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(i) 

 

 

কৃতজ্ঞতো স্বীকোয 

আভযা অতযন্ত আনদেয াদথ চানাধি যম, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ কত অথত ফঙদযয ভত এ ফঙদয 

পরবাদফ আদযা এওটি কদফলণা ওামতক্রভ ম্পন্ন ওদযদঙ। আধয দদও যফ ধওঙু উদচরা য/দৌযবায বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনা/ 

ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন ওযা দয়ধঙর। এইফ ভাষ্টাযপ্ল্যানগুদরায যভয়াদ ইধতভদধয উত্তীণত দয় যকদঙ। এঙাড়া এফ যঙাট  ভাছাযী আওাদযয 

যগুদরায চনাংঔযা মদথষ্ট যফদড় যকদঙ । যগুদরায যবৌত ওাঠাদভাকত, আথতাভাধচও ধযফতত দনয ওাযদণ ূদফত প্রণয়ন ওযা ভাষ্টাযপ্ল্যান 

ফতত ভাদন প্রায় অওামতওয দয় আদঙ। এ ধফলয়টিদও প্রধতাদয ধদদফ ধফদফঘনা ওদয আধয দদও উদচরা দযয চনয প্রণীত বূধভ ফযফায 

ভাধযওল্পনাগুদরায ফাস্তফায়ন ধনরূদণয রদযয যাচাীয ধন্নওদট যভানুয উদচরাদও যফদঙ ধনদয় এ কদফলণা ওাচ ম্পন্ন ওযা দয়দঙ। 

এ কদফলণা ওাচটি ম্পন্ন ওযদত নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয ধফধবন্ন মতাদয়য প্রধতষ্ঠান, ওভতওতত া-ওভতঘাযী  ফযধি মতাদয়য 

দমাধকতা গ্রণ ওযদত দয়দঙ । এদযদে প্রথদভই নকয উন্নয়ন অধধদপ্তদযয ধযঘারও চনাফ ড. ঔুযীদ চাধফন যাদন যতৌধপও যাদযয 

নাভ ধফদলবাদফ উদেঔদমাকয, ধমধন ফতদা কদফলণা ওাদচয অগ্রকধতয ধফলদয় যঔা চ ঔফয ধনদয়দঙন এফাং কদফলণা ওাচটি িকও ভদয় ম্পন্ন 

ওযদত তা য ুধঘধন্তত ভতাভত, যাভত এফাং ফতাত্মও দমাধকতা প্রদান ওদযদঙন। তাঙাড়া বূধভ ফযফায মাঘাই ফা চধয ওাদর উদচরা 

ধযলদদ যপাওা গ্রু ধডওান বা আদয়াচন ওযায যযদে যভানুয উদচরা যঘয়াযভযান চনাফ যভাোঃ আবু্দ াভাদ এফাং উদচরা 

ধনফতাী ওভতওতত া চনাফ যভাোঃ আদনায়ায-উর াধরভ এফাং উদচরা প্রদওৌরী চনাফ নু: আ: যভাোঃ ুরতানুর ইভাভ  অে উদচরায ধফধবন্ন 

যেণীয ওভতওতত া-ওভতঘাযী এফাং ধফধবন্ন ইউধনয়ন ধযলদদয যঘয়াযভযান  দযফৃে মাযা ভূরযফান তথযাধদ ধদদয় চধয ওাদচ ায়তা ওদযদঙন। 

এঙাড়া নকয উন্নয়ন অধধদপ্তদযয যাচাী আঞ্চধরও অধপদয ওর স্তদযয ওভতওতত া-ওভতঘাযীদদয ফতাত্মও দমাধকতা এফাং আন্তধযও প্রদঘষ্টায় 

কদফলণা ওাচটি ম্পন্ন ওযা দয়দঙ। এঔাদন আয উদেঔয যম যভানুয উদচরায ওভতওতত া-ওভতঘাযী ঙাড়া স্থানীয় চনাধাযণ, মাযা চধয 

ওাদচয াদথ যথদও প্রতযয  দযায বাদফ ায়তা ওদযদঙন। আধভ তা দদয ওরদও নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপদয 

য যথদও আন্তধযও শুদবিা  ওৃতজ্ঞতা জ্ঞান ওযধঙ। 

ধযদদল এ কদফলণা প্রধতদফদদন ফহুর ফযফহৃত ফাাংরা পন্ট এয ধযফদতত  ইউধনদওাড পন্ট ‘যানায ফাাংরা’ ফযফায ওযা দয়দঙ। 

এদযদে অনাওাধিত যওান বুরত্রুটি ধযরধযত দয় থাওদর তা যভাুেয দৃধষ্টদত যদঔায চনয অনুদযাধ ওযধঙ। 

 

 

 

যভাোঃ আফদুয যভান ঔান  

ধধনয়য প্ল্যানায এফাং কদফলও 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয 

যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী 

 



(ii) 

 

 

োয ংজে 

উন্নয়নীর যদ য়ায় ফাাংরাদদদ নকযায়দনয ায ফৃধি াদি। যই াদথ ফাড়দঙ যগুদরাদত চনাংঔযায ঘা। এ ঘযাদরঞ্জ যভাওাদফরায চনয ধফধবন্ন ভয় ধযওধল্পত 

নকযায়দনয রদযয ভাস্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন ওযা দর তা ুদযাুধয ফাস্তফাধয়ত য়ধন। উদাযণস্বরূ, ১৯৫৯ াদর ঢাওা, ১৯৬১ াদর ঘট্টগ্রাভ, ১৯৬৬ াদর ঔুরনা এফাং ১৯৮৪ াদর যচাী 

দযয চনয যম ২০ ফঙয যভয়াদী ভাস্টাযপ্ল্যান ততধয ওযা দয়ধঙর য অনুমায়ী াংধিষ্ট যগুদরায অফওাঠাদভা, আফাধও এরাওা এফাং ফাধণধচযও এরাওায উন্নয়ন াভধগ্রওবাদফ 

ফাস্তফাধয়ত য়ধন। এঙাড়া, আধয দদও নকয উন্নয়ন অধধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন যদদয ৫০টি যচরা এফাং ৩৯২টি উদচরা দযয চনয বূধভ ধযওল্পনা প্রণয়ন ওযা দর যরাওফর 

াংওদটয ওাযণ তা আয ফাস্তফায়ন ম্ভফয য়ধন। তাই অতীত অধবজ্ঞতা ধফদফঘনায় ধনদয় যগুদরায ফতত ভান ধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয াভধগ্রও অফস্থা ধনরূদণয রদযয এই কদফলনা ওামতটি 

ধযঘারনা ওযা দয়দঙ।  

যাচাী যচরায অন্তকতত যভানুয উদচরা দযয নকযায়ণ ধনদয় আদরাঘয কদফলণা ওামতটি ধযঘাধরত দয়দঙ। যভানুয উদচরাদত এওটি ‘ঔ’ যেণীয যৌযবা যদয়দঙ 

যমটি যওযাট যৌযবা নাদভ ধযধঘত। ওৃধল ধনবত য অথতনীধত ধফধষ্ট এই উদচরায প্রধান অথতওযী পর মথাক্রদভ ান  আরু। এই উদচরায ফযফা ফাধণচয তাই ধভধষ্ট ান এফাং 

আরু উৎাদন, াংযযন  ফাচাযচাতওযদণয াদথ ম্পধওত ত। এঙাড়া ইউধনয়নগুদরায াদথ উদচরা দদযয যমাকাদমাক ফযফস্থা দন্তালচনও। এ ওাযদণ, প্রাওৃধতও ম্পদদয 

অপ্রতুরযতা দত্ত্ব উদচরা যটিদত নকযায়দনয ায ফৃধি াদি।  

এই কদফলণা ওামতটি ভূরত যভানুয উদচরা দযয নকযায়দনয াধফতও ধঘে তুদর ধযায চনয ওযা য়। যভানুয উদচরা যফাীদদয আথত-াভাধচও অফস্থা ধনরূণ এফাং 

উদচরা দযয বূধভ ফযফায ১৯৮৮ াদর নকয উন্নয়ন অধধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন প্রধণত বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনা অনুমায়ী দয়দঙ ধও-না তা ুনোঃধনযীযণ এফাং ফতত ভান বূধভ ফযফায  

তায ধযফতত ন ইতযাধদ ধফলয় গুদরা মাঘাই এফাং এ াংক্রান্ত তথয ভু াংগ্র ওদয াংদমাচন ওযা দয়দঙ । নকযায়দনয ধযফযাধপ্ত এফাং আথত াভাধচও ধফলয়গুদরা চধয ওদয দযয ুধফধা 

অুধফধাগুদরা ধফদিলন ওযা দয়দঙ। 

কদফলণা ওামতটি যভাট ৯ টি ধা অনুযণ ওদয ম্পন্ন দয়দঙ। ধিতীয় মতাদয় তথয উাত্ত ধফধবন্ন ফই ে, ধেওা, চানতার, ভযাকাধচন ইতযাধদ যথদও াংগ্র ওযা য় যমটা যফধতত দত 

াধতয মতাদরাঘনায় ফযফায ওযা য়। কদফলণা ওাচটি শুরুয ূদফত প্রস্তাধফত এরাওা ম্পদওত  ভযও ধাযণা ায়ায রদযয যভানুয উদচরায় প্রাও ম্ভাফয চধয ম্পন্ন ওযা য়। 

প্রস্তাধফত এরাওায প্রাথধভও যফইচ ভযা প্রস্তুধতয রদয ভাধযওল্পনাবুি এরাওায ভাস্টাযপ্ল্ান এফাং াংধিষ্ট যভৌচা ভযা াংগ্র ওযা য় এফাং GIS পটয়যায ফযফায ওদয যফইচ ভযা 

ততধয ওযা য়। প্রস্তুতওৃত যফইচ ভযা ধনদয় যভানুয উদচরায বূধভ ফযফাদযয ভযা আদডট ওযায আদক ধফধবন্ন ধাদ এরাওা ধযদতন ওযা দয়ধঙর। বূধভ ফযফায মাঘাই চধযদ 

প্রাপ্ত তথযাফরী GIS ধবধত্তও যফইচ ভযাদ ভধিত ওদয ফাস্তফায়ন ধযধস্থধত ধনরূদণয চনয বূধভ ফযফাদযয ধফদযভান অফস্থা এফাং ফাস্তফায়ন  অফাস্তফায়ন ধনদদত নাভূরও দুইটি আরাদা 

ভযা প্রস্তুত ওদয তাদত ফাস্তফায়ন ধঘে মথামথবাদফ ধনণতয় ওযা য়। অযধদদও, যভানুয উদচরা দযয অধধফাীদদয আথত-াভাধচও অফস্থায ধযফতত ন ধনরূদণয রদযয প্রশ্নাফধর 

চধযদয ভাধযদভ প্রাথধভও তথয াংগ্র ওযা য়। আথত-াভাধচও অফস্থায ধযফতত ন ধনদদত ওভূ যমভনোঃ ধযফাদযয ধযণ, আয়, ধযায স্তয, ফাড়ীয ধযণ, জ্বারাধনয উৎ, য়োঃধনষ্কান 

ফযফস্থা এফাং অনযানয ুদমাক ুধফধা ধনফতাধঘত ওদয প্রশ্নাফধর ততধয ওযা য়।  তথয ূদেয ধনবুত রতা মাঘাই ওযায চনয তথযপ্রদানওাযী াযাত্ওায যনয়া য়, যমঔাদন প্রধান তথযপ্রদানওাযীকণ 

ধঙদরন উদচরায যঘয়াযভযান, ধযও, যওাধয ওভতওতত া। এঙাড়া এওটি যপাওা গ্রু ধডওান (FGD) এয আদয়াচন ওযা য় ,মাদত যভানুয উদচরায িকও তথযগুদরা ায়া 

মায়। তদফ  দয চনফর  প্রদয়াচনীয় মন্ত্রাধত াংওদটয ভদধয কদফলণা ওামতটি স্বপ্ল্ ভদয় ম্পাদন ওযা দয়দঙ মায ওাযদণ কদফলাণায ঘূড়ান্ত পরাপদর ধওঙুটা ধফঘুযধত খটদত াদয।  

কদফলণা যথদও যদঔা মায় যম, ২০০১ ার যথদও ২০১১ াদরয ভদধয যভানুয উদচরা দয নকয ফৃধিয ায ধঙর ৫.৩৬%; যমঔাদন নকয এরাওাদত চনাংঔযায অাং ৭.৬২% 

যথদও ফৃধি যদয় ১২.২৯% দয়দঙ। ুতযাাং ২০০১-২০১১ মতন্ত দদও যভানুয উদচরাদত ধনাত্মও নকযায়দণয াদথ নকয ফৃধি খদটধঙর। 

যভানুয উদচরা দযয চনয ১৯৮৮াদর প্রস্তাধফত বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনায যভাট আয়তন ধঙর ৩০৭৮.৬৩ এওয। ফতত ভান বূধভ ফযফায ধফদিলণ ওদয যদঔা মায়, প্রস্তাধফত 

বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনা অনুমায়ী ফাস্তফাধয়ত বূধভয ধযভাণ ২৭২১.৮৯ এওয মা প্রস্তাধফত বূধভ ফযফাদযয প্রায় ৮৮.৪১% এফাং ফাওী ১১.৫৯% উন্নয়ন এঔন অফাস্তফাধয়ত যদয় যকদঙ। 

এঙাড়া ১৯৮৮ াদর যমঔাদন ওৃধল চধভ ফযতীত ফাস্তফায়দনয ায ১৬.৪৩% (দভাট প্রস্তাধফত বূধভয উয)।  
আফায মেতে নকযায়দনয পদর যফাীয আথত-াভাধচও অফস্থায যতভন ধযফতত ন াধধত য়ধন। ধযায ায এফাং য়োঃধনষ্কান ফযফস্থায যযদে ফযাও উন্নধত াধধত দর 

এঔদনা অধধওাাং ভানুল তাদদয চীধফওায চনয ওৃধলয উয ধনবত যীর এফাং তাদদয াধযফাধযও আদয়য ধযভাণ অধত াভানয। এঙাড়া চরাফিতা, যাস্তা-খাদটয অপ্রস্তা, অমতাপ্ত রযাম্প 

যাস্ট ইতযাধদ ওাযণগুদরা যফাীযা ধনওট নাকধযও ুধফধা প্রদাদন প্রধান অন্তযায়।  

ধফধবন্ন চধয, FGD এফাং স্থানীয় চনাধাযদণয াদথ আদরাঘনায প্রধযদত প্রস্তাধফত ভাধযওল্পনা মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন না য়ায যম ভস্ত ওাযণ ধঘধিত দয়দঙ তায ভদধয 

যভানুয উদচরা দযয চনয প্রণীত ভাধযওল্পনা াংধিষ্ট ভন্ত্রণারয় ওতৃত ও যকদচট না য়া, ভাধযওল্পনা ধফধবন্ন ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠাদনয ভদধয ধফতযণ না ওযা অনযতভ। এঙাড়া 

ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠান  চনাধাযদণয ভদধয ভিয়ীনতা ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয অন্তযায় ধদদফ ওাচ ওদযদঙ।  

কদফলণায পরাপদরয যপ্রধযদত ফরা মায় যম, ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয যযদে ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠাদনয দয চনফর ভৃি এওটি াঔা থাওা এওান্ত প্রদয়াচন। এঙাড়া স্থানীয় 

যওায ধনয়ন্ত্রণাধীন প্রধতষ্ঠানগুদরাদও ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয প্রদয়াচনীয়তা ম্পদওত  অফকত ওদয তাদদযদও উৎাধত ওযা উধঘত মাদত তাযা ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয যভতা 

অচত ন ওদয। আয এদযদে নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয াংধিষ্ঠ প্রধতষ্ঠানদও প্রধযণ প্রদান ওদয ায়ও বূধভওা ারন ওযদত াদয। এদত স্থানীয় যওায প্রধতষ্ঠানগুদরা ভাধযওল্পনা 

ফাস্তফায়দন অদনও যফধ তৎয দফ। 

এঙাড়া আথত-াভাধচও উন্নধত াধদনয চনয উদচরা দযয ওৃধলধবধত্তও উন্নয়ন ওযা দযওায। তাঙাড়া, ধনদচদদয ভদধয ওৃধলধবধত্তও ধভধত ওদয, ওৃধলয উন্নয়দন ওাচ ওযা 

দযওায। যমদতু, অনযানয পদরয ভদধয এই এরাওায ান যদফযাী ধফঔযাত, যদতু াদনয উন্নয়ন ফাড়াদনায চনয যওাযদও দদয ধনদত দফ। ধফকত, ওদয়ও ফঙদয াদনয ঘন 

যযাদকয ওাযদন এই এরাওায ান উৎাদন ফযাত দি। যচনয, ান কদফলণা যওন্দ্র ওযায ভাধযদভ াদনয নতুন চাত উিাফন  ানদও যযাকভুি ওযা যমদত াদয।  

তাঙাড়া আধয দদও প্রণীত যভানুয উদচরায ভাষ্টায প্ল্যাদনয যভয়াদ ইধতভদধযই উত্তীণত দয়দঙ। স্থানীয় াধাযণ চনকণ, যাচনীধতধফদ, ধফধবন্ন যাচীফী এফাং স্থানীয় ধফধবন্ন 

যওাযী  যফযওাযী প্রধতষ্ঠাদনয ধফধবন্ন ওভতওতত া, উদচরা ধযলদ, যৌযবা এফাং ইউধনয়ন ধযলদদয মথাক্রদভ যঘয়াযভযান, যভয়য এফাং ওাউধন্পরযফৃদেয ঘাধদা যভাতাদফও যভানুয 

উদচরায যম ভযা গুদরা ধঘধিত ওযা দয়দঙ যগুদরায ফাস্তফম্মত ভাধাদনয ভধযদভ এফাং নতুন ভাধযওল্পনা প্রনয়দনয ভাধযদভ উদচরায াধফতও অফস্থায উন্নয়ন খটাদনা ম্ভফ। 



(iii) 

 

 

 

গজফলণো টীভ 

ক) তত্ত্বোফধোজনেঃ 

১। চনাফ যভাোঃ আবু্দয যভান ঔান, ধধনয়য প্ল্যানায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ।  

২। চনাফ যভাোঃ আবু্দর য়াাফ, ওাযী প্ল্যানায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ। 

 

খ) প্রবতজফদন প্রণয়জনেঃ 

 ১। চনাফ যভাোঃ আবু্দয যভান ঔান, ধধনয়য প্ল্যানায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ।  
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গ) জমোবগতোয়েঃ 

১। চনাফ যভাোঃ পঔরুর ইরাভ, প্ল্যানায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ। 

২। নাধয উধিন ঔান, কদফলণা ওাযী, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ। 
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৪। যভাোঃ রুদফর যাদন, াদবত য়ায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ। 

৫। চনাফ যভাোঃ ভাফুফ যাদন, যযঔাওায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ। 

৬। চনাফ যভাোঃ যভচান আরী, যযঔাওায, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ। 

