
ঢাকা নগর কর্তপৃক্ষের ইতিহাস 

 

বুতিগঙ্গা নদীিীক্ষর অবতিি প্রায় সািশি বছক্ষরর প্রাচীন ও ঐতিহযবাহী বন্দর নগরী ঢাকা। ম াঘল সম্রাট 

জাহাঙ্গীক্ষরর আ ক্ষল ১৬০৮ সাক্ষল ঢাকায় রাজধানী িাতপি হক্ষল তবশ্বব্যাপী এ নগরীর  র্াৃদা ও গুরুত্ব মবক্ষি র্ায়। 

বাাংলার সুক্ষবদার ইসলা  খান ঢাকার উন্নয়ক্ষন  ক্ষনাতনক্ষবশ কক্ষরন। গক্ষি ওক্ষে গুরুত্বপূর্ ৃ িাপনা ও অট্রাতলকা। 

নগরবাসীর কল্যাক্ষর্ ম াঘল সুক্ষবদারগর্ উক্ষেখক্ষর্াগ্য তকছু কাজ কক্ষরন। এস য় িারা চকবাজার মেক্ষক সূত্রাপুর 

মলাহারপুল পর্নৃ্ত প্রায় ৪ তক. ত . দীঘ ৃইক্ষটর রাস্তাও তন াৃর্ কক্ষরন। এ নকী মশৌর্বৃীক্ষর্রৃ তদক তদক্ষয় ঢাকা পৃতেবীর 

১২ি  অবিাক্ষন তছল। ১৭৫৭ সাক্ষল ইস্ট ইতিয়া মকাম্পানী বাাংলার শাসনভার গ্রহর্ করার পর ঢাকা নগরীর উন্নয়ন 

ব্যহি হয়। মকাম্পানী নগরবাসীর মকান সুক্ষর্াগ সুতবধা না কক্ষর লুণ্ঠক্ষন ব্যস্ত োক্ষক। এভাক্ষবই চর  অব্যবিাপনা 

অতিবাতহি হয় তকছু স য়। 

ম াঘল আ ক্ষল শহক্ষরর প্রশাসতনক কাজক  ৃমর্ ন: শাতন্তরো, স্বািযতবতধ ও ননতিক  ানরো ইিযাতদ দাতয়ত্ব তছল 

সরকাক্ষরর। ১৭৭২ সাক্ষল ইস্ট ইতিয়া মকাম্পানীর পুনতবনৃ্যাক্ষসর ফক্ষল শহক্ষরর প্রশাসক্ষনর ক কৃিাৃ  ক্ষনানীি হন 

একজন ইউক্ষরাপীয় ম্যাতজক্ষেট। ১৮১৩ সাক্ষল ম্যাতজক্ষেট মজ স ওল্ডহযাক্ষ র অনুক্ষরাক্ষধ সরকার গেন কক্ষর ‘কত টি 

ফর তদ ই প্রুভক্ষ ন্ট অব তদ তসটি অব ঢাকা অযাি আদার মেক্ষসস ইত তিক্ষয়টতল অযািজাস্ট টু তদ তসটি। 

১৮২৩ সাক্ষল নগর উন্নয়ক্ষন গেন করা হয় কত টি অব ই প্রূভ ন্ট। এই কত টি উক্ষেখক্ষর্াগ্য উন্নয়ন কাজ কক্ষর। ১৮২৯ 

সাক্ষলর নক্ষভম্বক্ষর কত টি তবলুপ্ত সাতধি হয়। এর পতরবক্ষি ৃসরকার ১৮৪০ সাক্ষল ‘ঢাকা কত টি’ নাক্ষ  একটি কত টি 

গেন কক্ষরন। ঢাকা কত টি ১৮৪০ মেক্ষক ১৮৬৪ তিস্টাব্দ পর্নৃ্ত কী কী কাজ কক্ষরতছক্ষলন িা জানা র্ায়তন। 

