩ সাে িযসন্ত ৬৫বট এরও অবধ্ক গলিষণা িত্র প্রকাবশত হয়।  
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বিলশষ প্রবতলিেন 

 
িাংোলেলশ স্থানীয় সরকার এর ইবতহাস 

 
বিলশষ প্রবতলিেন 

 
িাংোলেলশ স্থানীয় সরকার এর ইবতহাস 

 
িাংোলেলশ বতন স্তর বিবশষ্ট স্থানীয় সরকার বিেয ান। এখ্ালন প্রে  স্তলরর প্রশাসবনক একক বিভাগ িযসালয় 
হলেও এর মকান স্থানীয় সরকার মনই। বেতীয় স্তলরর প্রশাসবনক একক মজো িযসালয় স্থানীয় সরকার (৬৪বট 
মজোয় মজো িবরষে), উিলজো িযসালয় উিলজো িবরষে এিং গ্রা  এোকায় ইউবনয়ন িবরষে, মছাট শহর 
এোকায় মিৌরসভা ও িড় শহলর বসবট কলিসালরশন হে স্থানীয় সরকালরর একবট অংশ।  
 
িাংোলেলশর স্থানীয় সরকার স ূহ হে -  

• মজো িবরষে 
• উিলজো িবরষে  
• বসবট কলিসালরশন /মিৌরসভা /ইউবনয়ন িবরষে 

 
এছাড়াও িাংোলেলশর বতন িািসতয মজোয় মজো িবরষলের িাশািাবশ রলয়লছ িািসতয মজো স্থানীয় সরকার 
িবরষে। মজো িবরষে ও িািসতয স্থানীয় সরকার িবরষলের কাজ বভন্ন। 
 

 
িতস ান স্থানীয় সরকালরর বিবভন্ন মশ্রনীবিভাগ অনুযায়ী সংখ্যা 

 
বিবটশ ঔিবনলিবশক আ ে 
বিবটশ ঔিবনলিবশক আ লে িাংোলেলশ স্থানীয় সরকালরর িতস ান কাঠাল াবটর উদ্ভি ঘলট। উবনশ শতলকর 
মশষভালগ স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠার প্রে  প্রলচষ্টার সৃবষ্ট হয়। স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠালনর কাঠাল া, ফাংশন এিং 
আবেসক িযিস্থািনায় বিবটশ ঔিবনলিবশক যুলগর তুেনায় আজলকর বেলন অলনক িবরিতসন হলয়লছ। 
 

বিভাগ – ৮ বি

জেলা পবিষদ – ৬৪ বি

উপজেলা পবিষদ – ৪৯৫ বি

ইউবিয়ি পবিষদ – ৪৫৭১ বি

বিবি কজপপাজিশি - ১২ বি

জপৌিিভা - ৩৩০ বি
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ইবতহালস এবট মেখ্া যায় ময, উিবনলিবশক শাসলনর িূলিস গ্রা গুলো স্ববনভসরশীে বছে। িঞ্চালয়ত নাল  িবরবচত 
প্রবতবট গ্রাল র বনজস্ব কব উবনবট বভবত্তক সংগঠন বছে। িঞ্চালয়ত স্বাভাবিকভালিই জন লতর উির বভবত্ত কলর 
স ালজর সা াবজক চাবহো িূরণ করলতা, তলি তালের বিছলন মকান আইবন বভবত্ত িা কতৃসিক্ষ বছে না। 
িঞ্চালয়তগুবে প্রায় প্রবতবট গ্রাল  তৃণ ূে শাসলনর কাযসকরী প্রবতষ্ঠান বছে। দুভসাগযিশত িঞ্চালয়ত িযিস্থা তার 
অকাযসকর ও অেক্ষ বনিসাহী সংস্থা এিং ভারলতর  ুঘে শাসলনর স য়কার কাযসকাবরতার কারলণ সম্পূণসরূলি 
অেৃশ্য হলয় যায়।  
 
