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মুখফন্ধ 

 

২০১৭-২০১৮ থ থ ফছরয নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয ধযচাধরত গরফলণা কাম থক্রভমূ সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয ররযে গঠিত 

এধির াধযয়ার কধভটি কর্তথক যাজাী অঞ্চধরক ধপ ধযচাধরত “ধযকধিত নগযায়রনয গ্রগধত ধফরেলণ প্রেধযতঃ ফাঘা 

উরজরা যাজাী” ীল থক গরফলণাটি ংরাধন, ধযভাজথন ও  পুনগ থঠরন েরয়াজনীয় যাভ থ ও সুাধযভারা ধদরয় ায়তা 

করযরছ। তথাধ গরফলণায ধাযণা (Concept), কাম থদ্ধধত এফং গরফলণা েধতরফদন গরফলণা কাম থক্রভ ধযচারনাকাযীয একান্ত 

ধনজস্ব। নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয শুধুভাত্র োধনক ভূধভকা ারন করযরছ।  

 

 

 

অহ্বায়ক/বাধত 

এধির াধযয়ার কধভটি 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকায 

 

তযন্ত অনন্দেয ান্দথ জানাচ্ছি যম, “চ্ছযকচ্ছিত নগযায়ন্দনয গ্রগচ্ছত চ্ছফন্দেলণ যেচ্ছিতঃ ফাঘা উন্দজরা, যাজাী” ীল ষক 

গন্দফলণায কাজটি পরবান্দফ ম্পন্ন ন্দয়ন্দে। ক্রভফধ ষভান জনংখ্যায চাচ্ছদা যভটান্দনায াাাচ্ছ ীচ্ছভত কৃচ্ছল জচ্ছভ এফং 

ম্পন্দদয সুষ্ঠ ুব্যফায চ্ছনচ্ছিতকযন্দণয চ্ছনচ্ছভন্দে অচ্ছয দন্দক ফাংরান্দদ যকায উন্দজরান্দক গুরুত্বপুণ ষ োচ্ছনক স্তয চ্ছন্দন্দফ 

চ্ছফন্দফচনা কন্দয চ্ছযকিনা ও নীচ্ছতভারা েণয়ন্দনয উন্দযাগ গ্রণ কন্দয। চ্ছকন্তু ভগ্র উন্দজরায অথ ষ-াভাচ্ছজক এফং চ্ছযন্দফগত 

চ্ছফচ্ছবন্ন চ্ছযফতষন ওয়ায় নানাচ্ছফধ নতুন চাচ্ছদায উদ্ভফ ন্দয়ন্দে। এভতাফস্থায়, ১৯৮৮ ান্দর েণীত ভূচ্ছভ ব্যফায ভাচ্ছযকিনায 

ফাস্তফায়ন চ্ছনরূণ কন্দয ভগ্র উন্দজরায জন্য অশু েন্দয়াজনীয় দন্দি গ্রণ জরুযী ন্দয় ন্দেন্দে।  এখান্দন উন্দেখ্য যম, 

ভাষ্টাযপ্ল্যান্দনয ফাস্তফায়ন েচ্ছক্রয়া েন্দয়াজন্দনয তুরনায় ন্দনক েথ ওয়ায় উন্দজরা ন্দযয চ্ছযচ্ছধ চ্ছযকচ্ছিতবান্দফ ফান্দেচ্ছন। 

াাাচ্ছ মথান্দমাগ্য ফাস্তফায়ন্দনয বান্দফ উন্দজরা ম ষান্দয় জরাফদ্ধতা, মত্রতত্র ফজষয চ্ছনস্কান ব্যফস্থা নানাচ্ছফধ জটির 

ভস্যা সৃচ্ছষ্ট ন্দি। এআ ভূচ্ছভ ব্যফায ভাচ্ছযকিনায ন্যতভ উন্দেশ্য চ্ছের ভূচ্ছভ ব্যফান্দযয স্থানগত এফং ফস্থানগত চ্ছদক 

চ্ছনন্দদ ষনায ভাধ্যন্দভ গ্রাভীণ জনন্দগাষ্ঠীয সুষ্ঠু উন্নয়ন চ্ছনচ্ছিত কযা। ১৯৮৮ ান্দর েণীত ফাঘা উন্দজরায ভূচ্ছভ ব্যফায 

ভাচ্ছযকিনা এয একটি ং।  

 

সুষ্ঠুবান্দফ গন্দফলণা কাজটি ম্পন্ন কযন্দত চ্ছফচ্ছবন্ন ম ষান্দয়য েচ্ছতষ্ঠান, কভ ষকতষা-কভ ষচাযী ও ব্যচ্ছি ম ষান্দয়য ন্দমাচ্ছগতা এন্দত যুি 

ন্দয়ন্দে। ফ ষান্দগ্র নগয উন্নয়ন চ্ছধদপ্তন্দযয চ্ছযচারক ড. খুযীদ জাচ্ছফন যান্দন যতৌচ্ছপক স্যান্দযয নাভ চ্ছফন্দলবান্দফ স্মযণ 

কযচ্ছে; চ্ছমচ্ছন ফ ষদা গন্দফলণা কান্দজয গ্রগচ্ছতয চ্ছফলন্দয় যখোঁজ-খফয চ্ছনন্দয়ন্দেন এফং গন্দফলণা কাজটি ঠিক ভন্দয় ম্পন্ন কযন্দত 

তোঁয সুচ্ছচচ্ছন্তত ভতাভত, যাভ ষ এফং ফ ষাত্নক ন্দমাচ্ছগতা েদান কন্দযন্দেন। যাজাী অঞ্চচ্ছরক চ্ছপন্দয চ্ছচ্ছনয়য প্ল্যানায 

জনাফ যভাঃ অফদুয যভান খান কাজটিয চ্ছফচ্ছবন্ন ম ষান্দয় েন্দয়াজনীয় যাভ ষ েদান কন্দযন্দেন। এোো, ভূচ্ছভ ব্যফায মাচাআ 

জচ্ছযকারীন ভন্দয় এফং উন্দজরা চ্ছযলন্দদ যপাকাড গ্রু চ্ছডকান বা অন্দয়াজন কযায যিন্দত্র ফাঘা উন্দজরা যচয়াযম্যান 

জনাফ চ্ছজন্নাত অরী, উন্দজরা চ্ছনফ ষাী কভ ষকতষা জনাফ যভাঃ াচ্ছন যযজায ন্দমাচ্ছগতা শ্রদ্ধাবন্দয স্মযণ কযচ্ছে। জচ্ছযকারীন 

ভন্দয় যৌযবায ওয়াড ষ কাউচ্ছিরযবৃে ফ ষাত্নক ন্দমাচ্ছগতা কন্দযন্দেন। এোোও নগয উন্নয়ন চ্ছধদপ্তয যাজাী অঞ্চচ্ছরক 

চ্ছপন্দয ন্যান্য কভ ষকতষা ও কভ ষচাযীন্দদয ভচ্ছিত ও অন্তচ্ছযক ন্দমাচ্ছগতা গন্দফলণা কান্দজয ান্দথ ওতন্দোতবান্দফ জচ্ছেত। 

ন্দফ ষাচ্ছয ফাঘা উন্দজরায চ্ছফচ্ছবন্ন যকাযী দপ্তন্দয কভ ষযত চ্ছফচ্ছবন্ন কভ ষকতষা, স্থানীয় জনাধাযণ মাযা এপচ্ছজচ্ছড অন্দয়াজন এফং 

জচ্ছয কান্দজ যফ ন্দমাচ্ছগতা কন্দযন্দেন, াাাচ্ছ এরাকায জন েচ্ছতচ্ছনচ্ছধগণ মাযা গন্দফলণায চ্ছফচ্ছবন্ন ম ষান্দয় মূল্যফান তথ্য ও 

ন্দমাচ্ছগতা চ্ছদন্দয় এআ গন্দফলণা কাজটি ম্পন্ন কযন্দত াচ্ছফ ষকবান্দফ ন্দমাচ্ছগতা কন্দযন্দেন অচ্ছভ তান্দদয কন্দরয েচ্ছত নগয 

উন্নয়ন চ্ছধদপ্তয, যাজাী অঞ্চচ্ছরক চ্ছপন্দয ি যথন্দক গবীযবান্দফ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।  

 

চ্ছযন্দন্দল, এ গন্দফলণা েচ্ছতন্দফদন্দন আউচ্ছনন্দকাড পন্ট ‘চ্ছনক’ ব্যফায কযা ন্দয়ন্দে। এন্দিন্দত্র নাকাচ্ছিত যকান ভুরত্রুটি 

চ্ছযরচ্ছিত ন্দয় থাকন্দর তা িভাসুেয দৃচ্ছষ্টন্দত চ্ছফন্দফচনা কযায জন্য নুন্দযাধ কযচ্ছে। 

 

 

 

যভাঃ পখরুর আরাভ 

প্ল্যানায 

নগয উন্নয়ন চ্ছধদপ্তয 

যাজাী অঞ্চচ্ছরক চ্ছপ 
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ায ংক্ষে 

 

দেক্ষয জনংখ্যা বৃদ্ধিয াক্ষে াক্ষে ফাস্থান, কভ মংস্থান, দ্ধল্প কাযখানা, ব্যফা ফাদ্ধিজয ইত্যাদ্ধেয প্রায ঘটক্ষরও দ্ধফদ্ধবন্ন 

নাগদ্ধযক সুদ্ধফধাদ্ধেয দ্ধযভাি আনুাদ্ধত্ক াক্ষয ফাড়ক্ষেনা। ত্োদ্ধ জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন এফং দেনদ্ধিন চাদ্ধো দভটাক্ষনায 

রক্ষেয গ্রাক্ষভয ভানুল যমুখী ক্ষে পক্ষর ফাড়দ্ধত্ জনংখায চা াভরাক্ষত্ না দক্ষয অদ্ধযকদ্ধল্পত্ নগযায়ক্ষনয াযও দফক্ষড় 

চক্ষরক্ষে। অদ্ধযকদ্ধল্পত্বাক্ষফ নগযায়ক্ষনয কাযক্ষি স্বাবাদ্ধফক জীফনমাত্রায ভান ত্বযাদ্ধিত্ ওয়ায দ্ধযফক্ষত্ম দবাগাদ্ধিয কাযি ক্ষয় 

োঁদ্ধড়ক্ষয়ক্ষে। এ দ্ধফলয়টি দ্ধফক্ষফচনায় দযক্ষখ সুষ্ঠু উন্নয়ক্ষনয রক্ষেয আদ্ধয েক্ষক গৃায়ন ও গিপুত্ম ভন্ত্রনারক্ষয়য অধীনস্থ নগয উন্নয়ন 

অদ্ধধেপ্তয, UNHCR এয ায়ত্ায় ৫০ টি দজরা য এফং ৩৯২ টি উক্ষজরা য/ক্ষৌযবায ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকল্পনা/ 

প্রিয়ন কক্ষয। যফত্ীক্ষত্ নগয উন্নয়ন অদ্ধধেপ্তয দ্ধনজস্ব জনফর দ্বাযা আযও ২২টি উক্ষজরা য/ক্ষৌযবায ভূদ্ধভ ব্যফায 

ভাদ্ধযকল্পনা/ প্রিয়ন কক্ষযক্ষে।  

 

ভক্ষয়য াক্ষে াক্ষে যগুক্ষরায আে ম-াভাদ্ধজক অফস্থায দ্ধযফত্মক্ষনয কাযক্ষি আদ্ধয েক্ষক প্রিীত্ গুক্ষরা ফত্মভাক্ষন অকাম মকয 

ক্ষয় আক্ষে। ইক্ষত্াভক্ষে ভাস্টায প্ল্যানগুক্ষরায দভয়াে উত্তীি ম ওয়ায় এফং ফত্মভান দপ্রোট দ্ধফক্ষফচনা কক্ষয জরুযী দ্ধবদ্ধত্তক্ষত্ এ 

কর দজরা, উক্ষজরা এফং দৌযবাগুক্ষরায  নফায়ন কযা প্রক্ষয়াজন। এভত্াফস্থায়, ফত্মভান চাদ্ধোয াক্ষে ত্ার দ্ধভদ্ধরক্ষয় এফং 

ভাস্টায প্ল্যানগুক্ষরায নফায়ক্ষনয রক্ষেয আদ্ধয েক্ষক উক্ষজরা যগুক্ষরায জন্য প্রিীত্ গুক্ষরায ফাস্তফায়ন ায দ্ধনরূক্ষিয 

াাাদ্ধ  অনুাক্ষয উন্নয়ন কাম মক্রক্ষভয ধাযাফাদ্ধকত্া ফা উন্নয়ন প্রফিত্া ম মাক্ষরাচনা অত্যাফশ্যকীয় ক্ষয় োঁদ্ধড়ক্ষয়ক্ষে। পরস্বরূ, 

নগয উন্নয়ন অদ্ধধেপ্তক্ষযয আওত্ায় পূক্ষফ ম প্রিীত্ গুক্ষরায ফাস্তফায়ন ায এফং ংদ্ধিষ্ট উক্ষজরায উন্নয়ন প্রফিত্া (দেক্ষবরক্ষভন্ট 

দেন্ড) দ্ধনরূিকক্ষল্প এ গক্ষফলিা কাম মক্রভ াক্ষত্ দনয়া ক্ষয়ক্ষে। এ গক্ষফলিায় মূরত্ ১৯৮৮ াক্ষর প্রিীত্ যাজাী দজরায অিগ মত্ 

ফাঘা উক্ষজরা ক্ষযয জন্য প্রিীত্ ভুদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকল্পনায ফাস্তফায়ন ায দ্ধনরূি, মোক্ষমাগ্য ফাস্তফায়ন না ক্ষর উায 

কাযি এফং প্রিীত্  অনুাক্ষয ফত্মভান উন্নয়ক্ষনয ধাযাফাদ্ধকত্া ফা উন্নয়ন প্রফিত্া (দেক্ষবরক্ষভন্ট দেন্ড) মাচাই কযা ক্ষয়ক্ষে। 

াাাদ্ধ, ফাঘা উক্ষজরায ফত্মভান আে ম-াভাদ্ধজক ত্থ্যাফরীয ম মাক্ষরাচনা কযাও এ গক্ষফলিায একটি গুরুত্বপূি ম উক্ষেশ্য মা 

যফত্ীক্ষত্ উক্ত উক্ষজরায ভাস্টাযপ্ল্যাক্ষনয সুষ্ঠু নফায়ক্ষন ায়ত্া কযক্ষফ। 

 

ফ মক্ষভাট ফাযটি ধাক্ষ এ গক্ষফলিা কাম মটি ম্পােন কযা ক্ষয়ক্ষে। প্রস্তাদ্ধফত্ ভুক্ত এরাকায ৫টি দভৌজা ম্যা দ্ধেদ্ধজটাইদ্ধজং কক্ষয 

দ্ধজআইএ দ্ধবদ্ধত্তক দফইজ ম্যা প্রিয়ন কযা ক্ষয়ক্ষে এফং ভূদ্ধভ ব্যফায মাচাই জদ্ধয কাজ ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষে। ভূদ্ধভ ব্যফায 

মাচাই জদ্ধয কাক্ষজ প্রাপ্ত ফত্মভান ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয ত্থ্যাফরী দফইজ ম্যাক্ষ অিভু মক্ত কক্ষয ফাস্তফায়ক্ষনয দ্ধযভাি দ্ধনি ময় কযা 

ক্ষয়ক্ষে, াাাদ্ধ অফাস্তফাদ্ধয়ত্ এরাকায় ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয ত্থ্যাফরীও ংগ্র কক্ষয দফইজ ম্যাক্ষ ভিয় কযা ক্ষয়ক্ষে। প্রশ্নভারা 

জদ্ধযক্ষয দেক্ষত্র, ভাষ্টাযপ্ল্যান ংদ্ধিষ্ট াঁচটি দভৌজায দভাট জনংখ্যাক্ষক (২৭৬২৩ জন, দ্ধফদ্ধফএ, ২০১১) ‘দ্ধবদ্ধত্ত’ দ্ধফক্ষফচনা কক্ষয 

৯৫% কনদ্ধপক্ষেন্স দরক্ষবর (Confidence Level) ও ৮% ভাদ্ধজমনার ইযক্ষযায (Marginal Error) ধক্ষয প্রশ্নভারা জদ্ধযক্ষয 

জন্য ১৫০ টি নমুনা দ্ধনধ মাযন কযা ক্ষয়ক্ষে এফং ১৫০ জন উত্তযোত্া দেক্ষক ত্থ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষে। এোড়াও গুগর ম্যাক্ষয 

স্যাক্ষটরাইট ইক্ষভক্ষজয াাক্ষে ফাস্তফায়ক্ষনয ধাযাফাদ্ধকত্া ফা ফত্মভান উন্নয়ন প্রফিত্া (ক্ষেক্ষবরক্ষভন্ট দেন্ড) মাচাই কযা ক্ষয়ক্ষে। 

 

 



iv 

প্রশ্নভারা জদ্ধযক্ষয (Questionnaire Survey) ভােক্ষভ গক্ষফলিা এরাকায আে ম-াভাদ্ধজক ত্থ্যাফরীয দ্ধফক্ষিলি দেক্ষক জানা 

মায় দফদ্ধয বাগ ভানুল ব্যফা-ফাদ্ধিজয দ্ধফদ্ধবন্ন অনাফাে ম্পদ্ধকমত্ কাম মক্রক্ষভয াক্ষে জদ্ধড়ত্। পক্ষর উক্ত এরাকায় পাঁকা ও 

কৃদ্ধল জদ্ধভয  দ্ধযভাি হ্রা দক্ষয় ফাস্থান, ব্যফা এফং ফাদ্ধিদ্ধজযক ভূদ্ধভ ব্যফায বৃদ্ধিয প্রফিত্া রে কযা মায়। পরস্বরূ উক্ত 

এরাকায় ফাদ্ধিদ্ধজযক, আফাদ্ধক ব্যফাক্ষযয জন্য জরাভূদ্ধভ বযাট কযা ক্ষয়ক্ষে। দ্ধকন্তু ক্রভ ফধ মভান জনংখ্যায চাদ্ধো দভটাক্ষত্ এ 

এরাকায় অদ্ধযকদ্ধল্পত্ নগযায়ন দফক্ষড় চক্ষরক্ষে। অম মাপ্ত াদ্ধন দ্ধনস্কান ব্যফস্থা ও দ্ধনচু জদ্ধভয কাযক্ষি জরাফিত্া একটি প্রকট 

ভস্যায় রূ দ্ধনক্ষয়ক্ষে ফক্ষর জানা মায়। দভৌজা অনুমায়ী জরাফিত্ায স্থাদ্ধয়ত্বকার দ্ধবন্ন ক্ষরও ঊক্ত এরাকায় জরাফিত্া 

দূযীকযক্ষি দত্ভন দকান গুরুত্বপূি ম েক্ষে গ্রি কযা য়দ্ধন। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ াক্ষরয ফন্যায় াদ্ধনয উচ্চত্া দ্ধবটায উয ম মি 

োকক্ষরও ২০০০ াক্ষরয য দেক্ষক এয প্রক্ষকা অক্ষনকটা কক্ষভক্ষে। এোড়াও উক্ত এরাকায় াদ্ধন দূলক্ষিয ভাত্রা এখন নীয় 

ম মাক্ষয় োকক্ষরও ভূগবমস্থ াদ্ধনয স্তয দ্ধফগত্ ১০ ফেক্ষযয তুরনায় অক্ষনক (প্রায় ৫০ ফুট) দ্ধনক্ষচ দনক্ষভ দ্ধগক্ষয়ক্ষে। 

 

ফাড়দ্ধত্ জনংখ্যায চাদ্ধো দভটাক্ষত্ এ এরাকায় নগযায়ন ক্ষয়ক্ষে ঠিকই, দ্ধকন্তু ১৯৮৮ াক্ষর ফাঘা উক্ষজরায ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয 

জন্য দম ভাস্টাযপ্ল্যান প্রিীত্ ক্ষয়দ্ধের, দূব মাগ্যজনকবাক্ষফ দটায পুক্ষযাপুদ্ধয ফাস্তফায়ন য়দ্ধন ফা ভাষ্টাযপ্ল্যান অনুাক্ষয উন্নয়ক্ষনয 

ধাযাফাদ্ধকত্া যো য়দ্ধন।  এপদ্ধজদ্ধে বা ক্ষত্ জানা মায় দম, উক্ত এরাকায় অদ্ধধকাং জনগনই ভাষ্টাযপ্ল্যান ম্পক্ষকম অফগত্ 

নন। দফদ্ধয বাগ ভানুলই অফগত্ না ওয়ায কাযি দ্ধক্ষক্ষফ উক্ষজরা দ্ধযলে ফা দৌযবা কর্তমক জনগিক্ষক অফগত্ না কযাক্ষনা 

