নগরাঞ্চলের অভিবাসীলের জনয স্বল্প মূ লেযর িাড়াটিয়া আবাসনঃ সমসযা এবং সম্ভাবনা
মানব কে ও ইন্দিবর ক ান্নালাগদ্দা
১ মার্চ, ২০২১
২০২০ সাললর কম মালস, কোন্দিড-19 মহামারীর ফলল অন্দিবাসীলের মলযে কে বাসস্থালনর কে তীব্র সমসো শুরু হয় তার
কেক্ষাপলে, আবাসন ও নগলরান্নয়ন মন্ত্রে বা েে ন্দমন্দনন্দি অফ হাউন্দসিং অোন্ড আবচান অোলফয়াসচ (এমওএইর্ইউএ)
নগরাঞ্চললর অন্দিবাসীলের নে অোলফালডচবল করন্টাল হাউন্দসিং েমলেক্স পন্দরেল্পনার (এআরএইর্ন্দস) েথা ক াষণা েলরলে।
এই পন্দরেল্পনাটি েযান মন্ত্রী আবাস কো না-নগর (ন্দপএমএ-ইউ)-এর অযীলনর পঞ্চম উলেোগ এবিং িাড়ার বাসস্থালনর বেবস্থা
েরার নে ন্দনন্দেচষ্ট এেমাত্র কো না। এআরএইর্ন্দস পন্দরেল্পনাটির ফলল, বাসস্থালনর উপর বান্দসিার স্বত্বান্দযোলরর উপর
ন্দপএমএ-ইউ কো নার কে মলনালোগ ন্দেল তালত অতেন্ত

রুরী এেটি পন্দরবতচ ন এলসলে এবিং সবচ নীন আবাসন

পন্দরেল্পনালত বান্দড়র মান্দলোনার বেলল িাড়া বান্দড়র উপর কবন্দি ক ার কেওয়া হলে। নাগন্দরে অন্দিবাসীলের বাসস্থালনর
েলয়া লনর েথা মাথায় করলে, কে কোন ায়গার অন্দিবাসীলের োন্দবর কমাোমুটি ন্দহসাব েলর, এই পন্দরেল্পনাটি, সাশ্রয়ী িাড়া
বান্দড়র ন্দবেল্প তাাঁলের হালত তু লল কেওয়ার েন্দতশ্রুন্দত ন্দেলয়লে।
নাগন্দরে অন্দিবাসীলের আবাসন সিংক্রান্ত ন্দবন্দিন্ন েলয়া লনর েথা মলন করলে, এআরএইর্ন্দস েেল্পটিলে বাস্তবান্দয়ত েরলত ন্দে যরলনর সমসো কেো কেওয়ার
সম্ভাবনা আলে তা ন্দবলবর্না েরার নে এই েেলল্পর নে কে ন্দনলেচ ন্দিোগুন্দল েলয়াগ েরার েস্তাব কেওয়া হলয়লে কসগুন্দল ন্দনলয় আমরা আললার্না েলর
কেেব। নীন্দত েলয়ালগর ইন্দতহাস এবিং আবান্দসে পন্দরেল্পনা ন্দনলয় নানা কক্ষত্র সমীক্ষার পন্দরলেন্দক্ষলত এই ন্দনলেচ ন্দিোগুন্দল পরীক্ষা েলর আমরা এআরএইর্ন্দস
েেলল্পর নীন্দতর নেিাটির োেচোন্দরতা ও ফলেসূতা ন্দনলয় মন্তবে েন্দর। এর ফলল আমরা কেন্দে কে, এই েেল্প েন্দরদ্র অন্দিবাসীলের বাসস্থান ন্দনলয় সন্দক্রয় ও
িন্দিিালী োন্দবলে বু ঝলত অক্ষম। আমালের বিবে কে, এই েেলল্পর নেিালে ফলেে হওয়ার নে, এর ফলল োরা উপেৃত হলবন তাাঁলের সুন্দনযচান্দরত েললর
সলে আললার্নায় কেলত হলব।
অভিবাসী শ্রভমকলের আবাসলনর চাভিো