অবক্ষশক্ষে ১৮৬৪ সাক্ষলর ১লা আগষ্ট ঢাকা মপৌরসভা িাতপি হয়। ‘ঢাকা ত উতনতসপ্যাল ই প্রুভক্ষ ন্ট অযাক্ট’ বক্ষল 

আগস্ট  াক্ষস গেন করা হয় ‘ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কত টি’। ১৮৬৪ সাক্ষলর পূব ৃপর্নৃ্ত মজলা ম্যাতজক্ষেট পদাতধকার 

বক্ষল ত উতনতসপ্যাতলটির সভাপতি তছক্ষলন। ভাইস মচয়ারম্যান তনক্ষয়াগ করক্ষিন মলফক্ষটন্যান্ট গভনরৃ, তিতভশনাল 

কত শনার, ম্যাতজক্ষেট, তনবাৃহী প্রক্ষকৌশলী ও তসতভল সাজৃন তছক্ষলন পদাতধকার বক্ষল সভাপতি। কত শনাক্ষরর সাংখ্যা 

তছল ১৪ মেক্ষক ২৩ পর্নৃ্ত। তিটিশ আ ক্ষল ঢাকা মপৌরসভায় ১৫ জন মচয়ারম্যাক্ষনর দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। এর  ক্ষে 

প্রে  তিনজন বাক্ষদ বাতক ১২ জন তছক্ষলন কত শনারক্ষদর মভাক্ষট তনবাৃতচি। দুজন দুইবার  কক্ষর দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। 

মপৌরসভার প্রে  মচয়ারম্যান ও ভাইস মচয়ারম্যান তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন  র্োক্রক্ষ   িৎকালীন মজলা 

ম্যাতজক্ষেট ত . তিনার এবাং ঢাকা কক্ষলক্ষজর তশেক জজ ৃ তবলাট।ৃ ১৮৮৪ সাল পর্নৃ্ত মজলা ম্যাতজক্ষেট 

পদাতধকারবক্ষল এ তনক্ষয়াগ মপক্ষিন। ঢাকা ত উতনতসপ্যাতলটির প্রে  তিন মচয়ারম্যান ত . তিনার, ি. লাইয়যাল এবাং 

মজ িািব্যাতরক্ষক তনক্ষয়াগ মদন তিটিশ বাাংলার গভনরৃ। একটি কত টির  ােক্ষ  িাঁরা ঢাকার মসবা ও প্রশাসনব্যবিা 

িদারক করক্ষিন। ঢাকা মপৌরসভার প্রে  তনবাৃতচি মচয়ারম্যান হন জনাব আনন্দ চন্দ্র রায় মচৌধুরী । অবশ্য প্রিযে 

নয়, তিতন তনবাৃতচি হক্ষয়তছক্ষলন কত শনারক্ষদর মভাক্ষট। ১৮৮৪ সাক্ষল তনবাৃতচি ওয়াি ৃকত শনারক্ষদর প্রে  সভা 

বক্ষস। অক্ষনক্ষকই মভক্ষবতছক্ষলন সভায় িৎকালীন ঢাকার তিতেক্ট ম্যাতজক্ষেট মেজতরক ওয়াক্ষরর না ই প্রস্তাতবি হক্ষব 

মচয়ারম্যান বা সভাপতি তহক্ষসক্ষব। তকন্তু তনবাৃতচি কত শনার নসয়দ মগালা  ম াস্তফা মচয়ারম্যান তহক্ষসক্ষব আনন্দ 

চক্ষন্দ্রর না  মঘাের্া কক্ষরন এবাং তবনা প্রতিদ্বতিিায় তিতন তনবাৃতচি হন। তিতন দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন ১৮৮৫ মেক্ষক 

১৮৮৮ সাল পর্নৃ্ত। আনন্দ চন্দ্র রায় আইনজীবী তছক্ষলন। িাঁর না ানুসাক্ষর একটি রাস্তার না  রাখা হয় আনন্দ চন্দ্র 

