ভাড়ােটরা কতটা িনরাপদ?

1/22/2018

ঢাকা নগর

ভাড়ােটরা কতটা িনরাপদ?

মাহা দ িসরা ল ইসলাম

২১ জানুয়াির ২০১৮, ১৪:২৩

বািড়ভাড়ার

ে

ঢাকা নগরবাসীর

য নরাজ িবরাজ করেছ তা সরাসির আইেনর ব ত য়। ছিব:

ায়

ই-ততীয়াংশ মানুষ ভাড়া বাসায় থােকন। বছেরর

সই শ া এবার যন অবশ

েতই বাড়িত ভাড়া গানার ভীিত ত েদর তাড়া কের।

াবী হেয় উেঠেছ। িসিট করেপােরশেনর গৃহকর বাড়ােনার উেদ াগ একিদেক বািড়র মািলকেদর

িতবাদী, অন িদেক ভাড়ােটেদর শি ত কেরেছ; কারণ শষ পয
িবিভ

থম আেলা

অ হােত বািড়ওয়ালারা ৭৫ শতাংশ ভাড়ােটর

বিধত কেরর বাঝা ভাড়ােটর ওপর িগেয় পড়েব। এমিনেত

িতবছর ভাড়া বৃি

কেরন। ২০১৬ সােল িমরপুর, বা

ঢাকায় পিরচািলত জিরেপ দখা যায়, বিধত ভাড়ার পিরমাণ ৫০০ থেক ১০০০ টাকা। তেব,
এর

িতেবদন অনুযায়ী,

া, রামপুরা ও পুরান

থম আেলার ৬ জানুয়াির ২০১৮-

ানেভেদ এবার ২ থেক ৫ হাজার টাকা ভাড়া বেড়েছ।

গৃহকর বেড় যাওয়ার অ হাত দিখেয় অন ান বছেরর চেয় এবার বািড়ওয়ালারা বািড়ভাড়া বিশ বািড়েয়েছন। অথচ
সরকার িবভাগ গত ১২ িডেস র ঢাকাসহ সারা দেশর িসিট করেপােরশেনর গৃহকর বাড়ােনার
ে

য়া

িগত কের। বিশর ভাগ

বািড়ওয়ালারাই ভাড়া বা বৃি র পিরমাণ িঠক কেরন। আলাপ-আেলাচনায় সুেযাগ থাকেলও অেধেকর বিশ ভাড়ােটর

বািড়ওয়ালার িস া ই বহাল থােক।
স

ি

ানীয়

িত

কািশত বািষক গেবষণা ‘

াক িব িবদ ালেয়র

াক ইনি িটউট অব গভেন

ট অব িসিটজ ২০১৭: হাউিজং ইন ঢাকা’

অ া

ে

ডেভলপেমে র (িবআইিজিড)

িতেবদেন এসব তথ উেঠ এেসেছ।
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বাড়িত ভাড়া িতনিট িবক

উপােয় ভাড়ােটরা সম য় কেরন।

ভাড়ােট পিরবােরর খাবার, িশ

া, পাশাক, িবেনাদন

ব াহত হয়। ি তীয়ত, ভাড়া করা বািড় অন েদর সে
কারেণ মানুষ ছাট ও মাঝাির আয়তেনর

থমত, জিরেপ দখা যায়, আবাসন ব য় মটােত অেধেকরও বিশ

ভিতর ব য় সংেকাচন কেরন; এেত মানুেষর শারীিরক ও মানিসক িবকাশ
ভাগাভািগ, অথাৎ অ

জায়গায় বিশ লাক বাস কেরন। বাড়িত দােমর

ােটর িদেক ঝঁকেছন। ফেল বািড়র ভতের জন িত আবাস ল কেম যাে

। বতমােন

ঢাকায় একজন মানুষ গেড় ১২ দশিমক ৫ বগিমটার জায়গায় বাস কের, যা মু াইেত ৩৩ দশিমক ২ বগিমটার এবং িদি েত ৮৭
দশিমক ৪ বগিমটার। ততীয়ত, বতমান আবাস ল ছেড়
এই শহের স সব মানুেষর ভাগাি
বািড়ওয়ালার