এফং গিশুনানী না ওয়াক্ষক দ্ধচদ্ধিত্ কক্ষযক্ষেন। অফগত্ক্ষেয ভক্ষে দ্ধং বাগ জনাধাযি ফত্মভান উন্নয়ন কাম মক্রভ ভাষ্টাযপ্ল্যান 

অনুাক্ষয ফাস্তফায়ন য়দ্ধন এফং দটকই উন্নয়ক্ষনয দেক্ষত্র ত্াযা নতুন ভাষ্টাযপ্ল্যাক্ষনয আক্ষরাক্ষক দম দকান উন্নয়ন কাম মক্রক্ষভয 

ফাস্তফায়নক্ষক গুরুত্ব দ্ধেক্ষয়ক্ষেন।  

 

পূফ মত্ন ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকল্পনায দভাট আয়ত্ন ১৩৭২.৯৩ একয ফরা ক্ষরও দ্ধজআইএ দ্ধবদ্ধত্তক ত্থ্যাফরী দ্ধফক্ষিলক্ষি দেখা 

মায় দম, এয প্রকৃত্ আয়ত্ন ১৫৪০.৩৫ একয। ফাঘা ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকল্পনায় দভাট ১৩ দেিীভুক্ত ভূদ্ধভ ব্যফায প্রস্তাফ কযা 

ক্ষয়দ্ধের। প্রস্তাদ্ধফত্ ১৩ দেিীয ভক্ষে ভক্ষে ৩ দেিীভুক্ত (ফাদ্ধনদ্ধজযক, দ্ধো, এফং আফাদ্ধক) ভূদ্ধভ ব্যফায প্রস্তাফনা ম্পূি মরূক্ষ 

ফাস্তফাদ্ধয়ত্ ক্ষয়ক্ষে। ৪ দেিীভুক্ত (প্রাদ্ধনক এরাকা, ংযদ্ধেত্ এরাকা, াভাদ্ধজক প্রদ্ধত্ষ্ঠান, আযফান দেপাে ম এরাকা) ভূদ্ধভ 

ব্যফায প্রস্তাফনা আংদ্ধক ফাস্তফাদ্ধয়ত্ ক্ষয়ক্ষে এফং আংদ্ধক অফাস্তফাদ্ধয়ত্ যক্ষয়ক্ষে এফং ফাকী ৪ দেিীভুক্ত (দ্ধল্প কাযখানা, দ্ধচত্ত 

দ্ধফক্ষনােন, যাস্তা ঘাট, আযফান াদ্ধব ম) ভূদ্ধভ ব্যফায প্রস্তাফনায ফাস্তফায়ন ায শূন্য। দ্ধফদ্যভান কৃদ্ধল জদ্ধভ (যফত্ীক্ষত্ মা 

প্রস্তাদ্ধফত্ দেিীভুক্ত) এফং আফাদ্ধক এরাকা ব্যত্ীত্ ফাকী ১১ দেিীয প্রস্তাদ্ধফত্ ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয (ক্ষভাট ২৫০.৮৫ একয) 

ফাস্তফায়ন ম মাক্ষরাচনা কক্ষয প্রত্ীয়ভান য় দম, াভদ্ধগ্রকবাক্ষফ ভাত্র ৬১.১৪ একয প্রস্তাফনা ফাস্তফায়ন ক্ষয়ক্ষে মা দভাট প্রস্তাফনায 

(১১ দেিীয ভূদ্ধভ ব্যফায) ২৪.৩৭% ভাত্র।  

 

দ্ধফদ্ধবন্ন জদ্ধয কাম ম এফং এপদ্ধজদ্ধে বা ক্ষত্ ংগৃীত্ ভত্াভক্ষত্য দ্ধবদ্ধত্তক্ষত্ ফরা মায়, ফাঘা উক্ষজরা ক্ষযয দটকই উন্নয়ক্ষনয 

জন্য ভাষ্টাযপ্ল্যাক্ষনয ব্যাদ্ধপ্ত বৃদ্ধি কক্ষয এফং দ্ধযফদ্ধত্মত্ আে ম-াভাদ্ধজক দপ্রোট দ্ধফক্ষফচনা কক্ষয ত্া নফায়ন কযা অত্যি জরুযী। 

এক্ষেক্ষত্র উক্ত এরাকায দ্ধফদ্যভান দপ্রোট জানায জন্য এ গক্ষফলিাটি গুরুত্বপূি ম ভূদ্ধভকা যাখক্ষফ। ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রিয়ক্ষনয াাাদ্ধ 

উায ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য আইনী ফােফাধকত্া োকাও একাি জরুযী।  
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গবেষণা টীম 

 

ক) পরামল শ ও নির্দ শলিা প্রদার্িেঃ 

 জিাব মমােঃ আবদুর রহমাি খাি, নিনিয়র প্ল্যািার, িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চনক অনিি 

খ) িানব শক তত্ত্বাবিাি ও প্রনতর্বদি প্রণয়র্িেঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 জিাব মমােঃ িখরু ইিাম, প্ল্যািার, িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চনক অনিি 

 

খ) আন্তনরক িহর্যানগতায়েঃ 

১। জিাব মমােঃ আব্দু ওয়াহাব, িহকারী প্ল্যািার, িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চনক অনিি 

২। জিাব মমােঃ রনিকু ইিাম, িক্সাকার মাি-৪, িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চনক অনিি 
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ম্যা ৩.১t  ভাষ্টাযপ্ল্যান এরাকাভূি যভৌো ীক্ষটয ভন্বক্ষয় ততযীকৃত যফআে ম্যা ১০ 

ম্যা ৩.২t ফাঘা ভূবভ ব্যফায ভাবযকল্পনায বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত যেণী বফন্যা ১৩ 

ম্যা ৫.১t  ফাঘায ভূবভ ব্যফায ভাবযকল্পনায ফাস্তফায়ন বযবস্থবত ২৫ 

ম্যা ৫.২t  ফাঘায ভূবভ ব্যফায ভাবযকল্পনায ফাস্তফাবয়ত ভূবভ ব্যফায ২৬ 

ম্যা ৫.৩t  ফাঘায বযকবল্পত উন্নয়ন প্রফণতা ২৮ 

  
বচক্ষত্রয তাবরকা  

বচত্র ৪.১t উত্তযদাতায ধযণ ১৫ 

বচত্র ৪.২t উত্তযদাতায কাম যক্রক্ষভয ধযণ ১৫ 

বচত্র ৪.৩t ভাস্টায প্ল্যান ম্পক্ষকয ফগত ১৬ 

বচত্র ৪.৪t উন্নয়ন ভাস্টাযপ্ল্যান নুমায়ী ক্ষয়ক্ষে বকনা ১৬ 

বচত্র ৪.৫: ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পক্ষকয ফগত না ওয়ায কাযণ ১৬ 

বচত্র ৪.৬ যটকআ উন্নয়ক্ষনয উায়, ১৭ 

বচত্র ৪.৭ ফতযভান ও ববফষ্যত ভূবভ ব্যফাক্ষযয তুরনা ১৭ 

বচত্র ৪.৮ েরাফদ্ধতায ফস্থা ১৮ 

বচত্র ৪.৯ েরাফদ্ধতায ভয়ীভা ১৮ 

বচত্র ৪.১০ েরাফদ্ধতায কাযণ ১৮ 

বচত্র ৪.১১ ফন্যায় প্ল্াবফত ওয়ায ফস্থা ১৯ 

বচত্র ৪.১২ দূক্ষম যাগ প্রবতক্ষযাধ ব্যফস্থা ১৯ 

বচত্র ৪.১৩ েবভ বযাট কক্ষয ভূবভ ব্যফাক্ষযয ধযন ১৯ 

বচত্র ৪.১৪ পুকুয খনন এফং তায কাযণ ২০ 

বচত্র ৪.১৫ ভূগবযস্থ াবনয স্তয ২০ 

বচত্র ৪.১৬ াবন দূলক্ষণয ফস্থা ২১ 

  
ংযুবিয তাবরকা  

ংযুবি ১t যপাকাে গ্রু বেকান বায প্রবতক্ষফদন ৩৪ 

ংযুবি-২t EPI Collect 5 App ব্যফায কক্ষয নরাআক্ষন প্রশ্নভারা েবযক্ষয প্রশ্ন পযভ ৪৩ 

ংযুবি-৩t EPI Collect 5 App ব্যফায কক্ষয নরাআক্ষন প্রশ্নভারা েবযক্ষয উত্তযদাতা বববত্তক তক্ষথ্যয 

নমুনা 

 

৪৮ 

 



পৃষ্ঠা 1  

অধ্যায় ১t প্রাক আলরাচনা 

১.১ ভূমভকা 

নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরালদ যকালযয নগয মযকল্পনা মফলয়ক একটি ককন্দ্রীয় প্রমতষ্ঠান। ১৯৬৫ ালর এই 

দপ্তযটি গণপূতত  নগয উন্নয়ন ভন্ত্রণারলয়য অধীলন মাত্রা শুরু কলয। কদলয ামফ তক নগয  অঞ্চর মযকল্পনায কেলত্র 

যকাযলক যাভ ত  ায়তা প্রদান কযা এই প্রমতষ্ঠানটিয মূর রেয। মদক মনলদ তক মললফ ককন্দ্রীয়, আঞ্চমরক  স্থানীয় 

ম তালয় কদলয নগয  অঞ্চরমূলয ভামযকল্পনা প্রণয়লন কাজ কযা এই প্রমতষ্ঠালনয কাম তাফরীয ভলধ্য অন্যতভ। পূলফ তয 

তুরনায় এই প্রমতষ্ঠালনয প্রমত যকালযয সুনজয বৃমি কলয়লছ। প্রমতষ্ঠানটিয েভতা বৃমিয জন্য যকায নগয  অঞ্চর 

মযকল্পনা আইন ততমযয উলযাগ গ্রণ কলযলছন। উন্নত কদগুলরালত মযকমল্পত নগয ব্যফস্থা তালদয জাতীয় অথ তনীমতলত 

গুরুত্বপূণ ত অফদান যাখলছ। কেকই উন্নয়লনয চামফকাঠি মললফ মযকমল্পত নগয ব্যফস্থায ভাধ্যলভ ব্যফা ফামণজয, চাকুময, 

ফাস্থান, কমাগালমাগ ব্যফস্থা, মো ইতযামদ মযকমল্পতবালফ াজালনা মায় মায পলর একটি কদলয য ফা নগয উন্নয়লনয মূর 

চামরকা মি মললফ কাজ কলয। মকন্তু উন্নয়নীর ফা অনুন্নত কদগুলরালত অমযকমল্পত নগয ব্যফস্থা ফা নাগমযক সুমফধায 

অভ ফণ্টন এফাং চযভ তফলম্যমূরক নীমত প্রণয়ন ককন্দ্রীক উন্নয়ন মযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়লনয পলর জীফনমাত্রা এফাং 

মযলফ ভাযাত্নকবালফ উলমেত থাকলছ। উদাযণ স্বরূ, ঢাকায ক্রভফধ তভান নগয মুখীতা এফাং দ্রুত নগযায়লনয ালথ তার 

মভমরলয় মযকমল্পত নগয ব্যফস্থা গলে উঠলছ না। পরশ্রুমতলত মানজে, মযলফ দুলণ ইতযামদ নানামফধ ভস্যা সৃমি লে 

(আভায ঢাকা, ২০১৫)। পলর উন্নত কদলয ালথ উন্নয়নীর কদলয জীফন ভালনয সূচলকয াথ তকয অলনক কফী য়ায় 

উন্নয়নীর কদগুলরায ফে ফে যগুলরালত জীফনমাত্রায ভান আানুরুবালফ মনমিত কযা মালেনা। এ কাযলণ মযকমল্পত 

নগযায়লনয প্রলয়াজনীয়তা ব্যাকবালফ বৃমি ালে।  

 

কবৌলগামরকবালফ ফাাংরালদলয আয়তন ক্ষুদ্র লর এটি একটি মফার জনলগাষ্ঠীয কদ। ইউলনলকা প্রকামত “ফাাংরালদলয 

নগযলকন্দ্র প্রফণতা, ধযন  তফমিয” ীল তক প্রমতলফদন লত জানা মায়, ১৯৭৪ ালর ফাাংরালদল লযয াংখ্যা মছর ১০৮টি। 

১৯৯১ ালর তা কফলে দাঁমেলয়লছ ৫২২টি (দদমনক ইলেপাক, ২০১৩)। কৃমল প্রধান এ কদলয কভাে জনাংখ্যায তকযা ৩৪ 

তাাং ভানুল নগলয ফফা কলয (াভলায়যায ইন ব্লগ, ২০০৯)। কদলয জাতীয় উৎাদলন এয ভূমভকা তকযা ৬০ বালগয 

কফী লর গত ২০/২৫ ফছলয কদল মযকমল্পতবালফ নগযায়ন য়মন (াভলায়যায ইন ব্লগ, ২০০৯)। পলর জরাফিতা, 

মানজে, জরফায়ু মযফততন, মত্রতত্র ফজতয মনষ্কালনয ভত নানামফধ ভস্যা সৃমি লে (দদমনক আভায াংফাদ, ২০১৮) মা 

জনগলণয কবাগামিয অন্যতভ কাযণ লয় দাঁমেলয়লছ। নগযমূ উন্নয়লনয সূমতকাগায য়া লে দুফ তর নগয কাঠালভা 

আভালদয ভস্যালক বৃমি কযলছ মা কদলয অথ তদনমতক উন্নয়লন ফাঁধায সৃমি কযলছ। মকন্তু এ অফস্থা কথলক উেযলণয থ প্রস্ত 

লয়লছ াম্প্রমতকালর মযকমল্পত নগযায়লনয জন্য ব্যফস্থা গ্রলণয ভাধ্যলভ। 

 

অমযকমল্পত নগযায়লনয পলর কদলয কৃমল জমভয মযভাণ কমভন মদন মদন হ্রা ালে, কতভমন কভ তাংস্থালনয তামগলদ জনগন 

য এরাকায় অমবফামত লে। পলর য এরাকায় জনাংখ্যা ক্রভ বৃমিই ালে। জনাংখ্যায এই মফলফাযণ নগযফাীয 

জীফলন ফহুভামত্রক ভস্যায সৃমি কযলছ। এয পলর উৎাদন ব্যফস্থা কমভন হ্রা ালে কতভমন মযলফ  জরফায়ু মফন্ন লে, 

মায মকছু পরাপর ইলতাভলধ্যই মযরমেত লে। াম্প্রমতক কালরয ফজ্রাত, াাে ধ, নদী বাঙন, ফন্যা, তাভাত্রা বৃমি 

এযই প্রভাণ কদয়। 
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২০২০ ালর ফাাংরালদলয তকযা ৫০ বাগ অথ তাৎ ৮.৫ ককাটি করাক নগলয ফা কযলফ এফাং ২০৫০ ালর কদলয ১০০% 

অথ তাৎ ২৭ ককাটি করাক নগলয ফা কযলফ (াভলায়যায ইন ব্লগ, ২০০৯)। তখনকায ফাাংরালদ লফ নগযীয় ফাাংরালদ। তাই 

আভালদযলক খায মনযাোয জন্য কৃমল ব্যফস্থালক স্বয়াং ম্পূণ তবালফ গলে তুরলত লফ। এজন্য গ্রাভীণ কৃমলয লে লে 

নগযীয় কৃমল ব্যফস্থা গলে কতারায ব্যালয যাজদনমতক মিাি গ্রণ কযলত লফ। যাজদনমতক লচনতা বৃমি এফাং মফমবন্ন উন্নয়ন 

এলজন্পীগুলরায ভলধ্য ভন্বলয়য ভাধ্যলভ সৃি ভস্যাগুলরায ভাধান কযা ম্ভফ  (একুল টিমব, ২০১৮)। আয এবালফই 

মযকমল্পত নগয ব্যফস্থা একটি কদলক উন্নমতয কাালন মনলয় কমলত ালয। এলেলত্র নগয উন্নয়ন অমধদপ্তলযয ভূমভকা 

অনস্বীকাম ত। 

 

১.২ ফাঘা উলজরা মযমচমত 

১.২.১ কবৌগমরক অফস্থান  আয়তনঃ প্রাচীন ঐমতলযয ধাযক  ফাক এফাং অাংখ্য প্রত্ন ত্বামেক মনদ তন মৃি ফাঘা 

উলজরায অফস্থান ২৪°০৭´ কথলক ২৪°১৯´  উেয অোাং এফাং ৮৮°৪৪´  কথলক ৮৮°৫৫´  পূফ ত দ্রামঘভাাং এফাং 

ফততভান আয়তন ১৮৪.২৫ ফগ ত মকঃ মভঃ। এই উলজরায উেলয চাযঘাে  ফাঘামতাো উলজরা, দমেলণ কদৌরতপুয উলজরা 

(কুমিয়া), পূলফ ত রারপুয  ফাগামতাো, মিলভ বাযলতয মিভফে এফাং দ্মা নদী অফমস্থত (ফাাংরামমিয়া, ২০১৫)। 

 

১.২.২ প্রামনক কাঠালভাঃ ১৯৮৩ ালরয ২৬ ভাচ ত ফাঘা থানালক উলজরায় রূািয কযা য়। ফ তলভাে ৯৮ টি কভৌজা এফাং 

৯৩ টি গ্রাভ মনলয় গঠিত। এ উলজরায কৌযবা ২টি (আোমন এফাং ফাঘা) ইউমনয়ন াংখ্যা ৭টি (ফাাংরামমিয়া, ২০১৫)।  

 

১.২.৩ নদ-নদীঃ ফাঘা উলজরায ভলধ্য মদলয় দুইটি নদী ফলয় কগলছ মা লরাঃ (ক) দ্মা নদী-এটি উলজরায প্রায় ২০ মকঃ মভঃ 

এরাকা জুলে প্রফামত য়লছ এফাং (খ) ফোর নদী-এই নদীয উৎমেস্থর চাযঘাে কথলক দ্মা নদীয াখা নদী মললফ। এই নদী 

ফাাংরালদলয ফলচলয় ফে জরাভূমভ চরনমফলরয ামন প্রফালয প্রধান াংলমাগ নদী (ফাাংরামমিয়া, ২০১৫)।  

 

১.২.৪ ঐমতযঃ দ গমু্বজ মফমি ফাঘা াী ভমজদ  দীমঘ (১৫২৩), ভীযগলেয নীরকুঠি কযভ মলল্পয কাযখানা, মদরার 

কফাখাযী (যঃ) এয ভাজায (আরাইপুয) ফাঘা উলজরায ঐমতলযয ভলধ্য অন্যতভ (ফাাংরামমিয়া, ২০১৫)। 

 

ছমফ ১.১t ফাঘা াী ভমজদ 
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১.২.৫ ব্যফা ফামণজযঃ কৃমলজ উৎাদলন মৃি  ফাঘা উলজরা। তলফ এখানকায আভ  কখজুলযয গুলেয কফ সুনাভ যলয়লছ। 

এ খাত কথলক ব্যফায়ীযা প্রচুয আয় কলয থালক। এছাো এখালন যলয়লছ ১৫ টি ধানকর, ২ টি ফযপকর, ৫ টি কযাতকর, ২০ 

টি লয়মডাং কাযখানা। কুটিযমলল্পয ভলধ্য ৩৫ টি স্বণ তমল্প, ১০৫ টি মৃৎমল্প, ৩২৫ টি দারুমল্প, ১ টি কযভমল্প, ২৫০ টি ফাঁলয 

কালজয কাযখানা এফাং ৬৭ টি চভ তকায। এছাো ােফাজায াংখ্যা ২৬ টি  কভরায স্থান ২ টি। ফাঘা াে, ভীযগে াে, 

চমিপুয াে, নাযায়নপুয াে, আোনী াে, ভমনগ্রাভ াে, রুস্তভপুয াে এফাং ফাঘায ঈলদয কভরা উলেখলমাগ্য (ফাাংরামমিয়া, 

২০১৫)। 

 

১.২.৬ ধভ ত  াংস্কৃমতঃ  মল্প-ামতয  বালা াংস্কৃমতয মফকাল ফাঘা উলজরায উলেখলমাগ্য অফদান যলয়লছ। এখালন 

মুমরভ জনাংখ্যা কফম তলফ মন্দু, কফৌি মফমবন্ন ধলভ তয ভানুল এখালন ফফা কলয। ধভীয় প্রমতষ্ঠালনয ভলধ্য ৩৪৩ টি 

ভমজদ, ৩৬ টি ভমিয, ৫ টি ভাজায, ২ টি তীথ তস্থান এফাং াাংস্কৃমতক প্রমতষ্ঠালনয ভলধ্য যলয়লছ রাইলেময ৬ টি, ক্লাফ ২৫ টি, 