৮। যভাোঃ নাধদুর ইরাভ, ধফইউআযধ, যাচাী প্রদওৌর  প্রমুধি ধফশ্বধফদযারয়। 

৯। যভাোঃ ারভান যযচা, ধফইউআযধ, যাচাী প্রদওৌর  প্রমুধি ধফশ্বধফদযারয়। 

১০। যভাোঃ যতাপাজ্জর যাদন, ধফইউআযধ, াফনা ধফজ্ঞান  প্রমুধি ধফশ্বধফদযারয়। 

১১। াধদয়া আপধযন, ধফইউআযধ, াফনা ধফজ্ঞান  প্রমুধি ধফশ্বধফদযারয়। 
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অধযোয় ০১: প্রোক আজরোচনো 

১.১ বুবভকোেঃ 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয নকয ধযওল্পনায এওটি যওন্দ্রীয় প্রধতষ্ঠান। ১৯৬৫ াদর এই দপ্তযটি তৎওারীন কণূতত   নকয উন্নয়ন ভন্ত্রণারদয়য অধীদন আত্মপ্রওা 

ওদয। যদদয াধফতও নকয ধযওল্পনায় যওাযদও যাভত প্রদান ওযায চনয ভূরত এই প্রধতষ্ঠানটিয ৃধষ্ট য়। কাইড রাইন ধদদফ যওন্দ্রীয়, আঞ্চধরও এফাং স্থানীয় মতাদয় 

যদদয নকয  অঞ্চরভূদয ভাধযওল্পনা প্রণয়ন ওযা এই প্রধতষ্ঠানটিয ওামতাফরীয অনযতভ এওটি। আধুধনও ধফদশ্বয উন্নত যদগুদরাদত নকয ফযফস্থানা তাদদয চাতীয় 

অথতনীধতদত ধফদল প্রবাফদওয বূধভওা ারন ওদয। এঔাদন নকযায়ন ফযফস্থা যটওই উন্নয়দনয ভূর ঘাধফওািক ধাদফ ওাচ ওযায় ফযফা ফাধনচয, ঘাকুযী, ফাস্থান, যমাকাদমাক 

ফযফস্থা ইতযাধদ অতযন্ত ুধযওধল্পতবাদফ াচাদনা য় মাদত এফ নকয ফা য তাদদয উন্নয়দনয ভূর ঘাধরওাধি ফা প্রবাফও ধাদফ অফদান যাঔদত াদয। পদর যফ 

যদদয ভানুদলয চীফনমাোয ভান উন্নয়দন মদথষ্ট ূণততা াদি। অনযধদদও উন্নয়নীর ফা অনুন্নত যদগুদরাদত নকয কদড় উঠদঙ অদনওটা অধযওধল্পতবাদফ। অধযওধল্পত 

নকয ফযফস্থানা আভাদদয চীফন মাোয ভান উন্নয়দন ঋণাত্মও বূধভওা ারন ওযদঙ। এ ওাযদণ ধযওধল্পত নকযায়দনয প্রদয়াচনীয়তা আদযা যফী।  

যভাটাভুটি এওটি যুদ্র যবৌদকাধরও এরাওায় ধফার এও চনদকাষ্ঠী ম্পন্ন যদ ফাাংরাদদ। ওৃধল প্রধান এ যদদয যভাট চনাংঔযায তওযা ২৮ বাক নকযফাী 

দর চাতীয় উৎাদদন এয বূধভওা তওযা ৬০ বাদকয যফী। যদদয যভাট নকয চনাংঔযা াদড় ঘায যওাটি এফাং এয ফৃধিয ায ২.৫% । যদদ যভাট ৫৩২ টি নকয 

যওদন্দ্রয যভাট আয়তন ১১২৫৮ ফকত ধও ধভ মা যদদয যভাট আয়তদনয ৭.৬৬%(তানধবয, ২০০৬)। যগ্রা যডাদভধস্টও যপ্রাডাদেয াদথ নকযীওযদণয ইধতফাঘও -ম্পওত  

যদয়দঙ। ফাাংরাদদ হুয যেদয ধচধডধয অফদান অদনও উন্নয়নীর যদদয ভত গ্রাভীণ যেদযয তুরনায়  অদনও যফধ। প্রধতফঙয ফাাংরাদদদ ধচধডধয ায ফাড়দঙ 

এফাং তা াভাধচও-াাংসৃ্কধতও এফাং যদদয যাচননধতও উন্নয়দন ভান বূধভওা ারন ওযদঙ। স্বাধীনতায ভধয যথদও হুদয নকযায়দনয কড় াদযয ধযভাণ ৫% (ধফশ্বফযাাংও 

২০১২) এফাং হুদয চনাংঔযায তাাং ধিগুণ দয়দঙ মা ১৫%, ১৯৭৪ যথদও ২৮.৪% ২০১১ াদর (ধফধফএ, ২০১১)। ঢাওা দযয নকযায়দনয ায ঔুফ দ্রুত মা 

নাকধযওদদয যভৌধরও অধধওায হ্রাদ ধফধবন্ন ভযা ৃধষ্ট ওযদঙ। 

ফাাংরাদদ ধফদশ্বয খনফধতূণত  যদগুদরায অনযতভ। এ যদদয অধযওধল্পত নকযায়দনয ায  অধযওধল্পত উন্নয়দনয ভাো স্বাবাধফও চীফন মাোয ভান 

ত্বযাধিত ওযায ধযফদতত  যবাকাধন্তয ওাযন দয় দাধড়দয়দঙ। ধওন্তু তাযয আভাদদয যদদ অধত দ্রুত নকযায়ন দি। এই ধাযা অফযাত থাওদর আকাভীদত যঙাট-ফড় 

অদনও য অধনয়ধন্ত্রত উন্নয়দনয ওাযদণ ফাদমাকযতা াযাদফ। যদদয অথতননধতও উন্নয়দন নকযভূদয এওটি উদেঔদমাকয বূধভওা থাওা দত্ত্ব অওামতওয নকয ফযফস্থানা 

 অধযওধল্পত যবৌত অফওাঠাদভা উন্নয়দনয ওাযদণ নকযায়ন আভাদদয চনয অায ম্ভাফনায যযে না দয় ফযাং মতায়ক্রদভ আভাদদয চীফনদও ভযায আফদতত  ধনধতত 

ওযদঙ। ফাধাগ্রস্ত দি যদদয াভগ্রীও অথতনীধত এফাং ুলভ উন্নয়ন। এঔনই এয যা যটদন না ধযদত াযদর যঙাট ফা ভাছাযী যওান য এভনধও গ্রাভ এয যথদও ধনস্তায 

াদফ না (ধফআইধ, ২০১৩)। 

এ ধযদনয অধযওধল্পত নকযায়ন  উন্নয়দনয পদর যদদয ীধভত ওৃধল চধভয ধযভাণ ধদন ধদন াংকুধঘত দয় মাদি, াধাযণ ওৃলও তা য নাড়ী ত্তায াদথ 

তদপ্রাতবাদফ কা থা ওৃধল ওাচ যথদও দয ধকদয় তায ধযফদতত  য এরাওায় ভাইদগ্রট ওযদঙ তা য চীধফওায তাধকদদ। পদর য এরাওায চনাংঔযা ধদন ধদন ফাড়দঙ, 

াদথ াদথ ঔাদয ধনযাত্তা ভাযাত্মও হুভধওয মু্মঔীন দি। অধনয়ধন্ত্রত চনধফদফাযণ  তাদদয মাফতীয় ধযদফা ধনধিতওযদণয তাধকদদ নকযফাীয চীফদন ফহুভাধেও 

ভযায ৃধষ্ট দি। ওৃধল চধভ হ্রা, ফাদচদট ওৃধল ঔাদত অপ্রতুর ফযাি, জ্বারাধন যতর  াদযয ভূরয ফৃধি, েী এরাওায় ধফদুযৎ যফযাদয খাটধত এফাং চরফায়ু উষ্ণতায 

পদর আকাভী ফঙযগুদরাদত ফাাংরাদদদয ঔাদয উৎাদন ফঙদয প্রায় ৪ তাাং াদয হ্রা যদত াদয, মায ধওঙু পরাপর ইধতভদধযই যদঔা মাদি (ধনতাই, ২০১২)। 

আধয দদও নকয উন্নয়ন অধধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন যদদয ৫০টি যচরা  ৩৯২টি উদচরা দযয বূধভ ফযফায ধযওল্পনা প্রণয়ন ওযা য়। ধওন্তু 

ফাস্তফায়দনয চনয উমুি যরাওফর এফাং াংধিষ্ট ওর ভদরয দঘতনতা না থাওায ওাযদণ এফ যচরা-উদচরা দযয ধযওল্পনা মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন ওযা মায়ধন। 

(ভাভুদ ,২০১৬)। 

২০২০ াদর ফাাংরাদদদয তওযা ৫০ বাক অথতাৎ ৮.৫ যওাটি যরাও নকদয ফা ওযদফ এফাং ২০৫০ াদর যদদয ১০০% অথতাৎ ২৭ যওাটি যরাও নকদয ফফা ওযদফ। 

তঔনওায ফাাংরাদদ দফ নকযীয় ফাাংরাদদ। তাই আভাদদযদও ঔাদয ধনযাত্তায চনয ওৃধলদও নকয ধযওল্পনায় অন্তবুত ি ওদয নকযফাীয চনয প্রদয়াচনীয় ঔাদযদ্রফয নকয 

 তায আদাদ উৎাদদনয ফযফস্থা ওযদত দফ । এচনয গ্রাভীণ ওৃধলয দে দে নকযীয় ওৃধল ফযফস্থা কদড় যতারায ফযাাদয যাচননধতও ধিান্ত গ্রণ ওযদত দফ 

(ধনতাই, ২০১২)। 

১.২ উজেরো বযবচবত: 

১.২.১ মবৌগবরক অফস্থোন  আয়তনেঃ  

যভানুয উদচরা যাচাীয উত্তদয ২৪.৫৬৩৯° উত্তয অযাাং এফাং  ৮৮.৬৫০০° ুফত দ্রাধখভাাংদয ভদধয অফধস্থত । এটি যাচাী  যড যওায়াটত ায যথদও 

২৫ ধও.ধভ. দূদয ১৬২.৬৫ ফকত ধও.ধভ. এরাওা চুদড় ধফসৃ্তত । এয উত্তদয  যাচাী যচরায তাদনায উদচরা এফাং নকা  যচরায ভাো উদচরা ,ূদফত ফাকভাযা উদচরা, 

দধযদন ফা এফাং দুকতাুয উদচরা, ধিদভ তাদনায উদচরা িাযা ধযদফধষ্টত (ফাাংরাধধডয়া, ফাাংরাদদ চাতীয় জ্ঞানদওাল; ঔণ্ড ১১) । 
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১.২.২ েবূবভেঃ 

যভানুয ১৯১৭ াদর অযাধদভন  প্রচায াধন্ত যযাওদল্প থানা (Police Station) ধদদফ প্রধতষ্ঠা রাব ওদয । যফতীদত যাচস্ব আদায় ওামতক্রভ াদত 

যনয়া দর থানা মতাদয় উন্নয়ন ওাচ শুরু য় ১৯৬২ াদর Basic Democracy প্রঘরদনয য। এ ভয় াদওত র অধপায  (উন্নয়ন) এয যনতৃদত এ উন্নয়ন ওামতক্রভ শুরু 

য় । থানা মতাদয় প্রধযণ প্রদান  ুলভ উন্নয়ন ধনধিত ওযায চনয টি টি ধড ধ (থানা  প্রধযন  উন্নয়ন যওন্দ্র )  স্থান ওযা য় । যফতীদত প্রাধনও ধাযাফাধওতায় 

এ থানা ২৪/০৩/১৯৮৩ ধরোঃ তাধযদঔ উদচরায় উন্নীত য় । এ ভয় যভানুয নাভও এওটি যভৌচায নাভ যথদওই এই উদচরায নাভ ওযণ ওযা দয়ধঙর  (ঞ্চফাধলতও 

ধযওল্পনা, তথয  ফাদচট ফই; ২০১৬) । 

১.২.৩ ইউবনয়ন  মৌযবোেঃ   

 যভানুয উদচরা ১টি যৌযবা  যভাট ৬ টি ইউধনয়ন ভিদয় কিকত । ইউধনয়ন ধযলদ গুদরা র যায় খাটি, খাধগ্রাভ, যভৌকাধঙ, চাানাফাদ, 

ফাওধভইর, ধুযইর।  যওযাট যৌযবা, মায আফস্থান যাচাী যচরা য দত ২৯ ধওোঃ ধভোঃ উত্তয ধদদও যাচাী নকা  ভাড়দওয াদত যভানুয, উদচরা 

যওয যভাচায় নাভ ওযণ যথদও ফুছা মায় এটি এওভাে াট "যওযাট" এয নাভ াট যওধন্দ্রও যৌযবা।ইা কত ২০০২ াদরয ২২য ধডদম্বয "ক" যেনীয যৌযবা 

নাদভ মাো শুরু ওদয। ফতত ভাদন "ঔ" যেনীদত উন্নীত দয়দঙ। মধদ প্রাও িাযা যৌযওামত ধযঘারনা য় ধওন্তু তাযদয দুই দুইটি ধনফতাধঘত ফতত ভান প্রধতধনধধ িাযা ৩২ চন 

ওভতঘাযী ধনদয় যৌযওামত ধযঘারনা ওযা দঘঙ। ফতত ভাদন এই যৌযবা উন্নয়নীর (ঞ্চফাধলতও ধযওল্পনা, তথয  ফাদচট ফই; ২০১৬) । 

১.২.৪ েনংখযোেঃ   

 আদভশুভাযী (২০১১) অনুমায়ী যভানুয উদচরায যভাট চনাংঔযা ১,৭০,০২১ চন। ুরুল ৮৫,২৩৬ চন  (৫০.১৩%)  ভধরা ৮৪,৭৮৫ 

চন (৪৯.৮৭%) । চনাংঔযায খনত্ব ১০৪৫ প্রধত ফকত ধও. ধভ.। আদভশুভাযী (২০১১) অনুমায়ী যভানুয উদচরায দ ফঙদযয (২০০১-২০১১) চনাংঔযা ফৃধিয ায 

১১.২০% এফাং কড় ফাধলতও ফৃধিয ায ১.০৫% । আদভশুভাযী (২০১১) অনুমায়ী যভানুয উদচরা দযয নকযায়ন এরাওায যভাট আয়তন প্রায় ৯.২৫ ফকত ধওধভোঃ  ফা প্রায় 

২২৮৬ এওয এফাং যভাট চনাংঔযা ১৯৬৪৫। 

 ুতযাাং নকয এরাওায় চনাংঔযায খনত্ব প্রধত ফকত ধওদরাধভটাদয ২১২৪। কত অধত তাব্দীয চনাংঔযা ফৃধিয াযগুধর এফাং যভানুয উদচরায চনাংঔযা 

ধফলয়ও তথযাধদ ক্রভািদয় ঙও ১.১  ঙও ১.২ এ যদঔাদনা র। উদচরা দযয ২০১১ াদরয চনাংঔযা ফযতীত অনযানয াদরয চনাংঔযায ধযভাণ আদভশুভাযী 

ধযদাদটত  উদেঔ না থাওায় যগুদরা াযণীদত উদেঔ ওযা মায়ধন। 

যটধফর ১.১- যভানুয উদচরায অধত তাব্দীয চনাংঔযা ফৃধিয ায 

দও চনাংঔযা ধযভাণ ফৃধিয ায (%) 

১৯৫১-১৯৬১ --- ২১.২ 

১৯৬১-১৯৭৪ --- ৫৪.৯ 

১৯৭৪-১৯৮১ --- ২৫.৭ 

১৯৮১-১৯৯১ --- ২৫.৭ 

১৯৯১-২০০১ ১৫২, ৮৯৬ ২১.০ 

২০০১-২০১১ ১৫৯, ৮০৬ ১১.২ 

উৎোঃ চনাংঔযা  কৃায়ন আদভশুভাধয ধযদাটত  ২০১১, ফাাংরাদদ ধযাংঔযান ফুযদযা ।     

যটধফর ১.২ এও নচদয যভানুয উদচরা ধযধঘধত 

উদচরা  

ার আয়তন 

( ফকত ধও 

ধভ) 

যৌযবা ইউধনয়ন ধযফাদযয াংঔযা চনাংঔযা  ফাধলতও 

চনাংঔযা 

ফৃধিয ায 

(%) 

খনত্ব 

( প্রধত 

ফকত ধও 

ধভ )  

নকযায়দনয 

ায 

(%) 

ধযায 

ায 

(%) 

 

য  গ্রাভ  য গ্রাভ 

২০০১  ১৬২.৬৫ ১  ৬  ২৬৩২ ৩৩০৬৮ ১১৬৫৮ ১৪১২৩৮ ১.৯২ ৯৪০ ৭.৬২ ৪৫.৪ 

২০১১ ১৬২.৬৫ ১  ৬ ৫০৯১ ৩৬২১৩ ১৯৬৪৫ ১৪০১৬১ ১.০৫ ১০৪৫ ১৭.৫৬ ৫১.৩ 

উদচরা য 

আয়তন (ফকত ধও ধভ) যভৌচা চনাংঔযা খনত্ব ( প্রধত ফকত ধও ধভ ) 

৯.২৫ ১০  ১৯৬৪৫ ২১২৪ 

উৎোঃ আদভশুভাধয ধযদাটত  ২০১১, ফাাংরাদদ ধযাংঔযান ফুযদযা; চনাংঔযা  কৃায়ন আদভশুভাধয ধযদাটত  ২০১১, ফাাংরাদদ ধযাংঔযান ফুযদযা     
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১.২.৫ নদী  খোরেঃ  

 এই উদচরায দধযণ-ূফত ীভানা ফযাফয াংওীণত ফাযনই নদী প্রফাধত । উদচরায প্রায় ভধয ধদদয়  ূফতধিভ ফযাফয ঔার যদয়দঙ । ধিভ ীভানা ফযাফয 

ধফ নদী উত্তয যথদও দধযদণ প্রফাধত । এই নদীয দে উদচরায যফ ওদয়ওটি যঙাট যঙাট ঔাদরয াংদমাক যদয়দঙ । চরফায়ুয ধযফতত দনয পদর ফতত ভাদন শুষ্ক যভৌুদভ 

অধধওাাং নদী  ঔাদর াধন প্রফা না থাওায় উি নদীফয পরী চধভদত রূান্তধযত দয়দঙ  (তথয ধযওল্পনা  ফাদচট, যভানুয; ২০১৬) ।  

১.২.৬ ঐবতযেঃ 

 উদচরায ঐধতয ফরদত প্রধানত ান ঘাদলয ওথা ঘদর আদ । এই উদচরায় প্রঘুয ধযভাণ াদনয ঘাল য় এফাং অদনও ধদন ধদয ওৃলওযা ঘাল ওদয 

আদঙ । এই উদচরায অনযতভ প্রধান অথতওযী পর দি ান । এঔাদন উৎাধদত ান যদদয ধফধবন্ন প্রাদন্ত ঘদর মাই । ধভঠা ান য়ায় এঔাদনয াদনয প্রঘুয ঘাধদা 

আদঙ াযা যদদ (ধযলদ, ২০১৬) ।  

১.২.৭ ফযফো ফোবণেযেঃ 

যভানুয উদচরায প্রধান ফাধণচয ভূরত ধভধষ্ট ান। এঔানওায ধল্প  ওরওাযঔানায ভদধয আদঙ চুট ধভর, যওাল্ড যস্টাযচ ,ফযপওর ইদটয বা টা , ভাদঙয 