রায় মরাি। আর ানীক্ষটালায় িাঁর বাসভবক্ষনই প্রতিষ্ঠা করা হয় আনন্দ য়ী স্কুল। প্রে  তনবাৃতচি সহসভাপতি বা 

ভাইস মচয়ারম্যান হন খাজা আত রুোহ। প্রে  তনবাৃতচি কত শনার তছক্ষলন র াকান্ত নন্দী, িা. কুতম্ব, িা. তপ মক 

রায়, মগাপী ম াহন বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র দাস এবাং পূর্চৃন্দ্র ভ ূঁইয়া। এরপর কত শনারক্ষদর মভাক্ষট ঢাকা মপৌরসভার 

মচয়ারম্যান তনবাৃতচি হন ঈশ্বরচন্দ্র দাস (১৮৮৮-১৮৯১), খাজা ম াহাম্মদ আসগর (১৮৯১-১৮৯৪), ঈশ্বরচন্দ্র শীল 

(১৮৯৪-১৮৯৯), নবাব খাজা ম াহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর আসগর (১৮৯৯-১৯০১), মজ টি র যানতকন (১৯০১-



১৯০৫), নবাব খাজা ম াহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর আসগর (১৯০৫-১৯১৬), রায় বাহাদুর প্যাতরলাল দাস (১৯১৬-

১৯২০), রায় বাহাদুর সক্ষিযন্দ্রনাে কু ার দাস (১৯২০-১৯২৪), খাজা নাতজমুদ্দীন (১৯২৪-১৯২৮) সিীশচন্দ্র সরকার 

(১৯২৮-১৯৩২), রায় বাহাদুর সক্ষিযন্দ্র কু ার দাস (১৯৩২-১৯৩৬), বীক্ষরন্দ্রনাে মবাস (১৯৩৬-১৯৪০) এবাং তব লা 

নন্দা দাস গুপ্ত (১৯৪০-১৯৪৭)। 

১৮৮০ মেক্ষক ১৯০১ সাক্ষলর  ক্ষে ঢাকার নবাব ও অন্যান্য ধনাঢয ব্যতির সহায়িায় ঢাকা পায় পতরশ্রুি পাতন ও 

নবদুযতিক আক্ষলা। পাতন ও তবদুযক্ষির মেক্ষত্র মপৌরসভা অগ্রাতধকার তদক্ষয়তছল অতভজ্ঞ এলাকাগুক্ষলাক্ষি। মপৌরসভার 

পাশাপাতশ তছল নবাবক্ষদর তনয়তিি পঞ্চাক্ষয়ি।  হোর পঞ্চাক্ষয়ি প্রধান তনবাৃতচি হি স াক্ষজর তবত্তবানরা। িাক্ষদর 

প্রধান কাজ তছল সা াতজক শৃঙ্খলা রো করা। ঢাকা মপৌরসভার জক্ষন্য নতুন অযাক্ট ১৯৩২ সাক্ষল প্রবতিিৃ হয়। এ 

অযাক্ট মদশ তবভাগ পর্নৃ্ত অোৃৎ ১৯৪৭ সাল পর্নৃ্ত চালু তছল।  

 

১৯৪৭ সাক্ষলর ১৪ই আগস্ট পাতকস্তান অজৃক্ষনর সাক্ষে সাক্ষে ঢাকা শহরক্ষক করা হক্ষলা িদাতনন্তন পূক্ষব ৃপাতকস্তাক্ষনর 

রাজধানী। প্রাক্ষদতশক রাজধানীর পদ র্াৃদা পাওয়ার পর মেক্ষকই ঢাকার গুরুত্ব মবক্ষি র্ায়। িাই এ শহরক্ষক 

পুনতবন্যাক্ষসর প্রক্ষয়াজন অপতরহার্ ৃহক্ষয় পক্ষি। ১৯৪৭ সাক্ষলর মশক্ষের তদক্ষক সরকার ঢাকা মপৌরসভা বাতিল মঘাের্া 