কপ্রক্লাফ ১ টি, ভমরা মভমত ১২ টি, মলনভা র ১ টি এফাং কখরায ভাঠ ২২ টি। াম্প্রদাময়ক ম্প্রীমতয উজ্জর দৃিাি মললফ 

ধভ ত, ভত, থ মনমফ তললল ফাঘাফাম এলক অলযয ালথ কৌাযতপূণ ত মযলফল দীঘ তমদন ধলয ফফা কলয আলছ 

(ফাাংরামমিয়া, ২০১৫)। 

 

১.২.৭ সুলমাগ সুমফধাঃ এ উলজরায ফক’টি য়াি ত  ইউমনয়ন েী মফদুযতায়ন কভ তসূমচয আতাধীন। তলফ ২৫.৪৫% 

মযফালযয মফদুযৎ ব্যফালযয সুলমাগ যলমলছ। ানীয় জলরয উৎ নরকূ ৯৬.২৯%, ট্যা ০.৩১%, পুকুয ০.১৬% এফাং 

অন্যান্য ৩.২৪%। তলফ উলজরায অগবীয নরকূলয  ামনলত আল তমনলকয উমস্থমত প্রভামণত লমলছ। এ উলজরায 

২৩.২৬% মযফায স্বাস্থযকয এফাং ৪৭.১৪% মযফায অস্বাস্থযকয ল্যামিন ব্যফায কলয এফাং ২৯.৫৯% মযফালযয ককালনা 

ল্যামিন সুমফধা কনই। তলফ এ এরাকায মচমকৎা সুমফধা কফ আাব্যেক (উলজরা স্বাস্থযলকন্দ্র ১ টি, মযফায মযকল্পনা ককন্দ্র 

৬ টি,  মক্লমনক ৩ টি)। ফাঘা উলজরায় ব্র্যাক, আা, কামযতা, কঠোভাযা ভমরা বুজ াংঘ ইতযামদ এনমজ এয কাম তক্রভ 

রেয কযা মায় (ফাাংরামমিয়া, ২০১৫)। 

 

১.২.৮ কমাগালমাগ ব্যফস্থাঃ এ উলজরায় ৩০ মক মভ াকা যাস্তা, ৬২৪ মক মভ কাঁচা যাস্তা এফাং ৪.৫ মক মভ কযর থ আলছ। 

যাজাী য কথলক ফাঘা উলজরায দূযত্ব প্রায় ৫০ মকঃ মভঃ। ফা অথফা মভমন ফালমালগ ফাঘা উলজরায় ভ্রভলণ ১ ঘন্টায 

মকছুো কফী ভয় রালগ। উলজরা চেয কথলক ২০ মকঃ মভঃ দূলয আোনীলত একটি কযর কিন অফমস্থত। এই কযর কিন 

কথলক যাময বযান অথফা মএনমজ কমালগ উলজরায় ভ্রভলণ ভয় রালগ প্রায় ২০ মভমনে (উলজরা লয়ফ কাে তার, ফাঘা)। 

 

১.৩ গলফলণায েভূমভ 

ক্রভফধ তভান জনাংখ্যায চামদা কভোলনায াাাম ীমভত কৃমল জমভ এফাং ম্পলদয সুষ্ঠু ব্যফায মনমিতকযলণয মনমভলে 

আময দলক ফাাংরালদ যকায উলজরালক গুরুত্বপুণ ত প্রামনক স্তয মললফ মফলফচনা কলয মযকল্পনা  নীমতভারা 

প্রণয়লনয উলযাগ গ্রণ কলয। উলজরা স্তলয মযকল্পনা প্রণয়লনয ভাধ্যলভ কদলয ফ তস্তলয নাগমযক সুমফধা মনমিত কযা মায়। 

এজন্য উন্নয়ন লমাগী প্রমতষ্ঠান UNHCR এয ায়তায় নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয জাতীয় কবৌত মযকল্পনা প্রকলল্পয 

(National Physical Planning Project) আতায় ৫০ টি কজরা য এফাং ৩৯২ টি উলজরায ভািাযপ্ল্যান প্রণয়ন কলয। 

এই ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায অন্যতভ উলেশ্য মছর ভূমভ ব্যফালযয স্থানগত এফাং অফস্থানগত মদক মনলদ তনায ভাধ্যলভ 
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গ্রাভীণ জনলগাষ্ঠীয সুষ্ঠু উন্নয়ন মনমিত কযা। ১৯৮৮ ালর প্রণীত ফাঘা উলজরায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা এয একটি 

অাং। মকন্তু আময দলক প্রণীত এফ ভািাযপ্ল্যালনয কভয়াদ ইলতাভলধ্য উেীণ ত লয় কগলছ। ফততভান আথ ত-াভামজক কপ্রোে 

মফলফচনা কলয জরুযী মবমেলত এ ভািাযপ্ল্যালনয নফায়ন কযা প্রলয়াজন। ভলয়য ালথ কদল কছাে ফে লযয াংখ্যা  

আয়তন দ্রুতগমতলত ফােলর তালত সুমযকল্পনা  ভন্বলয়য অবাফ মফযভান (দদমনক ইলেপাক, ২০১৩)। অমযকমল্পত 

নগযায়ন এ কর যগুলরায জীফনমাত্রায ভান উন্নয়লন ভলয়ালমাগী ভূমভকা ারন কযলত াযলছ না।  

 

এখালন উলেখ্য কম, ভািাযপ্ল্যালনয ফাস্তফায়ন প্রমক্রয়া প্রলয়াজলনয তুরনায় অলনক শ্লথ য়ায় উলজরা লযয মযমধ 

মযকমল্পতবালফ ফালেমন। াাাম মথালমাগ্য ফাস্তফায়লনয অবালফ উলজরা ম তালয় জরাফিতা, মত্রতত্র ফজতয মনস্কান 

ব্যফস্থা নানামফধ জটির ভস্যা সৃমি লে। এধযলনয মযমস্থমত মফলফচনা কলয, মযকমল্পত উন্নয়ন ত্বযামন্বত কযায রলেয 

স্থানীয় কৌযবা প্রমতমষ্ঠত য়। ফততভালন এটি একটি ‘খ’ কেনীয কৌযবা। যাজাী কজরা দয লত ২৫ মকঃ মভঃ দমেণ 

পূলফ ত অফমস্থত এ কৌযবাটিয আয়তন প্রায় ১১.৭৮ ফগ ত মকঃ মভঃ (লৌযবা লয়ফাইে, ফাঘা)। এলেলত্র উলেখ্য কম, 

“উলজরায অফকাঠালভাগত উন্নয়ন প্রকলল্পয (ইউটিআইমিম)” আতায় ককফরভাত্র উলজরায ককন্দ্র মফন্দু ফাঘা কৌযাবায 

জন্য একটি ভামযকল্পনা প্রণয়লনয ব্যফস্থা গ্রন কযা লয়লছ। মকন্তু ভগ্র উলজরায আথ ত-াভামজক এফাং মযলফগত মফমবন্ন 

মযফততন য়ায় নানামফধ নতুন চামদায উদ্ভফ লয়লছ। এভতাফস্থায়, ১৯৮৮ ালর প্রণীত ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায 

ফাস্তফায়ন মনরূণ কলয ভগ্র উলজরায জন্য আশু প্রলয়াজনীয় দলে গ্রন জরুযী লয় লেলছ।  

 

১.৪ গলফলণায কমৌমিকতা 

গত দুই দলক ফমধ তত জনাংখ্যায প্রলয়াজন কভোলত অমযকমল্পত  অমনয়মন্ত্রত নগযায়লনয পলর প্রমতফছয এ কদলয মফার 

মযভালণ কৃমলজমভ নি লে মা খায মনযাোয় চা সৃমি কযলছ। াাাম মযলফ, আফান, ামন যফযা এফাং 

য়ঃমনষ্কান এফাং অন্যান্য নাগমযক সুমফধামদয কেলত্র চা সৃমি কযলছ। স্থানীয় যকায ব্যফস্থায প্রান  উন্নয়লনয 

মফলকন্দ্রীকযণ, কজরা, উলজরা, কৌযবা  ইউমনয়ন ম তালয় কবৌত-অফকাঠালভাগত এফাং অন্যান্য কফাগুমরয জন্য ফমধ তত 

চামদা ততযী কযা লয়লছ। মকন্তু সুলভ উন্নয়ন মযকল্পনায অবালফ আঞ্চমরক ম তালয় মথামথ মাংলমাগ স্থামত না য়ায় 

জাতীয় অথ তদনমতক উন্নয়লনয াভমগ্রক প্রলচিা ফাধাগ্রস্ত লে (মফআইম, ২০১৩)। এভতাস্থায়, াযা কদলয নগযাঞ্চলরয 

ফহুমুমখ াংকে উেযলণ জাতীয় ম তালয় একটি কবৌত মযকল্পনা (ন্যানার মপমজকযার প্ল্যান) প্রণয়ন কযা জরুময। এই 

মযকল্পনায ভাধ্যলভ ককাথায় য  মল্পাঞ্চর লফ তা সুমনমদ তিবালফ মচমিত কলয মদলত লফ। কৃমলজমভ মনধ তাযলণয কেলত্র 

ঠিক মিাি মনলত লফ (দদমনক ইলেপাক, ২০১৩)। কৃমলজমভ সুযো, খায মনযাো মনমিতকযণ, জরফায়ু মযফততলনয 

েমতকয প্রবাফ কথলক যো কযায জন্য কৃমললক ভন্বয় কলয ভগ্র উলজরায জন্য আরাদা আরাদাবালফ প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রলণয মনমভলে একটি ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রণয়ন কযা মনঃলিল গুরুত্বপুণ ত দলে। 

 

ফততভালন ফাঘা উলজরা লযয সুলভ  মযকমল্পত মফকালয জন্য ককান উমৄি ভামযকল্পনা কনই। ১৯৮৮ ালর প্রণীত 

ভািাযপ্ল্যালনয কভয়াদ ইমতভলধ্য উেীণ ত য়ায় উমৄি ভাস্টায প্ল্যালনয অনুমস্থমতলত ফােী-ঘয, িক, কেলনজ, ফাজায ইতযামদ 

অফকাঠালভা মনভ তাণ অমনয়মভত ধাযায় চরলছ। এই মযমস্থমত মূর ভূখলে প্রমতকূর মযলফ সৃমি কযলছ মালত মযলফগত 

বাযাম্য নি লে (ইনলন মযলাে ত, ফাঘা কৌযবা)। এই অমযকমল্পত বৃমি চরলত থাকলর উলজরা ম তালয়য মযলফ 

তায ফালমাগ্যতা াযালফ। এলেলত্র উি উলজরায জন্য উমৄি ভামযকল্পনা প্রণয়ন কযলত লর ফ তালগ্র ১৯৮৮ ালর 
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প্রণীত ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ফাস্তফায়ন ায মনরূণ কযা দযকায। এয াাাম মফযভান আথ ত-াভামজক অফস্থা 

মফলফচনা কলয ভগ্র উলজরায জন্য প্রলয়াজনীয় দলে গ্রলণয উলযাগ কনয়া কমলত ালয। অনুালয ফাঘা উলজরায 

ফততভান উন্নয়ন কাম তক্রলভয ধাযাফামকতা এফাং পূফ ততন ভািাযপ্ল্যালনয ফাস্তফায়ন ায মনরূলণয জন্য এই গলফলণা কাম তক্রভটি 

মযচারনা কযায উলযগ কনয়া লয়লছ। 

 

১.৫ গলফলণায রেয  উলেশ্য 

ক) প্রণীত ফাঘা উলজরায ভুমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ফাস্তফায়ন ায মনরূণ এফাং মথালমাগ্য ফাস্তফায়ন না লর উায 

কাযণ মনণ তয় কযা। 

খ) ফাঘা উলজরায ফততভান উন্নয়ন প্রফণতা মাচাই কযা। 

 

১.৬ গলফলণায ীভাফিতা 

ক) াংমশ্লি গলফলণাটিয মিতীয় ম তালয়য তথ্য উালেয (Secondary Data) অপ্রতুরতায কাযলণ গলফলণা কাজটি ম্পন্ন 

কযলত প্রাথমভক ম তালয়য তথ্য উালেয উয মনব তযীর লত লয়লছ। 

খ) ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযল উেযদাতাগলণয ভূমভ ব্যফায ম্পমকতত তথ্যাফরী মথামথবালফ প্রদান না কযা ফা তথ্য প্রদালন 

কফীযবাগ  উেযদাতাগলণয অনাগ্রলয কাযলণ তলথ্যয ঘােমত যলয়লছ। 
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অধ্যায় ২t ামতয ম তালরাচনা 

একটি গলফলণায মাফতীয় অধ্যয়ন মফলয়ক আলরাচনা ামতয ম তালরাচনা নালভ মযমচত। আময দলক উলজরা যগুলরায 

জন্য প্রণীত ভািাযপ্ল্যানগুলরা কম ভৎ উলেশ্য মনলয় প্রণয়ন কযা লয়মছর তা আলরায মুখ না কদখলর তৃনমূর ম তালয় উন্নয়লনয 

কাান মালফ এফ মযকরনাগুলরা মফলল ভূমভকা ারন কযলছ। ফাঘায নগয উন্নয়ন ফা ফততভান উন্নয়ন প্রফণতা 

মাচাইকলল্প “মযকমল্পত নগযায়লনয অগ্রগমত মফলশ্ললণ, কপ্রমেতঃ ফাঘা উলজরা, যাজাী” ীল তক গলফলণায জন্য কমফ 

প্রমতলফদন, ফই, জাণ তার, মত্রকা, আটি তলকর কমভন “অমযকমল্পত নগযায়ন - আভালদয বমফষ্যৎ মক?”, “মযকমল্পত নগযায়ন  

নগয ব্যফস্থানা”, “অমযকমল্পত নগযায়ন”, “প্রে: অমযকমল্পত নগযায়ন” ইতযামদ অধ্যয়ন কযা লয়মছর তালত নগয 

মযকল্পনা  এ মফলয়ক ভস্যা উেযলণয উায় ম্পলকত মা ফরা লয়লছ তা াংলেল আলরাকাত কযা র।  

 

জনাংখ্যা বৃমিয কাযলণ গ্রালভয ভানুল যমুখী মফলল কলয ঢাকা লয অমবফাী লে। ফাস্থালনয জন্য প্রমতটি জায়গায় 

ফে ফে বফন ফা স্থানা গলে উঠলছ পলর ঘন ফমতয সৃমি লে। মনম্ন আলয়য ভানুল ফমস্ত গলে তুরলছ। জনামধলকযয কাযলণ 

যাস্তায় মানজে সৃমি লে। জরায়গুলরা াংকীণ ত লয় জরাফিতায সৃমি লে। অমধক ভয়ারা আফজতনায কাযলণ ামন দুমলত 

লয় কযাগ ব্যামধ ছোলে। অমযকমল্পত নগযায়লনয কাযলণ মফমেপ্তবালফ উন্নয়লনয কাজ লে। উন্ুি স্থান ফা মফলনাদন ককলন্দ্রয 

অবালফ মশুলদয ামফ তক মফকা ফাধাগ্রস্থ লে। জরফায়ু মযফততলনয কাযলণ অমত বৃমি ফা অনাবৃমি কদখা মদলে। এফ কাযলণ 

ফাাংরালদ মফলেয অন্যতভ ঝুমকপূণ ত কদলয তামরকায় অফস্থান কযলছ। ভমন্বত  দীঘ ত কভয়াদী মযকল্পনায ভাধ্যলভ উলেমখত 

ভস্যা ভাধান কযলত লফ।  

 

কছাে ফে যগুলরায ভমন্বত উন্নয়লনয জন্য মফমবন্ন কভয়ামদ মযকল্পনা গ্রণ কযা প্রলয়াজন। ফালমাগ্য  মযলফ ফান্ধফ 

মযকমল্পত নগযায়ন গেলত জাতীয় ম তালয় কবৌত মযকল্পনা প্রণয়ন জরুযী। নতুন মযকল্পনা ফাস্তফায়লন আইন প্রণয়ন কযলত 

লফ। মযকল্পনা অফশ্যই তথ্য  উাে মনব তয লত লফ। অমযকমল্পত নগযায়লনয পলর ামন মনষ্কান ব্যফস্থা মদন মদন 

অমনয়মন্ত্রত লয় লেলছ। নগলযয উন্নয়ন মযকল্পনায় লচতন নাগমযক  জন প্রমতমনমধলদয ম্পৃি কযলত লফ। জনাংখ্যায 

ক্রভফধ তভান বৃমি মফলফচনা কলয মৄগলালমাগী মযকল্পনা গ্রণ কযলত লফ। অমযকমল্পত নগযায়ন এফাং স্বল্প কভয়াদী মযকল্পনা 

প্রধান ভস্যা। অদফধ স্থানা এফাং দখরদামযত্ব দূয কযলত লফ। যমুখী জনলরাত কভালনায াাাম মফকল্প বাফনা বাফলত 

লফ, গাছারা  াকত মফলনাদন এফাং মনভ তর মযলফলয অবালফয কাযলণ মশুলদয ভানমক মফকাল মফঘ্ন ঘেলছ। তাই মুি 

মযলফ সৃমি কযলত লফ। 
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অধ্যায় ৩t গলফলণা িমত 

৩.১ ভূমভকা 

‘গলফলণা িমত’ একে গলফলণা কাম তক্রভ মযচারনায জন্য মযকমল্পত ব্যফস্থানা। একজন গলফলক মফমবন্ন যীোরব্ধ জ্ঞান, 

জময কাম ত ম্পাদনা, অাংগ্রণকাযীলদয ম তলফেন, মফমবন্ন ম তালয়য তথ্য-উাে ইতযামদ লভত মযভাণগত  গুনগত 

গলফলণা কাম ত ম্পাদন কলয থালকন। ‘গলফলণা িমত’ অধ্যায় ফা অাংটি একটি গলফলণায ভস্যা মনফ তাচন কযা, ভস্যা 

মচমিত কযায জন্য মনমদ তি িমত ফা ককৌর নাি কযা  উায প্রমক্রয়াজাত কযা, এফাং ভস্যা মফলশ্লললণ তথ্য ব্যফালযয 

উলমামগতা যীো কযায জন্য দলে গ্রণ কলয মায পলর, াঠক গলফলণাটিয ভালরাচনামূরক মূল্যামলনয ভাধ্যলভ 

গলফলণাটিয াভমগ্রক মনব তযলমাগ্যতা  তফধতা প্রদান কলয। ‘গলফলণা িমত’ অধ্যায়টি দুটি প্রধান প্রলেয উেয কদয় মকবালফ 

তথ্য াংগ্র ফা উৎন্ন লয়লছ? এফাং এটি মকবালফ মফলশ্ললণ কযা লয়মছর?  