যানা যপাটাদনা যাঘাধয, আটাওর, ‘ধভর , দয়ধল্ডাং ওাযঔানা ইতযাধদ। ধল্প ওাযঔানা গুদরা ওৃধল ধবধত্তও , তদফ এঔানওায যমাকাদমাক ফযাফস্থায উন্নয়দনয ভাধযদভ ফযাফা 

ফাধণদচযয প্রায খটাদনায ম্ভাফনা যদয়দঙ (ধযলদ, ২০১৬)।  

১.২.৮ ধভয  ংসৃ্কবতেঃ  

এই উদচরায অধধওাাং ভানুল ভুরভান । যভাট চনাংঔযায ভদধয ভুরভান ১,৬৪,৭৯৭ চন, ধেু ৪,৩১৪ চন,ঔৃস্টান ৩৩৪ চন, যফৌি ০ চন  এফাং অনযানয আধদফাী 

৫৭৬ চন । এঔাদন ধফধবন্ন ভয় ধফধবন্ন ধযদনয উৎফ য় (উদচরা দয়ফ যাটত ার, যভানুয)। 

১.২.৯  প্রখযোত ফযবিত্ব: 

যভানুয প্রঔযাত ফযধিদদয ভদধয অনযতভ দিন শ্রী যাঔার ঘন্দ্র দা। শ্রী যাঔার ঘন্দ্র দাদয চন্ ৩১-০৩-১৯৩২ াদর এফাং ভৃতুয ২০০৩ াদরয ২৩ য 

এধপ্রর। শ্রী যাঔার ঘন্দ্র দা ধঙদরন ভুধিমুদিয অনযতভ াংকঠও। যায় ধঙদরন এওচন ধযও। অাম্প্রদাধয়ও ভাচওভী এফাং ধনদফধদত প্রান ধযও। ধযায আদরায় 

উদ্ভাধত ওদযদঙন অদনদওয চীফন। কদড় তুদরদঙন ফহু আদরাধওত ভানুল (ফাাংরাধধডয়া, ফাাংরাদদ চাতীয় জ্ঞানদওাল; ঔণ্ড ১১) ।  

১.২.১০ খোদয য  অনযোনয পরেঃ 

যাচাীয অথতনীধত ওৃধলয উয ধনবত যীর। যভানুয উদচরায প্রধান ঔাদযয র ধান,কভ,াট,আঔ ,রুদ, ততর ফীচ , ধয়াচ ,আদা, আরু  ান ।এই 
এরাওায ান াযা যদদ ধফঔযাত। এই উদচরায ভূর অথতওযী পর ান। ২০১৫ াদর, এঔাদন যভাট ৮৫০ যেয চধভদত ১৪৩০০ টি ফযচ আদঙ মায যেয প্রধত পরন 

১৬ যভট্রিও টন এফাং যভাট উৎাদন ১৩৬০০ যভট্রিও টন। উদচরায ধিতীয় অথতওযী পর আরু। কত অথত ফঙদয যভানুয উদচরায যভাট ৬৯৯০ যেয চধভদত আরুয 

আফাদ দয়ধঙর। ধফকত ফঙদয আরুয ফধধতত ভূরয  ভচুদওযণ ুধফধা ফৃধি ায়ায় ওৃলওদদয ভাদছ আরু ঘাদলয আগ্র ফৃধি যদয়দঙ।   প্রধান পর ভূদয ভদধয আদঙ 

আভ, ওা ঠার, ওরা, ধরঘু, ওাদরা চাভ, নাযদওর , াভ, ফড়ই ,যয়াযা , য দ।   আভ, ওা ঠার এই এরাওায় বার উৎাধদত পর গুদরায ভদধয অনযতভ। 

১.২.১১  প্রোকৃবতক ম্পদ:  

এ উদচরায় উদেঔযদমাকয যওান প্রাওৃধতও ম্পদ যনই। তাই এ উদচরায াংগ্রদ যওান প্রাওৃধতও ম্পদদয তাধরওা  যনই।ঐধতযবাদফই এই উদচরায 

ভূর ম্পদদয ভদধয ান অনযতভ । এই এরাওায় উৎাধদত ান ধভঠা ান নাদভ ধযধঘত। তাঙাড়া, এই এরাওায়-ফাযনই-নাদভ নদী আদঙ যমঔাদন াযা ফঙয াধন থাদও 

এফাং এটি এরাওায ভৎযচীফী ম্প্রদায়  অনযানয দধযদ্র যেণীয চীধফওায যযে। এই নদীদত এঔানওায ভৎযচীফী ধভধত  ধফধবন্ন দধযদ্র যেণীয যরাওচন ভৎয আযণ 

ওদয চীধফওা ধনফতা ওদয থাদও (ধযলদ, ২০১৬) ।  
১.২.১২  মমোগোজমোগ ফযফস্থোেঃ 

ঢাওা-যাচাী ধফবাকীয় য যথদও ড়ও দথ ভাে ২৫ ধওদরাধভটায উত্তয ধদদও যভানুয উদচরা ধযলদ। এঔাদন যমাকাদমাদকয অনযতভ ফান র ফা, ধএনধচ, 

ধভশুও, যটমু্প  স্থানীয় বুটবুটি ইতযাধদ। উদচরায যভাট আয়তদনয প্রায় ৪০ তাাং এরাওাদও ওাংধক্রদটয ড়ও ধতর আওাদয আফি ওদয যযদঔদঙ। এই উদচরায 

যমাকাদমাক ফযফস্থা যফ উন্নত। উদচরায াদথ ফ ওয়টি ইউধনয়ন  উদচরায াওা ড়ও আদঙ।  

১.৩ গজফলণো েবূবভেঃ 

উন্নয়নীর যদ য়ায় ফাাংরাদদদ নকযায়দনয ায ফৃধি াদি । যই াদথ ফাড়দঙ যগুদরাদত চনাংঔযায ঘা । এ ঘযাদরঞ্জ যভাওাদফরায চনয 

ধফধবন্ন ভয় ধযওধল্পত নকযায়দনয রদযয ভাস্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন ওযা দর তা ুদযাুধয ফাস্তফাধয়ত য়ধন । উদাযণস্বরূ, ১৯৫৯ াদর ঢাওা, ১৯৬১ াদর ঘট্টগ্রাভ, ১৯৬৬ 

াদর ঔুরনা এফাং ১৯৮৪ াদর যচাী দযয চনয যম ২০ ফঙয যভয়াদী ভাস্টাযপ্ল্যান ততধয ওযা দয়ধঙর য অনুমায়ী াংধিষ্ট যগুদরায অফওাঠাদভা, আফাধও এরাওা 

এফাং ফাধণধচযও এরাওায উন্নয়ন াভধগ্রওবাদফ ফাস্তফাধয়ত য়ধন । এঙাড়া, আধয দদও উন্নয়ন দমাকী প্রধতষ্ঠান UNHCR এয ায়তায় নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয যদদয 

৫০টি যচরা এফাং ৩৯২টি উদচরা দযয চনয বূধভ ফযফায ভাস্টায প্ল্যান প্রণয়ন ওযদর যরাওফর াংওদটয ওাযণ তা আয ফাস্তফায়ন ম্ভফয য়ধন । পর্রুতধতদত 



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ৬  

াংধিষ্ট যগুদরাদত ধযওধল্পত নকযায়দনয ধফসৃ্তধত খদটধন । যান্তদয, যগুদরাদত ধদন ধদন চনাংঔযা ফৃধি াদি । ধযওধল্পত নকাযয়ন না খটায় এই চনকদণয 

চীফনমাোয ভান ধদন ধদন ধনম্নভুঔী দি । এভতাফস্তায়, যদদয উন্নয়দনয চনয এফাং যফাীদদয ধনওট নকযায়দণয ুধফধাভূ যৌদঙ যদয়ায রদযয যঙাট  ভাছাধয 

যগুদরাদও ধযওধল্পতবাদফ কদড় যতারা এওান্ত প্রদয়াচন দয় দাধড়দয়দঙ । তাঙাড়া আধয দদওয ভাস্টাযপ্ল্যানগুদরায যভয়াদ উত্তীণত য়ায় ফতত ভান যপ্রযাট 

ধফদফঘনায় চরুধয ধবধত্তদত ওর যচরা, উদচরা  যৌযবাগুদরায চনয ভাস্টাযপ্ল্যান নফায়ন ওযা প্রদয়াচন ।  

এই যপ্রযাট ধফদফঘনায় যযদঔ, নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ যদদয উত্তযাঞ্চদরয উদচরা যগুদরায নকযায়দনয যপ্রযাদট নকয 

ধযওল্পনায াদথ াভঞ্জযতা অনুধাফদনয রদযয যাচাী ভানকয াংরগ্ন যভানুয উদচরায উয এওটি কদফলণা ওামতক্রভ াদত যনয় । এই কদফলণায় ভূরত যভানুয 

উদচরা দযয আথত-াভাধচও অফস্থা  বূধভ ফযফাদযয ধযফতত ন যদঔাদনা দয়দঙ । বূধভ ফযফাদযয ধযফতত ন ধনণতদয়য রদযয যভানুয উদচরা দযয ফতত ভান বূধভ 

ফযফাদযয াদথ ১৯৮৮ াদর নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয ওতৃত ও প্রণয়নওৃত বূধভ ফযফায ভাস্টাযপ্ল্যাদনয তুরনা ওযা দয়দঙ । ুতযাাং এই কদফলণায় প্রাপ্ত পরাপর যফতীদত 

যভানুয উদচরা দযয বূধভ ফযফায ভাস্টাযপ্ল্যান ততধযদত ায়ও বূধভওা ারন ওযদফ ফদর আা ওযা মায় ।  

১.৪ গজফলণোয মমৌবিকতোেঃ 

অধযওধল্পত নকযায়দনয পদর নাকধযও ুধফধা ফাধাগ্রস্ত আদঙ । ওভদফধ ফ যেণীয ভানুল তথা ধশুয ূণত ধফওাদ নানাধফধ ভযা ৃধষ্ট ওযদঙ । পদর নকদয 

মানচট, চরাফিতা প্রবৃধত ধদন ধদন ফৃধি াদি । পদর নকয ফাী ধঘত্ত ধফদনাদদনয ুদমাক াযাদি, যঔরায ভাঠ াধযদয় মাদি এফাং ফাধাগ্রস্থ দি বধফলযৎ প্রচদন্য াধফতও 

ধফওা । অধযওধল্পত নকযায়দনয পদর নাকধযও ুধফধা, াভাধচও ধনযাত্তা, ধফদনাদন ুধফধায চনয প্রদয়াচনীয় উনু্ি স্থান াংকুধঘত দয় ড়ায় ভানুল ফযাধি যওধন্দ্রও 

চীফন মাদন অবযস্ত দয় দড়দঙ। াযা যদদয ভধিত ধযওল্পনা না ওদয শুধুভাে ফড় য যওধন্দ্রও ধযওল্পনা ওযদর যঔাদন অথতননধতও ফযাফস্থা তথা নাকধযও ুধফধা 

মতাপ্ত য়ায় যদদয অাংঔয ভানুল তাদদয চীফন-চীধফওা, ওভতাংস্থান, ধযা, ধঘধওৎা যফা  নানাধফধ ওাযদণ নকদয স্থায়ী  অস্থায়ী ধবধত্তদত ফফা শুরু ওযদঙ 

।এদত-ওদয-নকদয প্রধতধনয়ত অধধফাী ফাড়দঙ । িকও ধযওল্পনায অবাদফ অদনও ওৃধল চধভয অফযফায দি পদর ঔাদয ধনযাত্তায় ফযাও ভযা ৃধষ্ট ওযদঙ । 
এভতাফস্থায় ওৃধল চধভ ুযযা, ঔাদয ধনযাত্তা ধনধিতওযণ চরফায়ু ধযফতত দনয যধতওয প্রবাফ যথদও যযা ওযায চনয ওৃধল চধভদও ভিয় ওদয ভগ্র উদচরায চনয 

প্রদয়াচনীয় ফযাফস্থা গ্রদনয ধনধভদত্ত ১৯৮৮ াদর প্রণীত ভাধযওল্পনায় নকদযয ভানুদলয যভৌধরও ুধফধা ধনধিতওযদণ ‚ নকযায়ন  আথতাভাধচও উন্নয়ন ধফলয়ও এওটি 

কদফলণা, যপ্রধযতোঃ যভানুয উদচরা, যাচাী যচরা‛ ওাচ ম্পন্ন ওযায প্রদয়াচনীয়তা যদঔা ধদদয়দঙ । য যপ্রধযদত যাচাী যচরায যভানুয উদচরায ফতত ভান 

উন্নয়ন  ধযওল্পনাভূদও ভিয় ওদয এ কদফলণা ওামতক্রভটি ধযঘারনায উদদযাক যনয়া দয়দঙ ।   

১.৫ ভূর রেযেঃ     

যভানুয উদচরায আথত াভাধচও অফস্থা  বূধভ ফযফায ধযফতত দন ধফধবন্ন ধফলদয় আদরাঘনা ওযা। 

১.৬ বনবদয ষ্ট উজেযেঃ   

 যভানুয উদচরায ফতত ভান আথত াভাধচও অফস্থা ম্পদওত  চানা।  

 উদচরায বুধভ ফযফায ভাস্টাযপ্ল্যান অনুমায়ী দয়দঙ ধওনা তা ুনোঃধনযীযণ ওযা এফাং ফতত ভান বূধভ ফযফাদযয ভযা ততধয ওযা।  

১.৭ ীভোফদ্ধতোেঃ   

 ভদয়য ল্পতায ওাযদণ ভাঠ মতাদয়য ওাচ তাড়াতাধড় ম্পন্ন ওযদত দয়দঙ।  

 দয চনফর  মতাপ্ত ফাদচদটয অবাফ ধঙর। 
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ম্যা ১: মভানপুয উজেরায ভানচিত্র 

অধযোয় ০২: োবতয ময োজরোচনো 

কদফলণায ধফলয়ফস্তুয াদথ প্রতযয  দযাযবাদফ চধড়ত ধফধবন্ন কদফলণাে, ফই, চানতার, াভধয়ওী ইতযাধদদত যভানুয ম্পধওত ত যম ফ তথয উাত্ত 

ায়া যকদঙ, এই কদফলণা প্রধতদফদন প্রণয়দনয যযদে তা ফযফায ওযায যঘষ্টা ওযা দয়দঙ । াাাধ ফযফহৃত দয়দঙ অধরধঔত তথযাফরী মা চধযওারীন ভদয় স্থানীয় 

চনাধাযদণয ওাঙ যথদও াংকৃীত দয়দঙ । 

আধয দদও ফ বূধভ ফযফায ধযওল্পনাগুদরা যম ভৎ উদদযাক ধনদয় প্রণীত দয়ধঙর তা মথামথবাদফ ফাস্তফাধয়ত না য়ায িকও ওাযণ ধনণতয় ওযা অতযন্ত ওিকন ওাচ 

দর এই কদফলণায় যভানুয উদচরায চনয প্রণীত বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনায ফাস্তফায়ন ধনরূন  মতাদরাঘনা ওযায যঘষ্টা ওযা দয়দঙ।  

এওটি কদফলণায় যদঔা যকদঙ ১৯৭০ াদর ফাাংরাদদদয যভাট চনাংঔযায ভাে ৫ বাক ভানুল নকয এরাওায় ফফা ওযত। ধওন্তু ২০১০ াদর তা এদ দা ড়ায় 

প্রায় ৩০ তাাংদ। তায ভাদন কত ঘধর ফঙদয নকযায়দনয ায যফদড়দঙ তওযা প্রায় ২৫ তাাং। এই াদয ফাড়দত থাওদর ২০২০ াদর ফাাংরাদদদয যভাট চনাংঔযায 

প্রায় ৪০ তাাং ভানুল নকদয ফা ওযদফ। এই ভাো আদযা ফাড়দত াদয। ধফদলজ্ঞদদয ভদত আকাভী ধতন ফা ঘায দদওই াযাদদ ধটি যস্টট ফা নকযযাদে ধযণত দফ। 

ইউদনদওা প্রওাধত 'ফাাংরাদদদয নকযদওন্দ্র: প্রফণতা, ধযন  তফধষ্টয' ীলতও প্রধতদফদন দত চানা মায়, ১৯৭৪ াদর ফাাংরাদদদ য এরাওায াংঔযা ধঙর ১০৮ টি। 

১৯৯১ াদর তা যফদড় দা ড়ায় ৫২২টি। ফতত ভাদন এ াংঔযা যফদড় অদনও যফধ দয়দঙ। অফয এফ ধযাংঔযাদন অনুভানধবধত্তও তথয ায়া মায়। এ ওাযদণ ধফধবন্ন াংস্থায় 

ধযদাদটত  ধবন্ন ধবন্ন তথয যদঔা যমদত াদয। ধওন্তু এটি যতা তয যম নকযায়দনয ায ঔুফ দ্রুতকধতদত ফৃধি াদি ( দা াফধরও যাস্ট, ২০১৬)। াভাধচও-অথতননধতও অফস্থা 

(অনযথায় এইএ নাদভ ধযধঘত) এওচন ফযধিয আয়, ম্পদ, ধযা এফাং প্রধতধত্ত উদেঔ ওদয। াভাধচও-অথতননধতও অফস্থা তফলভয আচদও উদিদকয ওাযণ দি 

যমদতু াযা ধফদশ্ব  তফলভয ফৃধি দি। মধদ াভাধচও- অথতননধতও অফস্থা ধযষ্কাযবাদফ প্রাপ্তফয় স্কদদয এফাং যঙাট ধশুদদয ুদঔয াদথ মুি ওযা দয়দঙ, ধওদাযদদয 

উয তায প্রবাফ ধফতধওত ত দয়দঙ।  

াভাধচও  অথতননধতও অফস্থা চনফধতগুধরয স্থাধয়ত্ব এফাং ফাস্থানগুধরয উয ধনবত য ওদয।ধফদল ওদয াভাধচও  অথতননধতও ওরযাণভূরও ফযফস্থাগুধরয 

াদথ াংধিষ্ট, যমভন: (ও) নযামযতা, (ঔ) ওভতাংস্থাদনয অফস্থা, (ক) আয়, (খ) অথতননধতও ওামতওরা, এফাং (গ) ধযা। অথতননধতও প্রফৃধি চীফদনয ভানদও অফদান যাঔদত 

াদয, ধফদল ওদয মঔন তায প্রদয়াচনীয়তাগুধর ফতাধধও প্রদয়াচদন ধফতযণ ওযা য়। এটি স্পষ্ট যম ফতত ভান এফাং উধতভুঔী ধযদফকত  ম্পদ ফযফস্থানা ধফলদয় 

প্রধতধক্রয়া চানাদত অথতননধতও ম্পদ  যভতা প্রদয়াচন, যমভন এই াভাধচও  অথতননধতও অফস্থা ধযদাদটত  উধেধঔত দয়দঙ (তাভাধনয়া ,২০০৬)। 

২.১ ংবেষ্ট ংজ্ঞো ভূেঃ 

২.১.১ নগযোয়নেঃ 

নকযায়দনয স্তয (Level of Urbanization) ফা াধাযণবাদফ নকযায়ণ (Urbanization) ফরদত চনাংঔযায যই অাংদও যফাছায় মাযা নকয এরাওাদত 