কক্ষর ১৯৫৩ সাল পর্নৃ্ত মপৌরসভায় মকান তনবাৃচন হয়তন। এ স ক্ষয় সরকার  ক্ষনানীি ব্যতিবগইৃ ঢাকা মপৌরসভার 

কাজ পতরচালনা করক্ষিন। ১৯৬০ সাক্ষল সরকার ত উতনতসপ্যাল অযািত তনক্ষেশন অতিনৃ্যান্স জাতর কক্ষরন। এই 

অতিনৃ্যান্স বক্ষল তনবাৃতচি মচয়ারম্যাক্ষনর িক্ষল সরকাতর পদি ক কৃিাৃক্ষক  ক্ষনানয়নদাক্ষনর আক্ষদশ করা হয়। িক্ষব 

ভাইস মচয়ারম্যান পদটি তনবাৃতচি প্রতিতনতধক্ষদর  ক্ষে মেক্ষকই তনবাৃচক্ষনর তবতধ বলবৎ োক্ষক। ঢাকা মপৌরসভা পূক্ষব ৃ

সািটি ওয়াক্ষি ৃ তবভি তছল। পাতকস্তান আ ক্ষল ১৯৬০ সাক্ষল সরকার এই মপৌরসভার ২৫টি ই্উতনয়নক্ষক ৩০টি 

ইউতনয়ক্ষন তবভি কক্ষর এবাং ইউতনয়ন মচয়ারম্যানক্ষদর ঢাকা মপৌরসভার সদস্য পদ দান কক্ষর। িাছািা মবশ 

তকছুসাংখ্যক সরকাতর ও মবসরকাতর ব্যতিক্ষক  ক্ষনানীি কত শনার বা সদস্য করা হয়। ১৯৪৭ মেক্ষক  ১৯৭১ পর্নৃ্ত 

ঢাকা মপৌরসভার মচয়ারম্যান পক্ষদ  ক্ষনানীি বা অতনবাৃতচিরাই  দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন িাঁরা হক্ষেন পানাউোহ 

আহক্ষ দ (১৯৭৪-১৯৪৯), কাজী মগালা  আহাদ (১৯৪৯-১৯৫১), আবুল খাক্ষয়র (১৯৫১-১৯৫৩), কাজী ম াহাম্মদ 

বশীর (১৯৫৩-১৯৫৮), এ এ তসদ্দীক (১৯৫৮-১৯৫৯), শা সুল হক (১৯৫৯-১৯৫৯), এইচ এইচ মনা ানী (প্রশাসক, 

১৯৫৯-১৯৬০), কক্ষনলৃ জা ক্ষশদ খান (১৯৬০-১৯৬৩), মিাফাক্ষেল মহাক্ষসন (১৯৬৩-১৯৪৬), আবুল খাক্ষয়র 

(অতফসার ইনচাজৃ, ১৯৬৪-১৯৬৪),  ইন উতদ্দন আহক্ষ দ (১৯৬৪-১৯৬৭), ম া. খুরশীদ আক্ষনায়ার (১৯৬৭-১৯৬৮), 

বতদউল আল  ( ১৯৬৮-১৯৬৯) এবাং ম জর (অব.) এ এস খানসুর (প্রশাসক, ১৯৬৯-১৯৭১)। 

১৯৭১ সাক্ষলর ১৬ তিক্ষসম্বর বাাংলাক্ষদশ স্বাধীনিা অজৃক্ষনর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ স্বাধীন বাাংলাক্ষদক্ষশর রাজধানী তহক্ষসক্ষব ঢাকা 

শহক্ষরর গুরুত্ব অক্ষনকাাংক্ষশ বৃতি পায় এবাং সরকার কর্তকৃ মপৌর সাংিাগুক্ষলার প্রাচীন রীতি অনুসাক্ষর পতরচালনার 

আনুষ্ঠাতনক তবলুতপ্ত মঘাের্া করা হয়। ১৯৭১ সাক্ষল রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আক্ষদশ অনুসাক্ষর এগুক্ষলার প্রতিটিক্ষি সরকাতর 