ন্দবন্দিন্ন গলবষণা কথলে ানা কগলে কে, অন্দিবাসীরা, তাাঁলের গন্তবে িহলর বসবালসর নে, ইনন্দক্রলমন্টাল হাউন্দসিং-এর পন্থা কনন। অথচাৎ এমন এে যরলনর
আবাসন কোাঁ ার কর্ষ্টা েলরন কেোলন েম েরলর্ ও নূেনতম পন্দরলষবা ন্দনলয় এোন্দযে পন্দরবার বাস েলর এবিং বান্দসিালের েলয়া ন ও আন্দথে
চ সিংস্থালনর
উপর ন্দিন্দি েলর যীলর যীলর োর সম্প্রসারণ সম্ভব। এর ফলল তাাঁরা ইন্দতমলযে ততন্দর হলয় োওয়া কবআইনী বা অববয বসন্দতলত তু লনামূলেিালব েম েরলর্র
িাড়া বান্দড় পাওয়ার কর্ষ্টা েলরন। িাড়া বান্দড়লত বসবাস এে যরলনর নমনীয় অবস্থা ততন্দর েলর ো অসিংগঠিত োল র কক্ষলত্র, কেোলন োল র ন্দনরাপিা
সামানেই, কোলনা রেম কসািোল ন্দসন্দেওন্দরটির সুন্দবযা কনই আয় অল্প আর অন্দনয়ন্দমত এবিং োল র কোাঁল ক্রমাগত এে ায়গা কথলে অনে ায়গায় র্লল
োওয়ার সম্ভাবনা আলে, কসোলন সাহােে েলর। িাড়ার বান্দড় মালন শুযু মাত্র মাথার উপর োেই নয়, ওই বান্দড়র বান্দসিার োল র ায়গা হলয় ওঠারও এেো
সম্ভাবনা এর কথলে োয়। এোড়াও, এই বান্দড় এমন এেো এেো াাঁটি কেোন কথলে িহলরর নানা সুলোগসুন্দবযা ও োল র নে েলয়া নীয় োাঁর্ামাললর
নাগাল সহল পাওয়া োয়। এর পািাপান্দি, কে আত্মীয়স্ব নরা োল র সন্ধালন অন্দিবাসী ন্দহসালব ওই িহলর আসলেন তাাঁলের আশ্রয়ও কেওয়া োয়। এই সব

সুন্দবযা এেসলে ন্দমললই ততন্দর হয় “বসতবান্দড়”। এই ইনন্দক্রলমন্টাল হাউন্দসিং এবিং এোন্দযে োেচোরী উপলোন্দগতার সম্ভাবনাসহ কে সান্দবচে পদ্ধন্দত , েন্দরদ্র
অন্দিবাসীরা তার সুলোগ পান এেমাত্র কবআইনী আবাসলন। তলব অববয িাড়াটিয়া-বান্দড়র মান্দলে সম্পলেচ বাসস্থালনর উপর অন্দযোলরর ন্দনরাপিা অন্দনন্দিত
হলয় পলড় এবিং বেন্দিগত বান্দড়র মান্দললের হালত অবায ক্ষমতা ন্দে লয় কেয়। এই রেম অবস্থায়, এআরএইর্ন্দস-র মত সরোরী আবাসন েেল্প এেো গঠনমূলে
েিাব কফললত পালর, তলব তা এেমাত্র সম্ভব এই টিল বাস্তলবর েথা মাথায় করলে এলগালল।
এআরএইর্ন্দস েেল্পটি এেটি আেিচ সন্দক্রয় নীন্দতন্দনমচালনর পন্থা োর সাহালেে কোন্দিড-19 অন্দতমারীর োরলণ ততন্দর হওয়া সমসোর সমাযালন সরোর এন্দগলয়
এলসলে। কসই নে েম সমলয়র মলযে, সীন্দমত সিংস্থালনর সাহালেে সমসোর সমাযান েরলত হলয়লে এবিং এর ফলল নীন্দতন্দনযচারেরা েলথষ্ট অসুন্দবযার মলযে