ফফা ওদয । নকযায়দণয স্তয ধনদম্নাি ভীওযণ িাযা প্রওা ওযা যমদত াদয –  

   
  

  
     

যমঔাদন,   নকযায়দণয স্তয    নকদযয যভাট চনাংঔযা এফাং    যভাট চনাংঔযা (ধফধফএ, ২০১৫) । 

২.১.২ নগয ফৃবদ্ধেঃ 

নকয ফৃধি (Urban Growth) ফরদত নকদযয যভাট চনাংঔযায ফৃধি যফাছায় যমঔাদন নকযায়ন (Urbanization) র নকদযয চনাংঔযায তওযা ফৃধি । 

ুতযাাং অদনও ভয় নকয ফৃধি নকযায়ন ঙাড়া খটদত াদয (ধফধফএ ২০১৫)।  এই কদফলণায় নকয ফৃধি ধনদম্নাি ভীওযণ যথদও ধদফ ওযা দয়দঙোঃ  

             

যমঔাদন,    ফতত ভান চনাংঔযা  ২০১১ াদরয চনাংঔযা   

   ূদফতয চনাংঔযা  ২০০১ াদরয চনাংঔযা   

  ফাধলতও চনাংঔযা ফৃধিয ায  

  ভয় ফযফধান  ১০ ফঙয  

২.১.৩ বূবভ ফযফোয বযকল্পনোেঃ 

নকয ধযওল্পনায়, বূধভ ফযফায ধযওল্পনা ফরদত ফুছায় এওটি ওামতওয এফাং তনধতওবাদফ বূধভ ফযফাদযয চনয আদদ  ধনয়ন্ত্রন মায পদর বূধভ ফযফাদযয 

ধফদযাধ দূয য় । যওায তাদদয ধফঘাযফযফস্থায ভদধয বূধভ উন্নয়ন ধযঘারনায চনয বূধভ ফযফায ধযওল্পনা ফযফায ওদয (ইয়াং, ২০০৩)।  
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২.১.৪ মপোকো গ্রু বিকোনেঃ 

এওটি যপাওা গ্রু আদরাঘনা (FGD) র অনুরূ টবূধভ ফা অধবজ্ঞতাম্পন্ন ভানুল এওদে চদড়া ওযায এওটি  য এওটি ধনধদত ষ্ট ধফলয়  ধনদয় আদরাঘনা 

ওযা। অাংগ্রণওাযীয যকাষ্ঠী এওটি ভডাদযটয (ফা গ্রুদয ুধফধাধদ) িাযা   ধযঘাধরত য়  মাযা আদরাঘনায চনয ধফলয় গুধর প্রফতত ন ওদয এফাং গ্রুটি তাদদয ভদধয এওটি 

প্রাণফন্ত  প্রাওৃধতও আদরাঘনায়  অাং ধনদত ায় তা ওদয। 

FGD এয ধি অাংগ্রণওাযীদদয এদও অদযয াদথ ম্মত ফা অম্মধতয অনুভধত প্রদাদনয উয ধনবত য ওদয, মাদত এটি এওটি ধফলয় ম্পদওত  এওটি ধাযণা উরধি 

ওদয, মা এওটি ধফলয় ম্পদওত  ভতাভত যদয় অথফা ভতাভত এফাং ধাযণাগুধরয ধযয এফাং এওটি ধনধদত ষ্ট ম্প্রদাদয়য ভদধয ধফদযভান অেধত এফাং তফধঘে প্রওা ওদয।  

FGD ফযফায ওযা যমদত াদয চধযদয পরাপরগুধর ফযাঔযায চনয মা ধযাংঔযানকতবাদফ ফযাঔযা ওযা মায়  না, মা আগ্রদয এওটি ধফলদয়য উয ভতাভত / ভতাভদতয 

ধযয এফাং ধফধবন্ন ধযদনয স্থানীয়  দগুধর াংগ্র ওযদত াদয। ধযাঘত  এফাং ধরধদত যমাকূে আনায চনয এফাং  ধযফতত ন প্রধক্রয়ায াদথ চধড়ত ধফধবন্ন দরগুধরয ভদধয 

ধফধবন্ন ভতাভদতয ভদধয এওটি অন্তদৃতধষ্ট প্রদাদনয যযদে FGD ফযফায ওযা মায় , এইবাদফ প্রধক্রয়া আয চবাদফ ধযঘাধরত ওযা যভ ওদয। প্রদশ্নাত্তয নওা 

প্রণয়দনয ূদফত এটি ধনদয়াক ওযায এওটি বার িধত (উন্নয়ন, ২০০৯)।  
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অধযোয় ০৩: গজফলণোয দ্ধবত 

৩.১ বুবভকোেঃ  

কদফলণা িধত এভন এও ধফজ্ঞান যমঔাদন ধওবাদফ কদফলণা ওযা দফ যটা ধনদয় আরওাত ওযা য়। ভূরত, িধতগুধর মায ভাধযদভ কদফলওযা তাদদয ওাচ 

ম্পদওত  ফণতনা, ফযাঔযা এফাং ূফতাবা ধদদয় থাদওন মান। ফাদচট অনুদভাদদনয য এই কদফলণা প্রওল্পটি যদেম্বয ২০১৭ ভাদ প্রাথধভও তথয উাত্ত  াংগ্রদয ভাদধযদভ শুরু 

য় এফাং ১০ যপব্রুয়াধয যথদও ১৮ ভাঘত  ২০১৮ মতন্ত ভাঠ মতাদয়য ওাচ ম্পন্ন ওযা য়।  যফতীদত ধফধবন্ন মতাদয় বা যদল কদফলণা ওাদচয প্রধতদফদন ততযীয ওাচ ওযা 

য়। 

৩.২ গজফলণো দ্ধবতেঃ 

ওদয়ওটি ধা অনুযণ ওদয কদফলণা ওাচটি ম্পন্ন দয়দঙ যমগুদরা রোঃ 

১। ‘যদওন্ডাযী যাত’ দত প্রাপ্ত তথয উাত্ত াংগ্র। 

২। প্রাও ম্ভাফয চধয (Reconnaissance Survey) ম্পন্নওযণ।  

৩। বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনায (১৯৮৮) াংধিষ্ট যভৌচা ভযা াংগ্র। 

৪। যভৌচা ভযা ধডধচটাইধচাং  যফইচ ভযা ততধয। 

৫। বূধভ ফযফায ধযফতত ন যদঔায চনয ভাঠ মতায়  ধযদতন। 

৫.১। ভাঠ মতাদয় ধযদতদনয ভয় তথয াংযযদণয চনয প্ল্ট টু প্ল্ট চধয ওযা য় যমঔাদন ধফধল্ডাং এয ধযণ, ইউধনট,তরা, এফাং ধফধল্ডাং এয াদথ চধড়ত অনযানয 

ুধফধাগুদরা াংগ্র ওযা। 

৬। প্রশ্নফারী চধযদয ভাধযদভ প্রাথধভও তথয উাত্ত াংগ্র। 

৭। যফইচ ভযা দত ফাস্তফাধয়ত  অফাস্তফাধয়ত প্রস্তাফনাগুদরায ধাফ/ধযভাণ  ায ধনণতয় 

৮। যপাওা গ্রু ধডওাদনয ভাধযদভ াযাৎওায।  

৯। প্রাপ্ত মাফতীয় তথযাধদয ধফদিলণ  পটয়যায ফযফায ওদয বূধভ ফযফায এয নতুন ভানধঘে ততযী। 

১০। ঔড়া প্রধতদফদন প্রস্তুত  মাঘাই এফাং ূনতাজ্ঞ প্রধতদফদন ততধয। 

১১। ূনতাে প্রধতদফদন প্রস্তুত  ভুদ্রণ ।  

৩.২.১ ধো ১: প্রথভ মতাদয় তথয উাত্ত ধফধবন্ন ফই ে,ধেওা,চানতার ,ভযাকাধচন ইতযাধদ যথদও াংগ্র ওযা য় যমটা যফধতত দত াধতয মতাদরাঘনায় ফযফায ওযা য়। 

৩.২.২ ধো ২:  কদফলণা ওাচটি শুরুয ূদফত প্রস্তাধফত এরাওা ম্পদওত  ভযও ধাযণা ায়ায রদযয যভানুয উদচরায় প্রাও ম্ভাফয চধয ম্পন্ন ওযা য় । এদত নকয 

উন্নয়ন অধধদপ্তয যাচাী আঞ্চধরও অধপদয ওভতওতত া  ওভতঘাযী ভিদয় এওটি টীভ এরাওাটি দযচধভদন ধযদতন ওদযন এফাং ওভতন্থা িকও ওযায চনয স্থানীয় 

উদচরা ধযলদদয যঘয়াযভযাদনয াদথ এওটি বায় অাংগ্রণ ওদয তা দও কদফলণা 

ম্পদওত  ধাযনা প্রদান ওদযন এফাং কদফলণা ওাচটি ূঘারুবাদফ ম্পন্ন ওযায রদযয তা য যাভত গ্রন ওদযন । প্রাও ম্ভাফয চধয দত প্রাপ্ত তথয প্রাথধভও মতাদয়য তথয 

উাত্ত ধাদফ কণয ওযা য়।  

৩.২.৩ ধো ৩:  প্রস্তাধফত এরাওায প্রাথধভও যফইচ ভযা প্রস্তুধতয রদয ভাধযওল্পনাবুি এরাওায ভাস্টাযপ্ল্ান এফাং াংধিষ্ট যভৌচা ভযা াংগ্র ওযা য় মা ভযা ৩.১ 

এয ভাধযদভ যদঔাদনা র।  

৩.২.৪ ধো ৪: GIS পটয়যায ফযফায ওদয াংগ্রওৃত ভাস্টাযপ্ল্যান এফাং াংধিষ্ট যভৌচা ভযা যথদও যফইচ ভযা ততধয ওযা য়। 

৩.২.৫ ধো ৫: প্রস্তুতওৃত যফইচ ভযা ধনদয় যভানুয উদচরায বূধভ ফযফাদযয ভযা আদডট ওযায আদক ধফধবন্ন ধাদ এরাওা ধযদতন ওযা দয়ধঙর। ধযদতন 

ওাদর এওটি দর মা ২ গ্রুদ ধফবি দয়  ওাচটি মূ্পণত ওযা দয়ধঙর। প্রধতটি গ্রুদ যভাট ৪ চন দয ধঙর। এয ভাধযদভ ভযাদ যওান যওান বূধভয ফযফায ফাস্তফাধয়ত 

দয়দঙ ফা য়ধন যগুদরা ধঘধিত ওযা য়।এঙাড়া ধফধল্ডাং এয াদথ চধড়ত যম তথয গুদরা াংগ্র ওযা য় তা ধফদিলণ অাংদ যদঔাদনা দয়দঙ। 

৩.২.৬ ধো ৬: যভানুয উদচরা দযয অধধফাীদদয আথত-াভাধচও অফস্থায ধযফতত ন ধনরূদণয রদযয প্রশ্নাফধর চধযদয ভাধযদভ প্রাথধভও তথয াংগ্র ওযা য়।  

প্রথদভ আথত-াভাধচও অফস্থায ধযফতত ন ধনদদত ওভূ যমভনোঃ ধযফাদযয ধযণ, আয়, ধযায স্তয, ফাড়ীয ধযণ, জ্বারাধনয উৎ, য়োঃধনষ্কান ফযফস্থা এফাং অনযানয ুদমাক 

ুধফধা ধনফতাধঘত ওদয প্রশ্নাফধর ততধয ওযা য়।  এযয নভুনা চনাংঔযা ধনরূদণয চনয ধনদম্নাি ভীওযণটি ফযফহৃত য়োঃ 

   
     

            
 

যমঔাদন,   নভুনা াংঔযা  

   ধনধদত ষ্ট ওনধপদডন্প যরদবদর এওটি আদত যবধযদয়দটয ভান । ৯৫  ওনধপদডন্প যরদবদর মায ভান ১ ৯৬   
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  ফযধিকত ধফদফঘনায় নভুনায তওযা ায । এঔাদন   ০ ১০ ধযা দয়দঙ মাদত   এয ভান দফ দফতাচ্চ এফাং   

এটিয ভাধযদভ মথামথ নভুনা াংঔযা ায়া মাদফ ফদর ধদয যনয়া দয়দঙ   

   ১       

  গ্রণদমাকয ত্রুটিয ধযভাণ মায ভান ০ ০৫ ধযা দয়দঙ   

  যভাট চনাংঔযায ধযভাণ    
২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী যভানুয উদচরা দযয চনাংঔযা ধঙর ১৯৬৪৫ চন । এই চনাংঔযায ধবধত্তদত উধযউি ভীওযণ যথদও নভুনা চনাংঔযা ১৩৮ চন 

ধনধতাযণ ওযা য় । অথতাৎ প্রশ্নাফধর চধযদয ভাধযদভ আথত-াভাধচও অফস্থা ধনরূদণয চনয যভাট ১৩৮ চদনয াযাতওায যনয়া য় ।  

৩.২.৭ ধো ৭: বূধভ ফযফায মাঘাই চধযদ প্রাপ্ত তথযাফরী ধচআইএ ধবধত্তও যফইচ ভযাদ ভধিত ওদয ফাস্তফায়ন ধযধস্থধত ধনরূদণয চনয বূধভ ফযফাদযয ধফদযভান 

অফস্থা এফাং ফাস্তফায়ন  অফাস্তফায়ন ধনদদত নাভূরও দুইটি আরাদা ভযা প্রস্তুত ওদয তাদত ফাস্তফায়ন ধঘে মথামথবাদফ ধনণতয় ওযা য় ।  

৩.২.৮ ধো ৮: তথয ূদেয ধনবুত রতা মাঘাই ওযায চনয তথযপ্রদানওাযী াযাত্ওায যনয়া য় , যমঔাদন প্রধান তথযপ্রদানওাযীকণ ধঙদরন উদচরায যঘয়াযভযান, ধযও, 

যওাধয ওভতওতত া। এঙাড়া এওটি যপাওা গ্রু ধডওান (এপ.ধচ.ধড) এয আদয়াচন ওযা য় ,মাদত যভানুয উদচরায িকও তথযগুদরা ায়া মায়। যভানুয 

উদচরায প্রওৃত ভযা , ভাধান এফাং বধফলযৎ ধযওল্পনা চানায চনয ১২ ভাঘত   ১৫ ভাঘত  ২০ চন ওদয যভাট ৪০ চন ম্বধরত দুটি FGD –এয আদয়াচন ওযা য়।  

৩.২.৯ ধো ৯: ArcGIS ফ্টয়যায ফযফায ওদয ভানধঘেটি প্রস্তুত ওযা য়। ভাস্টাযপ্ল্যাদনয প্রস্তাধফত এফাং ধফদযভান এরাওায বূধভ ফযফাদযয আয়তন ধনণতয় ওযায চনয, 

ভানধঘেটি ধফটিএভ ভিয় ধদস্টদভয ভাধযদভ প্রদতন ওযা দয়ধঙর। ভাইদক্রাফ্ট এদক্সর তথয ধফদিলণ ওযদত ফযফায ওযা দয়ধঙর। 

৩.২.১০ ধো ১০: প্রাপ্ত তথয ভিয় ওদয ঔড়া প্রধতদফদন প্রস্তুত ওযা এফাং মাঘাই ওযা । 

৩.২.১১ ধো ১১: ঔড়া প্রধতদফদদন াংদাধন  াংদমাচন যদল এওটি ূনতাজ্ঞ প্রধতদফদন ততধয ওযা। 
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অধযোয় ০৪: তথয বফজেলণ 

৪.১ মভোনুয উজেরো জযয নগযোয়জনয অফস্থোেঃ 

নকযায়দনয স্তয (Level of Urbanization) ফা াধাযণবাদফ নকযায়ণ (Urbanization) ফরদত চনাংঔযায যই অাংদও যফাছায় মাযা নকয এরাওাদত 

ফফা ওদয ।  ২০০১ াদর যভানুয উদচরা এফাং উদচরা দয চনাংঔযায ধযভাণ ধঙর মথাক্রদভ ১৫২৮৯৬ এফাং ১১৬৫৮ চন (ধফধফএ, ২০১১)।  ুতযাাং 

নকযায়দণয স্তয দফ -  

   
১১৬৫৮

১৫২৮৯৬
 ১০০  ৭ ৬২ (ভীওযণটি াধতয মতাদরাঘনায় উদেধঔত দয়দঙ)। 

ুতযাাং ২০০১ াদর যভানুয উদচরা দয নকযায়দনয স্তয ফা ায ধঙর ৭.৬২% । যান্তদয, ২০১১ াদর যভানুয উদচরা এফাং উদচরা দয চনাংঔযায 

ধযভাণ ধঙর মথাক্রদভ ১৫৯৮০৬ ১৯৬৪৫ চন (ধফধফএ, ২০১১) এফাং নকযায়দণয স্তয ধঙর ১২.২৯% । অথতাৎ ২০০১ যথদও ২০১১ ার মতন্ত ১০ ফঙদয নকয এরাওাদত 

চনাংঔযায অাং ৭.৬২% যথদও ফৃধি যদয় ১২.২৯% দয়দঙ ।  

আফায, নকয ফৃধি (Urban Growth) ফরদত নকদযয যভাট চনাংঔযায ফৃধি যফাছায় যমঔাদন নকযায়ন (Urbanization) র নকদযয চনাংঔযায তওযা ফৃধি 

। ুতযাাং অদনও ভয় নকয ফৃধি নকযায়ন ঙাড়া খটদত াদয । ২০০১ ার যথদও ২০১১ াদরয ভদধয যভানুয উদচরা দয চনাংঔযা ১১৬৫৮ চন যথদও ফৃধি 

যদয় ১৯৬৪৫ চন দয়ধঙর (ধফধফএ, ২০১১) অথতাৎ ফাধলতও নকয ফৃধিয ায ধঙর- 

  √
১৯৬৪৫

১১৬৫৮

১০
 ১  ৫ ৩৬  (ভীওযণটি াধতয মতাদরাঘনায় উদেধঔত দয়দঙ) 

ুতযাাং ২০০১ ার যথদও ২০১১ াদরয ভদধয যভানুয উদচরা দয নকয ফৃধিয ায ধঙর ৫.৩৬%; যমঔাদন নকয এরাওাদত চনাংঔযায অাং ৭.৬২% যথদও ফৃধি 

যদয় ১২.২৯% দয়দঙ । ুতযাাং ২০০১-২০১১ মতন্ত দদও যভানুয উদচরাদত ধনাত্মও নকযায়দণয াদথ নকয ফৃধি খদটধঙর ।  

৪.২ বূবভ-ফযফোয বনরূণেঃ 

৪.২.১ বূবভ ফযফোয ভোবযকল্পনো ১৯৮৮ অনুমোয়ী মভোনুয উজেরো জযয বূবভ ফযফোজযয ধযণেঃ  

১৯৮৮ াদর ইউধডধড ওতৃত ও যভানুয উদচরা দযয চনয এওটি ভাধযওল্পনা প্রণয়ন ওযা য়। এই ভাধযওল্পনায়  যভানুয উদচরা দযয 

উন্নয়দনয চনয এয আফাধও, ফযফাধয়ও, ধল্প প্রধতষ্ঠান, ধযা প্রধতষ্ঠান এফাং নকদযয ুধফধাফাধর প্রদাদনয চনয এরাওা  ধঘধিত ওযা য়। মধদ এটি যকদচদটড য়ধন। ভযা 