প্রশাসক তনক্ষয়াগ করা হয়। ১৯৭৩ সাক্ষল রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আক্ষদশ অনুসাক্ষর মপৌরসভাগুক্ষলাক্ষি সা ান্য পতরবিনৃ 

আনা হক্ষলও এগুক্ষলার কার্াৃবতল প্রায় আক্ষগর  ক্ষিাই োক্ষক। স্বাধীনিার পর ১৯৭৭ সাল পর্নৃ্ত চারজন প্রশাসক দাতয়ত্ব 

পালন কক্ষরন। িাঁরা হক্ষেন খাক্ষলদ শা স,  ঞ্জুরুল কতর , এইচ এন আতশকুর রহ ান ও মল. কক্ষনলৃ (অব.) হাক্ষশ  

উতদ্দন আহক্ষ দ। 

১৯৭৭ সাক্ষলর মসক্ষেম্বর  াক্ষস ঢাকা নগরীক্ষক ৫০টি ওয়াক্ষি ৃতবভি কক্ষর তনবাৃচক্ষনর  ােক্ষ  ঢাকা মপৌরসভা গেন 

করা হয়। ১৯৭৭ সাক্ষলর ৩১ অক্ষক্টাবর কত শনারক্ষদর  াধক্ষ  ঢাকা মপৌরসভার প্রে  তনবাৃতচি ম য়র তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব 

পালন শুরু কক্ষরন ব্যাতরস্টার আবুল হাসনাি। (৩১-১০-৭ মেক্ষক ৮-১০-৭৮ পর্নৃ্ত)। ১৯৭৮ সাক্ষল ঢাকা মপৌরসভাক্ষক 

ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপাৃক্ষরশক্ষন উন্নীি করা হয় মপৌরসভার মচয়ারম্যান ঢাকা ত তউতনতসপ্যাল কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর ম য়র 

নাক্ষ  অতবতহি হয়। এটা তছল ঢাকা নগরবাসীক্ষদর বহুতদক্ষনর আশা আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়র্। এই স য় ৫০ জন 



তনবাৃতচি কত শনারসহ ৫ (পাঁচ) জন  ক্ষনানীি কত শনার োকার তবধান তছল। এ করক্ষপাক্ষরশক্ষনর ম য়র পক্ষদ 

ব্যাতরস্টার আবুল হাসনাি বহাল োক্ষকন ১৯৮২ সাক্ষলর ৯ ম  পর্নৃ্ত। ১৯৮২ সাক্ষল ত রপুর এবাং গুলশাল মপৌরসভাক্ষক 

তবলুপ্ত কক্ষর ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর সাক্ষে একীভি করা হক্ষল এর আয়িন ও দাতয়ত্ব বৃতি পায় এবাং 

ঢাকা নগরী ঢাকা  হানগরীক্ষি রূপান্ততরি হয়। এর ফক্ষল ওয়াক্ষিরৃ সাংখ্যা দাঁিায় ৫৬টি। ১৯৮৩ সাক্ষল ঢাকা 

ত উতনতসপ্যাল কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর আয়িন, জনসাংখ্যা ও দাতয়ত্ব ক্র শক্ষয় বৃতিজতনি কারক্ষর্ ওয়াক্ষিরৃ সাংখ্যা ৭৫টিক্ষি 

উন্নীি হয়। ১৯৮৩ সাক্ষল ‘ঢাকা ত উতনতসপ্যাল করক্ষপাক্ষরশন অতিনৃ্যান্স’ নাক্ষ  একটি স্বিি অতিনৃ্যান্স জাতর কক্ষর 

সরকার। এক্ষি ৭৫ জন তনবাৃতচি কত শনার, ১০ জন  ক্ষনানীি নারী কত শনার এবাং পাঁচজন সরকাতর কত শনার 

রাখার তবধান তছল। অতিনৃ্যাক্ষন্সর তবতধ-তবধান এবাং এর অধীন প্রর্ীি আইন অনুসাক্ষর কত শনাররা প্রিযে মভাক্ষট 