পলড়লেন। সমলয়র অিালবর নেই অনোনে অিংিীোরলের আললার্না ও নীন্দতন্দনযচারণ েন্দক্রয়ায় অিংিগ্রহণ ও সহলোন্দগতা েরার সময় বা সুলোগ হয় ন্দন। এাঁলের
অনুপন্দস্থন্দতলত েেলল্পর নেিাটি হয় েম ন্দর্ন্তার অথবা মাত্রান্দতন্দরি ন্দর্ন্তার ফসল হলয় োওয়ার সম্ভাবনা আলে। অন্দিবাসী শ্রন্দমেলের নে ন্দবলিষত, অবস্থান,
কশ্রণীন্দবিাগ এবিং আন্দথচে সামলথচের উপর ন্দনিচ র েলর তাাঁলের বসবালসর নে নানা ন্দবেল্প বেবস্থা সরবরাহ েরার নে এেটি অিংিগ্রহণমূলে পন্থা অবলম্বন েরা
অতেন্ত রুরী।
অতীলতর িাড়াটিয়া আবাসন প্রকল্প
নগরাঞ্চললর অন্দিবাসী শ্রন্দমেলের নে সরোরী েরলর্ িাড়াটিয়া আবাসলন ততন্দরর নে এআরএইর্ন্দস েেল্পগুন্দলই েথম েলর্ষ্টা নয়। এই েেল্পগুন্দলর মলযে
সবলর্লয় পুরলনাটি, ১৯২০ সালল, বলম্ব উন্নয়ন েপ্তর বা বলম্ব কডলিলপলমন্ট ন্দডপােচলমন্ট (ন্দবন্দডন্দড) েলোরোনার অন্দিবাসী শ্রন্দমেলের নে ততন্দর েলরন্দেল।
১৯২১ সালল মহারালের রা ে সরোর এই এে োমরার বাসাগুন্দল, ো মুম্বাইলত সাযারণত ন্দবন্দডন্দড র্ওল নালম পন্দরন্দর্ত, কসগুন্দল ততন্দরর োন্দয়ত্ব কনয়। িারলতর
েথম পঞ্চবান্দষচেী পন্দরেল্পনায় (১৯৫১-৫৬) কেো োয় কে, ন্দবন্দডন্দড শুরু েলরন্দেল পঞ্চাি হা ার এে োমরার বাসা বানালনার উচ্চাোঙ্ক্ষা ন্দনলয়, ন্দেন্তু মাত্র
পলনর হা ার বাসা বানালনার পরই েেল্পটিলে বন্ধ েলর ন্দেলত হয়। এর োরণ, ন্দনমচালণর েরর্ ক্রমিঃ কবলড় কেলত থালে এবিং তাোড়াও, এই লরর বান্দসিারা
িাড়াও ন্দেলত পারন্দেললন না। োয় এেি বের পলর, ২০০৮ সালল, মহারাে রা ে সরোর, অন্দিবাসী শ্রন্দমেলের নে, েে মুম্বাই কমলরালপান্দলোন ন্দরন্দ য়ন
কডলিলপলমন্ট অথন্দরটি – করন্টাল হাউন্দসিং ন্দিম (এমএমআরন্দডএ-আরএইর্এস) নালম এেই যরলনর এেটি েেল্প র্ালু েলরলেন। এই েেল্পটির আিা ন্দেল,
২০০৮ কথলে ২০১৩ সাল – এই পাাঁর্ বেলরর মলযে, সরোরী-কবসরোরী অিংিগ্রহণ বা পাবন্দলে-োইলিে পােচনারন্দিপ (ন্দপন্দপন্দপ)-এর উপায় অবলম্বন েলর
পাাঁর্ লাে এে-োমরার বাসাবান্দড় বানালনার। কিষ পেচন্ত, লক্ষেলেন্দ্রগুন্দললত বসবালসর অলোগে ন নত্ব, বেন্দিগত অিংিীোরলের মলযে আগ্রলহর অিাব এবিং