৪.১ এয ভধযদভ প্রস্তাধফত ভাধযওল্পনা অনুমায়ী বূধভ ফযাফাদযয ধযণ যদঔাদনা র। 

 

ভযা ৪.১:  যভানুয উদচরায বূধভ ফযফায/ ভাধযওল্পনায ভানধঘে          উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮  



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ১৪  

যটধফর ৪.১  যভানুয উদচরা দযয চনয প্রস্তাধফত বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনা ১৯৮৮ অনুমায়ী বূধভ ফযফাদযয ধযণ 

 

যটধফর ৪.১- এয  তথয াংগ্র ওযা য়, যভানুয উদচরা দযয বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনা যথদও মা প্রায় ৩০৭৮.৬৩ এওয এরাওা চুদড় অফধস্থত । 

এঙাড়া ুকুয  অনযানয চরাধাদযয যভাট ধযভাণ ধঙর ৭.৭২ এওয। এঔাদন উদযয াযধণ  যথদও যদঔা মায় যম, প্রস্তাধফত আফাধও, ফাধণধচযও  ধযা প্রধতষ্ঠান এরাওায 

তওযা ায মূ্পণত এরাওাটিয ১৫.৭৪%, ২.৫৮% এফাং ০.৫৫% । এঙাড়া এঔাদন প্রায় .৩৩% াংযধযত এরাওা আদঙ এফাং আযফান যডপাডত  ফা দয ধফরধম্বত এরাওায 

চনয প্রস্তাধফত এরাওা ধঙর প্রায় ৪.৪৯%। 

৪.২.২ ১৯৮৮ োজর মভোনুয উজেরো জয বূবভ ফযফোজযয ধযণেঃ  

১৯৮৮ াদর যভানুয উদচরা দযয বুধভ ফযাফাদযয ধযন যটধফর ৪.২-যত যদঔাদনা দয়ধঙ। যটধফর যথদও যদঔা মায় যম, য ভয় য এরাওায ভদধয 

প্রায় ৬.১৪% চধভদত ফতফাধড় ধঙর। এঙাড়া ফাধণচয, ধযা  অনযানয ুধফধাওাদচ ফযফাধযত চধভয ধযভাণ ১% এয ধওঙু যফধ ধঙর। ফাধও ৩৮৬৯.৬৭ এওয চধভদত 

অথতাৎ প্রায় ৯২.৬১% চধভদত ওৃধল ওাচ ত । ভযা ৪.২ এ ১৯৮৮ াদরয বুধভ ফযাফাদযয অফস্থা যদঔাদনা দয়দঙ।   

 

যটধফর ৪.২ ১৯৮৮ াদরয যভানুয উদচরায বূধভ ফযফাদযয ায 

ওযাটাকধয 
১৯৮৮ াদরয বুধভ ফযফায 

আয়তন (এওদয) ওযাটাকধয অনুমায়ী আয়তদনয তওযা ায (%) 

আফাধও ২৫৬.৭৪ ৬.১৪ 

ফাধণচয ৬.২৮ ০.১৫ 

ধযা ১১.৪৬ ০.২৭ 

হুদয অনযানয ুধফধাভূ ৩৪.৩৪ ০.৮২ 

ওৃধল ৩৮৬৯.৬৭ ৯২.৬১ 

যভাট ৪১৭৮.৪৯ ১০০.০০ 

উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮ 

বূধভ ফযফাদযয ধযণ এরাওা (এওদয) ওযাটাকধয অনুমায়ী আয়তদনয তওযা ায (%) 

প্রস্তাধফত আফাধও এরাওা ৪৮৪.৬১ ১৫.৭৪ 

প্রস্তাধফত ফযফাধয়ও এরাওা ৭৯.৫২ ২.৫৮ 

প্রস্তাধফত দযয ুধফধাফধর ১৩৩.৮২ ৪.৩৫ 

প্রস্তাধফত ধযা প্রধতষ্ঠাদনয এরাওা ১৭.০২ ০.৫৫ 

াংযধযত এরাওা ১০.২১ ০.৩৩ 

নকয প্রফণ এরাওা ১৩৮.৩৮ ৪.৪৯ 

ওৃধল ২২১৫.০৭ ৭১.৯৫ 

যভাট ৩০৭৮.৬৩ ১০০.০০ 

এঙাড়া ধফধবন্ন চরাধাদযয ধযভাণ ধঙর ৭.৭২ এওয  

উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮ 



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ১৫  

 

 

৪.২.৩ মভোনুয উজেরো জযয ফতয ভোন বূবভ ফযফোজযয ধযণেঃ  

বূধভ ফযফায ভাধযওল্পনা ১৯৮৮ যত অন্তবুত ি এরাওায ফতত ভান অফস্থা যীযা ওযায চনয  যভানুয উদচরা য ধযদতন ওযা দয়ধঙর।  

ধযদতনওাদর, যম তথয াংগ্র ওযা দয়ধঙর তা যফধতত দত নতুন ভানধঘে ততধয যত ফযফহৃত য়। 

উৎোঃ ইউ ধড ধড চধয,যাচাী,২০১৮ 

ভযা ৪.২:  ১৯৮৮ াদরয যভানুয উদচরা দযয বূধভ ফযফায ভানধঘে   উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮ 



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ১৭  

ধঘে ৪.১.১: যভানুয উদচরা য ভাধযওল্পনায় অন্তবুত ি এরাওা ধযদতন 

ধঘে ৪.১.২: যভানুয উদচরা য ভাধযওল্পনায় অন্তবুত ি এরাওা ধযদতন 

 যটধফর ৪.৩ যভানুয উদচরা দযয ফতত ভান বূধভ ফযফাদযয ায 

বূধভ ফযফাদযয ধযণ এরাওা )এওদয(  ওযাটাকধয অনুমায়ী আয়তদনয তওযা ায (%) 

আফাধও এরাওা ৩১৭.৪৪ ১০.৩১ 

ফযফাধয়ও এরাওা ২৮.৬ ০.৯৩ 

দযয ুধফধাফধর ১২.৫৩ ০.৪১ 

ধযা প্রধতষ্ঠাদনয এরাওা ১০.১৯ ০.৩৩ 

নকয প্রফণ এরাওা ১২৮.১ ৪.১৬ 

ুকুয এফাং অনযানয চরাদয়য ধযভাণ ৩৩ .২৮  ১.০৮ 

াংযধযত এরাওা ১০.০৩ ০.৩৩ 

ওৃধল ২৫৩৮.৪৬ ৮২.৪৫ 

যভাট ৩০৭৮.৬৩ ১০০ 

  

যটধফর ৪.৩ এ যভানুয উদচরা দযয ভাধযওল্পনায ফতত ভান ধঘে উস্থান ওযা দয়দঙ যমঔাদন আফাধও এরাওা, হুদয ুধফধাফধর, ধযা প্রধতষ্ঠাদনয 

এরাওায় যযদে ধওঙু ধযফতত ন ায়া মায় । ফতত ভান অফস্থা অনুমায়ী, আফাধও এরাওায তওযা ায ১২.৬৮% যমঔাদন ফাধণধচযও এরাওায তওযা ায  ১.১৪% । 

দযয ুধফধাফধর এফাং চরাধাদযয আয়তন ফৃধি মথাক্রদভ ০ .৫ %  এফাং ১.৩৩% । এঔাদন যদঔা মায় যম াংযধযত এরাওা  এফাং আযফান যডপাডত  এয যওান ফড় ধযদণয 

ধযফতত ন য়ধন । ভযা ৪.৩ এয ভাধযদভ প্রস্তাধফত ভাধযওল্পনা অনুমায়ী ফতত ভান বূধভ ফযফাদযয ধযণ যদঔাদনা র।    

তদফ ওৃধল চধভয ধযভাণ ১৯৮৮ াদরয তুরনাই ওদভদঙ। ১৯৮৮ াদর যমঔাদন ওৃধল চধভয ধযভাণ ধঙর ( যটধফর ৪.৮) ৯২.৬১% , ২০১৮ যত এই চধভয ধযভাণ ওদভ 

এদদঙ ৭৮ .৪৩ % এ । ুতযাাং , নাকযায়দনয প্রবাফ ওৃধল চধভয উয  ড়দঙ।  

চিত্র ৪.১৫:  মভানপুয উজেরায  ভাচযকল্পনায় অন্তর্ভকু্ত এরাকা চযদনু 

উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮ 

 

উৎোঃ ইউ ধড ধড চধয,যাচাী,২০১৮ 
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৪.২.৪ মভোনুয উজেরো জয বূবভ ফযফোজযয ফোস্তফোবয়ত  অফোস্তফোবয়ত বচত্র 

যটধফর ৪.৪ এ যভানুয উদচরা ভাধযওল্পনায ফাস্তফায়ন  অফাস্তফায়দনয ফতত ভান ধঘে উস্থান ওযদঙ যমঔাদন আফাধও এরাওা, হুদয ুধফধাফধর, 

ফাধণচয এরাওায় যযদে যফ ধওঙু অফাস্তফায়ন অফস্থা ায়া মায় ।  

যটধফর ৪.৪ যভানুয উদচরায বূধভ ফযফাদযয ফাস্তফায়ন  অফাস্তফায়ন  

ওযাটাকধয 

প্রস্তাধফত* ফাস্তফাধয়ত* অফাস্তফাধয়ত 

 

ফাস্তফাধয়ত +অফাস্তফাধয়ত 

 

আয়তন 

)এওয(  

ওযাটাকধয 

অনুমায়ী 

আয়তদনয 

তওযা ায 

(%) 

আয়তন 

)এওয(  

ওযাটাকধয 

অনুমায়ী 

আয়তদনয 

তওযা ায 

(%) 

আয়তন 

)এওয(  

ওযাটাকধয অনুমায়ী 

আয়তদনয তওযা 

ায (%) 

আয়তন 

)এওয(  

ওযাটাকধয 

অনুমায়ী 

আয়তদনয 

তওযা ায (%) 

আফাধও ৪৮৪.৬১ ১৫.৭৪ ৩১৭.৪৪ ১১.৬১ ১৬৭.১৭ ৪৬.৮৬ ৪৮৪.৬১ ১৫.৭৪ 

ফাধণচয ৭৯.৫২ ২.৫৮ ২৮.৬০ ১.০৫ ৫০.৯৩ ১৪.২৭ ৭৯.৫২ ২.৫৮ 

ধযা ১৭.০২ ০.৫৫ ১০.১৯ ০.৩৭ ৬.৮২ ১.৯১ ১৭.০২ ০.৫৫ 

দয 

ুধফধাভূ 
১৩৩.৮২ ৪.৩৫ ১২.৫৩ ০.৪৬ ১২১.২৯ ৩৪.০০ ১৩৩.৮২ ৪.৩৫ 

নকয প্রফণ 

এরাওা 
১৩৮.৩৮ ৪.৪৯ ১২৮.১০ ৪.৭০ ১০.২৮ ২.৮৮ ১৩৮.৩৮ ৪.৪৯ 

াংযধযত ১০.২১ ০.৩৩ ১০.০৩ ০.৩৭ ০.১৮ ০.০৫ ১০.২১ ০.৩৩ 

ওৃধল ২২১৫.০৭ ৭১.৯৫ ২২১৫.০৭ ৮১.৩৭ ০ ০ ২২১৫.০৭ ৭২.৯৪ 

যভাট ৩০৭৮.৬৩ ১০০.০০ ২৭২১.৮৯ ১০০.০০ ৩৫৬.৭৪ ১০০.০০ ৩০৭৮.৬৩ ১০০.০০ 

এঔাদন প্রধান ড়ও, াংদমাক ড়ও এফাং ঔার এয ধযভাণ মথাক্রদভ ৬.০৯, ১৭.৬১, ৮.২৯ এওয । ফতত ভাদন ুকুয এফাং অনযানয চরাদয়য ধযভাণ ৩৩.২৮ এওয ।  

ভযা ৪.৩:  যভানুয উদচরা দযয ফতত ভান বূধভ ফযফায ভানধঘে   উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮ 



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ১৯  

উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮                         *(াংমুধি ৩  ৪ দ্রষ্টফয) 

ফতত ভান অফস্থা অনুমায়ী, আফাধও এরাওা ফাস্তফাধয়ত দয়দঙ তওযা ায ১১.৬১% যমঔাদন অফাস্তফায়ন এরাওায তওযা ায ৪৬.৮৬% । দযয ুধফধাফধর 

এফাং  ফাধণদচযয আয়তন ফৃধি মথাক্রদভ ০.৪৬% এফাং ১.০৫% । অযধদদও অফাস্তফায়দনয ায মথাক্রদভ ৩৪.০০% এফাং ১৪.২৭% ।এঔাদন যদঔা মায় যম াংযধযত এরাওা  

এফাং আযফান যডপাডত  এয যওান ফড় ধযদণয ধযফতত ন য়ধন। ধযওধল্পত ওৃধল চধভ ফাদদ ফাস্তফায়দনয ায ১৬.৪৩% । তদফ ধযওল্পনা অনুমায়ী ওৃধল চধভ  প্রতাধফত যভাট 

৩০৭৮.৬৩ এওয  বূবভয প্রায় ৮৮.৪১% এরাওায উন্নয়ন ফাস্তফাধয়ত দয়দঙ এফাং ১১.৫৯% উন্নয়ন এঔন অফাস্তফাধয়ত যদয়দঙ। ভযা ৪.৪ এয ভধযদভ যভানুয 

উদচরায বূধভ ফযফাদযয ফাস্তফাধয়ত  অফাস্তফাধয়ত ধঘে যদঔাদনা দয়দঙ।  

 

 

৪.২.৫ প্রস্তোবফত ভোবযকল্পনো ফোস্তফোয়ন নো য়োয ম্ভোফয কোযণেঃ 

যওান এরাওায আথত াভাধচও এফাং অফওাঠাদভাকত উন্নয়দনয চনয যম ধচধনটি থাওা অধতফ গুরুত্বুনত তা র এওটি দীখতদভয়াধদ ভাধযওল্পনা এফাং এয ুষ্ঠ 

ফাস্তফায়ন এয চনয এওটি ুধনদৃতষ্ট আইনকত ওাঠাদভা। এঙাড়া ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয াদথ চধড়ত াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠানগুদরায স্বধদিা থাওা দযওায। য রদয নকয উন্নয়ন 

অধধদপ্তয, যাচাী, যভানুয উদচরায় এপধচধড বায আদয়াচন ওদযন যমঔাদন স্থানীয় চন প্রধতধনধধ, াধাযণ চনকন, ভাদচয ুীর ফযধিফকত তাদদয ুধঘধন্তত 

ভতাভত তুদর ধদযন। এই আদরাঘনা বায় যম ওাযনগুদরা উদঠ আদ তা ধনদঘ যদয়া র; 

১। প্রণীত ভাধযওল্পনা নন যকদচদটড য়ায় এই ধফলদয় স্থানীয় উদচরা/ যৌযবা গুরুত্ব আদযা না ওযা। 

২। ভাধযওল্পনা ম্পদওত  চনদঘতনতায অবাফ। 

৩। ধযওল্পনা ফাস্তফায়দন উমুি ধযভাদণ অদথতয যচাকান না থাওা। 

৪। ধযওল্পনা ফাস্তফায়নওযী প্রধতষ্ঠান ভূদয ভদধয ভিয়ীনতা। 

৫। াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠানগুদরায ভয়ভত ভাঠ মতাদয় তদাযধওয অবাফ। 

 

 

উৎোঃ কদফলওদদয িাযা প্রস্তুতওৃত, ২০১৮ ভযা ৪.৪:  যভানুয উদচরায বূধভ ফযফাদযয ফাস্তফাধয়ত  অফাস্তফাধয়ত ধঘে  

https://m.facebook.com/shjessore/posts/682353001839027


 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ২০  

যভানুয উদচরায় আদয়াধচত এপধচধড বায ওামতক্রভ ঘরাওারীন ভদয়য ধওঙু অাং ধনদঘ যদঔাদনা র; 

   

 

 

উৎঃ ইউ চড চড েচয,যাোী,২০১৮ ধঘে ৪.২.১:  মভানপুয উজেরায় আজয়াচেত এপচেচড বায কামকু্রভ 

ধঘে ৪.২.২:  মভানপুয উজেরায় আজয়াচেত এপচেচড বায কামকু্রভ 



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ২২  

৪.৩ আথয-োভোবেক অফস্থোেঃ  

াভাধচও-অথতননধতও অফস্থা চানদত যভানুয উদচরায হুদয এরাওায় এওটি প্রশ্নাফরী চধয ধযঘাধরত য়। ধফধবন্ন ধযদণয  তথয ওভ ভদয়য 

ভদধয  ঘাধদা  অনুমায়ী াংগ্র ওযা  ঔুফই ওিকন ধঙর। তদফ, ধওঙু প্রধান তফধষ্টযগুধর চধয ওযা য় এফাং তাযয এটি চাতীয় াভাধচও-অথতননধতও অফস্থা  ২০১১ এয 

াদথ তুরনা ওযা য়। এই এরাওায অধধওাাং ভানুল ধফধবন্ন যায াদথ চধড়ত মায ভদধয অধধওাাংই ওৃধলচীফী । এঙাড়া অনযানয যায ভদধয যদয়দঙ দয  অদয 

েধভও, ফযফা, কৃস্থারীয ওাচ  ধযফন ওাচ। উদচরায় ৪৩৯৮৪ টি ধযফায যদয়দঙ। এয ভদধয আফায যদঔা মায় যম ৯৯.৭০% াধাযণ ইউধনট, ০.০২% 

প্রাধতষ্ঠাধনও এফাং ০.২৮% অনয ইউধনট।  

৪.৩.১ভোনুজলয মোেঃ  

এই এরাওায় ধফধবন্ন যায ভানুল ফফা ওদয । তদফ অধধওাাং ভানুল ওৃধলয াদথ মৃ্পি, মা যভাট যাচীধফয অদধতদওয  যফধ । প্রশ্নাফরী চধয 

ওদয যদঔা  যকদঙ যম এই এরাওায প্রায় ৫৪% ভানুল ধফধবন্ন যওভ ওৃধল ওাদচয াদথ মুি। ওৃধল ফাদদ এঔানওায ১৩% ভানুল ফযফায াদথ চধড়ত । তাঙাড়া, 

এঔাদন দয েধভও, অদয েধভও, ধযফণ ওভী, ঙাে  স্বধনদয়াধচত উদদযািা যদয়দঙ।  

ধঘে ৪.৩:  যভানুয উদচরা দযয ভানুদলয যা                     উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

৪.৩.২ ভোবক আয়েঃ  

এই উদচরা দযয অথতননধতও অফস্থা  ভধযন্থী। অধধওাাং ধযফায ভধযধফত্ত এফাং তা যভাট চনাংঔযায প্রায় অদধতও ।  
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ধঘে ৪.৪:  যভানুয উদচরা যফাীদদয ভাধও আয়           উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

প্রায় ৪৭% যরাও ১০০০০ যথদও ১৫০০০ টাওা অথত উাচত ন ওদয। ধওন্তু, অদনও যরাও প্রধত ভাদ ১০০০০ এয ওভ উাচত ন ওদয এফাং তাযা এঔাদন দধযদ্র ধদদফ 