যবেও বিবটশ আ লে (১৭৫৭-১৯৪৭) িাংোলেলশ নগরায়লনর  াত্রা খু্িই ক  বছে, তিুও বকছ ুিৃেক শহর ও 
শহলরর িৃবদ্ধ যলেষ্ট তাৎিযসিূণস বছে। বিবটশরা ১৮২০ -এর েশলকর মগাড়ার বেলকও এক প্রকার মিৌর স্থানীয় 
শাসন চােু করার প্রলয়াজনীয়তা অনুভি কলরবছে 
 
বিবটশ শাসলনর স য় ১৮৭০ সালে িাংোর গ্রা  মচৌবকোবর আইন িাস হয় প্রশাসবনক, অেসননবতক ও 
রাজননবতক উলিশ্য বনলয়। মচৌবকোবর িযিস্থার অধ্ীলন সেস্যগণ গ্রা িাসীলের প্রবতবনবধ্র িবরিলতস সরকাবর 
ক সচারী বহলসলি বিলিবচত হয়। আইনশৃঙ্খো িজায় রাখ্ার জন্য এিং কর সংগ্রলহর জন্য প্রশাসনলক সহায়তা 
করার জন্য প্রধ্ানত িঞ্চালয়তগুবে িযিহার করা হলতা। উন্নয়ন ক সকালন্ড তালের মকান ভূব কা মনই। এ কারলণই 
স্থানীয় সরকার সংস্থাগুবের অবধ্ক োবয়ত্ব িােলনর  মচৌবকোর িঞ্চালয়ত িযিস্থার িবরিতসন অনুভি করা হবচ্ছে, 
এই মপ্রবক্ষলত ১৮৮৫ সালে কতৃসিক্ষ Bengal Local Self Government Act আইন িাস কলরন। এই 
আইলনর অধ্ীলন ইউবনয়ন কব বট, স্থানীয় সরকার মিাডস এিং মজো মিাডস মসটার বছে। 
 
১৮৮৬ সালে মিঙ্গে ব উবনবসিযাে অযালক্টর  াধ্যল  ঢাকায় িতস ান িাংোলেশ প্রে  মিৌরসভা প্রবতষ্ঠা 
কলরবছলো। 
 
যবেও মিৌর িবরষে প্রধ্ানত ক সকতসালের স িলয় গবঠত বছে। তখ্ন ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ বছে 
এিং এই অঞ্চলের িৃহত্ত  শহুলর মকি বছে। ১৯৩২ িঙ্গীয় মিৌর আইন একবট যুগান্তকারী উন্নয়ন বছে কারণ 
এবটর  াধ্যল  মিৌরসভা সংস্থায় বনিসাবচত প্রবতবনবধ্লের অবধ্কতর অংশগ্রহণ এিং মিৌর সংস্থার ক্ষ তা ও 
কাযসািেী সম্প্রসারলণর িযিস্থা কলরবছে। 
 
১৯১৯ সালের The Bengal Village Self- Government Act আইনবট মচৌবকোর িঞ্চালয়ত ও ইউবনয়ন 
কব বট বিেুি কলর এিং তালের জায়গায় ইউবনয়ন মিাডস ও মজো মিাডস গঠন কলর। ইউবনয়ন মিালডসর দুই 
তৃতীয়াংশ বনিসাবচত এিং এক তৃতীয়াংশ  লনানীত  লনানয়ন িদ্ধবতবট ১৯৪৬ সালে বিেুি করা হয়।  
 