িাড়াটিয়া আবাসলনর বরাদ্দ অথচিান্ডার তোরলে সরোরী সিংস্থাগুন্দল অক্ষম হওয়ায় েেল্পটি কিষ েরা অসম্ভব বলল যলর কনওয়া হয়। এোলন কে েেল্পদুটিলে
ন্দনলয় আললার্না েরা হলয়লে তালত কেো োয় কে, সরোর ন্দবন্দডন্দড বসন্দতর রাে ন্দনয়ন্দন্ত্রত আবাসন বেবস্থা কথলে কবসরোরী অিংিগ্রহলণর উপর ন্দনিচ রিীল
এমএমআরন্দডএ-আরএইর্এলসর মত েেলল্পর ন্দেলে ঝুাঁ লেলে। এর অথচ আবাসন সমসোর সমাযালন সরোর কে পন্থা অবলম্বন েলর তালত এেো স্পষ্ট
পন্দরবতচ ন এলসলে। এমএমআরন্দডএ-আরএইর্এলসর অন্দিজ্ঞতা েমাণ কেয় কে, কবসরোরী অিংিগ্রহণ েম হলল ওই কবসরোরী বা ালরর উপর অন্দতন্দরি
ন্দনিচ রিীলতা ন্দে িালব এআরএইর্ন্দস েেল্পগুন্দলর েলয়ালগর কক্ষলত্র বাযা হলয় োাঁড়ালত পালর। সাযারণত, নীন্দত েলয়ালগর ইন্দতহাস াাঁেলল এেই োাঁলের
েনালে বার বার েলত কেো োলব। তা হল, এমন এে উচ্চাোঙ্খী েেলল্পর পন্দরেল্পনা েরা ো েেনই সম্পূ ণচ হয় না োরণ, হয় তারা গ্রহীতালের র্ান্দহো ও
আন্দথচে ক্ষমতার বাইলর বা উচ্চ আন্দথচে সুন্দবযা কেওয়া সলেও কবসরোরী অিংিীোরলের ন্দেে কথলে আনুকূললের অিাব।

এআরএইচভস প্রকলল্পর সামলন যে সমসযাগুভে আলে
এই পেচলবক্ষণগুন্দলর কেন্দক্ষলত পন্দরেল্পনার নন্দথগুন্দললে েুাঁটিলয় পরীক্ষা েলর আমরা এোন্দযে েন্দতবন্ধেলে ন্দর্ন্দিত েলরন্দে কেগুন্দল এআরএইর্ন্দস েেলল্পর
েলয়ালগ বাযা হলয় োাঁড়ালত পালর। েথমত, রালের সরাসন্দর হস্তলক্ষলপর বেলল, এআরএইর্ন্দস েেল্প বা ালরর অনোনে অিংিীোরলের উপর েবলিালব ন্দনিচ র
েলর। এই েেল্প বলল কেয় কে, এর রূপায়ণ কে সিংস্থাগুন্দলর হালত কসগুন্দললে পুলরালনা সরোরী ইমারলতর কমরামত েলর ন্দনলত হলব বা নতু ন আবাসলনর
ইউন্দনে ন্দেলন ন্দনলত হলব। এমএমআরন্দডএ-আরএইর্এস ন্দনলয় আললার্নার সময় কেমন কেো কগলে, কবসরোরী কসক্টলরর ন্দেে কথলে েেল্পটিলে গ্রহণ েরার
আগ্রহ নাও থােলত পালর। ন্দিতীয়ত, সম্ভাবে গ্রহীতালের ন্দর্ন্দিত েরার নে তাাঁলের আন্দথচে সিংস্থান পরীক্ষা েরার উপায়গুন্দল ন্দনলয় পন্দরেল্পনা সিংক্রান্ত নন্দথলত
কোন রেম আললার্না কনই। কেলহতু , এই নন্দথলত োথী ন্দনবচার্লনর নে তাাঁলের আলয়র কোন স্পষ্ট মানেন্ড কেওয়া কনই, তাই আন্দথচে িালব সবলর্লয় দুবচল