ধফদফধঘত। এঙাড়া, এঔাদন ধওঙু ভানুল বারবাদফ প্রধতধষ্ঠত। তাদদয ভদধয ১৩% যরাও প্রধত ভাদ ১৫০০০ যথদও ২০০০০ টাওা আয় ওদয এফাং প্রায় ২% যরাদওয আয় 

২০০০০ এয যফধ। 

৪.৩.৩ বযফোজযয ধযনেঃ  

যটধফর ৪.৫ যথদও চাতীয় আফান এফাং ধযফাদযয প্রওাদযয যযদে, যদঔা মায় যম, নকয এরাওাগুদরাদত এওও ধযফাদযয াংঔযা ফাড়দঙ এফাং এটি ধফধফএ 

২০১১ অনুমায়ী প্রায় ৮৩.৮% । াাাধ, যমৌথ াধযফাধযও অফস্থা ১৬.২% াদয ওদভদঙ।   

যটধফর ৪.৫: যভানুয উদচরা য-এয ধযফাদযয ধযদনয াদথ চাতীয় মতাদয়  নকয এরাওায অফস্থা তুরনা 

ধযফাদযয ধযন 

যভানুয উদচরা দযয যযদে*   
চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায যযদে  

(২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী) 

এওও যমৌথ এওও যমৌথ 

৫৪.৭% ৪৫.৩% ৮৩.৮% ১৬.২% 

*উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

 

 



 

 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ, যাচাী   ৃষ্ঠা | ২৪  

 

                       ধঘে ৪.৫:  যভানুয উদচরা দয ধযফাদযয ধযন            উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

ঘাটত  যথদও যদঔা মাদি যম ধদন ধদন যভানুয উদচরা দয াধযফাধযও অফস্থা ধযফতত ন দি। যমৌথ ধযফায াংসৃ্কধত এঔন বাো শুরু ওদযদঙ এফাং ভানুল এওও ধযফায 

কঠন ওযদত যফী ঙে ওযদঙ। এওও ধযফায প্রফণতা যম এঔন ধদন ধদন ফৃধি াদি তা চধয যথদও যদঔা মায়, যমঔাদন এই উদচরা দযয প্রায় ৫৭.৭% ধযফায 

এঔন এওও ধযফায। াাাধ, যমৌথ ধযফায ায ধীদয ধীদয  ওভদঙ এফাং এটি এঔন প্রায় ৪৫.৩%। তদফ চাতীয় মতাদয়য াদযয তুরনায় এই উদচরা দয এওও 

ধযফাদযয াদযয ধযভাণ ওভ। 

৪.৩.৪  বেোয অফস্থোেঃ  

যটধফর ৪.৬ যথদও চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায স্বাযযতায াদযয যযদে যদঔা মায় যম, ধধযদতয ায অধধযদতয াদযয যঘদয় এঔন  যফধ এফাং এটি 

ধফধফএ ২০১১ অনুমায়ী প্রায় ৬৬.৪০%। াাাধ, অধধযদতয াদযয অফস্থা প্রায় ৩৩.৬০ %। ২০১১ াদর যভানুয উদচরাদত স্বাযযতায ায ধঙর ৫১.৫% ।   

যটধফর ৪.৬: যভানুয উদচরা য-এয াযযতায াদযয াদথ চাতীয় অফস্থায তুরনা 

স্বাযযতায ায 

যভানুয উদচরা দযয যযদে*   
চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায যযদে  

(২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী) 

ধধযত অধধযত ধধযত অধধযত 

৭৬.৩% ২৩.৭% ৬৬.৪০% ৩৩.৬০% 

*উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 
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                              ধঘে ৪.৬: যভানুয উদচরা দয স্বাযযতায ায        উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

এঔাদন যদঔা মাদি যম, যভানুয উদচরা দযয ভানুল ধযায ফযাাদয দঘতন। এই উদচরা দয স্বাযযতায ায ৭৬.৩% এফাং ধনযযযতায ায ২৩.৭%। এটা 

ঔুফই বাদরা যম এই উদচরা দযয যরাদওযা এঔন আদকয তুরনায় আদযা যফধ ধধযত দত আগ্রী। এটি খটদত াদয ওাযণ এই উদচরায় অদনও ধযা প্রধতষ্ঠান 

যদয়দঙ। তদফ চাতীয় স্বাযযতায াদযয যঘদয় যভানুদযয াযযতায াদযয ধযভাণ অদনওাাংদ যফধ।  

 

                                                          ধঘে ৪.৭:  যভানুয উদচরা দয ধধযদতয ায     উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

ধধযত ভানুদলয ভদধয  প্রায় ৩৯% ড়দত এফাং ধরঔদত াদয এফাং তাযা অন্তত প্রাথধভও স্তদয অধযয়ন ওদযদঙন। অযধদদও ভাধযধভও স্তদয া ওদযদঙ প্রায় ১৬.৪৪%। 

উচ্চ ভাধযধভও ফা উচ্চ ধডগ্রী াটিত ধপদওট আদঙ এভন ভানুদলয তাাং প্রায় ২০.৫৯, মা ধিতীয় কৃীত যরাদওয যঘদয় যফধ। তদফ ফতত ভাদন এই এরাওায প্রাথধভও ধযায ায 

১০০% ওযায রদয ওাচ ওযা দি এফাং ফাচ্চাযা মাদত ক্লা ৫ এয আদক ছদয না দয যচনয ধফধবন্ন দদয যনয়া দয়দঙ । এয ভদধয যৌযবা এরাওায আদাদয 

ওর সু্কদর যঙদর যভদয় উবদয়য চনযই উফৃধত্ত 

ঘারু ওযা দয়দঙ । তাঙাড়া ফাচ্চাদদয ফাফা ভাদয়য াদথ ধফধবন্ন দঘতনতাভূরও ওাচ ওযায ভাধযদভ তাদদযদও ধযায প্রদয়াচনীয়তা যফাছাদনা দি। ফতত ভাদন প্রাথধভও 

ধযা যল ওযায  আদকই ছদড় যায ধশুয ায প্রায় ১০%।  
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৪.৩.৫ ফোবিয কোঠোজভোয ধযনেঃ  

উদচরায কড় ধযফাদযয যরাওাংঔযা (াধাযণ) ৩.৯ চন। গ্রাভীণ এফাং হুদয এরাওায়  এয অফস্থা এওই। যটধফর ৪.৭ যথদও চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায 

যযদে ফাধড়য ওাঠাদভায ধযদণ যদঔা মায় যম, ওা ঘা-ছুধড়  াওা ফাধড়য াদযয অনুাত যভাটাভুটি ভান এফাং এটি ধফধফএ ২০১১ অনুমায়ী মথাক্রদভ প্রায় ৩৬.১২% এফাং 

৩১.৮৬%। তদফ যদদয নকয এরাওাগুদরাদত যধভ াওা ফাায াদযয ধযভাণ প্রায় ৩২.০২%।  অয ধদদও  ২০১১ াদর যভানুয  উদচরা দয ৪.৬% াধাযণ 

ধযফায াওা ফাধড়দত ফা ওযত, আধা-াওা ফাধড়দত ১৮.৯% , ওা ঘা খযটিদত ৭৪.২% এফাং ফাধও ২.৩% ছুধযদত থাওত। মদখা মায় মম ২০১১ জত ২০১৮ াজরয 

ভজে াকা ফাড়ীয চযভান ১৩.৭৪ (২৩.৩৪-৪.৬=১৩.৭৪) বৃচি মজয়জে।  

যটধফর ৪.৭: যভানুয উদচরা য-এয ফাধড়য ওাঠাদভায ধযদণয াদথ চাতীয় অফস্থায তুরনা 

ফাড়ীয ওাঠাদভায ধযণ 

যভানুয উদচরা দযয যযদে* 
চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায যযদে  

(২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী) 

ওা ঘা  

ছুধড় 
যধভ াওা াওা ইভাযত 

ওা ঘা  

ছুধড় 
যধভ াওা াওা ইভাযত 

২৫.৩৩% ৫১.৩৩% ২৩.৩৪% ৩৬.১২% ৩২.০২% ৩১.৮৬% 

*উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

 

ধঘে ৪.৮: যভানুয উদচরা দযয ফাধড়য ওাঠাদভায ধযণ     উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

এই উদচরা দয ধফধবন্ন ধযদনয ওাঠাদভাকত ফাধড় আদঙ। যগুরায যফীযবাক খযই আধা-াওা এফাং অনযগুধর াওা  ওা ঘা । প্রায় ৫২% খযফাধড় আধা াওা। 

যগুদরা ইট এফাং টিদনয ততধয । এঙাড়া, ২৫%খয ওা ঘা এফাং ২৩% খয াওা ভাদন ইট িাযা ততধয মূ্পণতরূদ। চাতীয় ফাধড়য ওাঠাদভায ধযদণয াদযয াদথ এই উদচরা 

দয াথতওয যদঔা মায়।  

৪.৩.৬  অববফোন  োয এফং উজেয: 
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এঔাদন যদঔা মাদি যম, যভানুয উদচরা দয অধবফান ায  ৩৭% । মধদ অধবফান ায ওভ তফু ওভতাংস্থাদনয চনয ভানুল উদচরা দযয ফাধদয থাওদঙন। 

অধধওাাংই ঘাকুযী (৫৫.৫%) এফাং ফযফা (২৮.৬%) চনয ফাধদয থাওদঙন ।  ধনদঘ ঘাটত  নাং ৪.৮ এফাং ৪.৯ এয ভাধযদভ তা যদঔাদনা র। 

 

ধঘে ৪.৯ যথদও এটি যদঔা মায় যম, এই উদচরা দযয এও ঘতুথতাাং ভানুল ফাইদয ফা ওদয ফা অদনও ওাযদণয চনয অধবকভন ওযদঙ।। প্রায় ৩৭% ভানুল অনয দয 

ঘদর যকদঙ এফাং ফাধওযা এই উদচরা দযই ফা ওযদঙ।      

 

 

ধঘে ৪.১০ এ যদঔা মায় যম, যভানুয উদচরা য যথদও অধবফান ওযায প্রধান ওাযণ ঘাকুযী মা ৫৫.৫%। অনয ধদদও, ভানুল। ফযফা  ধযায চনয স্থানান্তধযত 

দয়দঙ। ফযফায চনয অধবফান তাাং ২৮.৬ এফাং ১৫.৯% যরাও ধযায চনয স্থানান্তধযত য়।     

  

 

চিত্র ৪.১০: মভানপুয উজেরা য আচধফাচজদয অচবফাজনয  উজেশ্য 

উৎঃ ভাঠ মাুয় েচয, ২০১৮ 

চিত্র ৪.৯: মভানপুয উজেরা য অচধফাচজদয অচবফান ায  উৎঃ ভাঠ মাুয় েচয, ২০১৮ 
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৪.৩.৭ জ্বোরোনী উৎেঃ   

যটধফর ৪.৮ যথদও চাতীয় যযদে ফাধড়য জ্বারানীয উৎদ যদঔা মায় যম, রাওধড়/ওাঠ/াতা/শুওনা যকাফয িাযা যান্নায ধযভাদনয াদযয ধযভাণ অদনও যফধ 

এফাং ধফধফএ ২০১১ অনুমায়ী ৮৫.৯% ভানুল রাওধড়/ওাঠ/াতা/শুওনা যকাফয এগুরায যম যওাদনা এওটা ধওঙু যান্নায ওাদচ ফযফায ওদয। তদফ ধধরন্ডায, কযা ফা অনযানয 

জ্বারাধনয ফযফাদযয াদযয ধযভাণ মথাক্রদভ প্রায় ১২.৬% এফাং ১.৫%,মা অদনও ওভ।  

যটধফর ৪.৮: যভানুয উদচরা য-এয জ্বারাধনয উৎদয াদথ চাতীয় অফস্থায তুরনা 

জ্বারানীয উৎ 

যভানুয উদচরা দযয যযদে* 
চাতীয় মতাদয় াধফতও অফস্থা – গ্রাভ  য মুদকাৎত 

(২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী) 

রাওধড়/ওাঠ/াতা/শুওনা যকাফয ধধরন্ডায অনযানয রাওধড়/ওাঠ/াতা/শুওনা যকাফয ধধরন্ডায অনযানয 

২৮% ৫৬% ১৬% ৮৫.৯% ১২.৬% ১.৫% 

*উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

 

ধঘে ৪.১১:  যভানুয উদচরা দয জ্বারাধনয উৎ      উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

যভানুয উদচরা য এরাওায় ভানুল জ্বারাধনয চনয ধধরন্ডায কযাদয উয ধনবত য ওদয। প্রায় ৪৬% ধযফায যান্না ওযায চনয জ্বারাধন ধদদফ ধধরন্ডায কযা ফযফায 

ওদয। াাাধ, ধওঙু ধযফায এঔন যান্নায ওাদচ  জ্বারানী ধাদফ ওাঠ ফা রাওড়ী ফযফায ওদয। রাওড়ী 

41% 

46% 

13% 
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ফযফাদযয ায প্রায় ৪১% এফাং এটি কুধড়দয় ফা ধনচস্ব চধভ যথদও াংগ্র ওযা য়। এঙাড়া, তাযা যান্নায চনয যওদযাধন, ওাঠওয়রা এফাং অনযানয ধচধন ফযফায ওদয। 

৪.৩.৮ োবনয উৎেঃ   

যটধফর ৪.৯ যথদও চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায় াধনয উৎদয অফস্থায যযদে যদঔা মায় যম, টিউফদয়র িাযা াধন ফযফাদযয াদযয ধযভাণ অদনও যফধ 

এফাং ধফধফএ ২০১১ অনুমায়ী তা ৬৬.২৩% । ভানুল অনযানয ওাদচয চনয াইরাইন  ুকুয ফা নদীয াধন ফযফায ওদয। তদফ তা ফযফাদযয াদযয ধযভাণ মথাক্রদভ 

প্রায় ৩২.৮৬% এফাং ০.৯১%, মা অদনও ওভ ।  ২০১১ াদর এই উদচরায়  ৯১.৫% াধাযণ ধযফাদয নরকূ যথদও ঔাফায াধন , াইরাইন যথদও ৪.১% এফাং অফধষ্ট 

৪.৪ % াধন অনযানয উৎ যথদও াংগ্র ওযত।  

যটধফর ৪.৯: যভানুয উদচরা য-এয াধনয উৎদয অফস্থায াদথ চাতীয় অফস্থায তুরনা 

াধনয উৎ 

যভানুয উদচরা দযয যযদে* 
চাতীয় মতাদয় নকয এরাওায যযদে 

(২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী) 

টিউফদয়র াই রাইন 
ুকুয  

অনযানয 
টিউফদয়র াই রাইন 

ুকুয  

অনযানয 

৭১% ২৮% ১% ৬৬.২৩% .৩২.৮৬% ০.৯১% 

*উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

 

ধঘে ৪.১২: যভানুয উদচরা দয াধনয উৎ          উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

এই উদচরা দযয ভানুল অদনও উৎ যথদও াধন াংগ্র ওদয। ধওন্তু, অধধওাাং ভানুল টিউফদয়দরয উয ধনবত যীর। তাযা এই  াধন ানীয় এফাং তাদদয তদনধেন 

অনযানয প্রদয়াচনীয় ওাদচ ফযাফায ওদয। ৭১% ভানুল তাদদয াধনয ঘাধদায চনয নরকূ াধন ফযফায ওদয। 

তাঙাড়া ২৮% ভানুল ভাটি যথদও যভাটয িাযা তাদদয ধনচস্ব চর যফযা ফযফস্থা  ওদয। এই াধন টযাাংদওয ভদধয াংযধযত ওযা য় এফাং এটি তাদদয ফাধড়দত াই িাযা 

যফযা ওযা য়। ধওন্তু, ঔুফ অল্প যরাওই ুকুদযয াধনয উয ধনবত য ওদয এফাং এটি ১% এয যফধ নয়। 
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৪.৩.৯ য়েঃবনস্কোজনয ধযণেঃ   

যটধফর ৪.১০ যথদও চাতীয় য়োঃধনস্কাদনয ধযদণয অফস্থায যযদে যদঔা মায় যম ওা ঘা, াওা  যধভ াওা য়োঃধনস্কাদনয অফস্থায ায প্রায় এওই যওভ এফাং 

ধফধফএ ২০১১ অনুমায়ী তা মথাক্রদভ ৩৮.৪%, ২৭.৮% এফাং ৩৩.৮%।  ২০১১ াদর যভানুয উদচরায় ৬৭.৫% াধাযণ ধযফায যাধনটাধয রযাট্রিন, ৩৯.৩% নন-

যাধনটাধয রযাট্রিন এফাং অফধষ্ট ৩.২% যওান টয়দরট ফযফায ওযতনা।  

যটধফর ৪.১০: যভানুয উদচরা য-এয য়োঃধনস্কাদনয ধযদণয অফস্থায াদথ চাতীয় অফস্থায তুরনা। 

য়োঃধনস্কাদনয ধযণ 

যভানুয উদচরা দযয যযদে* 
চাতীয় মতাদয় াধফতও অফস্থা – গ্রাভ  য মুদকাৎত 

(২০১১ াদরয ধফধফএ অনুমায়ী) 

ওাঘা াওা যধভ াওা ওাঘা াওা যধভ াওা 

২৭.৯৪% ৩০.১৫% ৪১.৯১% ৩৮.৪% ২৭.৮% ৩৩.৮% 

*উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

 

ধঘে ৪.১৩: যভানুয উদচরা দয য়োঃধনস্কাদনয ধযণ    উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

ঘাটত  যথদও যদঔাদনা দয়দঙ যম এই উদচরায য এরাওায যাধনদটন ঔুফ ঔাযা নয়। ভানুল এঔন তাদদয টয়দরট ম্পদওত  দঘতন। এই উদচরাম দয প্রায় ৪২% 

আধা াওা টয়দরট যদয়দঙ। াাাধ, ভানুল াওা টয়দরট ধনভতাণ শুরু ওদযদঙ এফাং তায ধযভাণ এঔন প্রায় ৩০%। মধদ, এঔন ধওঙু ধযফায তাদদয টয়দরট ম্পদওত  

দঘতন নয়, এটি ২৮% এয যফধ নয়। চাতীয় অফস্থায তুরনায় এই উদচরা দয াওা  যধভ াওা টয়দরদটয অফস্থা ধওঙুটা বার।  

৪.৩.১০ েরোফদ্ধতোয কোযণেঃ 

যভানুয উদচরা য ফতদা ফলতায ভয় চরাফিতায ধওায য় । ৩- ৪ খন্টা ফৃধষ্টাদতয চনয, এই উদচরায অদনও অাং াধনয ধনদঘ 
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ধঘে ৪.১৪: যভানুয উদচরা দয চরাফিতায ওাযণ      উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

অদনও ভদয়য চনয থাদও। এটায ওাযণ এই উদচরা যটি এওটি ধনঘু এরাওা এফাং এটি ধফর িাযা যফধষ্টত। এই উদচরা দযয প্রায় ৬৫% এরাওা ধনঘু। চরাফিতায 

আদযওটি ওাযণ র এঔাদন াধন ধনষ্কান ফযফস্থাটি উন্নত নয়। এই উদচরায় যওান কঠনভূরও ধনষ্কান ফযফস্থায যনই  এফাং ৩৫% এরাওা যেইদনয অবাদফয ওাযদণ 