ফাঘায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা াংমশ্লি গলফলণা কাম তক্রলভ মূরত ১৯৮৮ ালর প্রণীত ফাঘা উলজরা লযয জন্য প্রণীত 

ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ধাযাফামকতায় ফততভান উন্নয়ন কভ তকাি মযচামরত লয়লছ মকনা ফা ফততভান উন্নয়ন প্রফণতা মক 

যকভ তা মাচাই কলয ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ফাস্তফায়লনয ায মনরূণ এফাং মথালমাগ্য ফাস্তফায়ন না লর উায কাযণ 

মনরূণ কযায কচিা কযা লয়লছ। 

৩.২ গলফলণা িমত 

গলফলণা কাজটি মনলম্নাি ধাল ম্পন্ন কযা লয়লছঃ  

১) মিতীয় ম তালয়য তথ্য উাে াংগ্র 

২) প্রাক ম্ভাব্য জময (Reconnaissance Survey) ম্পন্নকযণ  

৩) ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা (১৯৮৮) াংমশ্লি কভৌজা ম্যা াংগ্র 

৪) কভৌজা ম্যা মিমজোইমজাং এফাং মজআইএ মবমেক কফইজ ম্যা প্রস্তুতকযণ 

৫) কফইজ ম্যা মনলয় ভূমভ ব্যফায মাচাই জময কাজ ম্পাদন  মাফতীয় তথ্যাফরী াংগ্র  ারনাগাদকযণ 

৬) আথ ত াভামজক জময (Socio-Economic Survey) ম্পাদন 

৭) মফমবন্ন জময কাম ত  বা লত াংগৃীত মাফতীয় তথ্য উাে মফলশ্ললণ  মজআইএ মবমেক কফইজ ম্যাল প্রলয়াগ 

৮) কপাকাি গ্রু মিকান (FGD)বা ফা প্রাথমভক তথ্যানুন্ধানমূরক বা  

৯) প্রস্তুতকৃত কফইজ ম্যা গুগর ম্যালয স্যালেরাইে ইলভলজয উলয প্রমতস্থান (বাযলর) কলয ভামযকল্পনা ফাস্তফায়লনয 

ধাযাফামকতা ফা ফততভান উন্নয়ন প্রফণতা মনরূণ 

১০) খো প্রমতলফদন প্রণয়ন 

১১) প্রধান কাম তারলয় খো প্রমতলফদলনয ায়ায লয়ন্ট উস্থান  

১২) চূোি প্রমতলফদন প্রস্তুমত  দামখর 

 

গলফলণা কভ তিমতয উলেমখত ধাগুলরা াংলেল আলরাচনা কযা লরা। 

ধা-১t গলফলণা কাজটি শুরুয প্রথভ ম তালয়, গলফলণা াংমশ্লি প্রাথমভক ম তালয়য তথ্য উাে (মফমবন্ন ধযলণয ফইত্র, মত্রকা, 

ম্যাগামজন, জাণ তার ইতযামদ) াংগ্র কযা লয়লছ। ামতয ম তালরাচনায কেলত্র এফ মিতীয় ম তালয়য তথ্যাফরী ব্যফায কযা 

লয়লছ। 
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ধা-২t গলফলণা কাজটি শুরুয পূলফ ত প্রস্তামফত এরাকা ম্পলকত ম্যক ধাযণা ায়ায রলেয মফগত ২০/০২/২০১৮ তামযলখ ফাঘা 

উলজরায় প্রাক ম্ভাব্য জময ম্পন্ন কযা য়। এলত নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয যাজাী আঞ্চমরক অমপলয কভ তকততা  

কভ তচাযী ভন্বলয় একটি েীভ এরাকাটি যজমভলন মযদ তন কলযন এফাং কভ তন্থা ঠিক কযায জন্য স্থানীয় উলজরা মযললদয 

কচয়াযম্যান, উলজরা মনফ তাী কভ তকততা, উলজরা প্রলকৌরীয ালথ একটি বায় অাংগ্রণ কলয তালদযলক গলফলণা ম্পলকত 

ধাযণা প্রদান কলযন। গলফলণা কাজটি সূচারুবালফ ম্পন্ন কযায রলেয তালদয যাভ ত গ্রণ কযা য় (ছমফ ৩.১-৩.৪)। প্রাক 

ম্ভাব্য জময লত প্রাপ্ত তথ্য প্রাথমভক ম তালয়য তথ্য উাে মালফ গণ্য কযা য়। 

  

  

ছমফ (৩.১-৩.৪)t প্রাক মাচাই জমযলয পূলফ ত উলজরা মনফ তাী কভ তকততা  উরলজরা প্রলকৌরীয ালথ ভত মফমনভয় বা 

 

ধা-৩t প্রস্তামফত এরাকায কফইজ ম্যা প্রস্তুমতয রলেয ভামযকল্পনাভূি এরাকায ৫ টি কভৌজা ম্যা াংগ্র কযা লয়লছ মা 

মনম্নরুঃ 

ছক ৩.১t ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনাভূি কভৌজায তামরকা  আয়তন 

ক্রমভক নাং কভৌজায নাভ আয়তন (একয) 

০১ গাঁাো ২০৪ 

০২ ভমদপুয ১৬৯ 

০৩ চক নাযায়নপুয ২২৫ 

০৪ চক ছাতাময ২৫৭ 

০৫ মভমরক ফাঘা ৩৬৩ 

ফ তলভাে = 

 

১২১৮ 
  

 উৎঃ ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা(১৯৮৮), ফাঘা 
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ভািাযপ্ল্যান াংমশ্লি কভৌজা ম্যা 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ছমফ ৩.৫t কভৌজা ম্যা, গাঁাো ছমফ ৩.৬t কভৌজা ম্যা, ভমদপুয 

ছমফ ৩.৮t কভৌজা ম্যা, চক ছাতাময ছমফ ৩.৭t কভৌজা ম্যা, চক নাযায়নপুয 

ছমফ ৩.৯t কভৌজা ম্যা, মভমরক ফাঘা 
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ধা-৪t াংগৃীত ৫ টি কভৌজা ম্যা মিমজোইমজাং কলয ফগুলরা ীলেয ভন্বলয় ততযীকৃত ম্যা লত ভূমভ ব্যফায 

ভামযকল্পনায প্রস্তামফত এরাকাটুকু মচমিত কলয একটি কফইজ ম্যা প্রস্তুত কযা লয়লছ (ম্যা ৩.১)। 

 

ম্যা ৩.১t  ভািাযপ্ল্যান এরাকাভূি কভৌজা ীলেয ভন্বলয় ততযীকৃত কফইজ ম্যা 

উৎঃ ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয মজআইএ তথ্যাফরী, ২০১৮ 
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ধা-৫t প্রস্তুতকৃত কফইজ ম্যা মনলয় নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয যাজাী আঞ্চমরক অমপ লত ৪ দস্য মফমি একটি েীভ মফগত 

১২/০৪/১৮ ইলত ১৬/০৪/২০১৮ তামযখ ম তি ভািাযপ্ল্যানভুি এরাকায় ভূমভ ব্যফায মাচাই জময এয কাজ কলযন। 

যজমভলন মযদ তন াললে ফততভান উন্নয়ন প্রমক্রয়া পূফ ততন ভামযকল্পনায ালথ াভেস্যপূণ ত মকনা তা যজমভলন মাচাই 

কযা লয়লছ। কম ভস্ত প্রস্তাফনাগুলরা ফাস্তফায়ন য়মন তায ফততভান অফস্থা মাচাই কযা য়। জমযকারীন ভয় াংগৃীত 

মাফতীয় তথ্যাফরী মপড বুলক মরমফি কযা য় এফাং যফতীলত মজআইএ এ মফলশ্লললণয কালজ ব্যফালযয মনমভলে াংগ্র 

কযা য়। মনলম্ন  ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয মকছু ছমফ কদয়া রঃ 

ছমফ ৩.১০t মভমরক ফাঘা কভৌজায় ভূমভ ব্যফায মাচাই জময (২০১৮) ছমফ ৩.১১t চক ছাতাময কভৌজায় ভূমভ ব্যফায মাচাই জময (২০১৮) 

ছমফ ৩.১২t চক নাযায়নপুয কভৌজায় ভূমভ ব্যফায মাচাই জময (২০১৮) ছমফ ৩.১৩t ভমদপুয কভৌজায় ভূমভ ব্যফায মাচাই জময (২০১৮) 

  

ধা-৬t আথ ত-াভামজক জমযলয জন্য ভািাযপ্ল্যান াংমশ্লি াঁচটি কভৌজায কভাে জনাংখ্যালক (২৭৬২৩ জন, মফমফএ, ২০১১) 

মবমে মফলফচনা কলয ৯৫% কনমপলিন্প করলবর (Confidence Level)  ৮% ভামজতনার ইলযায (Marginal Error) 

ধলয প্রেভারা জমযলয জন্য ১৫০ টি নমুনা মনধ তাযন কযা লয়লছ এফাং ১৫০ জন উেযদাতা কথলক তথ্য াংগ্র কযা লয়লছ। 

এখালন উলেখ্য কম প্রেভারা জমযলয কেলত্র গতানুগমতক মনয়লভ জময কাম ত ম্পাদন না কলয অনরাইন মবমেক ালব ত লয়ফ 

াইলে (https://five.epicollect.net/) কযমজলেন ম্পন্ন কলয কমভউমনলকন মিবাই ব্যফায কলয যাময 

উেযদাতায কালছ মগলয় তথ্য াংগ্র কযা লয়লছ (াংমৄমি-২ এফাং ৩)। এ িমতলত ককাথায় ককাথায় প্রেভারা জময কযা 

লয়লছ তা ালব ত াইলে রগইন কলয উেযদাতায অফস্থান নাি কযা মায়।  
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ধা-৭t ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযল প্রাপ্ত তথ্যাফরী মজআইএ মবমেক কফইজ ম্যাল ভমন্বত কলয ফাস্তফায়ন মযমস্থমত 

মনরূলণয জন্য ভূমভ ব্যফালযয মফযভান অফস্থা  প্রস্তামফত মনলদ তক একটি ম্যা (মচত্র ৩.২) এফাং ফাস্তফায়ন  অফাস্তফায়ন 

মনলদ তনামূরক দুইটি আরাদা ম্যা (মচত্র ৫.১ এফাং ৫.২) প্রস্তুত কলয তালত ফাস্তফায়ন মচত্র মথামথবালফ মনণ তয় কযা য়। 

এছাো গুগর ম্যালয স্যালেরাইে ইলভলজয উয মজআইএ তথ্যাফরী প্রস্থামত কলয ফাস্তফায়লনয ধাযাফামকতা ফা ফততভান 

উন্নয়ন প্রফণতা (লিলবরলভন্ট কিি) মাচাই কযা লয়লছ (মচত্র ৫.৩)। মজআইএ মবমেক ম্যা লত ফাস্তফায়নকৃত ভূমভ 

ব্যফালযয মযভাণ মলফ কযা য় এফাং ফাস্তফায়লনয ায (ছক ৫.৩) মনণ তয় কযা য়।  

 

ধা-৮t প্রস্তুতকৃত কফইজ ম্যা এফাং উা লত প্রাপ্ত ফাস্তফায়লনয মযভাণ  ায মনলদ তমূরক ম্যা মনলয় মফগত ৩১/০৫/১৭ 

এফাং ০৩/০৬/২০১৮ তামযলখ ফাঘায মফমবন্ন যকাযী দপ্তলযয কভ তকততাবৃি, স্থানীয় ইউম প্রমতমনমধগণ, স্থানীয় যাজদনমতকবৃি 

এফাং গণ্যভান্য/মফমি ব্যমিফলগ তয উমস্থমতলত উলজরা মযলদ কাম তারলয় ২টি এপমজমি বায আলয়াজন কযা য়। জমযল 

প্রাপ্ত তলথ্যয ভন্বলয় প্রস্তুতকৃত ম্যাটি উস্থান কযা য় এফাং পূফ ততন ভািাযপ্ল্যান মনলয় উন্ূি আলরাচনা আফান কযা য়। 

এ  আলরাচনায় ফিাগণ ফাঘা উলজরায ভািাযপ্ল্যালনয ফাস্তফায়ন মযমস্থমত মনলয় তালদয ভতাভত ব্যি কলযন। এপমজমি 

বায কেইন স্টমভ তাং কলন উন্ুি আলরাচনায ভাধ্যলভ ভািাযপ্ল্যানটি মথামথবালফ ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণমু 

মচমিতকযলণয কচিা কযা য় এফাং যফতী কযণীয় ম্পলকত আলরাকাত কযা য় (াংমৄমি ১)। 

ছমফ ৩.১৪t এপমজমি বায় গলফলণা কাজ ম্পলকত মেমপাং ছমফ ৩.১৫t এপমজমি বায় গলফলণা ায়ায লয়ন্ট উস্থানা 

ছমফ ৩.১৬t উলজরা মনফ তাী কভ তকততা, ফাঘায ফিব্য উস্থান ছমফ ৩.১৭t এপমজমি বায় মুি আলরাচনা 

 

 

 



পৃষ্ঠা 13  

ম্যা ৩.২t ফাঘা ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায মফযভান  প্রস্তামফত কেণী মফন্যা 

উৎঃ ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয মজআইএ তথ্যাফরী, ২০১৮ 

 

 

  



পৃষ্ঠা 14  

ধা-৯t মফমবন্ন ালব ত, কফইজ ম্যাল ভন্বয় কযা মজআইএ মবমেক মফলশ্ললণ এফাং এপমজমি বা লত প্রাপ্ত তথ্য ভন্বয় কলয 

তা গুগর ম্যালয স্যালেরাইে ইলভলজয উয প্রমতস্থামত (বাযলর) কলয ফততভান উন্নয়ন প্রফনতা (লিলবরলভন্ট কিি) 

মনরূণ কযা লয়লছ (মচত্রঃ ৫.৩)।  

 

ধা ১০t প্রাপ্ত মাফতীয় তথ্যাফরী ভমন্বত কলয খো প্রমতলফদন প্রস্তুত কযা য় এফাং তা মাচাই কযা য়। 

 

ধা-১১t প্রধান কাম তারলয় খো প্রমতলফদলনয উয ায়ায লয়ন্ট উস্থানা প্রদান এফাং উমস্থত কভ তকততালদয মূল্যায়ন  

যাভ ত গ্রণ কযা য়। 

 

ধা-১২t খো প্রমতলফদলন াংলাধন  াংলমাজন কলল একটি পূণ তাাংগ প্রমতলফদন ততযী কলয মযচারক ভলাদয় ফযাফয 

জভা প্রদান কযা য়। 
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৮২% 

১৮% 

উেযদাতায ধযণ 

পুরুল 

ভমরা 

২১% 

৭% 

৬২% 

১০% 

উেযদাতায কাম তক্রলভয ধযণ 

আফাদ ম্পমকতত কাম তক্রভ 

কফকায 

আফাদ ফমভূ তত কাম তক্রভ 

অন্যান্য 

অধ্যায় ৪t আথ ত-াভামজক তথ্যাফরীয মফলশ্ললণ 

৪.১ ভুমভকা 

কম ককান মযকল্পনা প্রনয়লন াধাযণ জনগলণয ম্পৃিতা মযকল্পনা ফাস্তফায়লনয লথ প্রবাফক মালফ কাজ কলয। উি 

মফলয়টি মফলফচনা কলয এই অধ্যালয় আময দলক প্রণীত ফাঘা উলজরায ভাস্টায প্ল্যানটিলত জনম্পৃিতায মফলয়টি 

মাচাইলয়য রলেয প্রেভারা জময লত প্রাপ্ত তথ্যাফরীয মফলশ্লললণয প্রমত গুরুত্ব আলযা কযা লয়লছ। আথ ত-াভামজক জমযলয 

জন্য ভািাযপ্ল্যান াংমশ্লি াঁচটি কভৌজায কভাে জনাংখ্যালক (২৭৬২৩ জন, মফমফএ, ২০১১) মবমে মফলফচনা কলয ৯৫% 

কনমপলিন্প করলবর (Confidence Level)  ৮% ভামজতনার ইলযায (Marginal Error) ধলয প্রেভারা জমযলয জন্য 

১৫০ টি নমুনা মনধ তাযন কযা লয়লছ এফাং ১৫০ জন উেযদাতা কথলক তথ্য াংগ্র কযা লয়লছ। এখালন উলেখ্য কম প্রেভারা 

জমযলয কেলত্র গতানুগমতক মনয়লভ জময কাম ত ম্পাদন না কলয অনরাইন মবমেক ালব ত লয়ফ াইলে 

(https://five.epicollect.net/) কযমজলেন ম্পন্ন কলয কমভউমনলকন মিবাই ব্যফায কলয যাময উেযদাতায 

কালছ মগলয় তথ্য াংগ্র কযা লয়লছ (াংমৄমি-২ এফাং ৩)।  

 

৪.২ উেযদাতা ম্পমকতত তথ্য 

৪.২.১ উেযদাতায ধযণ 

গলফলণা কাজটি সুষ্ঠুবালফ ম্পন্ন কযায রলেয আথ ত-াভামজক মফলশ্ললণ কযায মনমভলে ১৫০ টি নমুনা প্রেভারা জময কাজ 

ম্পন্ন কযা লয়লছ। উেযদাতালদয ভলধ্য ৮২% পুরুল এফাং ১৮% ভমরা। 

  

 

 

 

মচত্র ৪.১t উেযদাতায ধযণ       উৎঃ আথ ত-াভামজক জময (২০১৮), ফাঘা 

 

৪.২.২ উেযদাতায কাম তক্রলভয ধযণ 

গলফলণা কালজয উলেশ্য অনুমায়ী প্রেভারা জমযলয কেলত্র কভাোমুটি ম্পূণ ত ভািাযপ্ল্যানভূি এরাকায ফামণমজযক এফাং 

আফামক এরাকা উবয়ই মফলফচনা কযা লয়লছ। ১৫০ জন উেযদাতায ভলধ্য আফাদ ম্পমকতত কাম তক্রলভয ালথ জমেত মছলরন 

২১%, আফাদ ফমভূ তত কাম তক্রলভয ালথ জমেত মছলরন ৬২%, কফকায  অন্যান্য কায ালথ জমেত মছলরন মথাক্রলভ ৭% 

 ১০%।  

 

 

 

 

 

 

 
 

মচত্র ৪.২t উেযদাতায কাম তক্রলভয ধযণ, উৎঃ আথ ত-াভামজক জময (২০১৮), ফাঘা 
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১২% 

৮৮% 

ভাস্টায প্ল্যান ম্পলকত অফগত মক না 

যাঁ না 

২৮% 

৪০% 

৩২% 

ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত না য়ায কাযণ 

গণশুনানী না য়া 

উলজরা মযলদ ফা কৌযবা কতৃতক 

অফগত না কযালনা   

মনলজয অজ্ঞতা 

৮৩% 

১৭% 

এরাকায উন্নয়ন ভাস্টায প্ল্যান অনুমায়ী লয়লছ মকনা 

না 

যা 

৪.৩ ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পমকতত তথ্য 

৪.৩.১ ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত 

ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত য়ায প্রলোেয প্রলে ৮৮% উেযদাতা ফলরলছন তাযা আময দলক প্রণীত ভািাযপ্ল্যান 

ম্পলকত অফগত নন। ফামক ১২% উেযদাতা ফলরলছন তাযা আময দলক প্রণীত ভািাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  মচত্র ৪.৩t ভাস্টায প্ল্যান ম্পলকত অফগত, উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

৪.৩.২ এরাকায উন্নয়ন ভাস্টাযপ্ল্যান অনুমায়ী লয়লছ মকনা 

কম ১২% উেযদাতা ফলরলছন তাযা আময দলক প্রণীত ভািাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত তালদয ভলধ্য ৮৩% উেযদাতায ভতাভত 

অনুমায়ী এরাকায উন্নয়ন ভাস্টাযপ্ল্যান অনুমায়ী য়মন এফাং ১৭ % উেযদাতা এরাকায উন্নয়ন ভাস্টাযপ্ল্যান অনুমায়ী লয়লছ 

ফলর ভত প্রকা কলযলছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   মচত্র ৪.৪t উন্নয়ন ভাস্টাযপ্ল্যান অনুমায়ী লয়লছ মকনা, উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

 

৪.৩.৩ ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত না য়ায কাযণঃ 

‘ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত না য়ায কাযণ’ ম্পমকতত প্রলোেলয ৪০% উেযদাতায ভতাভত মছর উলজরা মযলদ ফা 

কৌযবা কতৃতক জনাধাযণলক অফগত না কযালনা, ৩২% উেযদাতায ভতাভত মছর গণশুনানী না য়া এফাং ২৮% 

উেযদাতায ভতাভত মছর মনলজয অজ্ঞতায কাযলন তাযা ভািাযপ্ল্যান ম্পলকত জালনননা।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    মচত্র ৪.৫: ভাস্টাযপ্ল্যান ম্পলকত অফগত না য়ায কাযণ, উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 
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৭০% 

৩% 

২৭% 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ 

নতুন ভাস্টাযপ্ল্ালনয আলরালক উন্নয়ন কযা 

অন্যান্য 

১৯৮০ ালরয ভাস্টাযপ্ল্ালনয পুনঃ াংস্কায কযা 

কেকই উন্নয়লনয উায় 

 

৩% ৩% 

১৭% 

৩২% 

৯% 

৩২% 

৩% ১% ৩% 
১% 

১৮% 

৩৪% 

৬% 

৩৩% 

৬% 
১% 

ফততভান  বমফষ্যত ভুমভ ব্যফালযয তুরনা 

ফততভান ভূমভ ব্যফালযয ধযণ বমফষ্যত ভূমভ মযকল্পনা 

৪.৪ কেকই উন্নয়লনয উায় 

কেকই উন্নয়লনয উায় ম্পলকত জানলত চাইলর ৭০% উেযদাতা নতুন ভাস্টাযপ্ল্ালনয আলরালক উন্নয়ন কযায কথা ফলরলছন। 

২৭% উেযদাতা ১৯৮৮ ালরয ভাস্টাযপ্ল্ালনয পুনঃ াংস্কালযয কথা ফলরলছন। ফামক ৩% অন্যান্য ব্যাালয ভতাভত মদলয়লছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.৬ কেকই উন্নয়লনয উায়,  উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

 

৪.৫ প্রামেক ভূমভ ব্যফায ম্পমকতত তথ্যঃ  

মনলম্নাি তথ্যাফরীয ভাধ্যলভ ফাঘা ভািাযপ্ল্যানভূি এরাকায় মফযভান ভূমভ ব্যফালযয ধযণ এফাং বমফষ্যলত উি ভুমভ 

ব্যফালযয মযকল্পনায তুরনা উস্থান কযা লয়লছ। মফযভান কৃমল জমভ, ফা অব্যফহৃত পাঁকা জমভয মযভাণ বমফষ্যলত 