মিঙ্গে ব উবনবসিযাে অযাক্ট, ১৯৩২ 
এই আইলনর  াধ্যল  অপ্রলয়াজনীয় বিধ্ানগুবে িন্ধ করা হলয়বছে এিং স্থানীয় সরকালর আরও অগ্রগবত করা 
হলয়বছে। ব উবনবসিযাে মিাডসগুবেলক আরও ফাংশন মেওয়া হলয়বছে। নতুন মিৌরসভা মঘাষণার বিধ্ান, 
বিেয ানলের সী া িবরিতসন, মিৌর কব শনালরর সংখ্যা এিং বনিসাচন িদ্ধবত ১৮৮৪ সালের আইন মেলক িহাে 
রাখ্া হলয়লছ, ঢাকা এিং চট্টগ্রা  িযতীত মযখ্ালন সেস্যলের চার-িঞ্চ াংশ বনিসাবচত হওয়ার কো বছে। বনযুি 
সেস্যলের সংখ্যা সরকার বশলল্পর প্রবতবনবধ্লত্বর অনু বত বেলত িালর। বনিসাবচত বকছু আসন সংখ্যােঘু 
সম্প্রোলয়র জন্য সংরবক্ষত বছে। বনিসাচলনর িযিস্থা বছে মযৌে মভাটারলের বভবত্তলত, এিং মভাট মগািন বছে। 
মচয়ার যানলের িাশািাবশ ভাইস মচয়ার যানলেরও কব শনাররা বনলজলের  ধ্য মেলক বনিসাবচত করার কো 
বছে। হার এিং কর আলরাি এিং মিৌর তহবিে িযিহালরর মক্ষলত্র, মিৌর কব শনারলের ক্ষ তা বিস্তৃত এিং 
স্পষ্ট করা হলয়বছে। স্থানীয় ক সকতসালের এিং সরকালরর িবরেশসন, বনয়ন্ত্রণ এিং তত্ত্বািধ্ালনর বিষলয়, 
বিধ্ানগুবে স্পষ্ট এিং িযসাি করা হলয়বছে ১৯৩২ সালের মিঙ্গে ব উবনবসিযাে অযাক্ট এর  লধ্য অন্যত । এই 
অঞ্চলে মিৌর আইলনর প্রে  অংশ। ভারত বিভবির স য় (১৯৪৭), িূিস িাংোয় ৪৫ বট মিৌরসভা এিং বসলেট 
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মজোয় চারবট মিৌরসভা এিং একবট টাউন কব বট বছে যা ১৯২৩ সালের আসা  মিৌর আইন অনুসালর 
িবরচাবেত হলয়বছে। 
 
িাবকস্তান আ ে 
িাবকস্তান স য়কালে ১৯৫৯  সালের Basic Democracy Order আইলনর অধ্ীলন স্থানীয় সরকার সংস্থাগুবে 
চারবট টায়ালর স্থািন করা হলয়বছে। ইউবনয়ন িযসালয় ইউবনয়ন িবরষে, োনা িযসালয় োনা কাউবন্সে, মজো 
িযসালয় মজো িবরষে এিং বিভাগীয় স্তলর বিভাগীয় কাউবন্সে। সেস্যলের  লধ্য দুই তৃতীয়াংশ মভাটার োরা 
বনিসাবচত হয় এিং এক তৃতীয়াংশ সরকার কতৃসক  লনানীত হয়। ১৯৫৯ সালের  Basic Democracies 
Ordinance এর অধ্ীলন,  ইউবনয়ন িবরষেলক বিেয ান মচৌবকোবর তহবিলের িাশািাবশ বনলজর তহবিে 
গলড় মতাোর জন্য সম্পবত্ত ও অন্যান্য উৎলসর উির কর আলরাি করার অনু বত মেওয়া হয়। গ্রা ীণ ক সসূচী 
এিং ইউবনয়ন িবরষে অবফলস বন সালণর জন্য  সরকাবর অনুোন  মেওয়া হয়। মিৌরসভাগুবেলক ম ৌবেক 
গণতলন্ত্রর সালে সা ঞ্জস্য করলত ১৯৬০ সালে একবট মিৌর প্রশাসন অধ্যালেশ প্রণয়ন করা হয়। এই চার স্তলরর 
িযিস্থায় নতুনত্ব এিং উদ্ভািলনর অভাি বছে এিং বিবটশ আ লের ইউবনয়ন িবরষে এিং মিৌর কব বটর স্পষ্ট 
ব ে বছে। 
১৯৬১ সালের Muslim Family and Marriage Ordinance আইন অনুসালর ইউবনয়ন কাউবন্সেলক 
স লঝাতা আোেত প্রবতষ্ঠা করার ক্ষ তা মেওয়া হয় এিং সেস্যলেরলক বিচার বিভাগীয় ক্ষ তা মেওয়া হয়। 
 
