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যখনই োরভের শহরগুথি চেন্নাইভে সম্প্রথে ঘভে যাওয়া নাগথরক বনযার ম্ে গুরুের সম্সযার
ম্ু ভখাম্ু থখ হয়, েখনই এই চিভশর নগর পথরকল্পনার “এভিাভম্ভিা” অবস্থা অবধাথরেোভব
গণথবেভকে র থবষয় হভয় ওভে। চযভহেু , োরভের “অবযবস্থাপূ ণে” শহরগুথির জনয নগর পথরকল্পনা
এবং োর প্রভয়াগভকই থনয়থম্েোভব অথেযু ক্ত করা হয়, োই চয থেথি োরভের সাম্প্রথেক নগর
পথরকল্পনা বযবস্থাভক চেকা থিভয় িাাঁড় কথরভয় চরভখভে োভক পরীক্ষা কভর চিখা অেযন্ত প্রভয়াজন।
োরভের নগর পথরকল্পনার সাংগেথনক পথরকাোভম্া থনভয় থকেু চম্ৌথিক প্রশ্ন আম্াভির েু ভি ধরভে
হভবেঃ নগর পথরকল্পনার িাথয়ত্ব কার হাভে? চকন োরভের নগর পথরকল্পনা সংক্রান্ত আইন ও প্রণািী
এইোভব তেথর হভয়ভে?
োরভের সাংথবধাথনক নকশা অনু যায়ী, নগর পথরকল্পনা থনবোথেে আঞ্চথিক সরকাভরর িাথয়ত্ব এবং োরেীয় শহভরর পথরকল্পনা সংক্রান্ত কাযেকিাপ ম্ূ িে
রাজয সরকাভরর অধীনস্থ অপ্রথেথনথধত্বম্ূিক বা নন-থরভপ্রভজভেটিে আম্িাোথিক সংস্থাা্র ম্াধযভম্ করাভনা হয়। এখাভন আথম্ এই অসংগথের কারণ
থনভয় আভিােনা করভে োই। ঔপথনভবথশক সম্ভয় শাসকভির থনজস্ব যু থক্ত অনুযায়ী, নগর পথরকল্পনা ও “উন্নয়ন” চিভক নাগথরক রাজনীথেভক থবথিন্ন
কভর রাখা হে। থক োভব এই থবথিন্ন কভর রাখার থবষয়টি আজও োরভের নগর পথরকল্পনা পদ্ধথেভক প্রোথবে কভর েভিভে ো সাম্ভন আনার জনয
আথম্ োরভের নগর পথরকল্পনার সভে যু ক্ত সংগেনগুথির ঐথেহাথসক থেথি খুাঁভজ চবর করব। এোড়াও, োরভের শহরগুথির জনয এই রকম্ একটি
চসভকভি পথরকল্পনা বযবস্থা অনু সরণ করার োৎপযেও আথম্ পরীক্ষা কভর চিখব।
পলরকল্পনার অলিকার
১৯৯২ সাভির সাংথবধাথনক সংভশাধভনর ম্াধযভম্ (থেয়াির ও বাহািরেম্ সংভশাধন) োরভের আঞ্চথিক শাসন পদ্ধথের একটি গুরুত্বপূ ণে পথরবেে ন ঘভে
যার সাহাভযয গ্রাম্ীণ ও নাগথরক আঞ্চথিক সরকারগুথিভক “স্বশাথসে সংগেন” থহসাভব ক্ষম্ো চিওয়া হয়। েুয়ািরেম্ সংভশাধন অনু যায়ী থনবোথেে
চপৌরসোগুথি অিেননথেক উন্নয়ন, সাম্াথজক নযায় এবং দ্বািশেম্ েপশীভির অধীভন চয থবষয়গুথি আভে চসগুথি সংক্রান্ত পথরকল্পনা ও নকশা তেথর ও
প্রভয়াভগর অথধকার পায়। এই দ্বািশেম্ েপশীভির োথিকার প্রিম্ থেনটি থবষয় হি নগর পথরকল্পনা, েূথম্ বযবহাভরর থনয়ম্াবিী এবং অিেননথেক ও
সাম্াথজক উন্নয়ন। এোড়াও েুয়ািরেম্ সংভশাধভনর থনভিে শ অনু যায়ী, ১০ িভক্ষর উপর জনসংখযাসহ ম্হানগরগুথির জনয একটি ম্হানগর পথরকল্পনা