আলযা হ্রা ালফ ফলর জানা মায়। মমদ অন্যান্য ভূমভ ব্যফায কমভন ফামণজয াংক্রাি, আফামক, পুকুয ফা মভে ব্যফালযয 

মযভাণ মদন মদন ফধীয়ভান। এরাকায লফ তাচ্চ ভূমভ ব্যফায রেয কযা মায় ফামণজয াংক্রাি ভূমভ ব্যফালযয কেলত্র (৩২%) 

মা বমফষ্যলত আলযা বৃমি কলয় ৩৪% লফ। এছাো পুকুয খনন (৩-৬%), আফামক (৩২%-৩৩%)  মফমফধ ব্যফালয 

(১৭%-১৮%)  াভান্য মযফততন রেয কযা মায়। বমফষ্যত মযকল্পনা অনুু্মায়ী এরাকায় মফযভান কৃমল জমভয মযভাণ ৯% 

কথলক হ্রা কলয় ৬% এফাং পাঁকা জমভয মযভাণ ৩% কথলক ১% লফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.৭ ফততভান  বমফষ্যত ভূমভ ব্যফালযয তুরনা, উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

 

৪.৬ প্রাকৃমতক দুলম তাগ ম্পমকতত তথ্যঃ  

মনচু জমভ, অপ্রতুর এফাং অমযকমল্পত কেলনজ ব্যফস্থায দরুন উি এরাকায প্রায় ফ কভৌজালতই জরাফিতা এফাং মূর য 

এরাকায় এই জরাফিতায স্থায়ীত্বকার তুরনামূরকবালফ কভ। 

৪.৬.১ জরাফিতায অফস্থা 

এ ম্পমকতত প্রলোেলয ৭৯% উেযদাতা ফলরলছন কম, কখালন জরাফিতা য়। ফামক ২১% উেযদাতা জরাফিতা না থাকায 

কথা জামনলয়লছন। 
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৭৭% 

৯% 

১৪% 

জরাফিতায ভয়ীভা  

৫ মদন 

৩ মদন 

জরাব্ধতা থালক না 

২১% 

১৮% 

৪০% 

২১% 

জরাব্ধতায কাযণ 

কেলনজ মলস্টলভয অপ্রতুরতা 

মনচু জমভ 

মনচু জমভ, কেলনজ … 

জরাব্ধতা থালক না 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ 

জরাফিতায কাযণ  

৭৯% 

২১% 

জরাফিতায অফস্থা   

যাঁ 

না 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.৮ জরাফিতায অফস্থা,  উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

 

জরাফিতায ভয় ীভায প্রলোেলয ৭৭% উেযদাতা ফলরলছন কম, কখালন ৫ মদলনয কফম ভয় ধলয জরাফিতা থালক, ৯% 

ফলরলছন কখালন ৩ মদলনয ভত জরাফিতা থালক আয ১৪% জরাফিতা থালক না ফলর ভতাভত মদলয়লছন। 

 

   মচত্র ৪.৯ জরাফিতায ভয়ীভা, উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা        মচত্র ৪.১০ জরাফিতায কাযণ উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

ফাঘা উলজরায় জরাফিতায ভস্যা প্রকে এখানকায কফময বাগ ভানুল ভলন কলয জরাফিতায প্রধান কাযণ মনচু জমভ এফাং 

কেলনজ ব্যফস্থায অপ্রতুরতা। ২১% উেযদাতালদয ভতাভত অনুু্মায়ী জরাফিতা থালক না। উেযদাতালদয ভলধ্য ১৮% ভলন 

কলয মনচু জমভয কাযলণ জরাফিতা য়, ২১% উেযদাতা ভলন কলয কেলনজ ব্যফস্থায অপ্রতুরতা এফাং ৪০% ভলন কলয মনচু 

জমভ এফাং কেলনজ ব্যফস্থায অপ্রতুরতা উবয় কাযলণ জরাফিতা লয় থালক। 

৪.৬.২ ফন্যায় প্ল্ামফত য়ায অফস্থা 

ফাঘা উলজরায় ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৪, ২০০৬, ২০১০ এফাং ২০১৪ ালর ফন্যা লয়মছর। কফীয বাগ ফন্যায় মবো ম তি 

এফাং মবোয উয ম তি ামন উলঠমছর। ফন্যায কাযলণ জন দূলব তাগ চযলভ উলঠমছর। ফলচলয় বয়াংকয ফন্যা লয়মছর ১৯৮৮  

১৯৯৮ ালর। ১৯৮৮ ালরয ফন্যায় মবো ম তি ামন উলঠমছর ২৬%, মবোয উলয ামন উলঠমছর ৫৫% এফাং মবোয মনলচ 

ামন মছর ১৯% অথ তাৎ মবোয উলয কফম ামন উঠায় ভানুললক কফম কবাগামি কাালত লয়মছর। ১৯৯৮ ালরয ফন্যায় মবো 

ম তি ামন উলঠমছর ৩০%, মবোয উলয ামন উলঠমছর ৫১%, মবোয মনলচ ামন মছর ১৯%। ১৯৯৮ ালরয ফন্যালত 

ভানুললক কফম কবাগামি কাালত লয়মছর, কাযণ কভাে ৮১% ামন মবোয উলয  মবো ম তি উলঠমছর। পলর মাতায়াত 

কর প্রলয়াজনীয় কফা কলত ভানুললক কফম কবাগামি কাালত লয়মছর। ২০০১ ালরয ফন্যায় মবো ম তি ামন উলঠমছর 

৩৯%, মবোয উলয ামন উলঠমছর ১৭%, মবোয মনলচ ামন মছর ৪৪%। ২০০৪ ালরয ফন্যায় মবো ম তি ামন উলঠমছর 

৪৮%, মবোয উলয ামন উলঠ নাই, মবোয মনলচ ামন মছর ৫২%। ২০০৬ ালরয ফন্যায় মবো ম তি ামন উলঠমছর ১৩%, 

মবোয উলয ামন উলঠ নাই, মবোয মনলচ ামন মছর ৮৭%। ২০১০ ালরয ফন্যায় মবো ম তি ামন উলঠমছর ১%, মবোয 
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২৬% 

৩০% 

৩৯% 
৪৮% 

১৩% 
১% ১% 

৫৫% 

৫১% 

১৭% 

০% ০% ০% 

১৯% 
১৯% 

৪৪% 
৫২% 

৮৭% 
৯৯% ৯৯% 

১৯৮৮ ১৯৯৮ ২০০১ ২০০৪ ২০০৬ ২০১০ ২০১৪ 

ফন্যায় প্ল্ামফত য়ায অফস্থা 

মবো ম তি মবোয উলয মবোয মনলচ 

৯৭% 

৩% 

দূলম তাগ প্রমতলযাধ ব্যফস্থা  

না 

যা 

৫২% 

১৮.৬৭% 

৮.৬% 

২০.৬৭% 

০ 

২০ 

৪০ 

৬০ 

৮০ 

১০০ 

না, য়মন আফামক ব্যফালযয 

জন্য 

মভে ভুমভব্যফাু্লযয জন্য  ফামণমজযক 

ভূমভব্যফালযয জন্য 

জমভ বযাে কলয ভূমভ ব্যফালযয ধযন  

উলয ামন উলঠ নাই, মবোয মনলচ ামন মছর ৯৯%। ২০১৪ ালরয ফন্যায় মবো ম তি ামন উলঠমছর ১%, মবোয উলয ামন 

উলঠ নাই, মবোয মনলচ ামন মছর ৯৯%। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.১১ ফন্যায় প্ল্ামফত য়ায অফস্থা উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

৪.৬.৩ দূলম তাগ প্রমতলযাধ ব্যফস্থা  

ফাঘা উলজরায় দূলম তাগ প্রমতলযাধ ব্যফস্থা মকরু ক ম্পমকতত জমযল অমধকাাং (৯৭%) উেযদাতা ফলরলছন, প্রমতফছয 

জরাফিতায জন্য তালদয অলনক দূলব তাগ কাালত লর াংমশ্লি এরাকায় ককান দূলম তাগ প্রমতলযাধ ব্যফস্থা কনয়া য় না। আয 

৩% ফলরলছন ফততভালন মযকমল্পত কেলনজ খনলনয ভাধ্যলভ দূলম তাগ প্রমতলযাধ ব্যফস্থা কনয়া লে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.১২ দূলম তাগ প্রমতলযাধ ব্যফস্থা      উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

৪.৭ ভূমভ ব্যফায মযফততন ম্পমকতত তথ্য 

৪.৭.১ জমভ বযাে কলয ভূমভ ব্যফালযয ধযন  

আথ ত াভামজক মফলশ্ললণ অাংল মফযভান ভূমভ ব্যফালযয উয আলরাকাত কযা লয়লছ। ভলয়য ালথ ালথ ফমধ তত চামদা 

পুযলণয জন্য পুকুয, খার ইতযামদ জরাভূমভ বযাে কযা লে। উি এরাকায় ভূমভ ব্যফায মযফততন ম্পলকত উেযদাতালদয 

অলধ তলকয কফম (৫২%) ফলরলছন উি এরাকায় জমভ বযাে কযা য়মন। অফমি ৪৮% এয ভলধ্য প্রায় ফ তামধক উেযদাতালদয 

(২০.৬৭%) ভতাভত মছর উি এরাকায় জরাভূমভ বযাে কযা লয়লছ ফামণমজযক ব্যফালযয জন্য। এছাো ১৮.৬৭% 

উেযদাতা ফলরলছন তালদয এরাকায় জরাভূমভ বযাে কযা লয়লছ আফামক ব্যফালযয জন্য, ৮.৬% মভে ভূমভ ব্যফাযলক 

মচমিত কলযলছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.১৩ জমভ বযাে কলয ভূমভ ব্যফালযয ধযন    উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 
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৪৭% 

৪৯% 

৩% 

১% 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ 

না 

ভাছ চাল রাবজনক 

অনুমৄি কচ ব্যফস্থা 

অন্যান্য 

পুকুয খনন এফাং তায কাযণ 

২% 
৭% 

৮২% 

৯% 

২% 
১% 

১৯% 

৭১% 

৭% 

ভূগবতস্থ ামনয স্তলযয তুরনামূরক মফলশ্ললণ 

০-২৫ 

২৬-৫০ 

৫১-১০০ 

১০১-১৫০ 

>১৫০ 

ফততভান 

৪.৭.২ পুকুয খনন এফাং তায কাযণ 

ফততভালন কৃমল খালত অপ্রতুর ফযাে, জ্বারামন কতর  ালযয মুল্য বৃমি ইতযামদ কাযলণ ভানুল কৃমলকালজয কচলয় ভাছ চালল 

অমধক আগ্রী লয় লেলছ। এভতাফস্থায় এরাকায ফহু কৃমল জমভলত পুকুয খনন কযা লে। ফাঘা ভািাযপ্ল্যালনয অিতভুি 

কভৌজাগুলরালত  

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.১৪ পুকুয খনন এফাং তায কাযণ   উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

এই প্রফণতায ায মনরূলণয উলেলশ্য উেযদাতালদয ভতাভত জানলত চাইলর প্রায় অলধ তক (৪৭%) উেযদাতাই জানান তালদয 

এরাকায় পুকুয খনন কযা য়মন। উি এরাকামুলয ভূমভ ব্যফালযয ভলধ্য আভ ফাগান মফললবালফ উলেখ্যলমাগ্য। ৫৩% এয 

ভলধ্য পুকুয খনলনয কাযণ মললফ ৪৯% উেযদাতা রাবজনক ভাছ চাললক উলেখ কলযন। অফমি ৪% উেযদাতালদয 

ভতাভত কথলক অনুমৄি কচ ব্যফস্থা, ইে বাোয জন্য ামনয চামদা পূযণ ইতযামদ মচমিত কযা লয়লছ। 

 

৪.৮ ভূগবতস্থ ামন ম্পমকতত তথ্য  

কৃমলকাজ, ফা অন্যান্য প্রলয়াজলন ামন ব্যফালযয পলর ভূগবতস্থ ামনয ব্যফায মদন মদন কফলেই চলরলছ। উি এরাকায় 

তকযা ১০০ জন ভানুলই খাফায ামন মললফ ভূগবতস্থ ামনয উয মনব তযীর।  

 

৪.৮.১ অতীত  ফততভালনয ভূগবতস্থ ামনয স্তলযয তুরনামূরক মফলশ্ললণ 

গত ১০ ফছলয ভূগবতস্থ ামনয স্তয মযফততন ম্পমকতত প্রলোেলয কফমযবাগ উেযদাতা ফলরলছন কম, ভলয়য ালথ ালথ 

ভূগবতস্থ ামনয স্তয মনলচ কনলভ মালে। এয কাযন মললফ তাযা মূরত ামন উলোরলনয ায কফলে মায়ালক দায়ী কলযলছন। 

মনলম্ন উলেমখত অতীত  ফততভালনয ভূগবতস্থ ামনয স্তলযয তুরনামূরক মফলশ্লললণয ভাধ্যলভ মফলয়টি আলযা সুস্পি লফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.১৫ : ভূগবতস্থ ামনয স্তয, উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 

 

মচত্রটি মফলশ্ললণ কযলর কদখা মালফ কম, ৮২% উেযদাতায ভতাভত অনুমায়ী ১০ ফছয আলগ ভূগবতস্থ ামনয স্তয  মছর ৫১-১০০ 

পৄে মনলচ। অফমি ৯%, ১০১-১৫০ পৄে; ৪%, ২৬-৫০ পৄে এফাং ২%, ০-২৫ পৄে মনলচ অফমস্থত। মকন্তু ফততভালন ৭১% 
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ামন দূললণয অফস্থা 

দূমলত নয় 

ভধ্যভ ভাত্রায় দূমলত 

কভ ভাত্রায় দূমলত 

উচ্চভাত্রায় দূমলত 

উেযদাতায ভতাভত অনুমায়ী ভূগবতস্থ ামনয স্তয লে ১০১-১৫০ পৄে এয ভলধ্য মায অথ ত দাঁোয় ামনয স্তয প্রায় ৫০ পৄে কনলভ 

মগলয়লছ। ২৯% এয ভতাভত অনুু্মায়ী ামনয স্তয >১৫০ পৄে (৭%); ৫১-১০০ পৄে(১৯%,); ২৬-৫০ পৄে(১%) এফাং ০-

২৫(২%) পৄে মনলচ অফমস্থত।  

৪.৮.২ ামন দূললণয অফস্থা 

উি এরাকায় ামন দূললণয অফস্থা ম্পমকতত প্রলোেলয কফমযবাগ উেযদাতা ফলরলছন কম, ফাঘায় ামন দূললণয ায খুফ কফম 

নয়। মূখ্য তথ্য দাতায ভতাভত অনুমায়ী, এখন মল্পায়লনয ায খুফ কফম না য়ায় ামন দূললনয উয প্রবাফ মকছুো কভ। 

মনলম্ন উলেমখত তামরকা লত কদখা মায়, ৩১% উেযদাতা ফলরলছন ামন ভধ্যভ ভাত্রায় দূমলত, ৩৩% উেযদাতা ফলরলছন ামন 

দূমলত নয়, ২৭% উেযদাতা ফলরলছন ামন কভ ভাত্রায় দূমলত এফাং ৯% উেযদাতা ফলরলছন ামন উচ্চভাত্রায় দূমলত।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৪.১৬: ামন দূললণয অফস্থা  উৎঃ প্রেভারা জময (২০১৮), ফাঘা 
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অধ্যায় ৫t ভূমভ ব্যফায প্রস্তাফনা মফলশ্ললণ 

৫.১ ভূমভকা 

১৯৮৮ ালর ফাাংরালদলয মফযভান আথ ত াভামজক অফস্থা মফলফচনা কলয যকায মকছু নীমতভারা গ্রণ কলযমছলরন। তায 

ভলধ্য অন্যতভ মছর প্রামনক পূণ তমফন্যা। ক ভয় উলজরালক প্রালনয অন্যতভ গূরুতপূণ ত স্তয মালফ মফলফচনা কযা ত। 

পলর উলজরা মযলদলক উলজরা প্রালনয কর কাম তক্রলভয কক্রন্দ্র মফন্দু মালফ মফলফচনা কযা ত মালত ভগ্র উলজরায 

জন্য কর াভামজক, অথ তদনমতক এফাং অফকাঠালভাগত মযকল্পনা এফাং উন্নয়ন কাম তক্রভ গ্রণ কযলত াযত। এয ভাধ্যলভ 

জাতীয় নীমতভারাগুলরা প্রামনকবালফ ফাস্তফায়ন ত এফাং তৃনমূর ম তালয় যকাযী সুমফধা াধাযণ জনগলণয িায কগাোয় 

কৌৌঁছালনা ম্ভফ ত। প্রালনয মফলকন্দ্রীকযলণয পলর উলজরা যগুলরালত নগযায়ন কাম তক্রলভয মলথি প্রবাফ লয এফাং 

কখালন জনাংখ্যা বৃমি কলত থালক। পরশ্রুমতলত উলজরা কি ককায়াে তায এরাকায় মফমবন্ন নাগমযক সুমফধা এফাং কভ তাংস্থান 

সৃমি ফা বৃমিয প্রলয়াজন লয় লয। এ মযমস্থমতলক মফলফচনা কলয তমেৎ গমতলত উলজরা কি ককায়াে তায এয া তফতী 

এরাকায জন্য ীমভত ভূমভ ম্পদ ব্যফায কলয ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রণয়লনয প্রলয়াজনীয়তা অনুভূত য়। একই 

ধাযাফামকতায় কদলয মফমবন্ন উলজরায ালথ যাজাী কজরায ফাঘা উলজরায জন্য একটি আরাদা ভূমভ ব্যফায 

ভামযকল্পনা প্রণয়লনয উলযাগ গ্রন কযা য়। এ ভামযকল্পনায অন্যতভ উলেশ্য মছর মনম্নরুঃ 

o গ্রাভীণ জনাধাযলণয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন 

o উলজরা ম তালয় অফস্থানগত এফাং স্থামনক মনলদ তনা প্রফততন কযা 

o কবৌত মযকল্পনায ভাধ্যলভ যকাযী  কফযকাযী ম তালয় উন্নয়ন মনয়ন্ত্রণ কযা 

o জনফমতয মযকমল্পত উন্নয়লনয রলেয কামযগযী লমামগতা প্রদান কযা 

o কফযকাযী কক্টলয কবৌত মযকল্পনায েভতা বৃমি কযা  

o নগয মফলয়ক মাফতীয় কাম তক্রলভয স্থামনক পূণ তগঠন এফাং পূণ তমফন্যালয রলেয মনমদ তি মিজাইন িযািালি ত ভগ্র 

উলজরায জন্য মফস্তামযত ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রণয়ন কযা 

 

৫.২ উলজরা য মচমিতকযণঃ 

১৯৮৮ ালর প্রণীত ফাঘা উলজরায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায় উলজরা য ফরলত মফযভান নাগমযক সুমফধা ম্বমরত 

এরাকা বমফষ্যলত কম এরাকায় নগযায়ন লত ালয অথফা নগয প্রফণ এরাকালক বুঝায়। তৎকারীন য এরাকালকই মূরত 

গলফলণা এরাকা মালফ মচমিত কলয ভূমভ ব্যফায মাচাই জময কাজ ম্পন্ন কযা লয়লছ। য এরাকা মচমিত কযায কেলত্র 

কম মফলয়গুলরা মফলফচনা কযা লয়লছ তা মনম্নরূঃ  

o মফযভান কবৌত অফকাঠালভাগত সুমফধা আলছ এভন এরাকায উন্নয়লনয ধযণ  

o মফযভান লযয কাছাকামছ এরাকায কৃমল মবমেক ভূমভয অকৃমল মবমেক ভূমভ ব্যফালয রূািয  

o লয মফযভান মানফান ব্যফস্থা এফাং আালয এরাকায ালথ লযয াংলমাগ ব্যফস্থা  

o বমফষ্যলত উলজরা লযয বৃমিয জন্য প্রলয়াজনীয় ভূমভয ম তাপ্ততা  
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৫.৩ মফযভান ভূমভ ব্যফায মফফযণী 

কদলয ীমভত জমভয সুষ্ঠু ব্যফায মনমিতকযণ, কৃমলজমভ যো, নাগমযক সুমফধা মনমিতকযলণয াাাম এরাকায় 

ফফাযত ভানুললয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন, কভ তাংস্থান বৃমিয রলেয ১৯৮৮ ালর ফাঘায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রস্তুত 

কযা য়। ধাযণা কযা লয়মছর ফাঘা ঊলজরা মযললদয ভাধ্যলভ তা ফাস্তফাময়ত লফ। এ মযকল্পনায উলেশ্য মছর প্রস্তাফনা 

অনুমায়ী ফাঘা উজরায সুলভ নগযায়ন। ইমতভলধ্য এই ভামযকল্পনায কভয়াদ উেীণ ত য়ায় ফততভান মযমস্থমত মফলফচনা কলয 