িাংোলেশ আ ে 
১৯৭১ সালে স্বাধ্ীনতার ির মেলক, িাংোলেলশর গ্রা ীণ ও শহুলর স্থানীয় সরকার িযিস্থার সালে ব ে মরলখ্ 
বিবভন্ন সরকার বিবভন্ন রূলি বিবভন্ন প্রলচষ্টা শুরু কলর। যবেও িবরিতসনগুবে করা হলয়লছ স্থানীয় সরকালরর স্তলরর 
বিন্যালসর মক্ষলত্র স লয় স লয় বিেয ান সরকালরর ইচ্ছানুযায়ী, দুভসাগযিশত তালের শবিশােী করার জন্য প্রায় 
বকছুই করা হয়বন। উিরন্তু, এর গঠন স্থানীয় সরকার িযিস্থা ক লিবশ অিবরিবতসত রলয়লছ। 
 
স্বাধ্ীনতার িরিরই ইউবনয়ন িবরষলের না  িবরিতসন কলর ইউবনয়ন িঞ্চালয়ত করা হয় এিং িঞ্চালয়লতর 
বিষয় িবরচােনার জন্য একজন প্রশাসক বনযুি করা হয়। োনা কাউবন্সলের না  িবরিতসন কলর োনা উন্নয়ন 
কব বট করা হয় এিং মজো িবরষলের না  বজো মিাডস িা মজো মিাডস করা হয়। ১৯৭৩ সালে আিার ইউবনয়ন 
িঞ্চালয়লতর না  ইউবনয়ন িবরষলে বফবরলয় আনা হয়। 
 
স্থানীয় সরকার িযিস্থায় আলরা উলেখ্লযাগয িবরিতসন আনা হয় ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যালেলশর 
 াধ্যল । এই অধ্যালেশবট একবট ইউবনয়লনর জন্য একবট ইউবনয়ন িবরষে, একবট োনার জন্য একবট োনা 
িবরষে এিং একবট মজোর জন্য একবট মজো িবরষলের বিধ্ান রাখ্া হয়।  
 
১৯৮০ সালে, স্থানীয় সরকার অধ্যালেলশর একবট সংলশাধ্লনর ফলে, গ্রা  িযসালয় স্ববনভসর গ্রা  সরকার (স্ববনভসর 
গ্রা  সরকার) চােু করা হয়। িরিতসীলত ১৯৮২ সালের জুোই  ালস একবট সা বরক আইন আলেলশর  াধ্যল  
এবট িাবতে করা হয়। এই অধ্যালেশবট ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউবনয়ন িবরষে) অধ্যালেশ, ১৯৮৮ 
সালে স্থানীয় সরকার (মজো িবরষে) আইন এিং ১৯৮৯ সালে বতনবট িািসতয মজো আইন এিং িেী আইন 
অনুসরণ করা হয়। সরকালরর বিলকিীকরণ কাযসক্র  িাস্তিায়ন করার েলক্ষয উিলজো িবরষে অধ্যালেশ 
(১৯৮২) বিলশষভালি গুরুত্বিূণস বছে।  
 
মিৌরসভা অবডসন্যান্স ১৯৭৭ অনুযায়ী মিৌরসভা গুলো (এ,বি,বস) বতনবট কযাটাগবরলত বিভি করা হয় এিং 
িতস ালন স্থানীয় সরকার (মিৌরসভা) আইন, ২০০৯ োরা রবহত করা হয়। 
 
(সূত্রঃ স্থানীয় সরকালরর ইবতহাস উইবকবিবডয়া, িাংোলিবডয়া)  
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ব বডয়া কাভালরজ 
 