তনবাৃতচি হক্ষিন। তনবাৃতচি কত শনারক্ষদর  ে মেক্ষক একজনক্ষক ম য়র এবাং তিনজনক্ষক মিপুটি ম য়র তহক্ষসক্ষব 

বাছাই করা হক্ষিা। ম য়র এবাং মিপুটি ম য়ররা করক্ষপাক্ষরশক্ষনর কত শনার তহক্ষসক্ষবও গণ্য হক্ষিন। কত শনারক্ষদর 

কার্কৃাক্ষলর ম য়াদ তছল পাঁচ বছর। আবুল হাসনাক্ষির পর ১৯৮৯ সাক্ষলর অক্ষক্টাবর পর্নৃ্ত দুজন করক্ষপাক্ষরশক্ষনর 

প্রশাসক তহক্ষসক্ষব তনক্ষয়াগ পান। িাঁরা হক্ষেন ম জর মজনাক্ষরল (অব.)  াহমুদুল হাসান ও কক্ষনলৃ (অব.) এ  এ 

 াক্ষলক। ১৯৮৯ সাক্ষলর ৯ অক্ষক্টাবর মেক্ষক ১৯৯০-এর ২ তিক্ষসম্বর পর্নৃ্ত ম া. নাতজউর রহ ান  ঞ্জু  ক্ষনানীি ম য়র 

তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন।  

১৯৯০ সাক্ষল ঢাকা ত উতনতসপ্যাল কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর না  পতরবিনৃ কক্ষর ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশন না করর্ করা হয় 

এবাং জনক্ষসবার  ান ও কার্কৃ্র  উন্নি ও গতিশীল করার লক্ষেয ঢাকা  হানগরীক্ষক প্রশাসতনক তবক্ষকন্দ্রীকরক্ষর্র 

 ােক্ষ  ১০টি আঞ্চতলক কার্াৃালক্ষয় তবভি করা হয়।ব্যাতরস্টার আবুল হাসনাি তসটি করক্ষপাক্ষরশক্ষনর প্রে  ম য়র 

( ক্ষনানীি) তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। ১৯৯০ সাক্ষলর ৩ তিক্ষসম্বর মেক্ষক ১২ তিক্ষসম্বর পর্নৃ্ত তিতন এ পক্ষদ তছক্ষলন। 

এরপর পদাতধকারবক্ষল ম য়র তহক্ষসক্ষব অতলউল ইসলা  দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন ১৯৯১ সাক্ষলর ৫ ম  পর্নৃ্ত। ১৯৯১ 

সাক্ষলর ১৯ ম  মেক্ষক ১৯৯৩ সাক্ষলর ২৮ তিক্ষসম্বর পর্নৃ্ত  ক্ষনানীি ম য়র তহক্ষসক্ষব নগরপ্রধাক্ষনর আসক্ষন তছক্ষলন ত জৃা 

আব্বাস। পদাতধকারবক্ষল বতদউর রহ ান দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন ১৯৯৪ সাক্ষলর ১০ এতপ্রল পর্নৃ্ত।  

১৯৯৩ সাক্ষল ‘ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশন (সাংক্ষশাধনী) আইন, ১৯৯৩’ জাতর করা হয়। এ আইক্ষন ম য়র এবাং 

কত শনাররা প্রাপ্তবয়িক্ষদর প্রিযে মভাক্ষট তনবাৃতচি হওয়ার তবধান হয়। এক্ষি আক্ষরা তবতধবি হয়, নারী 

কত শনারক্ষদর আসনসাংখ্যা সরকার কর্তকৃ তনধাৃতরি হক্ষব এবাং ওই সব আসন শুধু নারীক্ষদর জন্য সাংরতেি োকক্ষব 

এবাং নারী কত শনাররা ম য়র ও কত শনারক্ষদর  ােক্ষ  সরকার তনধাৃতরি পিতিক্ষি তনবাৃতচি হক্ষবন। নতুন আইক্ষন 