নতুন মযকল্পনা প্রণয়ন কযায রলেয ১৯৮৮ এয ভামযকল্পনায ফাস্তফায়ন মযমস্থমত ম তালরাচনা জরুযী লয় লেলছ। 

ফাস্তফায়ন মযমস্থমত ম তালরাচনায উলেলশ্য গলফলণায ালব ত েীভ প্রমতটি ভূমভ ব্যফায প্রস্তাফনা মাচাই কলয কদলখলছন এফাং তা 

কফইজ ম্যাল অিভু তি কলযলছন। ালব ত েীভ উি ভূমভ ব্যফায ম্পমকতত প্রলয়াজনীয় তথ্যাফরী তালদয কনােবুলক মরমফি 

কলযন। মনলম্ন উলেমখত াযণীলত ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রণয়লনয পূলফ ত প্রকল্প এরাকায় মফযভান কেণী মবমেক ভূমভ 

ব্যফালযয মযভাণ  তকযা ায তুলর ধযা লয়লছ। 

 

ছক ৫.১t ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রণয়লনয পূলফ ত প্রকল্প এরাকায় মফযভান কেণী মবমেক ভূমভ ব্যফালযয মচত্র 

ক্রমভক নাং ভূমভ ব্যফালযয ধযণ কভাে মযভাণ (একয) তকযা ায 

১ প্রামনক  ১৫.৯৭ ১.১৬ 

২ কৃমল  ১১৫৮.১৪ ৮৪.৩৬ 

৩ ফামণমজযক ৫.১৪ ০.৩৭ 

৪ মো  ১৪.৩৪ ১.০৪ 

৫ স্বাস্থয ০.৩২ ০.০২ 

৬ মল্প কাযখানা ০.৫২ ০.০৪ 

৭ মচে মফলনাদন ১.৫৩ ০.১১ 

৮ জরায় ২০.০৮ ১.৪৬ 

৯ আফামক  ১২৭.৪ ৯.২৮ 

১০ যাস্তা ২২.৭ ১.৬৫ 

১১ আযফান ামব ত ২.২ ০.১৬ 

১২ াভামজক  ৪.৫৯ ০.৩৩ 

ফ তলভাে ১৩৭২.৯৩ ১০০ 

উৎঃ ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রমতলফদন, ফাঘা (১৯৮৮) 

 

৫.৪ কেণী মবমেক ভূমভ ব্যফালযয প্রস্তাফনা মফলশ্ললণ 

এখালন উলেখ্য কম, ভািাযপ্ল্যান প্রণয়লনয পূলফ ত মফযভান ১২ কেণীয লভ তাে ১৩৭২.৯৩ একয এরাকালক ভািাযপ্ল্যান প্রণয়নকালর 

কভাে  ১৩ টি কেণীলত মবন্ন মবন্ন মযভালণ ফা তকযা ালয নতুনবালফ পূনমফ তন্যালয ভাধ্যলভ (মফযভান  নতুন প্রস্তামফত 

এরাকায মযভাণ) প্রস্তাফনা কদয়া লয়মছর মা ছক ৫.২ এ তুলর ধযা লয়লছ। 
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ছক ৫.২t প্রস্তামফত ভূমভ ব্যফালযয কেণী  মযভাণ 

ক্রমভক নাং ভূমভ ব্যফালযয ধযণ কভাে মযভাণ (একয) তকযা ায 

১ প্রামনক  ২২.৫১ ১.৬৪ 

২ কৃমল  ৩৩৬.৮০ ২৪.৫৪ 

৩ ফামণমজযক ৬.৫০ ০.৪৭ 

৪ মো  ১৬.০০ ১.১৭ 

৫ স্বাস্থয ৬.৬০ ০.৪৬ 

৬ মল্প কাযখানা ১২.৫৮ ০.৯২ 

৭ মচে মফলনাদন ২৬.৪০ ১.৯২ 

৮ াংযমেত  ২৭.৯০ ২.০৩ 

৯ আফামক  ৭৮৩.০৪ ৫৭.০৪ 

১০ যাস্তা ৭৯.৫০ ৫.৭৯ 

১১ আযফান ামব ত ৬.১০ ০.৪৪ 

১২ াভামজক  ৯.২০ ০.৬৭ 

১৩ আযফান কিপাি ত  ৩৯.৮০ ২.৯০ 

 কভাে ১৩৭২.৯৩ ১০০.০০ 

                উৎঃ ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রমতলফদন, ফাঘা (১৯৮৮) 

 

ছক ৫.১ এয ক্রমভক নাং ৮ এয কেণী ‘জরায়’ মযফমততত কেণী নাভ ‘াংযমেত এরাকা’ মললফ পূনমফ তন্যা কযা লয়লছ এফাং 

ছক ৫.২ এয ক্রমভক ১৩ এ নতুন কেণী ‘আযফান কিপাি ত’ াংমৄি কযা লয়লছ। 

 

৫.৫ কেণী মবমেক ভূমভ ব্যফালযয ফাস্তফায়ন মফলশ্ললণ 

প্রস্তামফত এরাকায় ফাস্তফায়লনয াভমগ্রক ধাযণা ায়ায রলেয ালব ত েীভ প্রস্তামফত ফ কেণীভুি ভূমভ ব্যফায এরাকায় 

জময কাজ মযচারনা কলযন এফাং প্রস্তাফনা ফাস্তফায়ন লয়লছ মকনা তা মাচাই কলযন। ালব ত েীভ পূফ তফতী ভাস্টায প্ল্যালনয 

তথ্যাফরী এফাং মফযভান অফস্থা মাচাই কলযন এফাং াংগ্রীত তথ্যাফরী কফইজ ম্যাল ভন্বয় কলযন। মজআইএ তথ্যাফরীয 

ভাধ্যলভ প্রস্তামফত ভূমভ ব্যফায ফাস্তফায়লনয ফ তলল কম মযমস্থমত জানা মগলয়লছ তা মনলম্ন তুলর ধযা রঃ 

ছক ৫.৩t ফাঘা ভাস্টাযপ্ল্যালনয প্রস্তামফত ভূমভ ব্যালযয কেণী মবমেক ফাস্তফায়ন মফলশ্ললণ 

ক্রমভক নাং ভূমভ ব্যফালযয 

ধযণ/ কেণী 

মফযভান 

(একয) 

প্রস্তামফত 

(একয) 

কেণী কভাে 

(একয) 

ফাস্তফাময়ত 

(একয) 

ফাস্তফায়ন ায 

(%) 

১ প্রামনক  ১৬.১ ১১.৭৬ ২৭.৮৬ ৫.০৭ ৪৩.১১ 

২ কৃমল জমভ ৪৯৬.৬  -- -- -- -- 

৩ ফামণমজযক ৫.২২ ৩.৪৯ ৮.৭১ ৩.৪৯ ১০০ 

৪ মো  ১১.২৭ ৬.১ ১৭.৩৭ ৬.১ ১০০ 

৫ স্বাস্থয ৩.০৮ --  ৩.০৮ -- -- 

৬ মল্প কাযখানা ০.৮২ ১৩.৫৩ ১৪.৩৫ ০ ০ 

৭ মচে মফলনাদন ১.৯২ ৪৬.৯৭ ৪৮.৮৯ ০ ০ 

৮ াংযমেত ০ ২৮.৬৭ ২৮.৬৭ ২৭.১৮ ৯৪.৮ 

৯ আফামক  ২৮০.৭ ৩৭৯.৬৭ ৬৬০.৩৭ ৩৭৯.৬৭ ১০০ 

১০ যাস্তা ৭৯.৫০ ৫৮.৮৮ ১৩৮.৩৮ ০ ০ 

১১ আযফান ামব ত ২.৮৯ ৭.৩৭ ১০.২৬ ০ ০ 

১২ াভামজক  ১১.৭৩ ২৯.০১ ৪০.৭৪ ৮.৪ ২৮.৯৬ 

১৩ আযফান কিপাি ত --  ৪৫.০৭ ৪৫.০৭ ১০.৯ ২৪.১৮ 

ফ তলভাে ৯০৯.৮৩ ৬৩০.৫২ ১৫৪০.৩৫ ৪৪০.৮১   

উৎঃ ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা, ফাঘা (১৯৮৮) 
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ম্যা ৫.১t  ফাঘায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ফাস্তফায়ন মযমস্থমত 

উৎঃ ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয মজআইএ তথ্যাফরী, ২০১৮ 
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ম্যা ৫.২t  ফাঘায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ফাস্তফাময়ত ভূমভ ব্যফায 

উৎঃ ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয মজআইএ তথ্যাফরী, ২০১৮ 
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ফাঘায ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায প্রমতলফদলন প্রকল্প এরাকায কভাে আয়তন ১৩৭২.৯৩ একয ফরা লর ভািাযপ্ল্যান 

াংমশ্লি কভৌজাগুলরা ভন্বয় কলয ততযীকৃত কফইজ ম্যালয (মালত ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয তথ্যাফরী ভন্বয় কযা লয়লছ) 

মজআইএ মবমেক তথ্যাফরী মফলশ্লললণ কদখা মায় কম, প্রকল্প এরাকায প্রকৃত আয়তন ১৫৪০.৩৫ একয এফাং আরাদা 

আরাদাবালফ প্রলতযক কেণীয ভূমভ ব্যফালযয প্রস্তামফত (ভািাযপ্ল্যালন) মযভালণয ালথ মজআইএ মবমেক তথ্যাফরী লত প্রাপ্ত 

মযভালণয ালথ মকছুো তাযতম্য মযরমেত লয়লছ। ফাঘা ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায় (১৯৮৮) কভাে ১৩ কেণীভুি ভূমভ 

ব্যফায প্রস্তাফ কযা লয়মছর। ক্রভ ফধ তভান জনাংখ্যায চামদা মফলফচনা কলয কেণী মবমেক ভূমভ ব্যফালযয মযভালণ হ্রা 

বৃমিয প্রস্তাফ কযা লয়লছ মা ছক ৫.৩ এ উলেখ কযা র। এলেলত্র রেণীয় মফলয়, মফযভান কৃমল জমভলক অমযফমততত কযলখ 

অথ তাৎ ৪৯৬.৬ একয কৃমল জমভলক প্রস্তামফত ‘কৃমল’ কেণীলত অিভূ তি কযা লয়লছ (ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা, ১৯৮৮)। ক 

মললফ ‘কৃমল’ কেণীয ফাস্তফায়ন ায তবাগ। একইবালফ ালব ত েীলভয ভাঠ ম তালয়য ম তলফেলণ প্রাপ্ত তথ্য উাে মজআইএ 

মবমেক ম্যাল ভন্বলয়য লয মফলশ্ললণ কলয কদখা মায় কম, মফযভান ‘আফামক’ কেণীয ালথ নতুনবালফ আয ৩৭৯.৬৭ একয 

‘আফামক’ এরাকা প্রস্তাফ কযা লয়মছর মা ম্পূণ তরুল ফাস্তফায়ন লয়লছ। মফযভান ‘কৃমল’ (যফতীলত মা প্রস্তামফত কেণীভুি) 

এফাং ‘আফামক’ এরাকা ব্যতীত ফাকী ১১ কেণীয প্রস্তামফত ভূমভ ব্যফালযয (লভাে ২৫০.৮৫ একয) ফাস্তফায়ন ম তালরাচনা কলয 

প্রতীয়ভান য় কম, াভমগ্রকবালফ ভাত্র ৬১.১৪ একয প্রস্তাফনা ফাস্তফায়ন লয়লছ মা কভাে প্রস্তাফনায (১১ কেণীয ভূমভ ব্যফায) 

২৪.৩৭% ভাত্র।  

 

পূলফ তাি ছলকয তথ্যামদ ম তালরাচনা কলয আয মযরমেত য় কম, ভািাযপ্ল্যালন প্রস্তামফত ১৩ কেণীভুি ভূমভ ব্যফালযয ভলধ্য 

৩ কেণীভুি (ফামনমজযক, মো, এফাং আফামক) ভূমভ ব্যফায প্রস্তাফনা ম্পূণ তরূল ফাস্তফাময়ত লয়লছ। ৪ কেণীভুি 

(প্রামনক, াংযমেত, াভামজক, আযফান কিপাি ত) ভূমভ ব্যফায প্রস্তাফনা আাংমক ফাস্তফাময়ত লয়লছ এফাং আাংমক 

অফাস্তফাময়ত যলয়লছ এফাং ফাকী ৪ কেণীভুি (মল্প কাযখানা, মচে মফলনাদন, যাস্তা, আযফান ামব ত) ভূমভ ব্যফায প্রস্তাফনায 

ফাস্তফায়ন ায শূন্য।  

 

৫.৬ উন্নয়ন প্রফণতা (লিলবরলভন্ট কিি) 

মযকমল্পত নগযায়লনয অগ্রগমত মাচাইলয়য রলেয ফাঘায প্রস্তামফত ভািাযপ্ল্যালনয (১৯৮৮) মজআইএ িাোলফজ এ ফততভান 

উন্নয়ন প্রফণতালক ভন্বয় কযায মনমভলে গুগর আলথ তয াম্প্রমতক কালরয স্যালেরাইে ইলভলজয উয প্রস্তুতকৃত কফইজ ম্যা 

প্রমতস্থামত কলয (বাযলর) াম্প্রমতক কালর মনমভ তত স্থানাগুলরা, ১৯৮৮ ালর প্রস্তামফত ককান কেণীয ভূমভ ব্যফায এরাকায 

ভলধ্য লেলছ তা জানা মায়। মজআইএ তথ্যাফরী মফলশ্ললণ লত প্রতীয়ভান য় কম, প্রস্তামফত চায কেণীয (কৃমল, মফলনাদন, 

াংযমেত এফাং আযফান কিপাি ত) ভূমভ ব্যফালযয ভলধ্য মকছু অননুলভামদত ফা অমযকমল্পত উন্নয়ন মফলল কলয ফােী-ঘয 

মনভ তালণয প্রফণতা রেয কযা মায়। অথচ কম ককান ভািাযপ্ল্যালনই এই চায কেণীয ভূমভ ব্যফালযয ভলধ্য অন্য ককান ধযলণয 

অমযকমল্পত উন্নয়ন কভ তকাি চযাচয অনুলভামদত য়না। এখালন আলযা উলেখ্য কম, এই অমযকমল্পত ফােী-ঘযগুলরা কভাোমুটি 

যাস্তায া কেঁলল মনমভ তত লয়লছ।  তযাাং ৫.৫ নাং অনুলেলদ ফমণ তত ২৪.৩৭% ফাস্তফায়লনয ায এফাং মফগত মত্র ফছলয ফাঘায 

উন্নয়ন প্রফণতায ধযণ মফলশ্ললণ কলয ফরা মায় কম ফাঘায নগযায়ন প্রমক্রয়া অতীফ ধীয এফাং অমযকমল্পত। ৫.৩ নাং ম্যাল ফাঘা 

ভাস্টাযপ্ল্যানভূি এরাকায অমযকমল্পত উন্নয়ন প্রফণতা কদখালনা লয়লছ। 
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ম্যা ৫.৩t  ফাঘায অমযকমল্পত উন্নয়ন প্রফণতা 

উৎঃ ভূমভ ব্যফায মাচাই জমযলয মজআইএ তথ্যাফরী, ২০১৮ 
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৫.৭ ফাঘা উলজরায অথ তদনমতক উন্নয়ন এফাং ভূমভ ব্যফায মযফততন 

৫.৭.১ ফাঘা উলজরায অথ তদনমতক উন্নয়ন 

১৯৮৮ ালরয প্রস্তামফত ভূমভ ব্যফায মযকল্পনায প্রমতলফদন লত জানা মায় কম, ফাঘা উলজরা যাজাী মফবালগ কৃমলজ 

উৎাদলন মলথি অগ্রগাভী মছর। এখালন মফমবন্ন ধযলণয ফমজ  পরমূলরয ব্যাক চালাফাদ ত। মল্প খালত তৎকারীন ভলয় 

কতভন ককান অগ্রগমত ামধত না লর যাজাী মফবালগয ভলধ্য ফাঘা উলজরায় লফ তাচ্চ মযভালণ স্ত চামরত তাঁত মল্প এফাং 

এ খালত কভ তাংস্থালনয ব্যফস্থা মছর। মকন্তু কালরয মফফততলন মফগত মত্র ফছলয ফাঘা উলজরায ভূমভ ব্যফালয কমভন মযফততলন 

এললছ কতভমন স্থানীয় জনাধাযলনয আথ ত াভামজক অফস্থায আমূর মযফততন এললছ। প্রেভারা জমযলয মাংবাগ 

উেযদাতায ভতাভলতয হুফহু প্রমতপরন ঘলেলছ কপাকাি গ্রু মিকান বায়। এ বায় অাংগ্রণকাযীগলণয ভিব্য অনুালয 

অত্র এরাকায় মফগত ৩০ ফছলযয ভলধ্য ককান ধযলণয মল্প কাযখানা প্রমতমষ্ঠত না য়ায় এফাং াধাযণ কৃমল কালজ আানুরু 

রাব না ায়ায় াধাযণ কৃলক তায কায ধযণ ফদরালনায প্রফণতা রেয কযা মায়। কৃমলজ উৎাদলন ফাঘা অতীত কার 

কথলকই মলথি অগ্রগাভী য়া লে এখালন ককান কৃমল মবমেক মল্প প্রমতষ্ঠান গলে লঠমন। মফধায় ফােমত জনাংখায জন্য 

কভ তাংস্থালনয ককান সুলমাগ সৃমি য়মন। এভতাফস্থায় জীফলনয ামফ তক কভৌমরক চামদা কভোলনায জন্য স্থানীয় জনগন কৃমল 

জমভয কেণী মযফততলনয ভাধ্যলভ ব্যফা ফামণজয মকাংফা মফকল্প কৃমল ব্যফস্থায় মনলয়ামজত লয়লছ। এপমজমি বায আলরাচনা 

লত প্রতীয়ভান য় কম, অমধকাাং কৃলক কৃমল কাজ অরাবজনক য়ায় কৃমল জমভলত পুকুয খনন কলয ভাছ চাল কযলছন। 

 

এপমজমি বা লত আয জানা মায় কম, ভলয়য ালথ ালথ মফমবন্ন চামদা পূযলনয জন্য প্রায় অমযকমল্পতবালফই পুকুয ফা 

জরায়, বযাে কলয কদাকানাে, অমপ, নানামফধ ব্যফা ফামণজযলকন্দ্র গলে কতারা লয়লছ। পরশ্রুমতলত এরাকায় ব্যফা 

ফামণলজযয প্রায ঘলেলছ। এলেলত্র উলেখ্য কম, ফাঘা ভাস্টায প্ল্যান অনুমায়ী, ১৯৮৮ ালর ফাঘা উলজরা লযয প্রধান ভূমভ 

ব্যফালযয মাংবাগই কৃমল জমভয (৮২.৪৩%) আতাধীন মছর কমখালন ব্যফা ফামণকজযয জন্য ভূমভ ব্যফালযয তকযা ায 

মছর ০.০৩ মা অতযি নগণ্য। মকন্তু ফততভান ভূমভ ব্যফায জময কথলক জানা মায় কম, ব্যফা ফামণলজযয জন্য ভূমভ ব্যফালযয 

তকযা মযভাণ বৃমি কলয় ৩২% লয়লছ। এই অমতমযি ৩১.৯৭% এয কফময বাগই মত্রতত্র উালয় ফমধ তত চামদা পূযলনয 

জন্য গলে উলঠলছ ফলর জানা মায়। এছাো প্রায় ২০ তাাং উেযদাতাই ফামণমজযক ব্যফালযয জন্য জরাভূমভ বযাে কযা 

লয়লছ এই অমবভত জামনলয়লছন। কৃমল জমভয মযভাণ  মদনমদন কলভ মালে। তলফ এলেলত্র মফললবালফ উলেখ্য কম, 

অমযকমল্পত উালয় লর প্রলয়াজনীয়তা অনুমায়ী ব্যফা ফামনজয ককন্দ্র গলে উঠায দরুন উি উলজরায় মলথি অথ তদনমতক 

উন্নয়ন লয়লছ।  

 

৫.৭.২ পুকুয খনন এফাং তায কাযণ 

ফততভালন কৃমল খালত অপ্রতুর ফযাে, জ্বারামন কতর  ালযয মূল্য বৃমি ইতযামদ কাযলণ ভানুল কৃমলকালজয কচলয় ভাছ চালল 

অমধক আগ্রী লয় লেলছ। এভতাফস্থায় এরাকায ফহু কৃমল জমভ ককলে পুকুয খনন কযা লে। ফাঘা কৌযবায অিতভুি 