অন্দিবাসী নলগাষ্ঠীর বেলল তু লনামূলেিালব সেল োথীরা এই েেলল্পর সুন্দবযা কপলয় কেলত পালরন। তৃ তীয়ত, আবাসলন কোন বেন্দির বরাদ্দ স্থান
কেবলমাত্র বসবালসর নেই বেবহার েরা কেলত পালর এবিং বেবসান্দয়ে উলদ্দলিে এই ায়গা বেবহার েরার অনুমন্দত কেওয়া হয় না। এই বেবস্থাটি অলনে
নাগন্দরে অন্দিবাসীলের

ীবনোত্রার ন্দবরুলদ্ধ োয় োরণ অলনলের োলেই তাাঁলের বাসস্থান এেই সালথ েমচস্থলও বলে। র্তু থচত, কস সমস্ত গ্রহীতা

অবযান্দরতিালব িহলরই কথলে ন্দগলয় ন্দনল লের পন্দরবার বাড়ালত ও ীবলন উন্নন্দত েরলত র্াইলবন তাাঁলের নে এই েেলল্প কোন বলিাবস্ত েরা হয় ন্দন।
অন্দিবাসীরা, সাযারণত, এে যরলনর ইনন্দক্রলমন্টাল হাউন্দসিং েন্দক্রয়ার মলযে ন্দেলয় োন ো তাাঁলের নাগন্দরে পন্দরলবলি সাশ্রয়ী ও পন্দরন্দমত েরলর্ বাসস্থালনর ন্দবেল্প
কেয়। অবলিলষ, অিংিগ্রহলণর পবচটিলে এলেবালরই ব চ ন েলর কেওয়ার ফলল, বাসস্থালনর অন্দযোলরর কেন্দক্ষলত অন্দিবাসীলের ক্ষমতায়লনর নে েেল্পটি
সামানেই উপোলর আলস। তাাঁলের বেলল, এই েেল্পটি োাঁরা ইন্দতমলযেই অবালয অন্দিবাসীলের ীবন ন্দনয়ন্ত্রণ েলরন কসই ন্দম মার ন্দবোিোরী বা ন্দরলয়ল
এলেে কডলিলপার, োল র ঠিোোর এবিং অন্দনয়ন্দমত েমীলেরই অন্দতন্দরি সুন্দবযা কেয়।
আমালের ন্দবশ্বাস কে, নাগন্দরে অন্দিবাসীরা অবিেই এআরএইর্ন্দস েেল্পটির নে োন্দব ানালবন। তলব আমরা বলব কে, েেল্পটির ন্দেেু অন্দনোেৃত ত্রুটিলে
এড়ালত েলয়েটি উপায় অবলম্বন েরা েলয়া ন। কসগুন্দল হল, ঠিে কোন কগাষ্ঠী এই েেলল্পর লক্ষে তার এেো স্পষ্ট সীমা ন্দনলেচ ি েরা এবিং উপেুি গ্রহীতার
আন্দথচে সামথচে পরীক্ষা েরার নে েথালোগে উপায় থাো েরোর। এোড়াও, এই েেলল্পর লক্ষে কগাষ্ঠীর সলে আললার্না েলর তাাঁরা ঠিে ন্দে র্াইলেন তার
ন্দেলে তীক্ষ্ণ ন র করলে, তাাঁলের র্ান্দহোর সলে েেলল্পর উলদ্দিেলে কমলালনাও রুরী। এই সিংলিাযনগুন্দলর উপর ন্দিন্দি েলরই, এেটি বন্দলষ্ঠ এবিং সন্দক্র য়
িাড়াটিয়া আবাসন বেবস্থা এবিং আন্দথচে সাশ্রয় ন্দনন্দিত েরা সম্ভব।

মানব কে (manav_k@iitb.ac.in) বলম্ব আইআইটির কসন্টার ফর পন্দলন্দস োন্দডল র ন্দপএইর্.ন্দড েোন্দন্ডলডে। তাাঁর গলবষণার ন্দবষয় সাশ্রয়ী আবাসন েেল্প
এবিং বাসস্থালনর অন্দযোর।
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