পথরষি বা চম্ভরাপথিোন প্ল্যাথনং কথম্টি (এম্থপথস) থনম্োণ করভে হভব এবং এই কথম্টির অন্তে দুই-েৃ েীয়াংশ সিসযভক থনবোথেে আঞ্চথিক প্রশাসভনর
প্রথেথনথধ হভে হভব। স্থানীয় সংগেনগুথি চয পথরকল্পনা তেথর করভবন চসগুথিভক অন্তেুেক্ত কভর, ম্হানগভরর এিাকার উন্নয়ন পথরকল্পনার িাথয়ত্ব এই
কথম্টির হাভে। অিোৎ, সংথবধান সংস্কার কভর থনবোথেে চপৌরসোর হাভে নগর পথরকল্পনার কাজ চিওয়া হভয়ভে এবং এর পাশাপাথশ, বৃ হির অঞ্চভির
পথরকল্পনা করার িাথয়ভত্ব আভে এম্থপথস।
থকন্তু, োরভের অথধকাংশ প্রধান শহভরই, চপৌর প্রশাসন বা এম্থপথস-র বিভি, এই নগর পথরকল্পনার কাজ কভর রাজয সরকাভরর থনয়িভণ িাকা উন্নয়ন
কেৃে পক্ষ বা চেভেিপভম্ে অিথরটি। এই চেভেিপভম্ে অিথরটিগুথি হি সংথবথধবদ্ধ সংস্থা যারা পথরকাোভম্াগে উন্নয়ন এবং আবাসন প্রকভল্পর

পাশাপাথশ একটি শহভরর নগর পথরকল্পনার জনযও িায়ী। এগুথি আম্িাোথিক সংস্থা চযখাভন চকাভনা স্থানীয় প্রথেথনথধত্ব িাভক না এবং স্থানীয় প্রশাসভনর
প্রথে এভির চকাভনা িায়বদ্ধোও চনই। চেিথহ চেভেিপভম্ে অিথরটি বা বযাোভিার চেভেিপভম্ে অিথরটির ম্ে সংস্থাগুথি “ম্হাপথরকল্পনা” বা
“ম্াস্টার প্ল্যান” তেথর কভর যা প্রথে িশ চিভক কুথড় বের অন্তর শহভর জথম্র বযবহার ও উন্নয়ন থনয়িণ কভর।
পলরকল্পনাকারী সংস্থাগুলির ঔপলনতেলশক উদ্ভে
োরেীয় নগর পথরকল্পনা আঞ্চথিক গণেভির চিভক থবথিন্ন িাকার এই চয অসংগথে োর িীঘে ইথেহাস আভে। ১৮৯৬ সাভি বভম্বর বু ভবাথনক চপ্ল্গ
ম্হাম্ারীর উিভর থিটিশ ঔপথনভবথশক প্রশাসন নানা পথরকল্পনা সংক্রান্ত সংস্থা ও আইভনর প্রথেষ্ঠা কভরথেি। এই সংস্থা ও আইভনর ম্ভধয থিভয়ই
োরভের বেে ম্ান নগর পথরকল্পনা প্রণািীর উদ্ভব হভয়ভে। থিটিশরা োরভের চয শহরগুথি তেথর কভরথেি চসগুথি প্রায় প্রভেযকটিই দুই োভগ োগ করা
িাকে, অিোৎ “দুগে” বা “চ ােে” অঞ্চভি িাকভেন থিটিশরা আর “চিশীয়” বা “চনটিে” অংভশ িাকভেন োরেীয়রা। চপ্ল্গ শুরু হওয়ার আভগ পযেন্ত
থিটিশরা প্রধানে োাঁভির চসনা োউথন আর অসাম্থরক অংশ, চযখাভন োাঁরা থনভজরা িাকভেন – এই দুই অঞ্চি থনভয়ই প্রধানে ম্ািা ঘাম্াভেন। যখন
বভম্বর জনসংখযার প্রায় েয় শোংশ চপ্ল্ভগ ম্ারা যান এবং বযবসাবাথণজয পু ভরাপু থর বন্ধ হভয় যায়, েখন ঔপথনভবথশক সরকার এই তদ্বে শহরভক একটি
সম্পূ ণে একক থহসাভব চিখভে শুরু কভর ও চসই োভব হস্তভক্ষপ ও থনয়িণ করার প্রভয়াজন অনু েব কভর।