াধান এবং

আরও বােড়; ত েদর উৎপাদনশীলতা

াি ক এলাকায় বাস কেরন। যানজেটর

াস পায় এবং স ানেদর পড়ােশানায় ব াঘাত ঘেট।

াহকেসবা গেড় না ওঠার পছেন িবরাজমান অ ািত ািনক বািড়ভাড়া প িতেক দায়ী করা যায়। বািড়

ভাড়া করা, থাকা বা ছেড় দওয়া-এসব িবষেয়
অনুপি িতেত বািড়ওয়ালা যমন
ই

লনামূলক কম ভাড়ায় ঢাকার

ই-ততীয়াংশ বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােটর মেধ িলিখত চি

াচারী আচরেণর সুেযাগ পান, অন িদেক

ামেতা ব বহার কেরন বা ভাড়া না িদেয়ও জার কের বাস কেরন।

র

মতার দাপট দিখেয় অেনক ভাড়ােট বাস ানেক

িত

হেল কােনা প

ই আইন-আদালেতর আ য়

িনেত পাের না। ভাড়ার পিরমাণ, ভাড়া বৃি , বািড় মরামত, বািড় ছেড় দওয়া-এসব ব াপাের সুিনিদ
সমস া

নই। চি

চি

া

িরত হেল এই

র করা স ব।

বািড়ভাড়ার

ে

য নরাজ িবরাজ করেছ তা সরাসির আইেনর ব ত য়। ভাড়ােটর

‘বািড়ভাড়া িনয় ণ আইন’

ই বছর পরপর ভাড়া বৃি , জামানেতর পিরমাণ সেবা

নামা, িনধািরত ভাড়া দওয়া সােপে

দখভােলর জন িবিভ

ায় ১৯৯১ সােল সরকার

ণয়ন কের। আইেন সুিনিদ ভােব উে খ থাকা সে ও ভাড়া পিরেশােধর িবপরীেত ৮৫ শতাংশ

ভাড়ােটেক মুি ত রিসদ দওয়া হয় না। আইেন
সমপিরমাণ, চি

াথ সুর

এলাকায় িনয় ক, অিতির

ভাড়ােটেক উে

এক মােসর ভাড়ার

দ না করার কথা বলা হেয়েছ। বািড়ভাড়ার িবষয়ািদ

িনয় ক ও উপিনয় ক িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ। অথচ মা

১৫ শতাংশ

ভাড়ােট এসব িনয় েকর ব াপাের জােনন। তেব আইেনর একিট িবষয় সেকেল ও অবা ব। কােনা বািড় বা ভবেনর সেবা
বািষক ‘ ীকত ভাড়া’ (

া াড র ) হেব আেলাচ বািড় বা ভবেনর বাজারমূেল র ১৫ শতাংশ। এই হাের যেকােনা এলাকার

৯৫০ বগফেটর বািড়র মািসক ভাড়া হেব আনুমািনক ৭০ হাজার টাকা। ঢাকার িন

ও মধ িব

এলাকায় বতমােন এই আয়তেনর

গড় ভাড়া ১২ হাজার টাকার িনেচ, িতন-চ থাংশ ভাড়ােট এটাও বিশ মেন কেরন।
২০০৩ সােল অিবভ

ঢাকা িসিট করেপােরশন গৃহকর িনধারেণর লে

‘হার তািলকা’

করা হয়। এলাকা, িনমাণ সময় ও অব ানেভেদ পাকা বািড়র জন এই হার
আধা পাকা বািড়র হার

ণয়ন কের, যা ২০০৮ সােল পুনিনধারণ

িত বগফট ৩ দশিমক ৫ টাকা থেক ১৮ টাকা;