তাবরখ্ বিষয় বেঙ্ক 
১৫ জানুয়াবর 
২০২১ 

বিআইবির এবজএ  অনুবষ্ঠত https://bonikbarta.net/ho 

১৬ জানুয়াবর 
২০২১ 

উন্নয়লনর সুফে সিার কালছ মিৌাঁলছ বেলত 
িবরকল্পনাবিেলের প্রবত আহ্বান 

https://www.banglatribune.c
om/6 

১৬ জানুয়াবর 
২০২১ 

িবরকল্পনাবিেলের প্রতযয় িাসলযাগয নগর 
গড়ার" 

প্রে  আলো  

১০ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

জনস্বাস্থয সুরক্ষায়  ানবসক স্বাস্থযলক মকিবিন্দুলত 
মরলখ্ মটকসই নগর উন্নয়ন িযিস্থািনা অনুশীেন 
প্রলয়াজনঃ বি.আই.বি 

https://bangladeshbeyond.c
om.bd 

১০ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

জনস্বাস্থয সুরক্ষায়  ানবসক স্বাস্থযলক মকিবিন্দুলত 
মরলখ্ মটকসই নগর উন্নয়ন িযিস্থািনা অনুশীেন 
প্রলয়াজনঃ বি.আই.বি. 

http://www.voicebd24.com/ 

১১ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

 ানবসক স্বাস্থযলক গুরুত্ব বেলয় নগর উন্নয়ন 
িবরকল্পনা প্রলয়াজন 

https://www.jagonews24.co
m/ 

২৬ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

নগর িবরকল্পনালক গণ ূখ্ী ও সািসজনীন করলত 
িাংো ভাষা িযিহালরর মকান বিকল্প মনইঃ 
বি.আই.বি. 

http://www.voicebd24.com/ 

২৬ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

সংোলি িিারা 
নগর িবরকল্পনা গণ ুখ্ী করলত িাংোর বিকল্প 
মনই 

https://www.jugantor.com 

২৬ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

আইবির সংোলি অবভ ত 
জনসাধ্ারলণর অংশগ্রহণ িাড়ালত উন্নয়ন 
িবরকল্পনা িাংোয় হওয়া উবচত 

https://www.dailynayadigan
ta.com 

২৬ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

নগর িবরকল্পনা সিসজনীন করলত িাংো ভাষা 
িযিহালরর োবি 

https://samakal.com/todays 

২৬ মফব্রুয়াবর 
২০২১ 

িবরকল্পনা িবরভাষা িই প্রকাশ বি আই বি প্রে  আলো  

১৮  াচস ২০২১ সংিাে সলম্মেলন বিআইবি 
প্রকল্প িাস্তিায়লন অিচয় ও জনেলূভসাগ ক ালত 
হলি 

https://www.deshsangbad.c
om 

১৯  াচস ২০২১ Don’t undertake more projects than 
ability: Planners to govt 

https://www.tbsnews.net 

১৯  াচস ২০২১ সংিাে সলম্মেলন বিআইবি 
উন্নয়ন প্রকলল্প অিচয় ও দুলভসাগ ক ালত হলি 

https://www.jugantor.com 

১৯  াচস ২০২১ প্রকলল্প দুনসীবত ও কব শন িাবণলজযর তেন্ত 
েরকার 
িবরকল্পনাবিেলের সংিাে সলম্মেলন োবি 

https://www.dailynayadigan
ta.com/ 

১৯  াচস ২০২১ োবয়ত্ব িােলন সরকাবর সংস্থাগুলো িযেস  প্রে  আলো  
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২১  াচস ২০২১ BIP demands planned urban 
development 

https://www.tbsnews.net 

২১  াচস ২০২১  াঝাবর শহরগুলোলত নাগবরক মসিার  ান ও 
বিবনলয়াগ িাড়ালত হলি 

https://www.kalerkantho.co
m/ 

২২  াচস  িড় প্রকলল্পর সলঙ্গ িযবিস্বােস জবড়ত  প্রে  আলো  
২২  াচস ২০২১ উন্নয়ন তিষ য েূর করলত স িয় প্রলয়াজন 