কভৌজাগুলরালত এই প্রফণতায ায মনরূলণয উলেলশ্য উেযদাতালদয ভতাভত জানলত চাইলর প্রায় অলধ তক (৫৩%) উেযদাতাই 

জানান তালদয এরাকায় পুকুয খনন কযা লয়লছ। ৫৩% এয ভলধ্য পুকুয খনলনয কাযণ মললফ ৪৯% উেযদাতা রাবজনক 

ভাছচাললক উলেখ কলযন। অফমি ৫১% উেযদাতালদয ভতাভত কথলক অনুমৄি কচ ব্যফস্থা, ইে বাোয জন্য ামনয চামদা 

পূযণ ইতযামদ মকছু কাযণ  মচমিত কযা লয়লছ। 
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৫.৮ ভািাযপ্ল্যান ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণ 

ক্রভফধ তভান জনাংখ্যায জন্য প্রলয়াজনীয় কভ তাংস্থান, মফলনাদন, মো, স্বাস্থয, ইতযামদ কভৌমরক চামদাগুলরা কভোলত ফততভান 

নগয ব্যফস্থানা মূখ্য ভুমভকা যাখলর নগয এরাকায় ফফাযত জনাধাযলনয জীফনমাত্রায সূচলকয ভালনয উন্নমত য়মন। এয 

অন্যতভ কাযণ অমযকমল্পত নগযায়ন ব্যফস্থা। নগযমুল তীে মানজে, অস্বাস্থযকয মযলফ, ব্দ দূলণ, ামন  মযলফ 

দূলণ ইতযামদ ভানুললয জীফনলক দূমফ ত কলয তুলরলছ। ভয়ভত দলে না মনলর এ মযমস্থমত আলযা বয়ানক লয় উঠলত 

ালয। তাই এই গলফলণায ভাধ্যলভ মফগত মত্র ফছয আলগ প্রণীত একটি ভািাযপ্ল্যালনয ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণ খু ৌঁলজ কফয 

কযায কচিা কযা লয়লছ মা যফতীলত অন্য ভািাযপ্ল্যানগুলরায ফাস্তফায়লনয কেলত্র প্রলয়াগ কযা কমলত ালয। ১৯৮৮ ালর 

প্রণীত ফাঘা উলজরায ভূমভ ব্যফায মযকল্পনাটিয মথামথ ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণ অনুন্ধালন ালব ত েীভ স্থানীয় জন 

প্রমতমনমধ, াধাযণ জনগণ, স্থানীয় যাজনীমতমফদ, মফমবন্ন কাজীমফ, এছাো ভালজয মফমি সুীর ব্যমিফলগ তয ভতাভত 

গ্রণ কযায কচিা কলযলছন। এছাো মফমবন্ন জময, এপমজমি বা এফাং স্থানীয় জনাধাযলণয ালথ আলরাচনায় ভািাযপ্ল্যানটি 

ফাস্তফায়ন না য়ায কম ভস্ত কাযণ মচমিত লয়লছ তা মনম্নরুঃ 

১। ভূমভ ব্যফায মযকল্পনা ফাস্তফায়লন উায মজম্মাদায ফা ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠান তৎকারীন ফাঘা উলজরা মযললদয 

মদোয এফাং েভতায অবাফ।  

২। ভািাযপ্ল্যান ম্পলকত জন লচতনতায অবাফ এফাং উায ফাস্তফায়লন জন লচতনতামূরক উলযাগ ফা আলরাচনায 

অবাফ। 

৩। প্রণীত ভািাযপ্ল্যালনয কগলজে কনাটিমপলকন না য়ায় এ মফললয় স্থানীয় উলজরা মযলদ/লৌযবায গুরুত্ব আলযা 

না কযা। 

৪। ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠানগুলরায জন্য আইমন ফাধ্যফাধকতা না থাকা। 

৫। প্রনয়নকাযী প্রমতষ্ঠান এফাং মজম্মাদায ফা ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠালনয ভলধ্য ভন্বয়ীনতা। 

৬। উলজরা মযলদ/লৌযবায় আরাদাবালফ মযকল্পনা াখা না থাকা, মা ভািাযপ্ল্যান ফাস্তফায়লন ভূমভকা যাখলত ালয। 

৭। মযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়লন উমৄি মযভালণ অলথ তয কমাগান না থাকা। 

৮। ভািাযপ্ল্যান প্রণয়লনয য উায গণশুনানী না য়া ফা গণশুনানীয জন্য ককান উলযাগ গ্রণ না কযা। 
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অধ্যায় ৬t সুামযভারা  উাংায  

৬.১ ভূমভকা 

সুস্থয  সুিয মযলফলয মনিয়তায তামগদ কথলকই একটি ভািাযপ্ল্যালনয প্রলয়াজনীয়তা অনস্বীকাম ত। ভািাযপ্ল্যালনয ভাধ্যলভ 

বমফষ্যলত ব্যফালযয রলেয মলথি মযভালণ যাস্তাঘাে, মফলনাদলনয স্থান, ফােীঘয মনভ তালণয জন্য মনধ তামযত জায়গা, ফামণমজযক 

ফা অন্যান্য সুমফধায জন্য প্রলয়াজন ভামপক জায়গা ফযাে কযলখ একটি ফালমাগ্য মযলফ মনমিত কযায প্রয়া ায়া মায়। 

ফাঘা ভািাযপ্ল্যান প্রণয়লনয মত্র ফছয অমতক্রাি লর উায ফাস্তফায়লনয মযভান ২৫% এয কভ। মকন্তু আথ ত াভামজক 

জমযলয তথ্যাফরী লত প্রতীয়ভান লয়লছ ফাঘায অথ তদনমতক অফস্থায মলথি উন্নমত ঘেলর য ফা নগলযয বৃমি মযকল্পনা 

ভামপক য়মন, পলর অমনয়মন্ত্রত ভূমভ ব্যফায কফলেই চরলছ। এই অমনয়মন্ত্রত ভূমভ ব্যফালযয পলর ফাঘায় মযলফগত বাযাম্য 

নি য়ায উক্রভ লফ কাযন ফাঘায কৃমল জমভয কেনী মযফমততত লয় তা ভাছ চাললয পুকুলয মযনত লে। কাযন কৃমল 

কালজ কৃলক পূলফ তয ভত রালবয মুখ কদখলছনা মফধায় ফাধ্য লয় এফাং আমথ তক েরতায আায় তাযা মচযাচমযত কায 

মযফততন ঘোলে। এলত শুদৄ ক ব্যমিগতবালফ রাবফান লর জাতীয় ভস্যায কেলত্র উা নতুন ভাত্রা কমাগ কলযলছ। এ 

ধযলনয ভস্যা লত উেযলণয জন্য ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায ককান মফকল্প কনই। শুদৄ মযকল্পনা কযলরই লফ না তা 

ফাস্তফায়লনয জন্য ফাধ্যফাধকতা থাকলত লফ। কলেলত্র এয মজম্মাদায ফা ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠানলক আইনী লমামগতা 

প্রদালনয রলেয মাফতীয় দলে গ্রণ কযলত লফ। আঞ্চমরক কৃমল অথ তমনতীলত ফাঘায অফস্থান ীল ত ম তালয়। কৃমল মবমেক 

মল্প কাযখানা স্থামত লর এ অঞ্চলরয কফকায ভস্যা কমভন দূয লফ কতভমন কবৌত অফকাঠালভাগত উন্নয়ন াধন লর কৃমল 

ণ্য মথাভলয় ফাজালয কৌছলত াযলফ। কৃমললক মূর চামফকাঠি মালফ মফলফচনা কলয ফাঘায কৃমল জমভ যোয রলেয কৃমল 

ফান্ধফ একটি ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা প্রণয়ন এখন ভলয়য দাফীলত মযনত লয়লছ। এই গলফলণা কাজটিলত মফমবন্ন ালব ত 

 এপমজমি বায় প্রাপ্ত তলথ্যয মবমেলত মকছু সুামযভারা ক কযা রঃ  

৬.২ সুামযভারাঃ 

১। ফাঘায কৃমল জমভ যোয রলেয ফাঘায জন্য একটি মফলল ধযলণয কৃমল ফান্ধফ ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনায উলযাগ কনয়া 

উমচত।  

২। মযকল্পনা প্রণয়লনয পূলফ ত তৃণমূর ম তালয়য জনপ্রমতমনমধ মফলল কলয ইউম কচয়াযম্যান, ভালজয সুীর ব্যমিফগ ত, মফমবন্ন 

ধযলনয কাজীমফলদয ালথ ভত মফমনভয় বায ভাধ্যলভ প্রাপ্ত ভতাভলতয উয মবমে কলয মযকল্পনায উলযাগ কনয়া।  

৩। ফন্যা, জরাফিতা, প্রাকৃমতক দূলম তাগ ইতযামদ মফলয় মযকল্পনালত অিভূ তি য়া উমচত।  

৪। কৃমল জমভলত পুকুয খনন কযাধ কলল্প আইন প্রণয়ন কযা এফাং উায প্রলয়াগ কযা।  

৫। ভািাযপ্ল্যান প্রণয়লনয উায কগলজটিমপলকন কযা। 

৬। ভািাযপ্ল্যালনয কম স্থানীয় মফমবন্ন যকাযী দপ্তলয মফতযণ কযা উমচত মালত ভািাযপ্ল্যান ম্পলকত তাযা ম্যক ধাযনা রাব 

কযলত ালয ফা তালদয মনজস্ব কালজ এয ালথ ভন্বয় কযলত ালয।  

৭। উলজরা/লৌযবালক ফাস্তফায়নকাযী মফমবন্ন াংস্থা  জনাধাযলনয ভলধ্য ভন্বয় যাখা উমচত। 

৮। মফমবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় স্থানীয় উন্নয়ন এলজন্পীগুলরালক অফশ্যই ভািায প্ল্যান কভলন চরা উমচত।  
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৯। স্থানীয় ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠান ফা উন্নয়ন এলজন্পীগুলরায জনফলরয মফলল কলয মযকল্পনামফদ, প্রলকৌরী, ালব তয়ায  

অন্যান্য মাযা মযকল্পনা াংমশ্লি কালজ জমেত তালদয েভতা বৃমি কযা উমচত। 

১০। কামযগময জ্ঞালনয েভতা বৃমিয রলেয স্থানীয় ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠান ফা উন্নয়ন এলজন্পীগুলরায জনফলরয মফলল 

প্রমেণ প্রদান কযা উমচত মালত তাযা ভািাযপ্ল্যালনয মফমবন্ন ম্যা, প্রমতলফদন, মফমবন্ন প্ল্লেয প্রস্তামফত ভূমভ  ব্যফায, 

অনুলভামদত  অননুলভামদত, াংযমেত এফাং মফলল ধযলনয ভূমভ ব্যফায প্রস্তাফনাগুলরা অনুধাফন কযলত ালয ।  

১১। ভূমভ ব্যফায ভামযকল্পনা ফাস্তফায়লনয জন্য উলজরা/লৌযবায প্ল্যামনাং াখা কতৃতক নতুন সৃি ভস্যায কচকমরস্ট 

ততময কযা উমচত  

১২। কজরা মযললদয ভন্বয় বায় মযকল্পনা ফাস্তফায়ন মফলয়ক এলজিা অিভু তি কযা উমচত  

 

৬.৩ উাংায 

কদলয ামফ তক উন্নয়ন মনমিত কযলত লর তৃনমূর ম তায় কথলক উন্নয়ন মনমিত কযলত লফ। কদলয সুলভ নগযায়ন  কেকই 

উন্নয়ন মনমিতকযলণয রলেয উলজরা/লৌযবায ভািাযপ্ল্যান ফাস্তফায়ন কযা একটি গুরুত্বপূণ ত কাজ। এই গলফলণায ভাধ্যলভ 

প্রাপ্ত পরাপর লত প্রতীয়ভান য় কম, পূফ ততন ফ ভািাযপ্ল্যানগুলরা খুফই াভান্য মযভালণ ফাস্তফাময়ত লয়লছ। ভািাযপ্ল্যান 

মথামথবালফ ফাস্তফায়ন না লর অমনয়মন্ত্রত  অমযকমল্পতবালফ উন্নয়ন কভ তকাি ম্পন্ন লয়লছ। প্রণয়লনয য মত্র ফছয 

অমতক্রাি লর এয পূন তাে ফাস্তফায়ন, নফায়ন অথফা নতুন কলয ভািাযপ্ল্যান প্রণয়ন মফললয় স্থানীয় দপ্তযগুলরায ককান ভ্রুলে 

কনই। তাছাো তদামনিন উলজরা মযললদয মদো  েভতায অবাফ, মথাভলয় গণশুনামন অনুমষ্ঠত না য়া, ফাস্তফায়লনয 

লে ককান আইনী ফাধ্যফাধকতা না থাকা, কগলজে কনাটিমপলকন না য়া, মযকল্পনা ফাস্তফায়লন উমৄি মযভালণ অলথ তয 

কমাগান না থাকা এফাং নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয  উলজরা মযললদয ভলধ্য ককান ভন্বয় না থাকা ভািাযপ্ল্যান ফাস্তফায়ন না 

য়ায অন্যতভ কাযণ। এলেলত্র ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠালনয দে জনফর মৃি একটি াখা থাকা প্রলয়াজন। এই াখাটি মনমদ তি 

ভয় অিয অিয মযকল্পনা ফাস্তফায়লনয ায মনরূণ কলয তালদয প্রলয়াজনীয় মদক মনলদ তনা প্রদান কযলফন। য  

গ্রাভাঞ্চলরয স্থানীয় যকায মনয়ন্ত্রণাধীন প্রমতষ্ঠানগুলরালক ভািাযপ্ল্যান মফলয়ক দাময়ত্ব ারলন উৎা কদয়া উমচত মালত তাযা 

ভািাযপ্ল্যান ফাস্তফায়লনয ভলতা েভতা অজতন কযলত ালয। ফাঘা উলজরায ভািাযপ্ল্যান প্রণয়লনয কেলত্র ফাঘায কৃমল  আথ ত-

াভামজক অফস্থা মফলফচনা কলয কৃমল ফান্ধফ একটি ভামযকল্পনা প্রণয়ন কযা জরুযী। এলেলত্র দূলম তাগ নীয় ভূমভ ব্যফায 

মযকল্পনায উয কজায কদয়া কমলত ালয। মযকল্পনা ফাস্তফায়লনয রূলযখা ফা ভাকাঠি প্রণয়লন নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয 

ঠিক লমামগতা প্রদান কযলত ালয। নগয উন্নয়ন অমধদপ্তয মযকল্পনায ভাকাঠি  ফাস্তফায়ন মনরূলণয কেলত্র প্রমেণ 

প্রদান কলয স্থানীয় ফাস্তফায়নকাযী প্রমতষ্ঠানগুলরায মযকল্পনা ফাস্তফায়লনয কেলত্র লমাগী ভূমভকা ারন কযলত ালয। এলত 

স্থানীয় যকায প্রমতষ্ঠানগুলরা  স্থানীয় ম তালয় ভািায প্ল্যান ফাস্তফায়লন াী দলে মনলত াযলফ। 

 

৬.৪ যফতী কযণীয়ঃ 

মফমবন্ন কেণীয জনগন, যাজনীমতমফদ, মফমবন্ন কলাজীমফ এফাং স্থানীয় মফমবন্ন যকাযী  কফযকাযী প্রমতষ্ঠালনয কভ তকততা, 

উলজরা মযলদ, কৌযবা এফাং ইউমনয়ন মযললদয মথাক্রলভ কচয়াযম্যান, কভয়য এফাং কাউমন্পরযবৃলিয ালথ অাংীজন 

বা আলয়াজলনয ভাধ্যলভ তালদয ভতাভত গ্রণ াললে এফাং মযফমততত আথ ত-াভামজক কপ্রোে মফলফচনা কলয ভগ্র ফাঘা  

উলজরায জন্য একটি দূলম তাগ নীয় ভমন্বত ভামযকল্পনা/ভািাযপ্ল্যান প্রণয়ন কযা উমচত। 
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তথ্যসূত্রঃ 

১। তানমবয আলভদ, কেকই উন্নয়লন নগয মযকল্পনা, তদমনক ইলেপাক, কভ ২৮, ২০১৮ 

 
২। ফাাংরালদ উইমকমমিয়া, কভ ২৮, ২০১৮; https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh, াইে মবমজেঃ জুন ১১, 

২০১৮ 

 
৩। মনতাই চন্দ্র যায়, নগয মযকল্পনায় কৃমল, তদমনক ইলেপাক, জুরাই ১৪, ২০১২ 

 

৩। মফআইম, মযকমল্পত  সুলভ উন্নয়ন মনমিতকলল্প ‘মযকল্পনা কযািায’ সৃমিয ফাস্তফতা  মফআইময সুাময, মফআইম 

লয়ফাইে ব্লগ, জুরাই ২৮, ২০১৩, াইে মবমজেঃ জুন ০৫, ২০১৮ 

 
৪। মফমফএ কমভউমনটি মযলাে ত, যাজাী, পুলরন এি াউমজাং কনা, ২০১১ 

 

৫। ল্যাি ইউজ প্ল্যান ফাঘা উলজরা য, যাজাী মজরা, ১৯৮৮, আযফান কিলবরলভন্ট িাইলযক্টলযে, মভমনমে অফ য়াকত, 

গবতলভন্ট অফ য মর মযাফমরক অফ ফাাংরালদ 

 

৬। উলজরা লয়ফ কাে তার, ফাঘা; http://www.bagha.rajshahi.gov.bd/, াইে মবমজেঃ জুন ০৩, ২০১৮ 

 
৭। তদমনক ইলেপাক, ১৮ জানুয়ারি ২০১৩, অনলাইন ভার্সন;     

http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDFfMThfMTNfMV8zXzFfMTIxNTk=, র্াইট 

রভরজটঃ জনু ২৮, ২০১৮ 

 

৮। অমযকমল্পত নগযায়ন-আভালদয বমফষ্যৎ মক; somewhereinblog.net/blog/meghlashomoy/28969757, র্াইট 

রভরজটঃ জনু ২৮, ২০১৮ 

 

৯। অমযকমল্পত নগযায়ন; http://amradhaka.com/public-issue/অমযকমল্পত-নগযায়ন.html ,র্াইট রভরজটঃ জনু ২৮, 

২০১৮ 

 

১০। প্রে: অমযকমল্পত নগযায়ন; http://www.amar-sangbad.com/opinion/articles/69853/প্রে-অমযকমল্পত-

নগযায়ন, র্াইট রভরজটঃ জুন ২৮, ২০১৮ 

 

১১। জরফায়ু মযফততন  অনুমৄি নগযায়লন ঝুৌঁমক ফােলছ; http://www.ekushey-tv.com/জরফায়ু-মযফততন--

অনুমৄি-নগযায়লন-ঝুৌঁমক-ফােলছ/20972, র্াইট রভরজটঃ জনু ২৮, ২০১৮ 

 

১২। য়াডত ব্যাাংক; https://urban-regeneration.worldbank.org/node/51, র্াইট রভরজটঃ জুন ০২, ২০১৮ 

 

১৩। ইনসর্পশন রিসপাটস, উপসজলা শহি অবকাঠাসমা উন্নয়ন প্রকল্প, বাঘা, ২০০৭ 

 

১৪। বাাংলারপরডয়া; http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বাঘাউপসজলা_ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://www.bagha.rajshahi.gov.bd/
http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDFfMThfMTNfMV8zXzFfMTIxNTk
http://amradhaka.com/public-issue
http://www.amar-sangbad.com/opinion/articles/69853
http://www.ekushey-tv.com/জলবায়ু-পরিবর্তন-ও-অনুপযুক্ত-নগরায়নে-ঝুঁকি-বাড়ছে/20972
http://www.ekushey-tv.com/জলবায়ু-পরিবর্তন-ও-অনুপযুক্ত-নগরায়নে-ঝুঁকি-বাড়ছে/20972
https://urban-regeneration.worldbank.org/node/51
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ংযুক্তি-১ 

১৯৮৮ ালর প্রণীত ফাঘা ঈলেরায ভূক্তভ ব্যফায ভাক্তযকল্পনা ংক্তিষ্ট “ক্তযকক্তল্পত নগযায়লনয গ্রগক্তত ক্তফলিলণ, প্রপ্রক্তিতঃ 

ফাঘা ঈলেরা, যাোী” ীল ষক গলফলণায প্রপাকাড গ্রু ক্তডকান বায প্রক্ততলফদন 

 

নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয, যাোী অঞ্চক্তরক ক্তপ কর্তষক ক্তযচাক্তরত “ক্তযকক্তল্পত নগযায়লনয গ্রগক্তত ক্তফলিলণ, প্রপ্রক্তিতঃ 

ফাঘা ঈলেরা, যাোী” ীল ষক গলফলণায দুআটি প্রপাকাড গ্রু ক্তডকান বা ৩১/০৫/২০১৮ এফং ০৩/০৬/২০১৮ তাক্তযলে 