১৮৯৮ সাভি বভম্ব ইম্প্রুেভম্ে রাস্ট প্রথেথষ্ঠে হয় যা পরবেীকাভি থিটিশ োরে জু ভড় থনথম্েে আভরা অভনক রাভস্টরই পথিকৃৎ। এই রাভস্টর িাথয়ত্ব
থেি বাস্তবসম্মে পথরকল্পনা করা, নেু ন রাস্তা তেথর, আবাসন থনম্োণ এবং চরাভগর েথড়ভয় পড়া প্রথেভরাধ করভে জনবহুি অঞ্চভির অথেথরক্ত জনসংখযা
কম্াভনা। ঔপথনভবথশক সরকাভরর ম্ভে, “চিশীয়” অংভশর জনবাহুিয ও অস্বাস্থযকর অবস্থাই চপ্ল্গ েড়ানর কারণ। োই বথস্ত োঙা ও চসগুথির উন্নয়ভনর
জনয এই রাভের হাভে “থবথশে এিাকা” বা “এথম্ভনে চোভম্ইন” ক্ষম্ো চিওয়া হয়।
পভর কিকাো, িখভনৌ, কানপু র, এিাহাবাি, থিথল্ল আর বযাোভিাভরর ম্ে অনযানয থিটিশ থনয়থিে শহভরও থসটি ইম্প্রুেভম্ে রাস্ট প্রথেথষ্ঠে হয়। ১৮৮২
সাভি থিটিশ োইসরয় িেে থরপভনর চঘাথষে আঞ্চথিক স্বশাসন সংক্রান্ত প্রস্তাভবর পর চপৌরথনগম্গুথি অংশে প্রথেথনথধস্থানীয় সংস্থা হভয় উভেথেি। এই
চপৌরথনগভম্র সম্ান্তরাভি এবং স্বশাথসেোভব রাস্টগুথি কাজ করে। থনবোথেে চপৌরসোর চকানরকম্ হস্তভক্ষপ োড়াই যাভে ঔপথনভবথশক আম্িােি
নগর পথরকল্পনার থবষয়টি পথরোিনা ও থনয়িণ করভে পাভর ো এই ধরভনর রাভস্টর কাজকম্ে থনথিে কভরথেি। পভর যখন এই থসটি ইম্প্রুেভম্ে রাস্ট
বিভি চেভেিপভম্ে অিথরটিভে পথরণে হয়, েখন নগর পথরকল্পনা ও উন্নয়ন প্রণািীভক আঞ্চথিক রাজনীথে চিভক থবথিন্ন কভর রাখার এই রীথে এক
স্থায়ী উির-ঔপথনভবথশক উিরাথধকার চরভখ যায়।
বহু বের ধভর চেভেিপভম্ে অিথরটি এেোই শথক্তশািী হভয় ওভে চয ক্ষম্োর থবভকন্দ্রীকরণ কভর ো আঞ্চথিক প্রশাসভনর হাভে েু ভি চিওয়ার
সংথবধাভনর প্রভেোও এই আম্িাোথিক ক্ষম্োর পথরকাোম যা রাষ্ট্রবযবস্থার সভে এভকবাভর অেীেূে হভয় থগভয়থেি, োভক চেভঙ চ িভে পাভর থন।
েুয়ািরেম্ সংভশাধন োিু হওয়ার পভর প্রায় থেন িশক চকভে চগভিও, গণোথিক পথরকল্পনা প্রণািী োিু করার জনয নগর পথরকল্পনা পথরোিনা
সংক্রান্ত আইনকানুন এবং উন্নয়ভনর িাথয়ত্ব িাকা কেৃে পভক্ষর ম্ভধয খু ব গুরুের চকান বিি ঘভে থন। অথধকাংশ নগর পথরকল্পনা থবষয়ক রাষ্ট্রীয় আইন
এখনও যু ক্তসরকার প্রেথিে ১৯৬০ সাভির ম্ভেি োউন অযান্ড কাথি প্ল্যাথনং ি-এর উপর থেথি কভর তেথর যা থনভজই আবার ১৯৪৭ সাভির থিটিশ
োউন অযান্ড কাথি প্ল্যাথনং অযাক্ট চিভক উদ্ভূে। এই আইনগুথির সু ভযাগ থনভয় একটি চকন্দ্রীয় এবং েপ-োউন বা ক্ষম্োর প্রবাহ উপর চিভক থনয়থিে