িবরকল্পনার 
তেবনক নয়া বেগন্ত 
 

২৮  াচস ২০২১ আঞ্চবেক িবরকল্পনার  াধ্যল  সারালেলশর সুষ  
উন্নয়ন বনবিত করলত হলিঃ  বিআইবির 
মসব নালর িিালের অবভ ত 

https://bangladeshbeyond.c
om.bd 

২৮  াচস ২০২১ আঞ্চবেক িবরকল্পনার  াধ্যল  সারালেলশর সুষ  
উন্নয়ন বনবিত করলত হলিঃ  বিআইবির 
মসব নালর িিালের অবভ ত 

http://www.voicebd24.com/ 

২৮  াচস ২০২১ ‘মেলশর প্রবতবট মিৌরসভায় নগর িবরকল্পনাবিে 
বনলয়াগ মেলি সরকার’ 

https://mzamin.com/article.
php?mzamin=268049 

২৮  াচস ২০২১ সি মিৌরসভায় িবরকল্পনাবিে বনলয়াগ মেলি 
সরকার 

https://www.jugantor.com/ 

২৯  াচস ২০২১ মেলশর সি মিৌরসভায় িবরকল্পনাবিে বনলয়াগ 
বেলি সরকার : এেবজআরবড  ন্ত্রী 

https://www.jaijaidinbd.com
/wholecountry 

২৯  াচস ২০২১ ‘প্রবতবট মিৌরসভায় নগর িবরকল্পনাবিে 
বনলয়াগ’ 

https://www.dailyinqilab.co
m/article 

২৯  াচস ২০২১ প্রবতবট মিৌরসভায় নগর িবরকল্পনাবিে বনলয়াগ 
মেয়া হলি —এেবজআরবড  ন্ত্রী 

https://bonikbarta.net/home
/news_description 

২৯  াচস ২০২১ স্থানীয় সরকার  ন্ত্রী িেলেন 
প্রবতবট মিৌরসভায় নগর িবরকল্পনাবিে বনলয়াগ 
হলি 

https://www.kalerkantho.co
m 

৩ এবপ্রে ২০২১ অিবরকবল্পত নগরায়ণ িন্ধ করুন 
শহর ুখ্ী জনলরাত 

https://www.prothomalo.co
m/opinion/editorial 

২৪ এবপ্রে 
২০২১ 

Identify those responsible for failing to 
remove chemical warehouses: BIP 

https://www.tbsnews.ne 

২৪ এবপ্রে 
২০২১ 

‘রাসায়বনক গুো  সরালত িযেসতার মিছলন 
োয়ীলের বচবহ্নত করা প্রলয়াজন’ 

https://www.banglatribune.c
om 

২৪ এবপ্রে 
২০২১ 

রাসায়বনক গুো  সরালত িযেসতার মিছলন 
োয়ীলের বচবহ্নত করা প্রলয়াজনঃ বি.আই.বি. 

https://deshjanata.com/ 

২৪ এবপ্রে 
২০২১ 

অবধ্ক  ুনাফা োলভ ভিলন রাসায়বনক গুো  
ভাড়া মেন  াবেকরা 

https://www.jagonews24.co
m/m/national/news/ 

২৪ এবপ্রে 
২০২১ 

রাসায়বনক গুো গুলো নজরোবরলত সিাই িযেস https://www.bd-
journal.com/bangladesh/ 

২৯ এবপ্রে 
২০২১ 

‘মিা া’র ওির িাস করলছ িুরান ঢাকািাসী: 
বিআইবি 

https://www.prothomalo.co
m/bangladesh/ 

২৯ এবপ্রে 
২০২১ 

িাতােলরে প্রকল্প ‘অিাস্তি ও উচ্চাবভোষী’: 
বিআইবি 

https://www.prothomalo.co
m/bangladesh/ 
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২৯ এবপ্রে 
২০২১ 