ফাঘা ঈলেরা ক্তযলদ ক্তভরনায়তন কলি দুআটি ক্তবন্ন ক্তবন্ন গ্রুঃ (১) েন প্রক্ততক্তনক্তধ  স্থানীয় ব্যক্তি-ফগ ষ এফং (২) ক্তফক্তবন্ন 

দপ্তলযয কভ ষকতষাবৃন্দ এয ালথ নুক্তষ্ঠত য়। দুআ গ্রুলয প্রপাকাড গ্রু ক্তডকান বায অলরাচনা লত প্রাপ্ত তথ্য একলে 

ভন্বয় কলয ঈস্থান কযা র। ঈক্তস্থত দস্যবৃলন্দয তাক্তরকা ংযুক্তি অকালয প্রদয়া র। 

 

বায শুরুলত বাক্তত ভলাদয় প্রক্তভনালয ঈক্তস্থত কর ক্ততক্তথলক শুলবচ্ছা োক্তনলয় বা শুরু কলযন। এ ম ষালয় নুষ্ঠালনয 

ঈস্থাক নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয, যাোী অঞ্চক্তরক ক্তপলয প্ল্যানায েনাফ প্রভাঃ পেরুর আরাভ বাক্তত ভলাদলয়য 

নুভক্ততক্রলভ নুষ্ঠান শুরুয প্রঘালণা প্রদন। নুষ্ঠালনয এ ম ষালয় শুরু য় ক্তযক্তচক্তত ফ ষ। এলত কর অভক্তিত ক্ততক্তথগণ তাঁলদয 

ক্তনে ক্তনে ক্তযচয় তুলর ধলযন। 

 

ক্তযচয় ফ ষ প্রল লর ঈস্থাক (েনাফ প্রভাঃ পেরুর আরাভ) “১৯৮৮ ালর ফাঘা ঈলেরায েন্য প্রণীত ভাষ্টাযপ্ল্যান এয 

গ্রগক্তত ক্তফলিলণ” ক্তফলয়ক ায়ায লয়ন্ট ঈস্থান কলযন। তাঁয ঈস্থানায েন্য তাঁলক ধন্যফাদ জ্ঞান কযা য়। এ ম ষালয় 

ঈস্থাক, বাক্তত ভলাদলয়য নুভক্ততক্রলভ ঈস্থাক্তত ায়ায লয়ন্ট এয ঈয মুি অলরাচনায অহ্বান োনালর ফিাগণ 

তালদয ভতাভত ঈস্থান কলযন, মা ংক্তিপ্ত বালফ ক্তনলে তুলর ধযা লরাঃ 

 

েনাফ েন্দকায ভলনায়ারুর আরাভ, ালফক প্রচয়াযম্যান, ফাজুফাঘা আঈ.ক্ত  ফলরন, নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয ফা আঈক্তডক্তড ১৯৮৮ 

ালর ফাঘায েন্য প্রম ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন কলযক্তির তা ফশ্যআ একটি বার ঈলযাগ ক্তির। প্রআ ভাষ্টাযপ্ল্যান নুমায়ী মক্তদ ফাঘায 

ঈন্নয়ন কােগুলরা লতা তালর ফাঘা অে সুন্দয এক নগলয ক্তযনত। ক্তকন্তু ফাস্তলফ তা য়ক্তন। ঐ ভলয় ঈলেরা ক্তযলদ মা 

প্রালন মাযা দাক্তয়লে ক্তিলরন তালদয প্রচষ্টায ত্রুটি ক্তির ক্তফধায় প্রটি য়ক্তন। অয ফাঘায নগযায়ন ক্তনলয় অেলক প্রম অলরাচনায 

ব্যফস্থা কযা লয়লি এযকভ অয লনক অলরাচনা আক্ততপূলফ ষ য়া দযকায ক্তির। অে ফাঘালত একটি সুন্দয াকষ গলে 

ঈলেলি। এবালফ ফাঘায ঈন্নয়ন লচ্ছ ক্তকন্তু ভাষ্টায প্ল্যালন প্রম োয়গায় য়ায কথা য়লতা প্রোলন লচ্ছ না। ফাঘালত একটি ল্লী 

ক্তফদুযৎ প্রকন্দ্র  একটি পায়ায াক্তব ষ প্রন্টায লয়লি। ক্তকন্তু ভস্যা লরা এগুলরায ভলে প্রকান ভন্বয় প্রনআ। তাআ ঈলেরালত 

প্রম ভাক্তক ভন্বয় বা য়, প্রোলন এআ ক্তফলয়গুলরা ক্তনলয় ব্যাক অলরাচনা য়া দযকায। কাযন প্রোলন কর আঈক্তনয়ন 

ক্তযলদ প্রচয়াযম্যানগণ ঈক্তস্থত থালকন। তালদয এ ক্তফললয় ভূক্তভকা যাোয মলথষ্ট সুলমাগ যলয়লি। 

 

েনাফ প্রভাঃ প্রতাপাজ্জর প্রালন, প্রচয়াযম্যান, ফাজুফাঘা আঈক্ত ফলরন, ফাঘালত ঈন্নয়ন লনক লচ্ছ ক্তকন্তু প্রগুলরা ক্তযকক্তল্পত 

বালফ লচ্ছ না। আঈক্তনয়নগুলরায ফস্থা অলর করুন, এোলন প্রকান আক্তিক্তনয়ায নাআ। পলর যাস্তা-ঘাট, কারবাট ফা প্রেন প্রমটাআ 

ক্তনভ ষান কযা লচ্ছ, তা ঠিক ক্তযকল্পনা িাো, তাআ ঠিক ক্তযকল্পনা কলয ঈন্নয়নগুলরা কযলত লফ এফং ঈন্নয়ন কালেয ালথ ষ 

েক্তেত কর লিয ভলে ভন্বয় থাকলত লফ।  

 

েনাফ প্রভাঃ ভক্তনরুর আরাভ, ঈলেরা ভন্বয়কাযী, একটি ফােী একটি োভায প্রকল্প ফলরন, নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয কর্তষক 

প্রণীত ১৯৮৮ ালরয ভাষ্টাযপ্ল্যান ম্পলকষ লনলকআ ফগত নন। অয এটি প্রগলেটভূি না য়ায কাযলন ফাস্তফায়ন কযা 
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ম্ভফ য়ক্তন। ভাষ্টাযপ্ল্যালন বার বার কথা ফরা লয়লি, এোলন কৃক্তল েক্তভয কথা ফরা লয়লি, প্রেলনে ব্যফস্থায কথা ফরা 

লয়লি, আতযাক্তদ। ফাঘায একটি রিণীয় ক্তফলয় অলি, এোলন প্রক্তত যক্তফফায  বৃস্পক্ততফায াট ফল। এআ ালটয কাযলন ফাঘায 

এআ প্রধান যাস্তায় (ইশ্বযদী-ফালনশ্বয) প্রক্তত াট ফালয দীঘ ষ মানেট প্ররলগ মায়। ন্যান্য লয প্রমভন ফাআা যাস্তা ক্তনভ ষান কযা 

লয়লি মানেট মুি য গোয রলি ঠিক প্রতভক্তন ফাঘা যলক মানেট মুি কযায েন্য এোলন একটি ফাআা যাস্তা ক্তনভ ষান 

কযা প্রলয়ােন। ফাঘায প্রধান যাস্তা প্রমটি েক  েনথ ক্তফবালগয যাস্তা ক্তললফ অভযা োক্তন এটিয প্রস্ততা অলর লনক। 

ক্তকন্তু ক্তধকাং প্রলিআ এআ যাস্তায োয়গা প্রফদের লয় প্রগলি। প্রান ভলয় ভলয় এগুলরা ঈলচ্ছদ কযলর যফতীলত 

পুনযায় প্রফদের লয় মালচ্ছ। তাআ যাস্তাটি স্থায়ীবালফ দেরমুি যাোয ব্যফস্থা কযা দযকায। ফাঘালত েরাফদ্ধতা একটি ভস্যা। 

েরাফদ্ধতা ভাধালনয েন্য আক্ততপূলফ ষ এোলন প্রেন ক্তনভ ষান কযা লয়লি, ফতষভালন কযা লচ্ছ। এলত যকালযয প্রকাটি প্রকাটি 

টাকা েযচ লচ্ছ। ক্তকন্তু এোলন ক্তযকল্পনায বাফ যলয়লি। প্রম প্রেলনয অঈটপর ফাঘা দ্মা নদীয ক্তদলক য়ায কথা ক্তির তা 

না লয় এয অঈটপর ঈলটা ক্তদলক কলয প্রেলনয াক্তন ক্তফলর প্র ৌঁিালনায ব্যফস্থা কযা লয়লি। মা প্রভালট ঠিক য়ক্তন ফলর অক্তভ 

ভলন কক্তয। এোলন প্র যবায প্রচয়াযম্যান এফং আক্তিক্তনয়ায ঈক্তস্থত অলিন। অক্তভ তালদযলক ফরলফা বক্তফষ্যলত প্রমন এ যকভ 

ক্তযকক্তল্পত কাে না কযা য়। ক্ততক্তন ক্তযকল্পনা প্রনয়লনয প্রিলে এআ ক্তফলয়গুলরা গুরুলেয ালথ ক্তফলফচনা কযায েন্য নগয 

ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তলযয কভ ষকতষালদয প্রক্তত অহ্বান কলযন।  

 

েনাফ প্রভাঃ যক্তপকুর আরাভ, কাযী যুফ ঈন্নয়ন কভ ষকতষা ফলরন, ক্তযকক্তল্পত নগয অে ভলয়য দাফী। ক্তযকক্তল্পত নগয িাো 

সুন্দয ক্তযলফ, সুন্দয েীফন অা কযা মায় না। প্রকননা ঢাকা লযয অে ক্তক ফস্থা? ক্তযকক্তল্পত নগযায়লনয েন্য ঢাকা 

অে ফক্তস্তয নগলয ক্তযণত লয়লি। অভযা মাযা ফাঘালত ফফা কযক্তি ফা চাকক্তয কযক্তি অভযা ফাঘালক ক্তযকক্তল্পত নগয 

ক্তললফ প্রদেলত চাআ। অফাক্তক এরাকা, ফাক্তণক্তেযক এরাকা ফা ক্তল্প এরাকা প্রকন অরাদা য়া দযকায? তায সুপর 

েনগণলক োনালত লফ। ফাস্তফায়নকাযী কর্তষি প্রক ফা তালদয দাক্তয়ে ক্তক েনগণ তা োলন না। মাযা ফাস্তফায়নকাযী কর্তষি 

তাযা লনক ভয় ঈদাীন থালকন ফা তাযা ক্তযষ্কায ধাযনা যালেন না। এআ ভস্ত ক্তফলয়গুলরা ক্তযষ্কায কযলত লফ। 

তািাো ফাস্তফায়নকাযী কর্তষলিয অআক্তন সুযিায ব্যফস্থা থাকলত লফ।  

 

েনাফ নুরুজ্জাভান, আলেপাক প্রক্ততক্তনক্তধ (াংফাক্তদক) ফলরন, নগয ফরলত অনাযা ক্তক প্রফাঝালত চান প্র যবা নাক্তক ঈলেরা? 

মক্তদ প্র যবা লয় থালক তালর ঈন্নয়ন ফরলত ক্তকছুআ লচ্ছ না। অয মতটুকু লচ্ছ তায ভান প্রফক্ত বার না। এ ব্যাালয 

ঠিকালদয েফাফক্তদক্ততায ব্যফস্থা কযলত লফ। প্র যবা ফলর ক্তদলচ্ছ যাস্তা প্রথলক কতদূলয ফােী ক্তনভ ষান কযা মালফ ফা কতটুকু 

যাস্তা যােলত লফ। এফ ক্তনয়ভ ক্তকছুআ ভানা লচ্ছ না। যাস্তা প্রথলক ভাে ৩ পৄট দূলয ফােী ক্তনভ ষান কযা লচ্ছ। ফাঘায ক্তফক্তবন্ন 

এরাকায পলরয ভালে ফা কৃক্তল েক্তভলত মায়ায েন্য প্রকান যাস্তা নাআ। নক্সায় যাস্তা অলি থচ ফাস্তলফ নাআ। দুআ ক্তদক প্রথলক 

প্রকলট প্রিলট যাস্তালক অআলন ক্তযণত কযা লচ্ছ। পলর কৃক্তল ণ্য ক্তযফলন ব্যাঘাত সৃক্তষ্ট লচ্ছ এফং ব্যয় প্রফলে মালচ্ছ। এফ 

ক্তফলয় তদাযক্তক কযা েরুযী। ক্ততক্তন ফলরন, প্রদক্ত ষত ম্যাল ীভানা ংক্রান্ত ত্রুটি অলি এগুলরা ংলাধন কযা দযকায। 

 

প্রভািাঃ াক্তফনা প্রফগভ, ঈলেরা কৃক্তল ক্তপায ফলরন, প্রক্তত ফিযআ ফাঘা ঈলেরায় কৃক্তল েক্তভ কলভ মালচ্ছ। পলর পর 

ঈৎাদন একআ ালথ হ্রা ালচ্ছ। তাআ ক্তযকক্তল্পত ঈন্নয়ন কাে ফন্ধ কযলত লফ। নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয ১৯৮৮ ালর 

ফাঘায েন্য ভাষ্টাযপ্ল্যান কলযলি ক্তকন্তু এটা ফাস্তফায়ন য়ক্তন। তাআ বক্তফষ্যলত এ ধযলণয ভাষ্টাযপ্ল্যান লর তায ফাস্তফায়ন ক্তনক্তিত 

কযলত লফ। ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রনয়ন কযায ভয়আ ফলর ক্তদলত লফ প্রকান ং প্রক ফা কাযা এফং ক্তকবালফ ফাস্তফায়ন কযলফ।  
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েনাফ প্রভাঃ াক্তনুয যভান, প্যালনর প্র য প্রভয়য, ফাঘা প্র যবা ফলরন, ফিাগণ ক্তকছু ক্তযকক্তল্পত ঈন্নয়লনয কথা ফলরলিন, 

এগুলরায ক্তযকল্পনা অলর লনক অলগ কযা ক্তির। অভযা ভাে ৩ ভা লরা দাক্তয়ে ক্তনলয়ক্তি। এেন অভযা এফ ক্তফললয় 

ংলাধন কযায প্রচষ্টা কযলফা। ফতষভালন ক্তকছু ঈন্নয়ন কাে ক্তফলল কলয যাস্তা ঘালটয কাে চরলি। এগুলরা বার বালফআ লচ্ছ 

ফলর অভায ক্তফশ্বা।  

 

েনাফ প্রভাঃ াক্তনুয প্রযো, ঈলেরা ক্তনফ ষাী কভ ষকতষা, ফাঘা ফলরন নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয ১৯৮৮ ালর ফাঘা ঈলেরায েন্য 

ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন কলযলি। প্রটিয ফাস্তফায়লনয গ্রগক্তত ক্তফলিললণয েন্য এ এপক্তেক্তড বায অলয়ােন কযা লয়লি। প্রায় ৩০ 

ফিয য তাযা প্রণীত ভাষ্টাযপ্ল্যান ক্তনলয় গলফলণা কযলিন। এোলন রিণীয় ক্তফলয় লচ্ছ, ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন কলযলি একটি ি 

অফায তা ফাস্তফায়লনয দাক্তয়ে ন্য লিয থ ষাৎ ফাঘা প্র যাবা ফা ঈলেরা ক্তযললদয। মূর ভস্যাটা লরা এোলনআ। 

অফায ব্যথ ষতায দায় প্রক ক্তনলত চালচ্ছন না, এেন মাযা দাক্তয়ে ারন কযলিন তাযা ফরলিন, অলগ মাযা দাক্তয়লেে ক্তিলরন তালদয 

ভলয় এটা কযা লয়লি। অলর দাক্তয়লে মেন প্রমআ থাকুক প্রক্ততষ্ঠান ক্তকন্তু একটাআ এটা অভালদয ভানালত লফ। ভাষ্টাযপ্ল্যান 

ফাস্তফায়ন না কযায ফা ভান্য কযায েন্য সুক্তনক্তদষ্ট াক্তস্তয ক্তফধান থাকলত লফ এফং তা প্রলয়ালগয ব্যফস্থা থাকলত লফ। অভযা 

ভাষ্টায প্ল্যালনয কথা ফরক্তি ফা যকায ল্যান্ড প্রোক্তনং এয কথা ফরলি। এোলন কৃক্তল, ক্তল্প, ফাক্তণেয, অফাক্তক ফা ক্তফলনাদন 

প্রক্ততটিয েন্য অরাদা অরাদা প্রোন থাকলফ। েক্তভ অনায লর প্রকান কাে কযলত লর মথামথ কর্তষলিয নুলভাদন 

ক্তনলত লফ। এক প্রোলনয েক্তভলত ন্য প্রকান কাে কযা মালফ না। গলফলণা মাযা কযলিন তালদয ফরক্তি, ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রনয়ন 

কযায ভয় ক্তফক্তবন্ন প্ররেণণী প্রায ভানুল তথা কৃলক, রেণক্তভক, িাে, ক্তিক  কর প্ররেণনীয ভানুললক এয ালথ ম্পপৃকি কযলত 

লফ। াংফাক্তদক ালফ কালেয প্রিলে ক্তকছু ত্রুটিয কথা ফলরলিন। এআ ত্রুটি শুধু ফাঘায নয়, এটি াো প্রদলয ক্তচে। একটা কথা 

তয প্রম, ক্তযকক্তল্পত বালফ লর কভ-প্রফক্ত ঈন্নয়ন কাে লচ্ছ। অভযা মাযা প্রষ্টকলা্ায অক্তি তালদযলক এেনআ তকষ লত 

লফ মালত যফতীলত অয ক্তযকক্তল্পত ঈন্নয়ন কাে না য়। ফাআলক ভন্বয় কলয কাে কযলত লফ। ক্ততক্তন ফাআলক মূল্যফান 

ভতাভত প্রদালনয েন্য ধন্যফাদ জ্ঞান কলযন। 

 

েনাফ ক্তেন্নাত অরী, প্রচয়াযম্যান, ঈলেরা ক্তযলদ, ফাঘা ফলরন, নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তয ১৯৮৮ ালর ফাঘা ঈলেরায েন্য 

ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন কলযলি। প্রায় ৩০ ফিয লর এটি ফাস্তফায়লনয মুে প্রদলেক্তন। এোলন ক্তফক্তবন্ন কাযন যলয়লি। এয ন্যতভ 

কাযন লরা অভযা মাযা আঈক্তনয়ন, ঈলেরা ফা প্র যবালত ক্তনফ ষাক্তচত লয়ক্তি তাযা মাযা মায ভলতা কলয ক্তচন্তা কক্তয। লনক 

ভয় যােননক্ততক কাযলন এটা য়। অভালদয ঈক্তচৎ ক্তির এযকভ প্রম, অলগয প্রচয়াযম্যান ক্তকক্তক কাে ভাপ্ত প্রযলে প্রগলিন? 

প্রথলভ প্রগুলরা গ্রাক্তধকায ক্তবক্তেলত ভাপ্ত কযা তাযয েনস্বালথ ষয কথা ক্তফলফচনায় প্রযলে ক্তযকক্তল্পত বালফ যফতী ঈন্নয়ন 

কালে াত প্রদয়া। ক্ততক্তন ফলরন, এরাকায ঈন্নয়লনয েন্য প্রণীত ভাষ্টাযপ্ল্যান ফাস্তফায়লনয েন্য ফাঘায ক্তফক্তবন্ন ম ষালয়য 

েনগলণয প্রমভন দাক্তয়েফান লত লফ প্রতভক্তন নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তযলক অয লমাক্তগতায ভলনাবাফ ক্তনলয় কাে কযলত লফ। 

ফাঘায ঈন্নয়ন ফা ভাষ্টাযপ্ল্যান ফাস্তফায়লনয েন্য এোকায ক্তফক্তবন্ন ি তথা ঈলেরা ক্তযলদ, প্র যবা আতযাক্তদয ভলে 

এপক্তেক্তড বা অলয়ােলনয েন্য অক্তভ নগয ঈন্নয়ন ক্তধদপ্তযলক ধন্যফাদ োনাআ। প্রআ ালথ ফাঘায ক্তফক্তবন্ন ম ষালয়য েনগণ 

মাযা ফাঘালক বারফালন এফং অনালদয ভতাভত ব্যি কযায েন্য এোলন এললিন ফাআলক অক্তভ অন্তক্তযক ধন্যফাদ 

োনাআ। বক্তফষ্যলত অভযা ফাঘায সুক্তযকক্তল্পত ঈন্নয়লন ভক্তন্বত বালফ কাে কযলফা এআ অাফাদ ব্যি কযক্তি। 
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