প্রে  তনবাৃচন অনুতষ্ঠি হয় ১৯৯৪ সাক্ষল এবাং মভাটারক্ষদর প্রিযে মভাক্ষট তনবাৃতচি হন ম াহাম্মদ হাতনফ। তিতন 

২০০২ সাক্ষলর ৪ এতপ্রল পর্নৃ্ত টানা আট বছর দাতয়ত্ব পালন কক্ষরন। এর  ক্ষে ১৯৯৯ সাক্ষল সাংরতেি ৩০টি আসক্ষন 

নারী কত শনারক্ষদর প্রিযে তনবাৃচক্ষনর তবধান প্রবিনৃ এবাং ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশক্ষনর ওয়াি ৃসাংখ্যা ৯০টিক্ষি উন্নীি 

করা হয়। অতবভি ঢাকা তসটিক্ষি মভাটারক্ষদর প্রিযে মভাক্ষট তদ্বিীয় ম য়র তহক্ষসক্ষব তনবাৃতচি হন সাক্ষদক মহাক্ষসন 

মখাকা। তিতন ২০০২ সাক্ষলর ৫ এতপ্রল মেক্ষক ২০১১ সাক্ষলর ১ তিক্ষসম্বর পর্নৃ্ত ৯ বছক্ষরর মবতশ স য় দাতয়ত্ব পালন 

কক্ষরন। 

১৮০১ সাক্ষল নগরীর জনসাংখ্যা তছল  াত্র দুই লাখ এবাং ১৮৪০ সাক্ষলর  ক্ষে িা ক্রক্ষ ই কক্ষ  তগক্ষয় দাঁিায় ৫১ 

হাজার ৬৩৬ জক্ষন। ১৮০১ সাল মেক্ষক ১৮৪০ সাক্ষলর  ক্ষে পূব ৃও উত্তর-পূব ৃতদক্ষক ঢাকার তনকটবিী ঘনবসতিপূর্ ৃ

বহু এলাকা, মর্ ন নাতরন্দা, ফতরদাবাদ, উয়ারী ও আল গঞ্জ অক্ষনকাাংক্ষশই পতরিযি হক্ষয় র্ায়। ১৯০৫ মেক্ষক ১৯১১ 

সাক্ষলর  ক্ষে ঢাকার প্রশাসতনক গুরুত্ব নাটকীয়ভাক্ষব আবারও বৃতি পায়, র্খন এটিক্ষক পূব ৃবাাংলা ও আসা  নাক্ষ  

নতুন একটি প্রক্ষদক্ষশর রাজধানী করা হয়। এর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ িার জনসাংখ্যাও বৃতি মপক্ষি শুরু কক্ষর। পরবিী স ক্ষয় 

পাতকস্তান আ ক্ষলও এই বৃতির ধারা অব্যাহি োক্ষক। ১৯৪৭ সাক্ষল ঢাকার মলাকসাংখ্যা তছল  াত্র ২ লে ৯৫ হাজার। 

১৯৫১ সাক্ষল িা মবক্ষি দাঁিায় ৩ লে ৩৫ হাজার ৯২৮ জক্ষন। এরপর ১৯৬১ সাক্ষল ৫ লে ৫০ হাজার ১৪৩ জন। 

বাাংলাক্ষদশ পতরসাংখ্যান বুযক্ষরার িথ্য অনুর্ায়ী ১৯৭০ সাক্ষলর ঢাকার জনসাংখ্যা তছল প্রায় ১৮ লাখ, ১৯৮১ সাক্ষলর 



আদ শু াতর অনুর্ায়ী ৪০ লাখ ২৩ হাজার ৮৮৩ জক্ষন। ১৯৯১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী রাজধানীর মলাকসাংখ্যা 

দাঁিায় ৬৮ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জক্ষন। ২০০১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী ঢাকার জনসাংখ্যা ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার 

৫৯ জন। সবকৃ্ষশে ২০১১ সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী নগরীর জনসাংখ্যা এক মকাটি ৩০ লাখ। সবকৃ্ষশে ২০১১ 