ফলতাওাদর চরাফিতায ধওায দয় দড়।  

65% 

35% 
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৪.৩.১১ উজেরোয বূবভ বযফতয জনয ধযণেঃ 

কত ওদয়ও ফঙদয, এই উদচরা দয চধভ ফযফায অদনও যযদে ধযফতত ন দয়দঙ। ঘাদলয চধভ প্রঘুয ধযভাদণ াদনয 

 

ধঘে ৪.১৫: যভানুয উদচরা দয বূধভ ফযফাদযয ধযফতত দনয ধযণ    উৎোঃ ভাঠ মতায় চধয, ২০১৮ 

ফযদচ ধযণত দয়দঙ। ঘালীযা তাদদয চধভ াদনয ফযদচ ফদদর ধদদয়দঙ এফাং এয ধযভাণ প্রায় ৫২%। চধভয অনযানয ধযফতত নগুধর র  আভ ফাকান ততযী, ফাাফাধড় ওযা, 

কভ যথদও ধানী চধভ, ুকুয এফাং াও ফধচয চধভদত ধযফতত ন, মাদদয তাাং মথাক্রদভ ১৯, ১২, ১০, ৫ এফাং ২।  

তথয াংগ্রদয চনয যম চধয ওযা ইধঙর তায ধওঙু ধঘে ধনদঘ যদয়া র;  

ধঘে ৪.১৬:  যভানুয উদচরায  ভাধযওল্পনায় অন্তবুত ি এরাওা ধযদতন

5% 

19% 

10% 

12% 

52% 

2% 

 

উৎোঃ ইউ ধড ধড চধয,যাচাী,২০১৮ 
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৪.৪ TOWS  বফজেলণ 

SWOT ধফদিলণ দি এভন এওটি কদফলণা মায ভধযদভ যওান প্রধতষ্ঠান যওান এরাওায আবযন্তযীণ ধি এফাং ঐ এরাওায দুফতরতা এয াাাধ ঐ এরাওায 

ফধযাকত ুদমাক ুধফধা এফাং হুভধও ধনদয় আদরাঘনা ওযা য়। যভানুয উদচরায় ভাঠ মতায় ধযদতন এফাং এপধচধড বায ভধযদভ প্রাপ্ত তদথযয ধবধত্তদত ঐ এরাওায  

SWOT ধফদিলণ ধনদঘ যদয়া র; 

১।  আবযন্তযীণ  বি 

 মতাপ্ত আফাদদমাকয ওৃধল চধভ। 

 মতাপ্ত ধযা প্রধতষ্ঠান। 

 ান  ভৎয ঘাদলয ভত রাবচনও ফযফা। 

 ইউধনয়ন  যৌযবায াদথ বার যমাকাদমাক ফযফস্থা । 

 মুফউন্নয়ন প্রধযণ যওন্দ্র ওতৃত ও মুফদদয চনয ধফধবন্ন প্রধযদনয 

আদয়াচন। 

 এনধচ ওতৃত ও এরাওায়   ধফধবন্ন উন্নয়ন ভুরও ওভতারায 

আদয়াচন। 

২।  আবযন্তযীণ দুফযরতো 

 ধনঘু এরাওা এফাং াধন ধনষ্কাদনয মতাপ্ত ফযফস্থা না থাওা। 

 ধফধবন্ন নাকধযও ুধফধা যমভন যেন, রাম্প যাস্ট, াধন যফযা, 

কযা , ওধভউধনটি যন্টায , পায়ায াধবত  এফাং অনযানয ুধফধা না 

থাওা। 

 ধফধবন্ন যওাধয এফাং যফযওাধয প্রধতষ্ঠান ভূদয ভদধয 

ভিয়ীনতা। 

 বধফলযদতয চনয যওান ুধনদৃতষ্ট  ভাধযওল্পনা না থাওা। 

 

৩।   ফোবযক  ুজমোগ ুবফধো 

 ধফধবন্ন কদফলণা যওন্দ্র স্থাদনয ভাধযদভ এরাওায ওৃধল ওাদচয 

উন্নয়ন খটাদনা ম্ভফ। 

 এরাওা যও যপ্তাধন যওন্দ্র ধাদফ প্রধতধষ্ঠত ওযায ভাধযদভ ধফধবন্ন 

ওৃধলচাত দণযয  ুষ্ঠ ফাচায  ধনধিত ওযা।  

 ধঘত্তধফদনাদদনয চনয াওত   যঔরায ভাঠ ততধয ওযায ুদমাক 

যদয়দঙ। 

 আইনকত নীধতভারা প্রনদয়য ভাধযদভ ধফধঙন্ন আফাধও এরাওা 

কদড় ঠা যযাধ ওযা ম্ভফ 

 

৪।  ফোবযক  হুভবক 

 প্রাওৃধতও দূদমতাও (ফনযা)। 

 যাচননধতও প্রবাফ। 

 

 

 

https://m.facebook.com/shjessore/posts/682353001839027
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অধযোয় ০৫ :ুোবযভোরো 

৫.১ বূবভকো:  

ভাষ্টাযপ্ল্যান ফাস্তফায়দন যমভন ধফধবন্ন ফাধা ধফঘ্নতা থাদও, যতভধন ফযাও ঘযাদরঞ্জ থাদও। এঙাড়া এওটি ভাষ্টাযপ্ল্যান ফাস্তফায়দন যনতৃত্ব প্রদানওাযী প্রধতষ্ঠান, 

উমুি ধযভাদণ যওাযী প্রদণাদনা, ধযওল্পনায ফাস্তফায়ন মতদফযণ ওযায ওরাদওৌর, এঙাড়া ধফধবন্ন প্রধতষ্ঠাদনয ভদধয ভিয় াধন ওযা প্রদয়াচন। প্রস্তাধফত বূধভদত 

ধফধবন্ন যেণীয যরাদওয স্বাথত াংযযণ ওযা ঙাড়া অনযানয গুরুত্বূণত ধফলয় ধফদফঘনায় যাঔদত য়। এ যযদে উদচরা/দৌযবায় ধযওল্পনা াঔায মদথষ্ট গুরুত্ব যদয়দঙ। 

ধনয়ধভত মতদফযণ যথদও প্রাপ্ত পরাপর ভাষ্টাযপ্ল্যাদন অন্তবুত ি ওযায রদযয ধনধদত ষ্ট ভয় অন্তয অন্তয ভাষ্টাযপ্ল্যান ধযধবউ ওযদর তা ফাস্তফায়দন ধফধবন্ন ভযা অধতদ্রুত 

দূযীবূত য়। যমভন, উদচরা/দৌযবায চনয ২০ ফঙয যভয়াদী যম ভাষ্টাযপ্ল্যান যদয়দঙ তা ধফধবন্ন ধডদটরড এধযয়া প্ল্যান  অযাওন এধযয়া প্ল্যাদনয ভিদয় ততধয য়া 

উধঘত মা স্ট্রাওঘায প্ল্যান ততধযদত ধফদল বূধভওা যাঔদফ। ভাষ্টাযপ্ল্যাদনয ফাস্তফায়ন ওযা শুধুভাে উদচরা/যৌযবায এওও দাধয়ত্ব নয়। ফাস্তফায়ন প্রধক্রয়ায চনয ভধিত 

বাদফ অদনও প্রধতষ্ঠাদনযই উদদযাদকয প্রদয়াচন। এ ধফলদয় ধফসৃ্তত কদফলণায ভাধযদভ ভাষ্টাযপ্ল্যান ফাস্তফায়দনয যযদে স্থানীয় যওায ধনয়ন্ত্রণাধীন উদচরা/দৌযবাদও 

ধফদফঘনা ওযা উধঘত। এদযদে যম ওর ুাধযভারা প্রদান ওযা যমদত াদয তা র; 

১। উদচরা চনয প্রণীত ভাধযওল্পনা াংধিষ্ট ভন্ত্রণারয় ওতৃত ও যকদচট য়া উধঘত। 

২। উদচরা চনয প্রণীত ভাধযওল্পনা ধফধবন্ন ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠাদনয ভদধয ধফতযণ ওযা। 

৩। ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠান  চনাধাযদণয ভদধয ভিয় যাঔা উধঘত। 

৪। বূধভয ভাধরও এফাং বূধভ উন্নয়ন ওতৃত যগুদরায চনয দৃযভান ুধফধাধদ ফা রবযাাংদয ফযফস্থা থাওা উধঘত মা চনদঘতনতা ফৃধি ওযদত াাময ওযদফ। 

৫। স্থানীয় ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠানগুদরায চনফদরয যভতা ফৃধি ওযা ধফদলত ধযওল্পনাধফদ, প্রদওৌর, াদবত য়ায  অনযানয মাযা ধযওল্পনা  াংধিষ্ট ওাদচ চধড়ত। 

৬। উদচরা /দৌযবায ধযওল্পনা াঔায চনয প্রদয়াচনীয় রধচধস্টও মথামথবাদফ যফযা ওযা উধঘত। 

৭। যচরা ধযলদদয ভিয় বায় ধযওল্পনা ফাস্তফায়ন ধফলয়ও ওভতুধঘ অন্তবুত ি ওযা উধঘত। 

এঙাড়া, FGD যথদও ায়া তথয ভদত, এই উদচরায ওৃধলধবধত্তও উন্নয়ন ওযা দযওায। তাঙাড়া, ধনদচদদয ভদধয ওৃধলধবধত্তও ধভধত ওদয, ওৃধলয উন্নয়দন ওাচ ওযা 

দযওায। যমদতু, অনযানয পদরয ভদধয এই এরাওায ান যদফযাী ধফঔযাত, যদতু াদনয উন্নয়ন ফাড়াদনায চনয যওাযদও দদয ধনদত দফ। ধফকত, ওদয়ও ফঙদয 

াদনয ঘন যযাদকয ওাযদন এই এরাওায ান উৎাদন ফযাত দি। যচনয, ান কদফলণা যওন্দ্র ওযায ভাধযদভ াদনয নতুন চাত উিাফন  ানদও যযাকভুি ওযা 

যমদত াদয।  

৫.২ উংোয:  

যভানুয উদচরা দয নকাযয়দনয ায কত দদও ফযাওবাদফ ফৃধি যদর তা ভাধযওল্পনা অনুমায়ী মথামথবাদফ য়ধন। পর্রুতধতদত উন্নয়ন মা 

দয়দঙ তা মেতে বাদফ  অধযওধল্পত বাদফ দয়দঙ। আফায নকযায়দনয পদর য ফাীয আথত-াভাধচও অফস্থায যতভন ধযফতত ন াধধত য়ধন। ধযায ায এফাং 

য়োঃধনষ্কান ফযফস্থায যযদে ফযাও উন্নধত াধধত দর এঔদনা অধধওাাং ভানুল তাদদয চীধফওায চনয ওৃধলয উয ধনবত যীর এফাং তাদদয াধযফাধযও আদয়য ধযভাণ 

অধত াভানয।

এঙাড়া চরাফিতা, যাস্তা-খাদটয অপ্রস্তা, অমতাপ্ত রযাম্প যাস্ট ইতযাধদ ওাযণগুদরা যফাীযা ধনওট নাকধযও ুধফধা প্রদাদন প্রধান অন্তযায়।  

ুতযাাং ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয যযদে ফাস্তফায়নওাযী প্রধতষ্ঠাদনয দয চনফর ভৃি এওটি াঔা থাওা এওান্ত প্রদয়াচন। এঙাড়া স্থানীয় যওায ধনয়ন্ত্রণাধীন 

প্রধতষ্ঠানগুদরাদও ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয প্রদয়াচনীয়তা ম্পদওত  অফকত ওদয তাদদযদও উৎাধত ওযা উধঘত মাদত তাযা ভাধযওল্পনা ফাস্তফায়দনয যভতা অচত ন 

ওদয। আয এদযদে নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয াংধিষ্ঠ প্রধতষ্ঠানদও প্রধযণ প্রদান ওদয ায়ও বূধভওা ারন ওযদত াদয । এদত স্থানীয় যওায প্রধতষ্ঠানগুদরা ভাধযওল্পনা 

ফাস্তফায়দন অদনও যফধ তৎয দফ।  

 

৫.৩ যফতী কযণীয়:  

আধয দদও প্রণীত যভানুয উদচরায ভাষ্টাযপ্ল্যাদনয যভয়াদ ইধতভদধযই উত্তীণত দয়দঙ। স্থানীয় াধাযণ চনকণ, যাচনীধতধফদ, ধফধবন্ন যাচীফী এফাং 

স্থানীয় ধফধবন্ন যওাযী  যফযওাযী প্রধতষ্ঠাদনয ধফধবন্ন ওভতওতত া, উদচরা ধযলদ, যৌযবা এফাং ইউধনয়ন ধযলদদয মথাক্রদভ যঘয়াযভযান, যভয়য এফাং ওাউধন্পরযফৃদেয 

ঘাধদা যভাতাদফও যভানুয উদচরায যম ভযা গুদরা ধঘধিত ওযা দয়দঙ যগুদরায ফাস্তফম্মত ভাধাদনয ভাধযদভ এফাং নতুন ভাধযওল্পনা প্রনয়দনয ভাধযদভ 

উদচরায াধফতও অফস্থায উন্নয়ন খটাদনা ম্ভফ। 
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ংমুবি-০১ 

মভোনুয উজেরোয় আজয়োবেত এপবেবি বোয কোময বফফযণী 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায 

ধধনয়য প্ল্ানাদযয ওামতারয় 

নকয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও অধপ 

ুযা, যাচাী। 

ধফলয়োঃ যভানুয উদচরায আথত াভাধচও অফস্থা এফাং বূধভ ফযফায ধফদিলদণয এওটি প্রধতদফদন। 

বায বাধতোঃ চনাফ যভাোঃ আবু্দয যভান ঔান, ধধনয়য প্ল্ানায, যাচাী আঞ্চধরও অধপ,  যাচাী 

বায স্থানোঃ বাওয, উদচরা ধনফতাী ওভতওতত ায ওামতারয়, যভানুয 

বায তাধযঔোঃ ১২/০৩/২০১৮ ইাং 

বায ভয়োঃ ১০.০০ খটিওা 

১। শুরুদত বায বাধত চনাফ যভাোঃ আবু্দয যভান ঔান স্বাকত চাধনদয় বায ওামতক্রভ শুরু ওদয ওদরয শুদবিা ধফধনভয় ওদযন এফাং 

ধযধঘত ন। ধযঘয় ফত যদল ধতধন নকয উন্নয়ন আধধদপ্তয এয ওামতক্রভ  যভানুয উদচরায কদফলণা ওাদচয উয ধফস্তাধযত আদরাঘনা 

ওদযন। যফধতত দত প্ল্ানায চনাফ যভাোঃ পঔরুর ইরাভদও আহ্বান ওদযন। এই মতাদয় প্ল্ানায চনাফ যভাোঃ পঔরুর ইরাভ নকয উন্নয়ন আধধদপ্তয 

এয ওামতফারী,ওামত ধযধধ এফাং কদফলণা ধফলয়ও প্রধতদফদনটি ম্পদওত  উধস্থত ুধীচনদদয স্পষ্ট ধাযণা প্রদান ওদযন। 

২। উনু্ি আদরাঘনায এ মতাদয় চনাফ যভাোঃ আর আধভন ধফচয় যঘয়াযভযান ইউ ধ (৪নাং যভৌ কাধঙ) ফদরন মূ্পণত উদচরা ধযওল্পনায 

আতায় ধনদয় আদত দফ। চনাংঔযা ফৃধি এরাওায এওটি অনযতভ প্রধান ভযা। ধযওধল্পত ফত ফাড়ী না য়ায ধঙদন এটি এওটি অনযতভ 

ওাযণ।ধযওল্পনা ওযায ভয় ধফদল ওদয প্রাওৃধতও দূদমতাক যও ধফদফঘনায় যাঔদত দফ।এরাওায মাতায়ত ফযফস্থা উন্নদয়দনয চনয যাস্তায চনয 

এওটি ুধযওধল্পত প্ল্যান দযওায। তাঙাড়া এয চনয ধযওল্পনায াদথ াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠানগুদরায াদথ  চনকদণয ভদতয ভিয় াধন ওযা 

প্রদয়াচন। 

৩। উদচরায ইধঞ্জধনয়ায উনু্ি আদরাঘনায এ মতাদয় ফদরন, নকযায়ন ফরদত ফুছায় যঔাদনয ওরধযদনয নাকধযও ুধফধা (াধন যফযা, 

কযা, ধফদুযৎ, ওধভউধনটি যন্টায ইতযাধদ) গুদরা প্রদান ধনধিত ওযদত দফ। ধতধন যভানুয উদচরায উন্নয়দনয চনয যম ওদয়ওটি ধফলদয়য 

উয যচায যদন তা র 

 উন্নত ধঘধওৎা ফযফস্থা ধনধিত ওযা। 

 যমাকাদমাক ফযফস্থা আয উন্নত ওযা। 

 ওৃধলয াাাধ ধল্পায়দনয উয (দমভন স্ত ধল্প,কুটিয ধল্প ) গুরুত্ব ধদদত দফ। 

৪। যভাঙাোঃ যধভা ঔাতুন (উদচরা ওৃধল আধপায  যভানুয); ফদরন, ফতত ভাদন এরাওায় ৭০% অধধফাধ প্রতযয এফাং ৩০ % অধধফাধ  

দযায বাদফ ওৃধল ওাদচয াদথ চধযত। এই এরাওায প্রধান পরগুদরায ভদধয ধান, আরু, ান অন্নতভ। ফতত ভাদন এরাওাটিদত ১০৮০ যেয 

চায়কা চুদড় ান ঘাল ওযা দি। ভৎয ঘাদলয রদয ৪৩ যেয চধভদত ুকুয ঔনন ঘরদঙ। এঙাড়া এই এরাওায় ঘালওৃত ফধচয ভদধয 

যদয়দঙ তর,রাউ,ওযরা ইতযাধদ। 

তা য ভদত ওৃধল ম্প্রাযণ না য়ায ধঙদন ওাযন গুদরা র; 

 পদরয উন্নতচাত ধনদয় মতাপ্ত কদফলণায অবাফ। 

 উন্নত  ওামতওযী ওীটনাও লধ উদ্ভাফন না য়া। 

তা য ভদত যভানুয এরাওায উন্নয়দনয চনয যম প্ল্যান গুদরা যনয়া দযওায তা দি, 
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 মতাপ্ত কদফলণা যওন্দ্র প্রধতষ্ঠা ওযা। 

 ওৃধল চধভ াংযযদণয চনয অনুবূধভও উন্নয়ন না ওদয উরম্ব উন্নয়দনয ধদদও যচায যদয়া। 

৫। াযধভন আযা যফকভ (ওাযী উদচরা ধযা অধপায, যভানুয) ফদরন,দভানুয উদচরায় ফতত ভাদন ৫ভ যথদও ১০ভ যেণী মতন্ত 

ঙােঙােীদদয ১০০% ধফদযারদয় উধস্থধত ধনধিত ওযা দয়দঙ। ফতত ভাদন ধফদযারদয় ড়াদানায ভান উন্নয়দনয যঘষ্টা ওযা দি। ইধতভদধয 

ধফদযারদয় ে আউট যযট উদেঔদমাকয াদয ওদভ যকদঙ। যভানুয উদচরা এফাং যৌযবায ধফদযারয়গুদরাদত ফতত ভাদন ৮৫% উধস্থধতয 