িাবণজয স য়িরুান ঢাকার আর াবনলটাোর 
অবিকাণ্ড ‘দুঘসটনা নয়’ 

https://www.somoynews.tv 

৩০ এবপ্রে 
২০২১ 

সরকাবর সংস্থাগুলোর িযেসতায় অবিকান্ড  প্রে  আলো  

১ ম  ২০২১ Subway project ‘unrealistic and 
ambitious’: BIP 

https://www.tbsnews.net/ 

৭ ম  ২০২১ উেযান-িালকস কংক্রীট ও অিকাঠাল া বন সালণর 
মস্বচ্ছাচার িন্ধ করুনঃ িাংোলেশ ইনবিবটউট অি 
প্ল্যানাসস (বিআইবি) 

https://deshjanata.com 

৭ ম  ২০২১ উেযান-িালকস কংক্রীট ও অিকাঠাল া বন সালণর 
মস্বচ্ছাচার িন্ধ করুন : বিআইবি 

https://bangladeshbeyond.c
om.bd 

৭ ম  ২০২১ 
 

উেযান-িালকস কংক্রীট ও অিকাঠাল া বন সালণর 
মস্বচ্ছাচার িন্ধ করুন : বিআইবি 

Voicebd24.com 

৮ ম  ২০২১ বিআইবির বিিৃবত: 
উেযান িালকস কংবক্রট অিকাঠাল া বন সাণ িন্ধ 
করুন 

https://www.jugantor.com/ 

৯ ম  ২০২১ উন্নয়লনর নাল  িবরলিশ ধ্বংস হলচ্ছ: বিআইবি https://www.prothomalo.co
m/bangladesh/ 

১০ ম  ২০২১ ঢাকার িাকস-উেযালন কংবক্রট আচ্ছােন িাড়লছ https://bonikbarta.net/home
/news_description 

১০ ম  ২০২১ উেযালন অিকাঠাল া বনর ালণ রালের আইন  ানা 
হলচ্ছ না  

প্রে  আলো  

৯ ম  ২০২১ উেযান িবরকল্পনায় িাড়লছ ই ারত, ক লছ 
সিুজ: বিআইবি 

https://www.thedailystar.net
/bangla 

১১ ম  ২০২১ ঢাকার উেযালন গাছ আর ইট–িাের স ালন স ান https://www.prothomalo.co
m/bangladesh 

২৬ ম  ২০২১ ম য়র সংোি 
বনরািে, মটকসই ও অন্তভুসবি ূেক নগর 

https://www.prothomalo.co
m/roundtable 

১০ জুন ২০২১  প্রকল্প মটকসই না হলে তা েীঘস ম য়ালে কেযাণ 
িলয় আনলি না: বিআইবি 

https://l.facebook.com/l.php
? 

১০ জুন ২০২১ দুনসীবত ও সুশাসলনর অভালি িালজট িাস্তিাবয়ত 
হলচ্ছ না  

প্রে  আলো  

১১ জুন ২০২১ ঢাকা মকন িসিালসর অলযাগযঃ 
স্বাস্থয খ্ালতর দুরিস্থা রয্াংবকলয় িড় প্রভাি 
মফলেলছ 

https://www.bd-
pratidin.com/first-
page/2021/06/11/658327 

১৯ জুন ২০২১ সুষু্ঠ িবরকল্পনার সালে রাজননবতক েৃঢ়তা 
োকলে মটকসই উন্নয়ন সম্ভিঃ বি.আই.বি 

https://bangladeshbeyond.c
om.bd 

১৯ জুন ২০২১ সুষু্ঠ িবরকল্পনার সালে রাজননবতক েৃঢ়তা 
োকলে মটকসই উন্নয়ন সম্ভিঃ বি.আই.বি 

Voicebd24.com 

১৯ জুন ২০২১ িবরলিশ-প্রবতলিশলক প্রাধ্ান্য বেলয় িবরকল্পনা 
প্রণয়লনর োবি 

https://l.facebook.com/l.php
?u= 

১৯ জুন ২০২১ ‘িবরলিশ ধ্বংস কলর উন্নয়ন মটকসই হলত িালর 
না’ 

https://l.facebook.com/l.php
?u= 
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১৯ জুন ২০২১ ‘গহৃীত নগর ও আঞ্চবেক িবরকল্পনার  াবেকানা 
না োকায় , তা িাস্তিায়ন হয় না’ 

https://l.facebook.com/ 

 