সাক্ষলর আদ শু াতর অনুর্ায়ী ঢাকা দতেক্ষর্র জনসাংখ্যা তছল ৩৮,৮৩,৪২৩ জন।  
 

নগরবাসীর মসবা সহজলভয করার বৃহত্তর স্বাক্ষে ৃ২০১১ সাক্ষলর ২৩ নক্ষভম্বর িানীয় সরকার সাংক্ষশাধনী তবল-২০১১ 

অনুসাক্ষর সরকার ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশনক্ষক তবলুপ্ত মঘাের্া কক্ষর। এ আইন অনুর্ায়ী ২০১১ সাক্ষলর ৪ তিক্ষসম্বর মেক্ষক 

ঢাকা তসটি করক্ষপাক্ষরশনক্ষক দুটি প্রশাসতনক অঞ্চক্ষল তবভি করার মঘাের্া মদওয়া হয়। এর ফক্ষল ২০১২ সাক্ষলর ১ 

মফব্রুয়াতর ঢাকা উত্তর তসটি কক্ষপাৃক্ষরশন ও ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপাৃক্ষরশন র্াত্রা শুরু কক্ষর। ঢাকা দতের্ তসটি 

কক্ষপাৃক্ষরশন পাঁচটি অঞ্চল ও ৫৭টি ওয়াি ৃতনক্ষয় গঠিি হয়। আইনী জটিলিার কারক্ষর্ র্োস ক্ষয় তনবাৃচন অনুতষ্ঠি 

হয়তন।  তবভি দুই তসটি কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর প্রে  তনবাৃচন অনুতষ্ঠি হয় ২০১৫ সাক্ষলর ২৮ এতপ্রল। জনগক্ষর্র প্রিযে 

মভাক্ষট ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর ম য়র তনবাৃতচি হন জনাব ম াহাম্মদ সাঈদ মখাকন। 
  

প্রশাসতনক পুনতবনৃ্যাস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কত টির (তনকার) ৯ ম , ২০১৬ িাতরক্ষখ অনুতষ্ঠি সভার গৃহীি 

তসিান্ত অনুর্ায়ী ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর আয়িক্ষন পতরবিনৃ আক্ষস, ঢাকার প্রাক্ষন্তর ৮টি ইউতনয়ক্ষনর স ন্বক্ষয় 

১৮টি ওয়াি ৃগেন কক্ষর সরকার। বি ৃাক্ষন ঢাকা দতেক্ষর্র ম াট ওয়াি ৃসাংখ্যা ৭৫টি। নগর পররকল্পনা রিভাগ থেকক 

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বি ৃাক্ষন ঢাকা দতেক্ষর্ বসবাসকারী িায়ী, অিায়ী ও ভাস ান জনসাংখ্যা প্রায় ১ মকাটি ২০ লে। 

 

পক্ষহলা মফব্রুয়াতর ২০২০ সাক্ষল অনুতষ্ঠি তসটি কক্ষপাৃক্ষরশন তনবাৃচক্ষন বাাংলাক্ষদশ আওয়া ী লীগ  ক্ষনানীি প্রােী তহক্ষসক্ষব 

জনগক্ষর্র প্রিযে মভাক্ষট ঢাকা দতের্ তসটি কক্ষপাৃক্ষরশক্ষনর ম য়র তনবাৃতচি হন ব্যাতরস্টার মশখ ফজক্ষল নূর িাপস। 

২৭ মফব্রুয়াতর ২০২০ সাক্ষল  াননীয় প্রধান িী মশখ হাতসনা  নবতনবাৃতচি ম য়র ব্যাতরস্টার মশখ ফজক্ষল নূর িাপসক্ষক 

শপে বাকয পাে করান।   ১৬ ম  ২০২০ সাক্ষল  তিতন ম য়র তহক্ষসক্ষব দাতয়ত্বভার গ্রহর্ কক্ষরন।  

 

 

 

 

 