ধবধত্তদত উফৃধত্ত যদয়া দি। তা য ভদত যভানুয এরাওায় ধযা যযদে যম ওর প্রধতফন্ধওতা গুদরা আদঙ তায ভদধয অনযতভ ওাযন দি 

ওৃধল ওাদচয াদথ চধড়ত থাওায ওাযদন ধফদযারদয় উধস্থধতয ায ওদভ মায়া। এই ভযা উত্তযদনয চনয ফতত ভাদন দঘতনতা ফৃধিয ধফধবন্ন 

ওভতুধঘ াদত যনয়া দয়দঙ। 

৬। যদওানুজ্জাভান তারুওদায (উদচরা মুফ উন্নয়ন ওভতওতত া, যভানুয) ফদরন, ফতত ভাদন উদচরায মুফওদদয ওভতাংস্থান ফৃধিয রদয ১৮ 

যথদও ৩৫ ফঙয ফয়ী মুফওদদয ধফধবন্ন প্রধযদনয আতায় আনা দি, াধাযণত ২ ধযদনয প্রধযণ যফায ফযফস্থা ওযা দয় থাদও  

 ভ্রাভযভাণ অপ্রাধতষ্ঠাধনও 

 প্রাধতষ্ঠাধনও প্রধযণ ফযফস্থা 

এঙাড়া যচরা ওামতারদয় ওাধযকধয প্রধযদনয ফযফস্থা ওযা দয় থাদও যমঔাদন ওধম্পউটায যফধও, ওধম্পউটায গ্রাধপক্স, অধপ ভযাদনচদভন্ট 

উয ধফধবন্ন যওাত ওযাদনা দয় থাদও। 

৭। ভাপুম আরভ (উদচরা ভফায় অধপায, যভানুয ) ফদরন,আথত াভাধচও উন্নয়দনয চনয উদচরায যপ্তাধন যমাকয পর যমভন ান, 

ভৎয এগুদরায উয গুরুত্ব ধদদত দফ। ওৃধল চধভ াংযযদণ ভফায় িধতদত উরম্ব উন্নয়দনয যযদে চন দঘতনতা ফাড়াদত দফ। ফাধড়খয 

ধনভতাদন চাতীয় ধনভতান ধফধধভারা যভদন ঘরদত দফ। নাকধযওদদয ধঘত্তধফদনাদদনয চনয মতাপ্ত ুদমাক ুধফধা গুদরা প্রদাদনয ফযফস্থা ওযদত দফ। 
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যভানুয উদচরায নকযায়ন ধফলয়ও এপধচধডত (দপাওা গ্রু ধডওান) বায় উধস্থত দযকদণয াধচযা তাধরওা 

দপ্তদযয নাভোঃ নকয উন্নয়ন আধধদপ্তয, যাচাী আঞ্চধরও  অধপ,যাচাী। 

বায ভয়  তাধযঔোঃ ১২/০৩/২০১৮ ,ওার ১০.০০ টা  
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ংমুবি- ০২ 

১৯৮৮ োজরয প্রস্তোবফত মভোনুয উজেরো জযয বূবভ ফযফোয মফ ভযোজয বে-মযপোজযবসং  ম পোইর 
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ংমুবি- ০৩ 

১৯৮৪ োজরয নন মগজেেি ভোবযকল্পনো অনুমোয়ী প্রস্তোবফত বূবভ ফযফোজযয বেআইএ বববিক তথযফোবর  

FID * Shape * Category Area_sq_km 

1 Polygon Residential 0.047207 

2 Polygon Residential 0.0634 

3 Polygon Residential 0.027726 

4 Polygon Residential 0.053493 

5 Polygon Residential 0.005689 

6 Polygon Residential 0.026307 

7 Polygon Reserved 0.008842 

8 Polygon Residential 0.044565 

9 Polygon Education 0.007794 

10 Polygon Residential 0.041345 

11 Polygon Water Body 0.002153 

12 Polygon Water Body 0.002803 

13 Polygon Residential 0.006622 

14 Polygon Residential 0.009883 

15 Polygon Residential 0.051905 

16 Polygon Residential 0.066784 

17 Polygon Residential 0.003244 

18 Polygon Education 0.007869 

19 Polygon Urban Facilities 0.011012 

20 Polygon Education 0.007917 

21 Polygon Urban Facilities 0.00983 

22 Polygon Urban Facilities 0.022431 

23 Polygon Residential 0.012722 

24 Polygon Urban Facilities 0.003566 

25 Polygon Urban Facilities 0.018843 

26 Polygon Water Body 0.007897 

27 Polygon Urban Deffered 0.056341 

28 Polygon Residential 0.175628 

29 Polygon Commercial 0.017002 

30 Polygon Urban Deffered 0.030311 

31 Polygon Urban Deffered 0.067037 

32 Polygon Urban Facilities 0.137506 

33 Polygon Residential 0.094443 

34 Polygon Residential 0.006155 

35 Polygon Education 0.02594 

36 Polygon Commercial 0.007734 

37 Polygon Residential 0.106509 

38 Polygon Residential 0.074745 

39 Polygon Residential 0.07428 

40 Polygon Residential 0.062447 

41 Polygon Residential 0.090078 

42 Polygon Residential 0.032201 

43 Polygon Reserved 0.01341 

44 Polygon Residential 0.041713 

45 Polygon Commercial 0.004952 

46 Polygon Education 0.006266 

47 Polygon Urban Facilities 0.008738 

48 Polygon Commercial 0.202298 

49 Polygon Urban Facilities 0.038199 

50 Polygon Urban Deffered 0.075988 

51 Polygon Urban Facilities 0.002766 

52 Polygon Commercial 0.003722 

53 Polygon Urban Facilities 0.010859 

54 Polygon Urban Facilities 0.014026 

55 Polygon Commercial 0.010433 

56 Polygon Urban Deffered 0.197036 

57 Polygon Residential 0.057944 

58 Polygon Residential 0.10127 
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59 Polygon Reserved 0.006736 

60 Polygon Residential 0.024778 

61 Polygon Residential 0.017218 

62 Polygon Urban Facilities 0.076757 

63 Polygon Residential 0.070136 

64 Polygon Residential 0.064236 

65 Polygon Education 0.006824 

66 Polygon Water Body 0.006877 

67 Polygon Residential 0.114561 

68 Polygon Residential 0.009065 

69 Polygon Residential 0.037299 

70 Polygon Urban Facilities 0.017395 

71 Polygon Urban Deffered 0.090695 

72 Polygon Residential 0.141583 

73 Polygon Urban Deffered 0.042631 

74 Polygon Commercial 0.005356 

75 Polygon Residential 0.017106 

76 Polygon Residential 0.009467 

77 Polygon Urban Facilities 0.026124 

78 Polygon Urban Facilities 0.009892 

79 Polygon Urban Facilities 0.045807 

80 Polygon Commercial 0.055907 

81 Polygon Urban Facilities 0.005238 

82 Polygon Education 0.00475 

83 Polygon Education 0.001509 

84 Polygon Commercial 0.003489 

85 Polygon Commercial 0.004609 

86 Polygon Water Body 0.004826 

87 Polygon Reserved 0.012342 

88 Polygon Residential 0.047941 

89 Polygon Urban Facilities 0.004279 

90 Polygon Commercial 0.000916 

91 Polygon Commercial 0.004123 

92 Polygon Urban Facilities 0.006848 

93 Polygon Urban Facilities 0.007107 

94 Polygon Urban Facilities 0.006193 

95 Polygon Commercial 0.001282 

96 Polygon Residential 0.029451 

97 Polygon Urban Facilities 0.05813 

98 Polygon Water Body 0.000681 

99 Polygon Agriculture 8.964059 
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ংমুবি- ০৪ 

মভোনুয উজেরো জযয ফতয ভোন বূবভ ফযফোজযয বেআইএ বববিক তথযফোবর 

FID * Shape * LandUse Category Area_sq_km 

1 Polygon E_Resi Residential 0.183069 

2 Polygon E_resi Residential 0.072384 

3 Polygon E_Resi Residential 0.118696 

4 Polygon E_Resi Residential 0.069329 

5 Polygon E_Resi Residential 0.137537 

6 Polygon E_Resi Residential 0.130924 

7 Polygon E_Resi Residential 0.060721 

8 Polygon E_Resi Residential 0.012689 

9 Polygon Exis_Resi Residential 0.045217 

10 Polygon E_Resi+Commerece Residential 0.008287 

11 Polygon E_Resi Residential 0.098995 

12 Polygon E_Resi Residential 0.023812 

13 Polygon E_Resi Residential 0.089699 

14 Polygon E_Resi Residential 0.0334 

15 Polygon E_Resi Residential 0.122272 

16 Polygon E_Resi Residential 0.077611 

17 Polygon E_Commerce Commerce 0.003784 

18 Polygon E_Commerce Commerce 0.006439 

19 Polygon E_Commerce Commerce 0.001393 

20 Polygon E_P_Govt_Office Commerce 0.003312 

21 Polygon E_Commerce Commerce 0.000397 

22 Polygon E_Govt_Dept Commerce 0.000293 

23 Polygon E_Commerce Commerce 0.005049 

24 Polygon E_Commerce Commerce 0.011423 

25 Polygon E_Commerce Commerce 0.012362 

26 Polygon E_Commerce Commerce 0.00101 

27 Polygon E_Commerce Commerce 0.003585 

28 Polygon E_Upazila_Complex Commerce 0.057826 

29 Polygon E_Commerce Commerce 0.008849 

30 Polygon E_Electric_Substation Urban_Facilities 0.003315 

31 Polygon Polish_Station Urban_Facilities 0.003532 

32 Polygon E_Hat Urban_Facilities 0.009935 

33 Polygon E_Health Urban_Facilities 0.03062 

34 Polygon E_School Education 0.001661 

35 Polygon E_Edu Education 0.001218 

36 Polygon E_Primary Education 0.001841 

37 Polygon E_High_Schl_School Education 0.003819 

38 Polygon College Education 0.005031 

39 Polygon E_High_School Education 0.002143 

40 Polygon Madrasha Education 0.004228 

41 Polygon Degree_College Education 0.021312 

42 Polygon Pond Water_Body 0.007158 

43 Polygon E_Ditch Water_Body 0.001402 

44 Polygon Pond Water_Body 0.002894 

45 Polygon Pond Water_Body 0.004184 

46 Polygon Pond Water_Body 0.003011 

47 Polygon Pond Water_Body 0.001158 

48 Polygon Pond Water_Body 0.003291 

49 Polygon Pond Water_Body 0.003301 

50 Polygon Pond Water_Body 0.00362 

51 Polygon Pond Water_Body 0.000925 

52 Polygon Pond Water_Body 0.001418 

53 Polygon Pond Water_Body 0.003389 

54 Polygon Pond Water_Body 0.003805 

55 Polygon Pond Water_Body 0.003079 

56 Polygon Pond Water_Body 0.003371 

57 Polygon Pond Water_Body 0.001605 

58 Polygon Pond Water_Body 0.001735 

59 Polygon Pond Water_Body 0.0035 

60 Polygon Pond Water_Body 0.002794 

61 Polygon Pond Water_Body 0.003839 
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62 Polygon E_Ditch Water_Body 0.004363 

63 Polygon Pond Water_Body 0.007647 

64 Polygon Pond Water_Body 0.001373 

65 Polygon Pond Water_Body 0.005063 

66 Polygon Pond Water_Body 0.003722 

67 Polygon Pond Water_Body 0.003721 

68 Polygon Pond Water_Body 0.001243 

69 Polygon Pond Water_Body 0.006287 

70 Polygon Pond Water_Body 0.005961 

71 Polygon Pond Water_Body 0.0032 

72 Polygon Pond Water_Body 0.003622 

73 Polygon Pond Water_Body 0.002422 

74 Polygon Pond Water_Body 0.002985 

75 Polygon Pond Water_Body 0.0036 

76 Polygon Pond Water_Body 0.00478 

77 Polygon Pond Water_Body 0.007087 

78 Polygon Pond Water_Body 0.006913 

79 Polygon E_DakBanglow Urban_Facilities 0.003321 

80 Polygon  E_Reserved Reserved 0.029167 

81 Polygon E_Khass_Reserved Reserved 0.011443 

82 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.05089 

83 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.053515 

84 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.024172 

85 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.081867 

86 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.118408 

87 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.107633 

88 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.081908 

89 Polygon Water_body  Water_Body 0.001203 

90 polygon Existing_Agri Agriculture 7.94759 

91 Polygon Main_Road Main Road 0.024634 

92 Polygon Access_Road Access Road 0.001877 

93 Polygon Access_Road Access Road 0.005979 

94 Polygon Access_Road Access Road 0.009734 

95 Polygon Access_Road Access Road 0.002273 

96 Polygon Access_Road Access Road 0.032462 

97 Polygon Access_Road Access Road 0.018954 

98 Polygon canal Canal 0.000004 

99 Polygon canal Canal 0.018388 

100 Polygon canal Canal 0.00968 

101 Polygon canal Canal 0.005461 
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ংমুবি- ০৫ 

মভানপুয উজেরায় ভাঠ মাুজয় প্লট টু প্লট াজব ু  
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মভানপুয উজেরায আথ ুাভাচেক অফস্থা মািাই কযায েন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারায ধযণ 
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াংযুচক্ত- ০৪ 

মভানপুয উজেরা জযয ফতভুান ভূচভ ব্যফাজযয চেআইএ চবচেক তথ্যফাচর 

FID * Shape * LandUse Category Area_sq_km Area_Acre 

1 Polygon E_Resi Residential 0.183069  

2 Polygon E_resi Residential 0.072384  

3 Polygon E_Resi Residential 0.118696  

4 Polygon E_Resi Residential 0.069329  

5 Polygon E_Resi Residential 0.137537  

6 Polygon E_Resi Residential 0.130924  

7 Polygon E_Resi Residential 0.060721  

8 Polygon E_Resi Residential 0.012689  

9 Polygon Exis_Resi Residential 0.045217  

10 Polygon E_Resi+Commerece Residential 0.008287  

11 Polygon E_Resi Residential 0.098995  

12 Polygon E_Resi Residential 0.023812  

13 Polygon E_Resi Residential 0.089699  

14 Polygon E_Resi Residential 0.0334  

15 Polygon E_Resi Residential 0.122272  

16 Polygon E_Resi Residential 0.077611  

 TOTAL RESIDENTIAL 1.284642 317.444 

17 Polygon E_Commerce Commerce 0.003784  

18 Polygon E_Commerce Commerce 0.006439  

19 Polygon E_Commerce Commerce 0.001393  

20 Polygon E_P_Govt_Office Commerce 0.003312  

21 Polygon E_Commerce Commerce 0.000397  

22 Polygon E_Govt_Dept Commerce 0.000293  

23 Polygon E_Commerce Commerce 0.005049  

24 Polygon E_Commerce Commerce 0.011423  

25 Polygon E_Commerce Commerce 0.012362  

26 Polygon E_Commerce Commerce 0.00101  

27 Polygon E_Commerce Commerce 0.003585  

28 Polygon E_Upazila_Complex Commerce 0.057826  

29 Polygon E_Commerce Commerce 0.008849  

 TOTAL COMMERCE 0.115722 28.595 

30 Polygon E_Electric_Substation Urban_Facilities 0.003315  

31 Polygon Polish_Station Urban_Facilities 0.003532  

32 Polygon E_Hat Urban_Facilities 0.009935  

33 Polygon E_Health Urban_Facilities 0.03062  

79 Polygon E_DakBanglow Urban_Facilities 0.003321  

 TOTAL URBAN FACILITIES 0.050723 13.608 

34 Polygon E_School Education 0.001661  

35 Polygon E_Edu Education 0.001218  

36 Polygon E_Primary Education 0.001841  

37 Polygon E_High_Schl_School Education 0.003819  

38 Polygon College Education 0.005031  

39 Polygon E_High_School Education 0.002143  

40 Polygon Madrasha Education 0.004228  

41 Polygon Degree_College Education 0.021312  

42 Polygon Pond Water_Body 0.007158  

43 Polygon E_Ditch Water_Body 0.001402  

44 Polygon Pond Water_Body 0.002894  

45 Polygon Pond Water_Body 0.004184  

46 Polygon Pond Water_Body 0.003011  

47 Polygon Pond Water_Body 0.001158  

48 Polygon Pond Water_Body 0.003291  

49 Polygon Pond Water_Body 0.003301  

50 Polygon Pond Water_Body 0.00362  

51 Polygon Pond Water_Body 0.000925  

52 Polygon Pond Water_Body 0.001418  
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53 Polygon Pond Water_Body 0.003389  

54 Polygon Pond Water_Body 0.003805  

55 Polygon Pond Water_Body 0.003079  

56 Polygon Pond Water_Body 0.003371  

57 Polygon Pond Water_Body 0.001605  

58 Polygon Pond Water_Body 0.001735  

59 Polygon Pond Water_Body 0.0035  

60 Polygon Pond Water_Body 0.002794  

61 Polygon Pond Water_Body 0.003839  

62 Polygon E_Ditch Water_Body 0.004363  

63 Polygon Pond Water_Body 0.007647  

64 Polygon Pond Water_Body 0.001373  

65 Polygon Pond Water_Body 0.005063  

66 Polygon Pond Water_Body 0.003722  

67 Polygon Pond Water_Body 0.003721  

68 Polygon Pond Water_Body 0.001243  

69 Polygon Pond Water_Body 0.006287  

70 Polygon Pond Water_Body 0.005961  

71 Polygon Pond Water_Body 0.0032  

72 Polygon Pond Water_Body 0.003622  

73 Polygon Pond Water_Body 0.002422  

74 Polygon Pond Water_Body 0.002985  

75 Polygon Pond Water_Body 0.0036  

76 Polygon Pond Water_Body 0.00478  

77 Polygon Pond Water_Body 0.007087  

78 Polygon Pond Water_Body 0.006913  

89 Polygon Water_body  Water_Body 0.001203  

 TOTAL WATER BODY 0.134671 33.278 

80 Polygon  E_Reserved Reserved 0.029167  

81 Polygon E_Khass_Reserved Reserved 0.011443  

 TOTAL RESERVED 0.04061 10.035 

82 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.05089  

83 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.053515  

84 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.024172  

85 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.081867  

86 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.118408  

87 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.107633  

88 Polygon Urban_Deffered Urban Deffered 0.081908  

 TOTAL URBAN DEFFERD 0.518393 128.098 

90 polygon Existing_Agri Agriculture 8.690000  

 TOTAL AGRICULTURE 8.690000 1963.908 

91 Polygon Main_Road Main Road 0.024634  

92 Polygon Access_Road Access Road 0.001877  

93 Polygon Access_Road Access Road 0.005979  

94 Polygon Access_Road Access Road 0.009734  

95 Polygon Access_Road Access Road 0.002273  

96 Polygon Access_Road Access Road 0.032462  

97 Polygon Access_Road Access Road 0.018954  

 TOTAL ACCESS ROAD 0.095913 23.7008 

98 Polygon canal Canal 0.000004  

99 Polygon canal Canal 0.018388  

100 Polygon canal Canal 0.00968  

101 Polygon canal Canal 0.005461  

 TOTAL CANAL 0.033533 8.286 

 GRAND TOTAL 10.26305 2783.075 