হভয় থনভের স্তভর চপৌাঁোয় এবং স্থানীয় প্রশাসভনর চিভক থবথিন্ন এম্ন এক পথরকল্পনা প্রথক্রয়া তেথর হয় যাভে জনগভণর অংশগ্রহভণর সম্ভাবনা খু বই
সাম্ানয।

মহাপলরকল্পনা লনভভর কাতের পদ্ধলতর সীমােদ্ধতা
োরেীয় শহরগুথি এখনও থিটিশভির চিভক অনু প্রাথণে একটি চসভকভি পথরকল্পনা প্রণািী অনু সরণ করভে, যখন এম্নথক চখাি ইউনাইভেে থকংেভম্ও
এই প্রণািীর ম্ভধয আম্ূ ি পথরবেে ন এভসভে। অথধকাংশ দুথনয়া উন্নেের পথরকল্পনা প্রণািীর থিভক এথগভয় চগভিও োরভে আজও “ম্হাপথরকল্পনা”
থিভয়ই কাজ শুরু হয় যা, অন্তে োথিকোভব হভিও, শহভরর চযভকাভনা উন্নয়নভকই থনধোরণ ও থনয়িণ কভর। েভব রাষ্ট্রীয় পথরকল্পনা আইন অনু যায়ী,
এই ম্হাপথরকল্পনা প্রধানে পথরকাোভম্াগে হাথেয়ার যা থিভয় জথম্র বযবহার এবং ইম্ারেগুথিভক থনথিে েোভব থনয়িণ করা হয় এবং োর সভে পথরবহন
ও পথরভবভশর ম্ে ম্ু খয থবোগগুথিভক যু ক্ত করার িরকার হয় না। েভব, আজকাি কভয়কটি ম্হাপথরকল্পনা এই থবোগগুথি অন্তেুেক্ত করভিও ো
আইনে বাধযোম্ূ িক নয়। োই, এখনও একটি শহরভক আবাথসক, বাথণথজযক এবং উৎপািন থনেে র অঞ্চভির ম্ে থনথিে ে কাভজর সভে যু ক্ত অংভশ
থবোজন করার থিভকই এই পথরকল্পনাগুথি চবথশ ম্ভনাভযাগ চিয়।
এই রকম্ অনম্নীয় স্থান থবোজভনর উপর থেথি কভর থনয়িণ করার উপর থনেে রশীি পথরকল্পনা প্রণািীভে োরভের নাগথরক বাস্তবোর প্রথে িন খু বই
কম্। নগভরর োথরথিক তবথশেই হি তবথেিম্য় নাগথরক রূপ এবং এম্ন এক েথিষ্ণু পথরসর যা ঐথেহাথসকোভব থম্শ্র প্রকৃথের। িে, কাগভজকিভম্
পথরকল্পনার চয েথব আাঁকা হয় এবং োরভের শহরগুথির বাস্তভবর ম্াটিভে যা গভড় ওভে, চসই দুই-এর ম্ভধয চয স্বথবভরাধ চিখা যায় ো আিযেজনক
থকেু নয়। পথরকল্পনা প্রণািীর ম্ভধয চয “বযিেো” িু থকভয় আভে োর অথনবাযেোর কারভণই এই পথরকল্পনা থনয়িভণর চক্ষভি নানা বযথেক্রম্ভক অনু ভম্ািন
চিওয়া হয়। এর পাশাপাথশ, এম্ন “থনয়ম্াবিী” জাথর করা হয় যার সাহাভযয পথরকল্পনার থনভিে শ ম্ানা না হভিও চস থবষয়টিভক উভপক্ষা কভর এথগভয়
যাওয়ার সু ভযাগ িাভক। োই, চয আধু থনক ও যু থক্তপূ ণে পথরকল্পনা প্রণািীভক োরভের শহরগুথির উপর োথপভয় চিওয়া হভি ো আসভি শূ নযগেে এবং
োর কারণ অক্ষম্ো নয়, বরং ইিাকৃে।

ম্যাথিউ ইথিকুল্লা আথজম্ চপ্রম্থজ থবশ্বথবিযািভয়র স্কুি অ পথিথস অযান্ড গেভনেভের থেথজটিং যাকাথি এবং বযাোভিাভরর নগর সংক্রান্ত সম্সযার
আইন ও নীথের থবষভয় স্বাধীন পরাম্শেিাো।