িত বগফট ২ দশিমক ৫ টাকা থেক ১০ টাকা এবং ক চা বািড়র হার

িত বগফট ২ থেক ৯ টাকা।

এই হাের বািড়ভাড়া িনধারণ করেল ৯৫০ বগফট আয়তেনর পাকা, আধা পাকা ও ক চা বাসার ভাড়া হেব যথা

েম ৩৩২৫ থেক

১৭১০০ টাকা, ২৩৭৫ থেক ৯৫০০ টাকা এবং ১৯০০ থেক ৮৫৫০ টাকা, যা মােটও অনুসৃত হয় না। বািড়ভাড়া িনধারেণর
দািয় ও িসিট করেপােরশনেক দওয়া হয়িন। ক িঠক করেব তা-ও আইেন িনিদ
ব াপারটা হেলা, বািড় িনমােণ ব য়, জিমর মূল এবং ভাড়ােটর স

করা হয়িন।

মতা িবেবচনায় যৗি

ক ভাড়ার হার িনধারণ করেত হেব।

বা বতার িনিরেখ বািড়ভাড়া িনয় ণ আইন, ১৯৯১ পিরমাজন করেত হেব। এক িরট আেবদেনর পিরে ি
লাই দেশর উ
মেধ উ

আদালত ভাড়ােটেদর সুর

মতাস

া িদেত সরকারেক কিতপয় িনেদশনা িদেয়িছেলন। আদালেতর রােয় ছয় মােসর

একিট কিমশন গঠন এবং অ বতীকালীন পযােয় পুিলশেক ভাড়া-সং

সমাধান করেত বলা হেয়িছল। জানা যায়, রায়
বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােট উভেয়র
লে

পদান;

দানকারী জ

ক

িবষেয় অিভেযাগ

ততার সে

াপন এবং এই খােত

াহকেসবা িনি

ত করার

নামা ও ব াংেকর মাধ েম ভাড়া পিরেশাধ বাধ তামূলক কের বািড়ভাড়ার

িত ওয়ােড একজন কের ভাড়া িনয় কসহ একিট সুিনিদ

অপণ; গণ নািন কের এলাকােভেদ সেবা

া

িবচারপিত গত বছর মারা যাওয়ার কারেণ িবষয়িট থেম গেছ।

া, ত েদর মেধ ভারসাম মূলক স

কিতপয় িবষয় িবেবচনা করা দরকার: চি

ািত ািনক
দািয়

াথ র

েত ২০১৫ সােলর ১

ও সবিন

কতপ

েক বািড়ভাড়া িবষয়াবিল দখভাল করার

ভাড়ার হার িনধারণ, জনসমে

কাশ ও ব ল

চার এবং

িত
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প চ বছর পরপর ভাড়ার হার হালনাগাদ এবং বািড়ওয়ালা-ভাড়ােটর দািয় , অিধকার ও অন ান িবষয় অ ভ

কের ‘বািড়ভাড়া

িনয় ণ আইন, ১৯৯১ ’ ক হালনাগাদ করা।
সব শেষ, গৃহকর বাড়ােনার আেগ এর

ভাব স

েক সািবকভােব মূল ায়ন করেত হেব। কেরর হার না বািড়েয় য রা এখেনা

গৃহকর দন না বা কম কর দন, ত েদর কেরর আওতায় িনেয় আসা দরকার। ব াংেকর মাধ েম ভাড়া পিরেশাধ করা গেল
গৃহকর আদােয়র পিরমাণ বেড় যােব। করেপােরশেনর অধীন সব বািড়র ওপর জিরপ চালােনা এবং সংি

প

েলার সে

আলাপ-আেলাচনা কের গৃহকর হালনাগাদ করা উিচত।
মাহা দ িসরা ল ইসলাম: নগরিবষয়ক গেবষক ও জ

গেবষণা সহেযাগী, িবআইিজিড,

াক িব িবদ ালয়।

sirajul@bracu.ac.bd
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